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Ergani istikrazının B tah
villeri yarından itibaren 
tılığa çıkarılıyor. Satış 
kinunusaniye kadar sürecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'us11 MAHMUT 

Yakında Londrada devlet
ler arasında büyük bir kon
feransın toplanması ihtima
linden bahsediliyor. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 8 lnd •••• Ho. 2813 CUMA 8 KANUNUEVVEL ltll Tel: { Müdürı 1431&. Y u:ı itleri mü.dü.raı 24319. 
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•• 
Olüm Cezası Etrafında Mecliste Münakaşalar Oldu 

Milletin gizli 
Kabiliyetleri 

Siirt meb'um: MAHMUT 
Muhakkak ki, Türk milletinin 

hir çok kabiliyetleri, faziletleri 
'lar. Fakat bütün bu kabiliyet ve 
faziletlerin tezahürüne henüz 
tlleydan, imkan bulunamadı. Mu
'laffak ohııuş her eserden, her tec
liibeden sonra; "demek ki, bu iti 
de ba,armak için kudret ve kabi
liyetimiz varmıt !" deyip geçiyor •e bot, zararlı geçen senelere ve 
hatta asırlara acıyoruz. 

1 Bir ölüm cezası yüzünden 1 
Mecliste çıkan münakaşa 

Ba9vekil Pata dedi ki: "Sana
)'İi geri kalmlf memleketler sana
Yi tesisine te,ebbüs ettikleri za. 
illan, sanayii ileri olan memleket
ler, onlara gülerler. Çünkü bir 
llıemlekette sanayi tesisi, heves 
'dildiği kadar kolay değildir. Bu
?un için sermaye ister, teşkilat 
!&ter." 

Muhterem ismet Patanın bu 
•özleri bende iki hatırayı canlan
dırdı. Bunlardan biri sanayi ve 
ticaret aleminin en ileri safında 
>'er almıt bir ecnebi ile, öbürü de 
l>olitika hayahnda en yüksek ba. 
&aınağına ayak atmı9 bir diplo
llıatla muhtelif tarihlerdeki konu9-
ltıalarımızı; onların ısrariyle ba-

Adliye encümeninin mazbatasına Celal 
Nuri Bey itiraz etti, münakaşalar oldu 
inhisarlar Vekili Ali Rana Bey köylü sigaralarının 

satış muameleleri hakkında izahat verdi 
ANKARA, 7. (Telefonla) - Meclis 

Esat Beyin riyasetinde toplanımıbr.Me 
morin kanununun bazı maddelerinin dt 
ğiıtirilmesi hakkındaki kanunun üçün
cü maddesinin tefsirine aiO Baıvekiilet 
tezkeresinin vekiletlerle müntenazır en .. 
cümenlerden seçilecek onbeı azadan mü 
rekkep muttelit bir encümen tarafındaıı 
müzakeresi kabul olunmuıtur. 

Köylü sigarası 
Bundan sonra Giresun mebusu Hak· 

kı Tarik Beyin köylü sigarası hakkında 
gümrük ve inhisarlar vekaletinden vaki 
sualine gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana Beycevap vererek demiştir ki : 

Muhterem Giresun mebusu köylü si• 
garalannın tehirlerde kaçak addedildiği 
hakkında vaki neıriyaltan bahis huyu• 
ruyorlar ve vekiiletin bu nefriyat hak
kında düıündüklerini soruyorlar. 

:Ali Rana B. 

Köylü sigaralarını tehirlerde aatanla
nn kaçakçı addedildiği ve bunlar hak
kında sırf bu yüzden kaçakçılığın men ve 
takibine dair kanunun tatbik edildiği 
vaki düôldir. Yalnız tütün inhisar kanu ~a inandırmak istedikleri fikir ve nu inhisar mamulatımn sahıını bazı ka 

"'anaatlerini habrladım: vit ve tartlara bağlamııh. Bu kayit ve 
Sekiz sene evvel Triyeıtede f&l'tlara riayet ebniyen §ahıslan bu ka· 

nunun hükümlerine tıevfikan takip et· 
teker kralı diye fiihret alan ve mek zarureti vardır. inhisar idaresinin 
bugün de ismini ve vaziyetini mu· yapbğı bundıin ibarettir. 
hafaza eden bir zatla konufuyor• Ucuz sigara 
duk. ismet Pata hükiimeti, bu 11- Vekil Bey bundan sonra tütün inhi-
~alarda teker kanununu çıkarmıt sar kanununun ve buna dair nizamname 
Qulunuyordu. Alpulluda bir fab- nin bazı maddesi etrafında malumat 
lik k vermiş ve demiıtir ki : 

a urmak te~bbsü, tatbik sa- B. M. Meclisinin gösterdiği arzuya 
hasında değil, kafalarda henüz binaen vekalet köylerde ucuz siğara sat· 
>'er olmuttu. Fakat bu rivayet ve ih tırmaya baıladı. Fakat köylüye ait olan 
tinıaller, bizim memleketten ziya• hu siJaraların tehirlerde de satlışı bu. 
de hariç memleketlere, teker pİ· ralardaki vasati satıfı fiyatmr tahmin 

Salahattin ve Besim Atalau Beyler (Deva s · · h· ı J ) 
>'asası merkezlerine yayılmıştı. ı--==----==--"------=:o'a....,.,m=r ==m=c~ı=sa=ı=e=e-=== 
Su zat demitti ki: 
• "Şeker sanayii muvallak olJu
ru vakit, memleket için faydalı
~ır. Ancak bu ifte muvaflakiyet 
~in yüksek telmih, yüksek serma· 
)e ister. Halbuki memleketinizde 
?..ı sermaye vardır, ne de teknik ve 
•lıtisas. Siz, hala en iptidai sınai ih
tiyaçlarınızı bile yapamadınız. 
Şeker sanayii gibi en ince ve te
lernıatlı işleri nasıl başaracaksı· 
llız? Bundan daha mühim bir nok
ta var: Ben Türkiyeyi uzaktan 
)akından tanırım. Sizin toprakla
l'tnız, verimli şeker pancarı yetiş
tiremez. Yüzde on randmanlı 
l>ancar bile elde edemezsiniz. Q. 
llun için hükiimtiniz bu şeker po. 
litikasından vazgeçsin •• " 
. Alpulluda, Utakta, Eskitebir
de yükselen ve en modern teknik 
ile itli yen müesseseler, T riyeste
~~ki. teker kralının bilerek veya 
Qılmıyerek, hakkımızda verdiği 
hiikümleri tekzip ediyor. Toprak
larımızın verim kabiliyetine, pan
tarlarımızın randmanına gelince; 
hunlar, bizim de tahminlerimizin 
hududunu atmıttır. Eskitehir ve 
l19aktaki pancarlarrmızın rand
llıanı bugün yüzde yirmi derecesi
ili buluyor. Alpulludaki randman 
da yüzde on yedi raddesindedir. 
lfer halde pancarlarımızın vasati 
~andmanı yüzde on betten aşağı 
diitmiyecektir. Topraklarımızın 
ltabiliyeti de, fenni ziraat usulle
•ine riayet edildikçe arbyor. Es
~tehirde bazı köylüler; muntaza
llıan baktıkları tarlalarının her 
dönümünden vasati bet ton pan
tar aldıklarını sevine sevine Bat· 
~ekil Pataya anlatıyorlardı. Va
'lla bu verim, mutlak ve normal de
ğildir. Alınan bu neticeler; umu
~i büyü~ t:ı-r.Ialarda değil, sebze 
Qahçelerı gıbı sulanması, gübre-

l
lenmesi ve iyi bakılması kolay o
il.n mahdut yerlerdedir. Ancak 
topraklarımızın vasati kabiliyeti 
de; bir dönümden vasati iki 
ton istihsale müsaittir. Pancar zi
~aati en ileri gitmit ileri memle
~etlerde bu vasati hiç bir vakit 
liç tonu geçmez. 

Daha geçen sene bu vakit idi. 
~erlinde büyiik bir diplomat ta 
~ana 'unları söylemi,ti: "lşitiyo
l'ıım ki, Eski,ehird e büyük bir şeter Fabrikası kuracaksınız. T ehli
(, eli bir iştir. Uşak tecrübesi, sizi 
il işten vazgeçirmek için kafi 

ıleğil mi?" 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün HalkevinJe verilen konferansta .. 

Ergani tahvillerinin B terti 
bi yarın sahlığa çıkarılıyor 
Satış 11 kanunusaniye kadar sürecek 

Dün Halk evinde mühim bir konferans verildi 
Geliri tamamen Ergani detnir

yolunun intasına tahsis edilen 
yüzde bet faizli ve ikramiyeli 
1933 istikrazının B. tertibi yarın· 
dan itibaren bütün bankalar gite· 
)erinde sabta çıkarılacaktır. B. 
tertibinin satıt müddeti 9 kanunu
evvelden i3 Kanunuevvele kadar
dır. 

13 kanunuevvel çartamba gü. 
nü aktamına kadar olan gün
lerde yalnız A. tertibinin sahiple-

ri olanların B. tertibi tahvilleri de 
almalarına basredilmittir. 14 ka
nunuevvelden itibaren olan günler 
de tahviller yeniden almak isti. 
yenlere satılacakbr. 

Hükumet Ergani demiryolunun 
timdiye kadar tam 8,800,000 lira
lık kısmının ihalesini yapmıttır • 

Muhlis Etem Bey bir konferans 
verdi 

Üniversite hukuk fakültesi ik
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün lstanbul Erkek lisesinde Oniıı ersite idarseine bir ecnebi lisanı bildik· 
!erine dair beyanname ııeren talebenin imtiharılarına baılanmı§tır. imtihan • 
lar iki kısım olarak yapılmaktadır. Orta derecede lisan bilenler, bir müddet 
lisan kurslarına deııama mecbur tutulacaklardır. /yi lisan bildikleri anlaııla
cak talebe bu kurslara girmiyecekler dir 

Yangın mes'ulleri Jün birinci sulh ceza hakimi Refit B. tarafından isticvap edilirlerken .• 

Adliye yangınından suçlu olanlar dün 
ilk defa hakim huzuruna çıktılar 

Yangında ölüm olduğu için suçlular tevkif edildiler 

Mahkemelerin Liman hanına taşınacağı anlaşılıyor. Dün 
han gezildi, müsait olup olmadığı tetkik edildi 

Adliye yangını tahkikabnın zabıt!ada 
icra edilen adli hazırlık aafahab ikmal 
edilmit ve mesul addedilen 3 maznun 
dün müddeiumumiliğe tevdi edilmiı • 
!erdir. Müddeiumumilik maznunlan 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah • 
kemesine sevketmiftir. Yangın hak -
kında diğer iki cepheden yapılan tah• 
kikat devam etmektedi~. Adliye mü -

fettişleri ile Dahiliye müşteıan Bey ta
rafından ayrı ayrı yap.lan bu tahki • 
kat hakkında her gün Ankaraya mun 
tazaman rapor1ar veriJmektedir. 

Y anıın yerinin vaziyeti 
Yangın riıun ıaziyeti hala tehlike-

lidir Is kıs~ ' .:ırkunç bir kızılLk 
la hala yanmaktadır. Yangın yerinde 
hafriyat yapılamamaktadır. Hafriyat 
yapı lmaaı için müddeıumumilikten it-

faiyeye müracaat edilmiş, fakat itfa
iye kumandanlığı cumartesi günün .. 
den evvel hafriyata baılanamıyacağı .. 
r_: bildirmiştir. Hafriyata muavinler • 
den Salim Bey nezarel edecek, ve haf 
riyal icra, vezne ve muhaıebe dairele 
ri erknından mütetekkil bir heyet hu
zurunda, itfaiyeden ce lbedilecek bir 
mütehasaıa tarafından yapılacaktır. 
Dün bulunan beş kasadan maada ikı: 

kasa daha bulunmuş, bunlann ikinci 
iflas dairesine ait olduğu anlaıılmış • 
br. Bu kasalardan birisi kırıktır ve üst 
kattan düşerken kınldığı muhteviyatı 
nm yandığı anlatılmııbr. Bulunan ka· 
salar tamir edilerek muhafaza albna 
almmışbr. Hafriyatta çıkacak diğer 
kasalar da bunların yamna konulacak 
ve hepsi bir arada açılacaktır. Kasa • 
)ardan mühim bir kıam·nın ml\hteviya 

Reisicümhur 
Hz. nin iltifatı 
Gazi Hz. mülkiyelileri 
çok kıymetli ve hususi 

bir iltifat-
larile taltif buyurdular 

Mülkiye Mektebinin elli yedinci 
yıldönümü münasebetile çekilen ta
zimat telgrafına cevap olmak üze. 
re Reisicümhur Hz. ı_ u eski ilim o
cağımızı çok kıymetli bir iltifatla 
taltif buyurmuşlardır Reisicümhur 
Hazretlerinin bu telıııafını derce • 
derken bu yÜksek teveccühe maz · 
har olan Mülkiye Mrktebini tebrık 
ederiz. 
Şükrü Beyefendi 

Mülkiye Mektebi Müdürü 
ISTANBUL 

Mülkiye Mektebin n kuruluıl\ • 
nun elli yedinci yıldcnümiinü kut· 
)ulamak için toplaru\D Mülkiye ai. 
lesinin zatı aliniz v:ısıtasile bana 
bildirdiğiniz samimi rluygulara te· 
tekkür ederim. Yurd:ı hizmet, inkı · 

laba inan ve cümhuı iyet ülküsüne 
bağlılık gibi yÜksek ve yaratıcı mef 
humlarla beslenen ımırlu sevgi bu· 
günün ve yarının en muvaffakıyet 
li vazife erlerini yetı~tirecek bir Öz 
kaynaktır. Bunun Miilkiye Mektebi 
ve Mülkiyeliler arasmda tecellisini 
görmek beni pek aevindirdi. Hepi
nize selam .• 

l?eiaicümhur 1 Gazi M. KEMAL 1 

Adliye vekil vekili Zekai Bey ad [iye erkanı ile beraber Liman ha· 
mm tetkik ediyorlar •. 

tının yanmadığı hakkındaki kanaat 
kuvvetlenmektedir. 

Kurtarılan dosyalar 
Kurtanlan dosyalann hangi daire· 

!ere ait olduğunun tefrik edilmesi mu 
amelesi ikmal edilmİ§tiı-. Üçüncü ceza 
mahkemesinden 1200 dosya kurtuldu
ğu, ağır cezadan 250 dosya kurtuldu
ğu ve 480 dosya yandığı, icradan 
4800 dosya kurtulduğu, dokuzuncu ih 
tisastan 6 dosya yandtEI tesbit edil • 
miştir. Kurtarılan dosyalann kaffesi 
hapishanede ayrı ayrı odalarda mu • 
haafza edilmitlir. Dokuzuncu ihtisas 

mahkemesinin dosyalarını büyük bir 
fedakarlıkla kurtaran zabıt katibi Mu
zaffer Beye bir takdirname verilmesi 
için Adliye vekaletine müzekkere ya
zılmı§lır. Bundan başka inhisarlar ve 
kaletinin de bu fedakar katibi müka
fatı nakdiye ile sevindil'eceği haber a 
lınmıştır. 

Adliyenin vaziyeti 
Birkaç günden beri sekteye uğrayan 

Adliye muamelatı dün daha muntazam 
ıekilde tedvir edilmiıtir. Vilayet ve be 
lediyeden verilne 30 kadar ıandalye 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Muallimler birliği kon
gresini dün yaptı 
Yeni idare heyeti seçildi 

DünRd kongreye iştirak eden muallimler .• 

Geçen ~efer ekseriyet olınadığın • 
dı:n tehir edilen ve 600 • 700 kadar 
a "?&ya malik olan muallimler birliği 
hmgresi, dün Sultanahmetteki birlik 
b · nasında 40 • 50 kada?" muallimin İş· 
tirakile toplanmıştır. Maarif Müdürü 
Haydar Bey de içtimada hazır bulu
nuyordu. Birlik metbalindeki kara tah· 
taya saat 14 te batlayacağı yazılan 

kongreye ancak saat 15 buçukta bat· 
lanmı§tır. Sabık idare heyeti reisi Hu
kuk fakültesi muallimlerinden Etem 
Bey, kısa bir hitabe ile l<cı.."tgreyi aç • 
mı§ ve müteakıben kortre riyasetine 
Erenköy lisesi müdürü Mahir, katip -
liklere ilk tedrisat mufcttiıi Mansur 
ve Bakırköy Maarif memüru Mahir 
Beyler seçi miılerdir. 

Eski idare heyetin•l~ı. Tahir Bey, 
idare heyeti raporunu okumuftur. Ra. 
porda, geçen seneki intihababn beş 
ay teahhürle yapılmış olduğu cihetle 

idare heyetinin kongreye ancak yedi 
aylık mesai plançosunu arzedebildigi, 
birliğin müsmir ve fayizli faaliyette 
bulunamamıı olmasının hatlıca saiki 
olarak aza muallimlerin alaka göster 
memeleri kaydediliyordu. Raporda, 
bu yÜzden birliğin anc"k idare i§lcri
nin tedvir edilmiş olduğu, azasının ta· 

ahhüdab muntazam tesviye ebnedik 
leri, bu yüzden gelirin az bulunduğu 
ve muallimlerin bu al31rasızlığının de 
vamı halinde, birliğin akılıctinln §lm· 
diden ehemmiyetle dü~i!nülmesi IAzrm 
gelen bir mevzu teşkil edeceği i!4ve 
olunuyordu. lık olaI"ak 28 inci ilk m ck 
tep muallimlerinden A•if Feyzi Bey 
söz alarak hülasaten drmittir ki: 

"- idare heyeti, raporunda, mu • 
vaffakıyetsizlikten ve vasanın tatbi • 
kında mua!limlerin ıılô.kasızlığındıın 
bahsediyor. Bu hal, yııo:ının pek tabii 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



2 MİLLiYET CUMA 8 KANUNUEVVFt 1933 

Türkiye - Yugoslavya \ HARiCi H~BERLER 
iki hükumet arasında aktolunan müte- Yeni devletler ltalyanın 

kabil metali batın Konferansı mı? İstediği şey 
tasfiyesine müteallik itilafname 

ANKARA, 7. A.A. - Türkiye İ· ı 
le Yugoslavya arasında aktolunan 
mütekabil metalebatın tesviyesine 
mütellik itilafname berveçhiati • 
dir : 

serbestçe tasarruflarına bırakmayi 
teahhüt eylediği gibi Türkiye hü· 
kilmeti de kendi tarafından erazİ· 
sinde Yugoslav tebaasına ait ola
rak mevcut olan emval, hukuk ve 
menafii bunların serbestçe tasar
ruflarına terketmeyi teahhüt ey
ler. 

Mütekabil mütalebata ve emval, 
hukuk ve menafilerine müteallik 
olarak tebalarıiınkine ait bütün 
mesaili kati ve nihai bir IUI'ette ha· 
letmek makaadiyle Türkiye Cüm
huriyeti hükiimeti ile Yugoslavya 
Kralı Hazretlerinin uaulen aelahi
yettar murahhasları nukatı atiye 
hususunda müttefik kalmıtlardır : 

-1-
lki devletin ve tebalarmın mü

tekabil mütalebatıru tetkik etmİf 
olan iki akit memleket murahhas
ları bu cihetten Y ugoalavya hükii
metinin medyun olduğu tazmina
tın, Türk hükiimetinin medyun ol
duğu tazminattan 17 milyon di
narlık bir meblağ kadar fazla ol
duğunu anlamıtlardır : 

-2-
Yugolavya hüumeli 17 milyon 

dinarlı meblağı Türkiye hükiimeti· 
ne atağıdaki tarzda tesviye etme
yi teahhüt eder : 

a.- 7 milyonu Türk hüki'.imeti 
hesabına, emtia almağa mahsus O· 

lark, 5 nisan 1934 tarihinde Yu
goslavya Milli Bankasında açıla· 
ek bir kredi teklinde olacaktır, 
işbu meblağ iki hükumet arasında 
aktedilecek bir ticaret muahedesi 
tarafından tesisi muhtemel olan ta 
kas sistemine dahil olmıyacaktır. 

b. - 10 milyonu hazine bonosu 
seklinde olacak ve bunun 5 milyo
.nu 5 nisan 1935, 5 milyonu da 31 
kanunuevvel 1935 vadeli olacak-
tır. 

-3-
Akit iki memleket arasında mev

cut bütün mütalebat ile ialahatı 
ziaiye ve - kolonizasyon - ka
nunlarına tevfikan zaptedilen em
vali gayri menkuleyi ve köylerde
ki emvali metrukeyi istihdaf eden 
tedbirden mütevellit olarak mem
leketlerdn birisinin tebaasının di
ğer memleket hükiimetine kartı 
haiz olduğu bütün mütalebat, it
bu itilaf ile tesviye edilmittir. 

-4-
l~bu itilafın tarihinden itibaren 

Yugoslavya hükümeti Yugoslavya 
erazisinde Türk tebaasına ait bu
lunan emval, hukuk ve menafi ia
tikblde zaptetmemeyi ve itbu em· 
val, hukuk ve menafii bunların 

-5-
t,bu itilaf tasdik olunacak ve 

nüshai muaaddakaları Ankarada 
teati olunacakbr. Tasdiki gün me
riyete girecektir. 

ltbu itilaf 28 tetrinisani 1933 
de Belgrad' da iki nüsha olarak 
tanzim edilmittir. 

ANKARA, 7 (A.A.) - Bel· 
grad' da Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüttü Beyle M, Y evtiç arasında im• 
zalanan Türkiye. Yugoılavya dost 
luk, ademi tecavüz adli tesviye, ha 
kem ve uzlatma muahedesinin met 
ni berveçhiitidir: 

Türkiye reiaicümhuru Hazretle
ri ile Hqmetlu Yugoslavya kralı. 

Umumi sulhün bakasma ayni de 
recede bağlı olarak, iki memleket a 
rasında çıkabilecek ihtil8.flarm muı 
lihane tarzı teııviyeaini hazırlamak 
ıureliyJe Türkiye ile Yugoslavya • 
nın umumi sulhün devamı emrinde 
mütekabil bir itimat fikri ile te9riki 
mesai etmeleri lüzumuna kail bu -
lunarak; 

iki devletin de, harbe müracaat 
olurunaınna mütedair 27 ağustos 
1928 tarihli Pariı misakını İmza et 
mit olduğunu gözönünde bulundu
rarak Türkiye ile Yugoslavya ara· 
sında mevcut olan ve kendilerince 
istikbal için bir zıman letkil eden 
dostluk bağlarını, iki memleketin 
mütlerek menfaatleri namına, kuv 
vetlendirmek arzusuyla araların -
bir dostluk, ademi tecavüz, adli tes 
viye, hakem ve uzlatma muahede
si akdine karar vermifler ve bu hu 
susta, 

Türkiye Reisicümhunı Hazretle 
ri Hariciye vekili Dr. Tevfik Rü9lü 
Beyefendi Hazretlerini, 

Hatmetlu Yugoslavya kralı Ha 
riciye nazırı Mr. Bogoljup Jevtiç 
Hazretlerini murahhas tayin etmit 
!erdir. 

Mezkiir murahhaslar usulü dai
resinde tanzim edilmit oldukları 
görülen aalahiyetnamelerini teati 
ettikten sonra ~ı,ğıdaki ahkimı 
tekarrüp etinnifle~dir: 

(Devamı var) -
Balkan haberleri 

Balkan ittifakı yerine .• 
Daha geniş bir yakın Şark ittihadı 

mı mevzuubahs oluyor? 
BOKREŞ, 7 (Milliyet) - Ro

madan gelen haberlere göre, Bal
kan itilafı yerine bir Yakın Şark 
ittifakı meydana getirilmesine çalı 
•ılacaktır. Bu ittifaka, Türkiye i
le Rusya, Yunanistan, ltalya ve 
Bulgaristan gireceklerdir. Bu İt· 
tifaktan, küçük itilaf hariç tutul
maktadır. 

Helgratta kümes hayvanları 
sergisi 

BELGRAT, 7 (Milliyet) - Ki
nunuevvelin 16 aında kümes hay
vanları aergiai açılacaktır. 

Bu sergiye, Romanya, Çek, f. 
talya, Almanya ve lsviçre itlirak 
edeceklerdir. 

Bu sergiye Bulgaristanın da 
davet edilmesi için Yugoslav kü
mes hayvanlan yetittinne müte
hassısı Vukiç, buradan Sofyaya 
gitti. 

Bulgaristanın da sergiye itli
rak etmesi muhtemeldir. 

Yunanistanda muhalefet 
kuvvetleniyor 

ATINA, 7 (Milliyet) - Dün 
hükGmel zümresinin batlıca lider
lerinden Möıyö Çaldaris, M. Kon
dilis ve M. Makaimos arasında 
bir görüşme olmUflur. Bu görüş
melerde Yunanistarun dahili, ha
rici meseleleri inceden inceye tek
rar gözden geçirilmiştir. Neler gö
rü~üldüğü kat'i olarak bilineme· 
mekle beraber, günden güne saha 
kazanmakta olan muhalefet fırka
sına kartı ne suretle müessir ted
birler alınabileceğinin tetkik edil
diği tahmin edilmektedir. 

Atina belediyesir. e sui!slirral 
ATINA, 7 (Miili t ) Bele-

diye meclisi azası araıında ihtilaf 
çıktığından bet aza istifa etmiftir. 

Belediye reiıi suiistimal ile zan
naltına alınmı9tır. 

Bulgar - Yunan mese'elari 
ATINA, 7 (MiDiyet) - Bulgar 

heyeti ile dün de muallak mesele
leri..-ı tetkikine batlanmıtbr. Her 
mesele ayrı ayrı müzakere ve tet
kik edildikten sonra, kat'i esaslar 
bulunmak üzere bütün meseleler 
heyeti umumiyesile tekrar gözden 
geçirilecektir. 

YUnanistanda hava taar
ruzlarından korunma 

ATINA, 7 (Milliyet) - Hava 
hücumlarına kartı korunmak İçin 
tersanede bir müdafaa servisi le-
sis edilmesine bahri.Ye nezaretince 
karar verilmittir. Bu hususta mec
lise bir kanun layihası verilmitlir. 

Sovyetler Yunanistandan 
mahsul alıyorlar 

ATINA, 7 (Milliyet) - Sov-
yetler Yunanistandan bir sene zar· 
fmda 30,000,000 drahmilik mahsul 
mübayaa edeceklerini resmen Yu
nan hükiimetine bildirmitlerdir· 

Yu!)an • Bulgar işleri 
SOFY A, 7 (Milliyet) - Dün 

vekiller heyetinde Ba,vekil M. Mu 
tanof, Atinada bulunan Bulgar 
murahhasları tarafından gönde
rilen raporu okumuflur. 

Burada, Bulgar - Yunan ik
tısadi ve mali meselelerinin Ati. 
nada her iki memleketin lehinde 
halledileceği ümit edilmektedir. 

Londrada böyle bir ihti
malden bahsediliyor 
PARIS, 7 (A.A.) - Echo de 

Paris gazetesinin Londra muhabi
rine göre, İngiliz mahfilleri pek 
yakında, görünü9e nazaran, Lon
drada büyük devletler arasında 
bir konferasn toplanacağı zannın
da bulurunaktadır. 

Amerikada ilk 
İçki gecesi 
Zannedildiği kadar zil~ 

zurna olan yo1t 

NEVYORK, 7 (A.A.) - İçki 
yasağının kaldırılması dolayısile 
yapılan tenlikler neticesinde Ame
rikalıların dün çok tiddetli bir bağ 
rıtile uyandırdıkları iddia edile
bilir, çünkü memleketin her tara
fında alman haberler bu ,enlik 
ve eğlencelerde itidal ile hareket 
edildiğini bildirmektedir. 

Sarhotluk aebebile yapılan tev
kiflerin tabii ve mutat miktarın
dan büyük bir fazlalık görülme. 
mittir. 

Nevyorkta kanuna mugayir su
rette içki sandıklarından dolayı 50 
kadar kimse tevkif olunmuttur. 

Vatinglonda içki ticaretini kon 
trola tabi tutan memurlar kanu
nun müsaade ettiği içkilerin fiat. 
larında gördükleri pahalılıktan 
memnun olmadıklarını söylemek
tedir. 

Bunlar bu pahalılığa kartı mü
cadele için bazı pli.nlaı dütün
mektedir. 

Bahriyeliler içmiyecek 
VAŞİNGTON, 7 (A.A.) - Ban 

riye nazırı M. Swanson içki ya
sağının kaldırılmıt olmasına rağ
men , bahriyelilerin içki kullan
masına müsaade etmemek İstedi
ğini söylemit ve demittir ki: 

"Bizim deniz kuvvetlerimiz 
ve babriyerilerimizin muharebe 
edebilmek için viski içmeğe muh
taç değildirler.,, 

Almanya Fransaya mü
zakere tekHf etti mi? 
PAR1S, 7 (A.A.) - Ecnebi 

memleketler gazetelerinde çıkan 
bir habere göre, Alman hükiime
ti Fransa ile müzakereye giritmek 
İçin dün öğleden sonra Hariciye 
nezaretine resmi bazı tekliflerde 
bulunmuttur. 

Salahiyet sahibi mahfiller, böy
le bir letebbüsten haberleri olma
dığını söylemektedirler. Bu mah
filler, bu haberi tamamile asılsız 
saymaktadır. ----M. Benes Parise geliyor 

PARIS, 7 (A.A.) - M. Be
nes Fransız hükumeti tarafından 
yapılan davet üzerine yakında 
Fransaya gelecektir. 

M. Benes, 14 birincikanunda 
M. Paul Boncourla görü,ecek, zi. 
yaretinin resmi mahiyette olmasın 
dan dolayı cümhur reisi M. Lebrun 
ve batvekil M. Cbautemps tara
fından kabul edilecektir. 

Sarre meselesi 
PARIS, 7 (A.A.) - Mebuaan Mec 

!Ui hariciye encümeninde M. Fribourı; 
mezkiir encümenin Sane meaeleai hak 
kmdaki karannı bülasa elmittir. Bu 
karar şudur: 

Sarre h:ıkkında A!manya ile doi• 
nıdan doğruya biç bir müzakerede 
bulunulmıyacak reyiant<" 1935 de ve 
Verıailleı muahedesi mucibince mü ... 
rac:aat olunacak, Sarre halkı tiddet ha 
reketlerine kartı himaye edilecek ve 
reyiAmlerin hürriyet mahremiyet ve 
emniyeti temin edilecektir. 

Sahte biletle bir milyon 
alan adam 

PARIS, 7 (A.A.) - Geçenlerde 
sahte bir piyango bileti ile bir milyon 
frank almaya muvaffak olan ıabıo tev 
kif ve paralar aytırılan bankada mü
sadere olunmuıtur. 

Goncourt mükafah 
PARIS, 7 (A.A.) - Goncoort ede 

biyat mükafatı "La condition ku • 
main" ünvanlı eıeri hP.!tkında bir tak .. 
dir niıanesi olarak romancı Andrc 
Malraux'a verilmiıtir. 

Bulgar hükümdarının 
Belgrat seyahati 

BELGRAT, 7 (A.A.) - Bulgar 
kralı ile kr:ıliçesi yanlarında Prens 

Kiril olduğu halde bu ayın onunda Yu
goslavya büJ<iimdarlarını reamen ziya 
ret edeceklerdir. Bulgar bükümdarla
nna Başvekil ve Har·ciye nazırı M. 
Mutanov'da refakat etmektedir. Bul • 
gar hükümdarları 13 k~nunuevvelde 
Belgraddan ayrılacakiardır. 

Litvinof'ın Roma ziyareti
ni Temps nasıl görüyor? 

PARIS, 7. A.A. - Havas ajansın· 
dan ı 

" T empa " gazeteai dünkü gündelik 
baıyazısmda Litvinoff yoldatm matbua 
ta vaki beyanatını tetkik ve tefair et• 
miıtir. 

" Tempı " bu beyanatta hiç değilse 
doe-rwıh( ve açi.k ıc,,z .. ul...a g.aw bır me
ziyeJ ve değer eseri görüldujiünü kay
dct~ten ıoora dıyor ki : 

" Lltvino;f yo .. <laf~n Romayi ziyare
tinde en :uyade auc..atı çel<meıi ve batır 
da tutulması gerek olan nokta, büyük 
d"vl-tl.r haü<asına kaı'ı ıw-ette avdet 
eden Ruıyanın beynolmi.et aabacıa e· 
hemmiyeJJ bir rot oynaanak nıye .. lnde 
b11.u..d_ğud4U'. 

" !>o, y ~uer birliği bükilmeti, beynel
milel kuıueranılara ııt.rak ebnekle be

raoer l\lııtl.tıer cea.iyeane dUJman gô
rünmekcen bıran gerı durmamıJ.:ır. Ilı· 
tiıa.tcı bir hükumet maruyebnde olma· 
aı t<.uıyarun bu vazıyeti takınmasını i· 
cap emrıyordu. Onua timdı buyu.r. dev
le..Ler d..ireaı içine avdeı.i, niyet ve te-
ma)iWer.nde aerin değ-tildıldere vücut 
v...rebıur, Anca1< ı<uay..ıuı .bu geri dÖ· 
nüıu.nıi haklı ve ma.t:ur i5oıtameıi içın 
hıç oııııuı.a bır veaıte buı.....&&N ı .... z...m Kt.!. .. 
lir. 

·· Milletler Cemiyetiai.n cezri bir au
rette iılalu lehinde W.Uyamn giri§tiği 
teıebouı ve faa.uyebn Kuayaya bu vesı· 
leyı hatırlaması ve vermeaı muntemel· 
dir. 

·· lıalya milletler cemiyetinde kalma
ia karar Yermiı.ir. a-akat bu beynelmi
lel taazzuvun hıu ye ıeouuu degııtınne
ğ., ça.ııoıağı kati ıw-ede kurarak bu 
kararı aJmıılır. 

·• {tı.lya".ıı dütiinceai Ruıya da dahil 
olduğ.ı hıude, buruıı: deY.eberden . mü
rekkep bir aire"ıuar beyeı..iıu milletler 
cen.ııiye,, mecL.11 yerine ge~ekür. 

·ı empa bu ıö2leraen ıonra ·ltalyanın 
niyeı ve taı.avvuı larındai<i elıemmıyet 
ve veu.amelo dikkati. cetoedİyor, mwet .. 
ler cemı,,etı mi...a...ı:n.uı dera.n ve esasa 
bir 5Urt.t~a de6İıtariımeıioe .ister iıte-
mez yoı açac:..gı buauıunda inanılmaga 
İmkan olnıauııı;mı ka.yoeJİyor ve uu 
n0tı.lada hem.o ,tiraza g"\'erek diyor ki: 

... l\'1lllet.er \...enı..;yeı.ı bw."ÜL\ manevi 
kuvvetinı, bulun devıetler.n tam bir 
surette müsavıli0i haunden almııbr. 
Lebi•tan, kii,uıı itiıii, btJllllya, Bdçi· 
ka, loııandmavya memteııet.erı, Turıri
)'e ve ~.ek .. ı.iı balınde olan .öaıkan bıo 
l<u unutulup bir taratta b.rakı.malarma 
razı olamıular. bunuan baJı<a midetıer 
c:emi.retı misakı yaıruz c.om.1etin umu. 
mı he)'.eti tara.ruıdaıı ve ancak islab ve 
tudıı yoı.le d.g.f..ırı.ıebilir. " 

Londrada ncuıl görülüyor? 
Londra, 7. A.A. - Huaa a,ıansı mu

bab.rinuen : 
ıvwıet ıer cemiyeti teıkilitmın yeni• 

den gö~clen geçirılmeai ve cıeı:ı,t.rıune
ai lebiüdel<.i ltalyan • Aıman harek~ıl, 
burada bÜyıik ba- )'Ürek ııkınlıaı uyan· 
dırnu§br. 

Bu ııkmtmın, tadil teıebbüılerine 
karşı koynw."" yo1. aç4Cak IL..ucıar tlth.h;.t .. 
li olup olmadığını biıme1ı; bahainde hiç 
kimse biç..iJ: ıcldiada buluna._z 

Görunuıe nazaran lngJ.Derı mevcut 
meselelen miiıta~yetle.-iae göre ııra· 
lamağa aevkden bir sebep vard.r. O da 
§UDuo..İ klblfl.ıdı.darın ileride daha zi. 
yade çoğaıması ıh.iınalidir. Bundan do
layıdır iti, Franaa İle Jng.ltere araımda
kı müı<a1emelerde ilkönce ailaııları azalt
ma L§dıİ.n - ıiyaıi meıele1er araya ka .. 
rıtmakaızın - bir teniye suretine bağ
lanması iıfenmektedir. 

Yine bu sebepten dolayıdır ki, bazı 
resmi t•hıiyetler Trianon muabedesiniİı 
tadili lehinde bir müddet evvel Londra· 
da etrafb aurette izah edilen nazariye• 
lere taraftarlık göıtennek,eclir. 

M. Litvinof Berlinden geçti 
BERLIN, 7. A.A. - Ro1DJLdan gelen 

M. Litvinof, bu sabah buraya vasıl ol
muıtur. 

Bazı ıayialara muhalif olarak, nıüıa· 
rünileyb, burada ancak bir kaç aaat kal· 
mıı ve Alman bükumetiai.n biç bir mü
messiline ne de matbu.at münteıiplerile 
görüımekaizin, aaat 18 de Moskovaya 
barekeıı etmitlir. 

Berlin Rua mubafili M. Litvinorun 
ıeyyahatinin tamamile buıuıi mahiyeti· 
ni kaydediyorlar. 

M. Roosevelt'in muarızları 
VAŞiNGTON, 7 (AA.) - Eski 

Maliye nazın M. Miılıs aö1lediği bir 
nutukta M. Roosevelt'in para siyase
tine ıiddetle hücum ed .. rek bunun mü 
rakabesiz bir para ihracı tehlikesini 
gösterdiğini kaydetmiş ve altın eıa11· 
na dönülmesini iltizam eylcmittir. 

Fransız meclisi mali 
projeleri görüşüyor 

PARIS, 7 (A.A.) - Mcbusan mec 
liai bu sabah mali kalk•nma projesini 
müzakerey~ baılaınııtır. Matbuat M. 
Cbautempı'in manialar:ı galebe çala • 
cağını yazmaktadırlar. Müzakerelere 
bugün ve yann devam edilecektir. 

M. Bratina'nın temasları 
PARIS, 7 (A.A.) - Romanya Ma 

Jiye nazırı M. Bratiano dün eıki Bat· 
vekil M. T3 ·:dieu'yu ziyaret etmiıtir. 
Bugün de ayan reiai il~ muhtelif na • 
zırlarla görütecek ve aonra Reiıicüm 
bur tarafından kabul olunacaktır. 

M. Bratian., bugün bütün siye.si rcial 
ile görüımelerini bitinnit olacağından 
Romanya istikrazı bakkmda Fran11z 
hamilleriyle müzakerelore baılıyacak 
tır. 

~ : • • ~ ' • :.-~ to ... 

r ,. ·_, ~ .... . :. "' :ır~" ,.~ D.AK.i 
Beş senelik program 

Vekiller heyeti cumartesi 
tetkikat başlıyacak 

•• •• gunu 

'ANKARA, 7. (Telefonla) - lkhaat Vekili Malımut Celal B. öi· 
leden sonra Ba1vekalet dairesinde ismet Pf. yi ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüğtür. 

Bu görü1menin beş senelik iktıaadi program üzerinJe cereyan 
ettiği tahmin ediliyor. icra vekilleri heyeti bugün toplanamatflır. lg· 
timalara cumartesi günü başlanac ktır. 

26 kaçakçı daha yakalandı 
'ANKARA, 1. A.A. - Birinci kanun ayı birinci haltcuı ~inde 

cenup hududunda beşi çarpışmalı 29 kaçakçı vahası olmu1tur. Bıı va 
kalarda 26 kaçakçı, 24 kaçak hayvanı, 550 kilo gümrük ve 1200 kilo 
inhisar kaçağı eşya 2400 defter siğara kağıJı ve 2100 kutu kibrit tutul· 
mrıffur. 

Bir köylü soğuktan dondu 
ÇANKIRI, 7. A.A. - Şiddetli soğuklar Jevam etmektedir. Ka

leciken Çankınya yük götüüren Çankırılı Ahmet oğla Halil yolda 
dönmüştür. 

ÇANKIRI, 7. A.A. - Soğuklar 1idJetini artırmaktadır. Sülıii
net geceleri sthrdan aşağı onsekize inmiffir. Dereler çcıylar, srı değir
menleri donmÜffÜr. 

AMASYA, 7. A.A. - Soğuklar devam ediyor. Bugün hararet 
derecesi sıfınn altında ondur. Y efilırmak kısmen donmuştur. 

A 

Ali karar heyetinin dosyaları 
ANKARA, 7. (Telelonla) - Devlet fiirası mülkiye daireal ôll 

karar heyetinin neticelendiremediği 98 dosya üzerinde Vef'diği tcu
dik ve rel' kararlarım B'lfvekalete bildirmeğe btışlamışhr. 

Belediye reislerinin kongresi 
ANKARA, 7. (Telefonla) - Belediye reislerinin Ankarada ya

pacakları kongrenin tarihi bugünlerde takarrür edecektir. Kongre 
herhalde şubalan evvel olacaktır. 

Polisin vazife ve selahiyetleri 
ANKARA,'/, (Telefonla) -Polisin ve emniyet memurlarının ııa 

zile ve aelahiyetlerine dair olan kanun layilıası üzerinde yeniden yapı
lan tadilat dahi/iyece ikmal edilmek üzereJir. Yeni salahiyet kanumı 
mevcut kanunlarla polise verilen salôhiyetleri cami bulunacaktır, 

• 
I darei lııısusiyeler layihası 

'ANKARA, 7. (Telefonla) - Mecliste muhtelit encümende bulu 
nan ldarei husıuiyeler layihaaı müzakerai ilerlemektedir. Encümen 
Vali ve Meclisi umumilerin salahiyeti hakkındaki kısımlan tetkik et
miştir. 

Fahri konsolosumuzun teberruu 
ANKARA,'/, (Telefonla) -Ankarada bulunan Berfin fahri kon 

solosumuz M. S. Şimar cemiyetini bu gece verdiği balo münasebeti. 
le Himayeietlale 1000 lira teberruda bulunmuftur. 

Mulıtarlıklar kalktıktan scnra 
'ANKARA, 7. (Telelonla) - BleJiye olan yerlerde muhtarlJJa

nn liiğvi hakkındaki kanunun tatb ikatı için hazırlanmıf olan nizamna 
menin Devlet Şurcuınca tetkiki bitmistir. Sura nizamnamede bazı ta
dilcit yapmtfhr. 

Mersin gümrüğü anbarında yangın 
MERSiN, '/. A. A.- Bugün saat on buçukta dahili ticaret güm.. 

rüğü ambannda AJanalı fabrikatör Kilodaya ait Hindistan cevizi bulu
nan kısımdan bir yangın gıkmtf ise de belediye itlaiyeinin gayretiyle 
genişlemesine meydan verilmiyerek söndürülmüştür. Depo mevcut bu
lunan diğer malarda büyük bir :uz yiat yoktur. Kısmen avarya olmuf
tur. Yangının ebepleri tahkik edilmektedir. 

• 
I zmirde asarı atika bulundu 

IZMIR, 7 (Milliyet) - Ege ,,.. vilayetlerinde &arı atikayı teltİf 
eyleyen müzeler müdürü Htimit Zü beyir Bey Denizlide~ Ankaraya Jö 
nmüştür. Evkafın hal inşa ettirmek- te olduğu mezarlık baft meydanın 
da &an atika bulunmuştur. lnfQat durdurulmuştur. 

•• 
Olüm cezası verildi 

IZMIR, 7. (Milliyet) - Altmış yapnda Melek Hanımı boğan Hü
seyinin muhakemesi bitmiştir. Hiis yin idama mahkum edilmiştir. 

Gazi ve M. Herriot 1 

Eski Fransız başvekilinin 
ikinci konferansı 

Pariste çıkan Poslednia Novos
ti ismindeki Rus gazetesinden: 

M. Herriot tarkta yaptığı seya
hat hakkında ikinci konferansını 
verdi. Ve bu konferansını yeni 
Türkiyeye ve Cümhur reisi Mus
tafa Kemal hazretlerine hasret
ti. Yeni Türkiyenin reisi M. Her
riot üzerinde derin bir tesir bı
rakmıttır. Gazinin mümeyyiz 
vasfı atetin valanperverliğidir. 
M. Herriot diyor ki: "Böyle bir 
vatanperverliğin önünde, ancak 
eğilmek lazımdır.,, 

Türkiyede yapılan ıslahat, sa
dece harikulade iradesini, iyi gör
mek ve anlamak kabiliyetini isbat 
eden Mustafa Kemalin eseridir. 
Bu adam ne istediğini biliyor ve 
istediğine de ula,ıyor. Şiarı tudur: 
"Ya istikliil, ya ölüm,, 

Mustafa Kemal bir diktatör de· 
ğildir. Türkiyede nüfuz ve itiba
rı son derece genittir. Sözü her
kes için bir kanundur. Türkiyeyi 
Avrupalılattırmıtlır. Fakat yakın 
şarkta güzel ne varsa, onlar mu· 
hafaza edilınittir. Yeni Türkiye. 
nin reisi ancak oriyantalizmin 
lüzumıuz reklamini ortadan kal-

Sivas ve Kayseri şehir
leri için 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Snraa 
ve Kayıeri ıehirlerinde ı330 aene
ıinden itib:ı.ren bükUmet tarafmdan 
zaruret halinde binalar yaP..ıl~ Ü· 
zere idareten yıktırılan binalar ve 
arsalara ait tahsisat için m

0

ecliae Ye· 
rilen layiha Dahiliye encümenince ta• 
vip edilmiştir. 

İzmir valisi Ankaraya 
gidiyor 

tZMIR, 7 (Milliyet) - Vilayetimi
zi alakadar eden bazı mühim itlerin 
halli için v:ı.limiz Kazan Paıa yann 
Ankaraya gidecektir. 

dırmıf, lakin medeniyetin ve mil
let adalının hakiki esasını kuvvel
lendirmittir. Şu sırada Türkiye 
dünyanın en müsterih memleke
tidir. Bütün bunlar da Mustafa 
Kemalin eseridir.,, 

M. Herriot türk tefkilatı esasi
ye kanununun liberal mahiyetini 
ehemmiyetle kaydelmif ve demif
tir ki : " Mustafa Kemal milleti 
nin ba9hadimidir ve bir hakimiye
ti varsa bu manevi bir hakimiyet· 
t . " ır. 

Mümaileyh Türk milletinin fa
ziletlerini sena ederek bu milletin 
Franaaya kartı dostluk beslediği. 
ni ve bu dostluğun mukareneti 
intaç eylemesi lazım geldiğini 
beyan ederek sözlerini bitirmittir. 



Yangının akisleri 
Bu daha bir müddet sürer ve 

ıürmelidir. 
Adliye sarayının yangını ile 

büabütün teeyyüt etmit bir haki
kat vardır. Bu hakikat meydana 
çıkmak için milyonların yanma· 
ıına da lüzum yoktu. Bu hakikat 
tudur: Siz de bilirsiniz ki; biz 
yangın ıöndürmek, büyük aletler
le mücadele etmek, yangından mal 
•e can kurtarmak fennini bilme
yiz. itfaiyede çok fedakar ve can
ıipar adamlar var. Lakin alet ta· 
kaya gelir mi? Tabiat unsurları 
İçinde mücadele edilemiyecek en 
deh9etli kuvvet budur. Dünyada 
itfaiyecilik artık bizim eski ve 
borulu tulumbacılık teklinden çık
tı... Şimdi medeni dünyada umu
mi hayatın tevlit ettiği tehlikele
re kartı canları ve malları kur
tarmaya ve korumaya çalışan 
bir tetkilat var ••• 

Bir ateti binanın vaziyetine, 
rüzgara, eldeki vaaıtaya göre sön
dürmek bir fen ve bir hendese 
meselesi haline girdi. Bir duvarı 
bile yıkmanın hüneri var. Bundan 
başka dumana ve alete kartı it
faiyenin taşıyacağı bir takım mas
keler ve yanmaz elbiseler var. 
Bunlardan da bizde yok. Olsa da 
tecrübe ve tatbikatı noksan .•• Bir 
kelime ile hülasa edeyim. Biz 
yangın aöndürmesini bilmiyoruz •• 
Çünkü bu artık bir asri ilimdir. 
Bizde ise itfaiyecilik alaydan ye
tişmedir. 

Dünyada yeni ilimlere ve garp 
mütehassıslarına bizim kadar rağ
beti olan bir millet daha gösteri
lemez. Universitemize dünyanın · 
en maruf alimlerini toplamaktan 
tutun da balık tutma hatta amba
laj yapma mütehassısına, koşu ve 
atlama muallimlerine kadar getir
dik. Fena mı ettik?.. Hata! La
kin hala bir itfaiye mütehassısı 
getirmedik. Vakıa bir itfaiye mü
tehassısı geldi amma bizim itfai
yeye yangın nasıl söndürüldüğü
nü öğretmeye değil, lstanbulda 
hangi binaların yanma tehlikesi
ne maruz bulunduğunu ve buna 
kartı alınacak tedbirlerin neden 
ibaret olduğunu tayin etmeye gel
di, baktı, rapor verdi ve çık
tı gitti. Eğer bu arada Adliye sa
rayını bu zata gezdirmedilerse bu
radaki alakadarlar ihmal göster
mitlerdir. Gezdirdiler de bu zat 
yangın tehlikesi görmediyse bir 
teyden anlamadığı bu yangınla 
meydana çıkmıttır. Yangın tehli
kesini gördü ve bir rapor verdi 
de alakadarlar aldırmadıysa gene 
ihmal etınitlerdir. 

Adliyenin emniyetine ait mu
hakemenin özü budur. 

Tekrar ediyorum.. Biz balık 
tutına ve ambalaj yapmak için mü
tehassıs getirttik, yangın nasıl 
söndürülür ve bu it için mevcut 
modern vasıtalardan naaıl iıtifade 
edilir, bunu öğretecek bir müte
hassıs getirtmedik ••• Ateti cesaret 
ve kabadayılıkla ve büyük bir 
hüsnü niyetle idare ediyoruz. Hal
buki hüsnü niyet yangın söndür
müyor. İstanbul gibi rüzgara ma
ruz tahta bir tehir için getirile
cek ilk mütehassıs bir itfaiyeci 
olmamalı mıydı? •• 

Bizim artistlerin kılıkları 
Nemelazım tenkit için 

miyorum, fakat dinleyin 
mıyım? •• 

söyle. 
haksız 

Garp memleketlerinde erkek 
ve kadın modasını en çok tiyatro 
ve sinema artistleri ortaya atar. 
Moda gazetelerinin çoğunda gör
düğünüz bu rop veya fU veston 
takımı maruf bir kadın ve yahut 
erkek artistin sırtında görülür. Ka
dınlan bilmem - çünkü onların 
zevk hususunda terazileri, kan
tarları pek yoktur - amma er
kekler hele, ciddi artistler bu hu
susta eksantriklik yani zıpırlıktan 
içtinap ederler.. Halbuki bizim ar
tistlerde it berakis •• Dünyada kim
ıenin giyemiyeceği kadar cür'et
kii.rane ve garip biçimler, kumaş
lar ve kılıklar bizimkilerde. Ek
seri artistlerimizin tehir kostüm
lerini garpta (Müzikhol) numa
ralarında giymeye bile tereddüt 
edenler bulunur ••• Acaba güzel ol
duğuna mı kanidirler? •••• 

Ben bu satırları artistlerimizi 
benimsediğim için yazdım, yoksa 
halktan biriıi telakki etsem onla
rın itlerine karıtmak aklıma bile 
gelmezdi. 

FELEK 

Türk- Fransız mah
kemesinde 

Muhtelit Türk • Fran<ız hakem mah 
kemesi, 15 kinunuevvelden ı §Ubata 
kadar tatil yapmaya ka~ar vermiş ve 
bu kararını alikadarlaıa tebliğ etmı§· 
tir. 

MiLLiYET CUMA 8 KANUNUEVVEL 1933 
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Kömür 
ihracatımız 

Oda, dünya kömür va
ziyetini tetkik ediyor 
Ticaret odaaı kömür madenlerimi· 

zin ihracına vrilecek yeni veçhe ve alı .. 
nacak yeni tedbirler münasebetile dün 
ya kömür istih-sali.tı V'1Zİyetini tetkik 
etmİt§İr. Bu tetkikata nazaran son se
nenin dünya kömür istıhsalitı son on 

senelik yekiinların en cılızıdır. 
1923 senesinde dünya kömür istih· 

sali.11 1,368 milyon tondu. Bu istibsa· 
Jat 93ı senesinde 1,256 milyon ton ve 
932 senesinde ise 1,111 milyon tona 
dÜ§müıtür. 1932 senesi ile 1931 sene
si arasındaki ietihsalat farkı 144 bin 
küsur tondur. Arada yüzde . 11,5 ek • 
aik vardır. 

Fındık neden az satıldı? 
Ticaret odası bu s ~ne fındık satı -

tmm niçin az olduğu hakkında tetki
kat yaPmııtır. Bu tetkikata naz.aran 
bu tenezzül bu seneki mahsulün geçen 
senelere nazaran, bilhassa 927 ve 930 
ıenelerine nazaran az olmasmdan ile
ri gelmiıtir. 927 ıl,e mahsul bol oldu • 
ğu halde fiyatlarda büyük bir !enez -
zül vardı. O sene lıalya ve İspanyada 
da mahsulün bol olu§U bu neticeyi do· 
ğunnouıtu. Bu fazlalı!< o kadardı ki 
Türkiye, ispanya ve ltalyamı;ı .rekol • 
tesi dünya ihtiyacının bir msılı fazla• 
il idi. 

Çuvalla mı, çuvalsız mı? 
lstanbul m•liyesbi Ticaret odaaın· 

dan bir sual sormuştur. Bu değirmen· 
lerde veya sair yerlerdt> satılan unla· 
nn faturalarının çuvalh ını yoksa çu
valsız aatııa nazaran mı tertip edildi • 
ği sorulmaktadır. Oda meclisi çar§am• 
ba günü yapacağı içtimada onun çu -
valla mı yoksa çuvalstz mı satılması 
icap eıı;iini bir teamül halinde teıbit 
edecektir. 

Msmleketimizle alakadar 
konuşmentolar 

Ticaret odaaı memleketimizle ala • 
kadar olan bütün kontimentoların 
türkçe olar.ık yazılmasını temin için 
tetkikat yapmaktadır. Oda bu sene 
muvaffak olduğu takdirde çok mühim 
bir hareket yapılmı§ ol~caktır. 

lktısat gUnU 
Gelecek per§embe günü yüksek ik

bsat ve ticaret mektebi talebe cemi -
yeti tarafından bir iktıs.,t gÜnÜ yapıla 
caktır. Üniversite konfcrana salonun • 
da yapılacak olan bu günde birçok 
konferanalar verilecek; nutuklar söy
lenecek ve milli iktisat ve tasarrufa 
dair bro§Ürler tevzi edilecektir. 

Konyadan gelen buğday 
KONYA, 7. A. A. - Ziraat bankası· 

mn köylüden mÜbayaa ettiği buğday
lardan bir milyon 371.357 kilosu lstan
bula aevkedilmittir. Bankanm depolann 
da daha yedi milyon 775.669 kilo buğ
day vardır. 

Ziraat Bankasmm buğday alması 
Konya ve havalisi köylülerini çok sevin
dirmiştir. Eğer böyle bir mübayaa ol
maaaydi buğday fiyatları mühi.n suret
te düıebilirdi. Bunu her zaman göz Ö· 
nünde bulunduran köylüler, hükiimeti
mizin bu musip kararını daima minnet 
ve ıükranla yadetmektedir. 

Ocak kongreleri 
A7 batında baılayaıı Cümhuriyet 

Halk fırkası ocak kongrelerine de -
vam edilmektedir. Oc~ k kongreleri, 
bir haftaya kadar bite"ektir. Fırka 

nahiye kongreleri hazırlıkları da ya -
pılmaktadır. Nahiye kongrelerine a • 
yın ı5 inde ba§lanacaktır. 

Cümhuriyet Halk fırka•! Beyazıt 
nahiyesine merbut Servi semt ocağı • 
nın senelik kongresi geçen pazar gÜ· 

nü akıamı Y e§ildirektc ocak merkezin 
de yapılmıf ve yeni heyeti idareye a
vukat İhsan Mukbil, Süleyman Sabit, 
L\ıtfi ve Şükrü Beyler intihap edilmit 
tir. Mezkür nahiyeye ıncrbut Beyazıt 
semt ocağını nsenelik kongresi 10·12 
933 pazar günü ak§amı Beyazıtta Ba 
kırcılarda ocak merkezınde ve Direk
Jerarası semt ocağı kongresi 17-12-33 
pazar akıamı Şebzadeha§mda Leta • 
fet aparlımanında fırka merkezi aa -
!onunda ve Süleymniye ocağının kon 
gresi de 21-12-933 perıt>mbe akıamı . 

ocak merkezinde yapılacaktır. 

* Cümhuriyet Halit fırkaaı Alem -
dar nahiyesine bağlı A'emdar aemt o
cağı ile Küçük Ayaaofya semt ocak -
lan bu sabah saat 10 ~a Divanyolun
da ocaklar merkezinde yapılacaktır. 

* Dün Koca Mustafnpa§a Cümhu -
riyet Halk fırkası aenelik idare heye
ti intihabataı yapılmış ve riyasete 28 
inci ilk mektep muallimlerinden Arif 
Feyzi, Bürhan, Adliye memurlanndan 
Sım Beyler ııeçilmiılerdir. ---Park otelinde 

Arkadaşlarımızdan Re§at Feyzi 
Beyin nikih meraaiminin yapıldığını 
yazını§tık, Dün Park Otelinde düğün 
merasimi de yapdmıı y~ davetli zevat 
tarafından yeni evliler tebrik edilmİ§· 
tir. Merasimde Maarif ve Matbuat er 
kinı ile tarafeynin akTab~ ve ahbap
lan hazır bulunmuftuı Gazetemiz ar 
kadaıımıza uzun ıaadetler temenni e
der. 

Maarifte 

Anadolu da 
Tetkik seyahati 
Mühendis mektebi son 

sınıfı seyahate çıktı 
Mühendis Mektebi •on aınıf tale

bes.i dün Anadoluda bir tetkik aeya
hatine çıkmı§lardır. T:ılebeye cebir 
muallimi Osman Tevfik Beyle, ınima· 
ri muallimi Mösyö Deh ve müdür mu
avini Sait Bey refakat etmektedir. 
Talebe Ankara, Kayseri ve Eaki§eJı,re 
uğrayarak lstanbula döneceklerdir. 
Talebeden cebir kım11!!da çalııanlar 
9imendifer itlerini ve ıimendifer atel
yelerini tetkik edecekler, mimari kıs
mında çalı!anla.r da mimarlığa ait a· 
sarı göreceklerdir. Talebe, dün akıam 
ki trenle Ankaraya hareket etmiıler
dir. 

24 Uncu mektepte musamore 
Cümhuriyct Halk fırkası Samatya 

nahiyesi gençler zümresinin müsame .. 
res.i, dün aktam latanbul 24 üncü mek 
tepte birçok mümtaz Mvat buzurile 
parlak surette verilmiıtir. 

Mekteplerde tasarruf haf
tası hazırlı gı 

Tasarruf haftan hazırbklanna 
devam edilmektedir. ilk mekteplerde 
tasarruf haftası müna.sebetile yerli ma 
tına rağbet edilmesi hakkında konfe
raıular veriliyor. Lisekrde de hafta 
zarfında ayni mevzuda konferanslar 
verilecektir. Leyli mekteplerde, ayın 
on ikisinden itibaren biı hafta hafta 
müddetle verilecek tatlılar üzüm, in • 
cir ve sair yerli meyvderden intihap 
edilecektir. 

Üç aylıklar 
Malmüdürlükleri eytam, era

mil ve mütekaidinin üç aylıkları
nın tevziatına devam etmekte
dir. 

Emlak eytam, bankası da dün 
sabahtan itibaren tediyeye batla
ınıthr. Sabahtan alqama kadar 
400 kitiye istihkaklarını vermit
tir. 

Poliste 

OUmrUklerd• 

Yunanistanla 
Gümrük hududu 
Yunan ticaret heyeti ted

ricen kaldırılmak üzre 
Türk • Yunan ticaret muahedesi

nin yenileıtirilmesi için Ankarada ce
reyan edecek müzake1·:wta iıtirak ede .. 
cek olan heyet azasından Mekedonya 
Sanayi birliği reisi M. Kircia, muahe
denin ne §ekilde yapılmaaı lazım gel
diği hakkında Yunan gazetelerine §U 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Fikrimce merkezi lstanbul ve· 
yahut Selanikte bulunacak bir Türk • 
Yunan hakem heyeti teıia edilmek la
zundır. Bu heyet, Türk ve Yunan it 
Ye ticaret adamları arasında çıkacak 
ihtilafları halletmelidir. Bu meselede 
diğer Yunan murahh:ısları benimle 
ayni fikirde bulonuyor:ar. 

Yunan iktisat Nazırı M. Basmacı
oğlu, kendisile yaptığım son mülakat
ta Türk - Yunan gÜmriik hudutlarının 
kaldınlmaaı bir emri vaki olduğunu 

bana aöylemlıti. Fakat diğer milletle
re. akdedilmiş olan ticaret muahede
lerile bab§edilmit olan en ziyade maz· 
harı müsaade millet k-ıydmın, ihtaa 
edeceği zorluklan yenmek üzere bu 
gayeye varmak için adını adnn hare
ket edilmek icap eder. 

Halli en miifkül olan mesele, zirai 
mahsuller meselesidir. Zira Türkiye 
'Ve Yunaniatanın zirai mahsuli.tı, he· 
men biribirinin aynidir. Sanayi saha
aında bir itilafa varmllk o kadar zor 
değildir. Zirai mahsul."r meselesini 
halletmek için mÜ§lerek bir aiyaset ta· 
kip edilmelidir. 

Mersin gümrük binası 
yandı 

Dün geç v11kit §ehrimize gelen ma 
lUmata nazaran Mersin ticareti dahi

liye gümrük binası ve ambarlan ta
mamen yanmı§tır. Yangın hakkında 
geç vakte kadar fazla maliimat gel
memiı olmakla beraber zarar ve ziya 
run pek büyü kolduğu ve binanın ta • 
mamen yandığı anlatılmaktadır. Ale
tin nereden ve nasıl çıktığı hakkında 
gelen malümatta kat'i bir aarahat yok 
tur. 

•• 

Bir hırsız şebekesi dün 
meydana çıkarıldı 

Ayrı ayrı altı koldan çalışan bu şe
beke nasıl meydana çıkarıldı? 

Emniyet müdürlüğü ikinci tubeai 
tarafından mühim bir hıraızlık §ebeke 
ai meydana çıkanlmı§tır. Bu ıebeke 
ayn ayn altı kıaımdan ibarettir. 

ı - Açıkgöz Oaman iaminde bir sa 
bıkalı hasta oıduğundi.\n bahisle Bul
gar hastahanesine tedavi için gitm.if .. 
tir. Açıkgöz Ounan m .. ayene olduk · 
tan aonra çıkarken bat doktorun pal
tosile ıapkasını alarak kaçıııııtır. Şu • 
be memurlan bu sabıkşlıyı Beyoğlun
da Petrograd pastahanesinde yakala
mış ve e~)"aıan CL.mt§tır. 

2 - Siirtli Şerbek ve arkadatı hah 
riyeli Ali Fatihte Nı§a:ıcada Kumrulu 
mescitte Kalaycı aokağında 32 numa
rada Fikri Beyin evinden yeni bir gra 
mofonla elbiseleri ve huauai evrakını 
çalmııtır. Hırsız yakal.'\ntnı§, eşyalar 
meydana çıkanlmııtır. Tahkikat neti • 
oeainde bu hırsızlann bundan evvel 
de Koca Mustapaıada Pazarpazarın -
da kazancı Hasn Efendinin evine gir
miılerdir. Birçok mikdrcla eıyalarını 
alarak ve Kara Siirtli Aliye sattıklan 
da meydana çıkanlmıftır. 

Ayni hıraızlann Veznecilerde Na
dri Bey sokağında 6 numaralı aparlı· 
mandan bazı etya ve Bakırköyünde 
de seyyar bir ekmekçiden de bir pal
to ve mu§"IDba çaldıklarını itiraf et • 
mitlerdir. Bütün eıya çıkarılmıtbr. 

3 - Beys:ğlunda Mmr aparbmarun 
da oturan Madam Nadinin daires.ine 
Sait Cemil ismindeki 1J1!ua girerek al
tın markalı bir saatini çalmıı ve yaka
lanmııtır. 

4 - Ayaspaşada Ankarapalas apar 
tımanmda oturan Melek Hrumm da -
iresine pencereden Niht.t, Hüseyin gi 
rerek bir Singer dikit makinesini çal 
mıılardır. Buplar yakafanmı§lardır. 

S - Kumkapıda tiınendifer ame • 
lesinden Omeron eıya ve marangoz 
takımlannı çalan lnebol.ulu Rifat ya
kalanmıı vo qyalar m"ydana çıkan! 
mıJbr. 

6 - Beıikta§ta Akaretlerde Abdür 
rahman Efendinin bakkaliye ve tütün 
cü dükkinlannı aoyan Topal Hasan 
ve paçacı Kerim çaldıktan tütünleri 
Çe,memeydanında Leblebici Aliye sat 
tıhlannı aöylemitler ve lt>blebici dük -
kanında zabıtaca yapıl11n aramada 
ba§ka hırsızlıklara ait mallar da bu • 
lunmu§tur. 

Bundan batka da Kadıköy cihetin
de de mühim bir ıebek., yakalanınıt • 
tır. Tahkikata sekte \•ermemek için 
bu hususta ıimdilik tafsilat vermiyece 
ğiz. İkinci ıube müdür ve memurları • ·-

1 

run bu muvaffakıyetleri takdirle kar
tılanz. 

Çatalcada bir soygunculuk 
Çatalcada bir aoygunculuk vaka -

sı olmu§tur. Dört kiti bir phsm önü -
ne çıkarak on lirasını ahnııtır. Tahki
kat devametm ektedir. 

bir dayak 
Fenerde çirkin bir tlayak hadisesi 

olmuıtur. Hamami Muhittin mahalle
sinin Bostan sokağında 25 numaralı 
bakkal dükkanı Nesime aittir. Bakkal 
Neaimin evi de buradl\Jır. Bu mınla· 
kanın belediye tahıilda!-ı Cafer Efen
didir. Nes.imin Cafer Efendinin yirmi 
kurut alacağı vardır. Nesim bu parayı 
dün akıam üatü Cafer Efendiden is -
!emiştir. Cafer Efendi de galiba 1 

- "Sana borcum yoktur." demiı .. 
tir. 

Bu yüzden aralannd-. kavga çık -
mıttır. Bunun üzerine Cafer Efendi Ne 
aiıni tokat, tekme, yururukla dövme • 
ğe baılamı§tır. Faka ta J,elediye tah • 
aildarı Cafer Efendi bununla da kan
mamış olacak ki, bıçaklıt Nesim Efen 
diyi yüzünden yaralamtfbr. Yüzü, göz 
leri kanlar içinde bağn:.n, imdat iste
yen Nesim Efendinin aesini i§iten 
polisler Cafer Efendiyi yakalamıılar • 
dır. 

KUçUk zabıta vakaları 
Sabıkalı Arap lsmail Kumbaracı yo

kuıunda oturan Madam Emelyanm evin 
den öteberi çalar,(, savuıurken yaka
lanmııfu.. 

Sabıkalı Arap Hüseyin Galtadan geç
mekte o / '.1 Ordulu Şabanın sürüsünden 
bir koyun çalarken yakalanmıştır. 

Tophaneed oturan Yani bir kaç gün 
evvel evinden çalman tencere ve aaire
yi Tophane pazar yerinde koltukçu ls
mailin elinde görerek polise teslim et
miıtir • 

Evvelki gece Ebılnönünde yapılan a
rama neticesinde bir çok kimselerin Ü· 
zerlerinde tabanca ve saire bulunarak 
müaadere edilmittir. 

Şoför Mehmedin idaresindeki otomo 
bil Boğazkesende 75 yaıında Madam 
Mariya İsminde bir kadına çarparak a
ğır surette yaralamııtır. 

Tehdit 
Beyoğlunda oturan Mehmet Efendi 

İsminde bir artist tblıaJı, Parmakkapıda 
oturan bar artistlerinden Müzeyyet Ha
nıma " Sana Maksim barda açlıımanı 
tavsiye ederim. Çahımazıan seni yaıat
mıyacağım," diyerek tehdit ettiğinden 
yakalanmıştır. 

vııayette 

Memurların 
Sicilleri 
Yeniden düzgün bir şe
kilde tanzim edilmiştir 

Gerek vilayet merk•zindeki ve ge
rek mülhakattaki memurların sicille
ri yeni hAttan tanzim e:lilmi§tir. Her 
memur için yeniden do,yalar açılmıı
br. Bu dosyalarda o memurun §ahsi 
vaziyeti, çalııkanlığı ve bunlara mü
teallik huıusat, evli olup olmadığı, ço· 
cuğu bulunup bulunmadığı teıpit edil
mitlir. Bundan sonra memurlara ait 
dosyalar gayet muntaz~m tutulacak
llr. 

Müfettişlerin teftişleri 
Mülkiye müfettitl"ri tarafından 

polis itleri hakkında b1lşlıyan teftiıle 
re devam edilmektedir. Tefti der da
ha uzun müddet sürecektir. -

Jandarma kumandanı 
Şile cinayeti hakkın,la tahkikata 

gitmİ§ olan vilayet Jandarma kuman
danı binbaıı İzzet Bey gelmittir. 

Hat\ Hdsnu Bey 
Mülkiye Baımüfetıişi Hacı Hüsnü 

Bey Ankaraya gitmiıtit. Oradan Ada
naya gidecektir. 

Benzini 
Gene yükselttiler 

Hiç bir sebep yokken zam 
yapılmasının hikmeti nedir 

Memleketimizde b""zin fiyatları 
zaman zaman sebebi hiç malüm ol -
madan ve alelekaer dünya piyaaaaile 
de alakadar olmadan yükaelir. Son 
zamanlarda bu yükselmeler aık aık 
viki oluyor. 

Benzin fiyatları üç gÜn evvel, pa • 
zartesi günü gene yükreldi. lıtanbul -
da benzin kumpanyalan araamda bir 
anlaşma olduğundan bu yükselişi ~Ü -
tün kumpanyalar müşl~reken tatbik et 
tiler. Bu seferki yükseli, galon ba§ı -
na be§ kuruştur. Yani kilo batma alt 
mı§ para kadar tutmaktadır. Bizim 
vapbğımız tetkikata nazaran bu yük .. 

>lit kumpanyaların • ir kararile ya -
pılmııtır. Fakata her zaman olduğu gi 
bi bu defa da tezayüdün dünya piya
aaıile hiç bir ali.kası olmadığı ısrarla 
aöylenmektedir. Son zamanlarda ben
zin fiyatlarındaki yüka.>lme bir galon· 
da 15 kuruıu bulnıutt\lr. Şimdiye ka
dar olan artmala rhal.l:mda ticaret 
müdürlüiü ve ticaret odası tarafından 
uzun, uzun tahkikat yapılmıf, fakat 
bir netice çıkmamı§tı. Bu tekilde kum 
panyalarm her istedikçe, belki de her 
hatırına geldikçe benziıı fiyatını art • 
tırmaaına mini olmak için tedbir alın 
ması lazımdır 

aeledlyade 

Bütçedeki açık 
Belediye daimi enciiıneni, dün va 

li ve belediye reisi Muhittin Beyin it· 
tirakile toplanmııı ve yeni bütçenin va
ridat kısnunı nüzakercye baılamıt · 
tır. Belediye muhaaebe•inin tesbit et
tiği mikdarlara göre, bütçenin mas • 
raf faalmda belediye kıammda 1 mil· 
yon 100 bin, vilayet kısmında ise 
200 bin liradan fazla açık vardır. Da 
imi encümen, bütçenin masraf faslı .. 
nın müzakeresinde bu açığın nasıl ka 
patılabileceğini de tetkik edecektir. 

Hacıosman - Tarabya yolu 
Şehrimizdeki çimeııto fabrikaları 

tarafından meccanen verilecek çimen .. 
to ile Hacıoaman .. Taı-abya yolunun 
yapılacağını yazmııtık. Belediye bu 
yolun beton tabaka altına döıenecek 
kum ve çakıl ~a§mı ted"rik edeceği gİ 
bi amele ücretini de ver6cektir. F ab
ıikalar çimentoyu :verdikleri için bele 
diye de diğer malzmey: satın almağa 
ba§lamıştır. Bir ay içirode yolun inıa
sma baılanacaktır. 

Tahsil işleri için kolaylık 
Belediye, varidatını layikile tahsil 

edebilmek Üzere ameli bir çare bu • 
)unmuş ve bir tamim ile ıubelere bil
dirilmittir. Bu tamimle beraber bele
diyenin bastırdığı cctv.,ller de gönde
rilmi§tİr, Her cetvel bir tahsildar için
dir. Belediye muhasebe ıubeleri, se -
nebaıından itibaren bu c .. tvele bir tah 
sildann tahsile mecbul' olduğu vergi 
mikdarını yazacaklar vt> tabıildarlar 
da her a:r içinde tahsil ettikleri mik -
dan o cetvele, makbu2' numaralarını 
göstermek auretile kayc!edeceklerdir. 
Muayyen nisbct daireslnde tabıilat ya 
panlar - niabetlerine göre - ikramiye 
ile taltif edilecekler, o nisbet dairesin 
de tahsilat yapamıyaniar cezaya uğ • 
rayacaklardır. 

60 kuruşa varyeteli bar 
Tepebaşındaki GarJenbann bele -

diye kooperatif: tarafından iıletilece
ğini yazmııtık. Şehir tiyatroau sanat -
karları aralannda bir •stihsal koope -
ratifi yaparak barın irlRresinin ken .. 
dilerine bırakılmaıını istemi§lerdir. 
Artistler barı işletmek için bir de ser
mayedar bulmuılardır. Belediye artist 
)erin müracaatını kabl\1 etmiıtir. Gar
denbar noel gecesi, kabil olmazsa yıl 
hAtında açılacaktır. Barda yemek için 
60 kuruş almacaktır. Yemeksiz içki ve 
rilmiyccektir. Barda bal.! heyeti ve Şe 
hir tiyatrosu artistleril, diğer sanat .. 
karlar numaralar yapcı~aklardır. 

j 

Nelere şahidiz! 
Batında melon şapka, elinde 

leblebi dolu elek. Sırtında çuiaan 
heybe .• Bu adam yedi ceddinden 
gördüğü leblebiciliği buakmak i
çin dürtütlenmek isteyen bır satı
cıdır. 
Bacağında potur, belinde pefte

mal, batında kasket. lkı el.nc.e ba· 
kır gügumler ve oır ıDrıK . .uu a
dam Kalubeladan beri öğrendiği 
bozacılığı yeni tekle koyabıımek 
iç.n batına lobut inmesini bekle
yen bir satıcıdır. 

Önünde bir çingene sepeti, ağ
zında "izmarit, be.ınde kuşak • .ISu 
adam kaldırımlarda sürüheaı, ge
lip geçenin yolunu K'esen bir ifpor• 
tacıdıt kı malını satmak içın cıyak 
cıyak bağırman:tan batka kurnaz
lığı yoktur • .ISatmda keçe küıah, 
üstünde yemeni. Sırbnda cepken. 
lkı elınde içi fincan, tabak, bakır 
güğüm, atef, kömür, kirlı bez, te
neke ibrik dolu tahta kutular •• liu 
adam Yeniçeriler zamanından kal· 
mıt bir sahıepçidir ki bu işı daha 
yeni ve temiz şeıde koyabilmek 
için ense kö.cüne kuvvetıı bır muş
ta inmesini bekler. 

Bunlar memleketin seyyar esna· 
fıdır. · 

Ve bu esnaf belediyenin tazyi
kine, umumi zevkin ı:,rarına rağ
men hala dedeıerınden öğ. enoi><
leri şekli ve uswü bırakma ... ıkhrı 
için gun geçhKçe t.yuy oyunt.dk
çıları gibi sönmeğe, ailinmeğe 
ma.hkiimdurlar. 

Pıslik, zevksizlik, iz'ansızlık ve 
yeniliğe, icat tikrine dufman. ık 
yüzüncıen sönmeğe ve aüninmege 
mahkiim man bu esnaf artık me
deni tehrin sokaklarında bırer A
suriye fakiri gıoı gorunmeğe baş
ladılat. Değitiklik, yenilik küçük 
aanate ve ku!(.ük ticarete bir türlü 
giremiyor. 

lsviçrede kapalı tişelerde aatı
lan yogurtları hala pis çanaklarda 
aatıyoruz. Dünyanın her tarafın
da strelize edilerek piyasaya çıka
nlan aütleri biz çeşme suyu ile ka
rıfurıp pis bakır, teneke testilerde 
satıyoruz. Dü~yanın her taratında 
muhtelif zarif şekıller verilen pey
niri biz hala araba tekerliği gıbi 
sakil biçimde kalıplara döküyo-
ruz. 

Hatta ince birer sanat eseri ol
ması lazımgelen çini eşyamızı, çi
ni vazolarımızı kadim Yunan zev· 
kine göre ince belli, şiş karınlı, ka· 
rıkadim ~ekillerde ve desenlerde 
yapıyoruz. )'ukarının kübik apar
tımanları, fütürist aan' at zevki, 
rumba ile fırıl fırıl dönen, beynel
milel radyo musikisile gafyolup gi· 
den cemiyetin inceıe,en :.r;evkı ıle 
bu leblebi torbaları, bu sahlep gü
ğümleri ve bu yoğurt kaseleri ne 
kadar zıt. 

Yukarıyı trat edip medeni insa
na çeviren içtimai inkılabın atacı
ya doğru da bir tırpan aunasını 
beklemeliyiz. 

Burhan CAHIT 

Yunan tabasının davaları 
Muhtelit Türk - Yun.uı hakem mah 

kemesinde dün 15 dava rüyet eclilmis 
tir. Hükümetimiz aleyhine Yunan ıe: 
baasmdan muhtelif kimseler tarafın
dan açılmıt bulunan bu tazminat ve 
zarar ve ziyan davalarından bqi red 
~edilmit, onu karara kalmıştır. Redde 
dılen bet dava da hükümetimizden 
istenen paranın yekün" 2537060 Türk 
lirası tutuyordu. 
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( Haftalık Siyasi icmal ) 
Diplomatlar iş başında: 
Silahsızlanma meselesi, Cenevre

den alınıp diplomatlae:< verildikten 
sonra bu gayeye matuf !aaJiyet Üzeri· 
ne kalın bir perde indirildi. Diplomat· 
lar daima iılerini perde arkasında 
görmeğe alışmışlardır, Almanya ile 
Fransa arasında doğrudan doğruya 
temas yapdmasını lngili7 Hariciye na· 
zırı Sir John Simon teklif etmişti. Bu· 
nun üzerine Almanlar müzakereye 
hazır olduklarını söylerliler. Fransız· 
lar da bu usule muanz olmadıklarını 
bildirdiler. Şimdi Berlin. Londra, Pa· 
ris ve Roma arasında müzakereler ya
pılmaktadır. Binaenal<"yh Milletler 
Cemiyetinin ve sili.bstzlanma konfe
ransının yapamadığı İ§İ, bir defa da 
diplomatlar yaprnağa çalışacaklardır. 
Bu iş, Almanyanın siliıh no.kt~md:''! 
müsavatı ile Fransanın emruyetı gıbı 
iki zıddın telifi olduğuna göre, kolay 
l<olay halledileceğe benzemiyor. 

1 
aliyet devresine hazırlık olduğu z~ 
nediliyor. 

1 
lngiliz hava kuvvetlerinin artırılına

aı igin baılanan kuvvetli propaganda 
evveli mecliste bir müzakere ile baı
ladı sonra da lngiliz gazetelerine in-

• * • 
Rusya - ltalya: 
Rus Hariciye komiseri Litvinof A· 

merika dönüıü; Roma ya uğradı. İtal
yan Başvekili Musaolini ile görüıtü~ : 
ten sonra Berline geçti. Sovyet Hancı· 
ye komiserinin Romayı ziyareti, bazı 
mahafilde birçok tefsirlere uğramıf • 
tır. Rusyanın İtalya vaaıtaaile mill<;t• 
ler cemiyetine gireceğinden bahsedil· 
di. ltalyanın Rusya ile Almanya ara
sında bir mutavassıtlık rolü oynam.ak 
istediği bildirildi. ltalya ile Sovyet 
Rusya arasında yeni bir anla~ma ileri 
süriildü. 

Kanaatimizce Litvinofun Roma zi
yaretine ltalya • Ruaya münas~etle~i 
hakkında görütmekten batka bır ma• 
na verilemez. İtalya ile Rusya araaın• 
daki münaaebetlerin öteden beri ıami 
mi olduğu maliimdur. Sovyet Rusya 
diğer büyük Avrupa devletleri ~~ • 
fmdan "harici ez kanun" addedilır
ken, ltalya bu devletle münaso;bet te• 
siı etmişti. Bu münaıebet damıa sa• 
mimi olmakta devam etmiştir. 

Son zamanlarda Sovyet Ruıyanın 
harici siyaseti yeni bir istikamet takip 
etmeğe batlamıftır. Küçük itila~ ile 
Londrada tecavüzü tarif eden mısak 
imzalandı. Sovyet Rusya Lehistanla 
anlattı. Fransa ile arası iyileıti. Ame
rika tarafından tanındı. Bütün bu va
ziyete\erin ltalya - Rusya ~~ase?~
bnı değiıtirmediğini Mus.solını Harıcı
ye komiserinin ağzından ö~renm~k 
iatemiftir. İtalyanlar Amen~. ıle 
Rusya arasında yapılacak yenı tıca -
ret mukavelesinin ltalya ticareti Üze
rine fena tesir yapmamasını temin et
mek istiyorlar. 

Mussolininin daveti üezrine yapı • 
lan ziyaretin maksadı bundan ibaret 
olsa gerektir. Yoksa Sovyet Rusya 
nın henüz Milletler Cemiyetine gir 
mesi mevzuu bahis değildir. Mevzuu 
bahaolduğu zaman da İtalyanın ta • 
vassutuna lüzum olmaı.>a gerektir. 

• • • 
ltalya ve Milletler Cemiyeti: 
5 Kanunuevvelde toplanacak olan 

Büyük Faşist mecfüinı ... mühim karar 
lar vereceği bildiriliyordu. Bu karar -
!ar arasında guya lta;yanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmesi de vardı. Fa
ti•t meclisi nihayet toplandı. Fakat _1-
talyanın Milletler cemiyetinden çekil
miyeceği anlaııhyor. Meclis İtalyanın 
Milletler Cemiyetinde kalmasını ka· 
rek gaye ve hedeflerinde bazı ıslahat 
rarlaıtırmıştır. Ancak gerek tetkili -
tında, gerek çalışma usullerinde ve ge 
rek gaye ve hedeflerinde bazı ıslahat 
yapılmasını tart olarak ileri sürmek • 
tedir. Bu ıslahatın mahiyeti ne oldu -
ğu tasrih edilmiyor. Belki de ltalyan 
gazetelerinin netriyatı bize bunlan 
bildirir. Fakat §İmdilik bilinmesi la • 
zım gelen ehemmiyetli nokta tudur: 
lıalya Milletler Cemiyetini terkede
cek değildir. . . .. 

fngiltere'nin hava kuvvetleri: 
Devletler bir taraftan diplomaai ka

nallarile ai!ahsızlanma meaelesinde bir 
itili.fa varmağa çalııırlrı_rken, diğer 
taraftan lngilterede tayyare kuvvet
lerinin artırılması için kuvvetli bir ce· 
reyan baıladı. Bu gürwtünün hüku
met tarafından hava !ruvvetlerini ar• 
tırmak yolunda giritilecf'k yeni bir fa-

tikal etti. Deniliyor ki lngiltere hava 
kuvvetleri bakımındar- dünyanın altın· 
cı derecede devleti vaziyetindedir. 
Fran•a 1650 tayyare ile başla geliyor. 
Sonra 1500 tayyare ile Ru~ya, Ameri
ka ltalya Japonya geliyor ve ancak 
bu' devletl~rden sonradır ki İngiltere 
850 tayyare ile altıncı devlet olarak 
mevki almaktadır. 

İngiltere Avrupa kıtasından denizle 
aynlını§ bir memlekettı. Binaenaleyh 
timdiye kadar Avrupa kıtasmda yapı· 
lan harplerin lngiliz toprağına intikal 
etmesine bu vaziyet manidi. İngilizler 
denizlere hakim oldukça muharebe
nin lngi!tereye intikali de mevzuuba· 
his değildi. Ancak kara ve deniz kuv
vellerinden sonra hava kuvvetinin 
üçüncü bir kuvvet olarak belirmesi ve 
İngilizlerin bu mühim sflahta geri kal
malan İngilizleri korkutmuştur. Bu
nun içindir ki lngilizJ,.r hava kuvvet
lerini artırmağa karar vermişlerdir. 
Bu, silah yarışının batlaması demek
tir. Harpten evvelki tarih te göster• 
mittir ki bir defa arkada kalan dev· 
Jetlerin öne geçen devletlere eytİ§me
leri kolay değildir. Çünkü bir taraf 
inıaata batlayınca, diğer taraf ta inıa
ata baıhyor ve rekabet bir müddet 
hararetle devam ediyor. Bu müddetin 
sonunda mukayeseli bir mesai bilin· 
çosu yapılınca göriilür ki aradaki 
fark aynidir, yahut ta az değişınittir. 
İngiliz donanması da fail<iyetiıµ böyle 
muhafaza etmiyor mu? 

••• 
Rooıeııelt'e muhalefet: / 1 

Amerikada Roosevelt'in vaziyeti 
gittikçe müıkülleıiyor. Mecliain açıl
ması yaklattıkça muhalefet cereyanı 
artmaktadır. Dr. Sprague'dan aonra 
Londra iktısat konferansında Maliye 
MÜ§aviri olan Warburg ve Amerika 
1§çiler Federasyonu ikinci reisi Mr. Woll 
de muhaliflere iltihak etmittir• Bina
enaleyh fırka haricinde, fırka dahilin· 
de ve hatta yakın zamaruarda Cüm
hurreisinin yakın müş~.virlcri para si
yasetine kartı vaziyet alını, bulunu· 
yorlar. · : 

Bankalar da Amerika devlet senet• 
lerini sabn almamağa karar verdiler. 
Bunun Üzerine Maliye Nazırı vekili 
Mr. Morgenthau, po&tl\ tasarruf san• 

_ dığının, sigortaların ve hükômetin eli 
altında bulunan paraların devlet ha· 
zine bonolarının aatın alınmasına tah
sis edilmesini emretmişttr. Cümhurrei
ıi takip ettiği siyaaette!l bir adım ge
rilemiyeceğini bildiriyor. 

Cümhurreisi ile ''sağ·laın para,, ta .. 
raftarlan aras~ndaki mücadele, gele· 
cek ayın ilk haftasında meclis açıldık· 
tan ıonra en hararetli s"fhasına gire ... 
cektir. Roosevelt'e mııhalefet eden 
zümrelerin Cümhurrei~i.ne hangi cep· 
helerden hücum edecekleri bu zümre 
menauplanndan Mr. Glass tarafından 
söylenen bir sözden de anla•iılıyor. 
Amerikanın Rusyayı tanıdığını haber 
alır almaz, Mr. Glasa demi, ki: 

- Ben Amerikanın Rusyayı tanıdı
ğına hayret ebniyorum. Cümhurreisi .. 
nin Sovyetleri geride bınkan icraatı 
kartıaı&da Rus~anın Amerikayı tanı· 
dığma hayret ediyorum .. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Evlenme 
Şehit yüzbaıı Kenan Beyin kerimesi 

ve arkadaşlarımızdan Nihat Beyin Tey
ze zadesi Muallim Rüçhan Hanımla ilk 
tedrisat müfettişlerinden M.F evzi Beyin 
düğünleri Kadıköy Gazi llkmektebinde 
yapılmıttır. Tarafeyne saadetler temen• 
ni ederiz. 

Dr. 1 H S A N S A M 1 - ... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Okıürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık ökaürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her .:czanede ve ecza depo-

İİll.-.Iarmda bulunur. - (1561)~-. 
8346 

Milliyet'in edebi romanı: 64 
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,,,, BURHAN CAHI'T'. 

\lnl<ılip Komanı} 

Hastahanede hemtire Al~e Ha· ! li bir minnet albnda kalmak ~çi~e 
nım hastalardan, diğer odalardan endite dütürüyor. Bereket hıç hır 
bahsederken bakım ücretinin ne ka bereketinde tefkat hislerinden bat 
dar olduğunu sormuttum. ka mana :ı:-ok. 

- Uç sınıf, demitti· Birinci sı· • • • 
nıf on lira, ikinci sınıf 7 lira, üçün- Bugün hiç bir rahatsızlık duyma 
cü sınıf dört lira .. Korka korka dan a~tama kadar, es'/isi gibi ça-
aormuttum: lıttım. Öğleden sonra Ali Efendi 

- Benim odam hangi sınıfta. her zamanki gibi eski İstanbul a-
- Birinci, hususi. lemlerinden bahsetti· Aktam üzeri 
Çıktıktan sonra hesap ettim. Ki- Reşit Bey bir ecnebi misafirile gel

linikte otuz iki gün kalmıştım. De· di. Uzun uzun konuştular. Sonra· 
mek üç yüz yirmi lira .. Ya ilacı, onu kapıya kadar geçirdi. 
doktoru .. Bu parayı Re,it Beye na- Yanına girdim gelen mektupları, 
sıl ödüyecektim. imzalanacak kağıtları masasına 

Fakat Reşit Bey böyle şeylerde koydu: 
bana lakırdı söylemek fırsatını ver- - Nasıl. Rahatsız olmadın ya. 
miyor. Balo haftasında verdiği pa- Dedi. 
ranm bir kısmı, aybaşında Ali E- - Hayır Efendim. 
fendinin verdiği maaşını hemen - Kendini nasıl buluyorsun? 
hemen aynen duruyor. Reşit Bey - Çok iyiyim. Eskisinden far-
pansiyon ücretini de veriyor. Ne ka kım yok. 
dar verdiğini bilmiyorum. Fakat - Bana sorarsan hatta bu has
bunları hesap ederken beynim uyu- talık sana yaradı. Daha geliştin. 
şuyor. Ona karşı bu kadar kuvvet- serpildin. 
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l~AllYfJ. ' 
Bugünkü Program 

ISTANBUL : 
12,30 Türkçe pli.k neıriyah. 
17,.30 Gramofon. 
18,30 Orkestra. 
19,30 Hanımlar heyeti. 
21 Gramofon. 

Zl,30 Anadolu Ajans11 Boraa haberi, Saat ay•rı 
ANKARA ı 

12.30 ~ 13,30 Gramofon. 
18 • ]8140 Keman konseri. Ekrem Zeki B. 
18,40 - 19,15 Franın:z:ca der•. 
19,15 • 20 Gramofon. 
20 Ajans haberleri. 

VARŞOVA : 1411 m. 
15,.20 J:-ld.k ile senfonik. dana pliklars, 

15,55 Konferans, 16.25 Piyano refak.atile ta· 
aanni, 17 Çocuk neıriyab, 17,35 Plak A'!a 
yüksek eserler, 17.50 Roman tefrikası, 18,05 
Müsahabe, 18,20 Polonya halk musikisi, 
19,45 Koro konseri, :l.ll,05 Müsahabeler, 
20,50 Pli.k, 21,05 Konferans, 21,35 Viyana
dan naklen umumi · Avrupa konşeri, 22,20 Ha
berler, 22,30 Viyanadan umumi konşerin de
vamı, 23,45 Spor haberleri ,23.SS Dans 
musikisi Femina kabare.sinden naklen, mü
sahabe, dans musikisi. 

BUDAPEŞTE: 550 m. 
13.20 Opera orkestrası'nın konaeriı 15 Pllk 

16 Müaahabe, 16,50 Çoçuk, 17,35 Hubay Pa
laa'tan naklen konaer, 19,05 Müaahabe, 19,35 
lmre Magyari sigan takımı, ~ 20,35 Karııık 
•Özler, 21 Harpa konaeri1 21,35 Vi:ranadan 
naklen umumi Avrupa konseri ,23,35 Haber
ler, 23,50 Viyana.dan naklen Vi7ana bestele
ri. 

V 1 Y A N A ~ sıs m. 
17,35 Koro Konseri C&rl Fübrich, Kari 

Pilıı, trenciler grubu hlr laamı konıer ıalo
nundan naklen, 18_.20 Müsababe, 18,50 Meı
hur san'atk8.rlar pl&k ile. 19,JO Müıahabe, 20 
Schrammel musikisi Tagann.ili Vf:!: Maria Ja.e.
ıer, Hana Tol.ar, Ludvis Strobl• Strauıs, 
Lanner - Karteli, 20,50 Saat ayan, v•, 21,05 
Haftanın haberleri, 21,35 Umumi Avrupa kon 
•eri Osvald Kab&at&, Lotte Leh.mann, Viyana 
Filharmonik hey'eli, 23.,35 Sok.at haberleri, 
23,45 Akıam mua.ikisi Viyana muıikiıi, Rad-
70 orkestrası, 

ROMA; 441 m. 
19,45 Haberler ve konferans, 21.20 Ora 

Campari i9imli konser, 22,20 MüteneVTİ mu· 
siki, Z2,45 Bir perdelik piyes, Menso.ne di 
bordo, 23t25 Mütenevvi muıiki, 24 Haberler. 

P RAC, 488 m. 
18,25 Pli.k, 19,05 Almanca n.eırİJ'&t, 20 Ha· 

berler, 20,40 Mizahi nıııtriyat, 21 Miisahabe, 
21,15 Kanıık konaer, 21,35 Viyanada.ıı nak• 
len umumi Avrup& kon•eri, 22 Haberlert 
22,35 Viyanadan naklen de-Yamı, 23,05 Haber
ler, 23,50 Vi7an.adan naklen devamı. • 

MILANO - TORINO - FLORANSA: 

{stanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Kuleli Askeri lisesi için Fut
bol fanila, çorap, potin ve to
pu 11-12-933 pazartesi günü 
saat 14,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Nümunesini göre
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireşeceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı sa
tmalma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (6782) (655) 

"' * * Kuleli Askeri lisesi talebe-
leri ihtiyacı için 70 takım da
hili elbise 11-12-933 pazartesi ' 
günü saat 15,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve pa
zarlığına gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı Satmalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. (657) 
(6783) 

* * * 

Kedın... Muıiki . ., N !f e... Zevk... Eğlene~... t:lutüıı 

Bugün M E L E K S:nemasında 
" PAPRİKA ,, ve " VERONiKA,. kahramanı gUz~I ve seTim'.i 

FRANSIZKA GAAL 

tarafından temsil ve güzellik ile san'atta daha faıla temayüz ettiği 

BUDAPEŞTEDE İSKANDAL 
filminde göreceksiniz. İlaveten: BETTY DAKl İLO, Canlı resimler 

Paramonnt Journıl'de Paris - Londra futbol maçı ve aaire. 

-·Bugün sa1t 11 de ucuz matine. - (1U827) -

Bugün: 1 PEK 
ilahi güıelliği ve büyük san'ati ile temayüz eden 

BRİGİTTE HELM'i 
Parla, BIARRlTZ ve İSPANYA' da çevrilmiş zengin 

ve rengin mizansenli 

İ N C İ L İ K A D r N 
Frensııca sözlü U. F. A. büyük filminde takdim ediyor. Ayrıca 

büyük aan'atkarımız MÜNİR NURETTİN BEYİN 
"KARANFİL,, halk türküsü ve sesli ve şarkılı canlı 
resimlerle Paramount Jurnal. Paris - Lonnra futbol maçı vesaire 

- Bugün lllat 11 de ucuz matine vardır. - [10829] 

Kuleli Askeri lisesi talebe- HiLA" LİAHMER IST ANBUL MERKEZİNDEN: 
leri ihtiyacı \çjn 600 çift Jim-
nastik ayakkabısı 11-12-933 Eşya piyango bilet listesi. fU bel.er ve mer~e~imiz~.e bulunduğu 
Pazartesi günü saat 15 te pa- ibi numaralarma'eşya isabet eoenlerın merkezımız~ mu~a~t ey~eme 
zarlıkla satın alınacaktır.Nü feri ve keşide tarihinden itibaren 90 gün zarfında ıstenılmıyen ıkra· 

kl • h miyelerin teberrü addedileceği ilan olunur. . .(10806) 
rnunesini görece erın er gün ,,... ................................................ ....,._,, ............................................ ,.,....-.,,,.,,"':-" 
ve pazarlığına gireceklerin bel im K belerı" ihtiyacı olan 3219 çift 
li saatinde Merkez Kumandan Kumandanlığı: Satına a o-

K • misyonunda hazır bulunmala- pamuk çoraba verilen fiat pa· 
lığı Satmalma omısyonun- ) 9111 halı go"'rül" du··gvu"nden 12-12· 
da hazır bulunmaları. (656) rı. (635) (6633 

(6784) • • • ·933 Salı günü saat 15 te pa• 
• * * Harp Akademisi ihtiyacı i zarlıkla satın alınacaktır. Şart 

17,50 Hafif muıiki,19,15 Oda muaikiai Ha
gannili, 18,15, ICartet kon•eri. 19,05 Haberler, 
19,45 Haberler, plak 20,15 Mii•ahabe, plik, 
21,0S Konferan•t 21,20 Zengin mu.iki, 21,35 
Senfonik konser Vi7anadan naklen, 23,35 
Dan• muaikiıi, 24 Haberler. 

Harbiye mektebi ihtiyacı çin 500 kilo sabun 9-12-933 1 namesini göreceklerin her giin 
için 11,000 kilo makama ile Cumartesi günü saat 16 da pa ve pazarlığına gireceklerin 
2000 kilo şehriye 10-12-933 zarlıkla satın alınacaktır. Ta- belli saatinde Merkez Kuman• 
pazar günü saat 15,30 da pa tiplerin belli saatinde Topha- danlığı satmalma komisyonun 

. zarlıkla satın alınacağından nede Merkez Kumandanlığı da hazır bulunmaları. (638) 
şartnamesini göreceklerin Satınalma Komisyonunda ha (6670) 9213 

BELGRAT 430 m. 
18 Fr. ders, 20 Pli.le, 20~0 Halk 1arlolan, 

21,05 Müaahabe. 21,,35 Viyanadan umumt Av .. 
rupa konserini nakil, 23.,35 
musikisi. •, 

BÜKREŞ 394 nı. 
13 Borsa haberler, pl8.k, 14 Haberler, pli.k, 

19,20 Radyo orkeatra•ı, Millöcker , Doorak, 
Becce, Akermans, Souıo, 20 Oniveraite rad
yosu, 20,25 Plik 20,50 Konferanş, 21,05 Fil
harmonik takuıu tarafından Senfonik konıer, 
22,05 Mütalea, 22,20 konaerin deva.mı. 

Selim sırrı Beyin konferansları 
Selim Sırrı Bey dünden iti· 

baren geçen sene olduğu gibi radyoda 
terbiyevi ve içtimai konferanslarına 
batlamıştır. Bu konferanslar her onbet 
giinde bir perşembeleri ıaat 6,15 te din· 
lenecektir. Selim Sırrı Bey, konferans
larının sonunda evlerinde cirnnastik 
yapmak isteyenlere onbet günde bir 
programda verecektir. 

BiR HUKUK DOKTORUNUN ZlYAi 
Senelerdcnberi hukul<ciılukla meşgul 

olup bir seneye yakın bir zamandanbe
ri müptela olduğu hastalıktan kurtula
mayıp perşembe gür.ü vefat! eden Evkaf 
Umum Müdürlüğü Hukuk müşaviri Mü 
rat Beyin cenazesi bugün küçük Aya· 
sofyada Mehmet Pata caddesindeki ha
nelerinden saat onbirde kald :rılarak Fa
tih'te cuma namazım müteakıp cenaze 
namazı kılındıktan sonra Edirnekapuda· 
ki ailesi kabristanına defnedilecektir. 
(10793) 

1ST ANBUL BELEDiYESİ 
ŞEHiR TiYATROSU 

Bugün gündüz saat 15 te 

A.ktamı saat 21 de 

O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 

M. Feridun 

4 Perde 1 Tablo 
t.Jmuma 

- Evet, doktor da öyle söylü
yordu efendim. 

- Kuvvetli yemc:;k ye.. Pansi-
yonda rahat mısın? 

-Çok. 
- Canın sıkılmıyor ya! 
- Hayır. Madam çok iyi bir ka-

dın. Bazı geceler sinemaya gidi
yoruz. 

-· Yolda gelip giderken takılan 
oluyor mu? 

- Niçin efendim? Ben kimseye 
bakmam ki! 

- Pekala, aferin. Haydi erken
ce git. İstirahat et, yarın gÖrÜfÜ• 
rüz. 

Çıktım. 
Reşit Bey iyi, hot adam ama ba

zı lakırdıları var ki iğne gibi batı
yor. Sokakta lakırdı atan var mı, 
diyor. lstanbulda öyle insanlar, he
le öyle iyi giyinmiş, kılığı kıyafeti 
yerinde beyler var ki lakırdı attık
tan başka sırnaşdıJık bile ediyor
lar. Fakat işittiğim bu lakırdılara 
kulak verdiğim yok ki! 
Dost, ahbap, hami vaziyetinde so

kulup içyüzünü belli edenlerden 
dersimi aldım. Sokakta tesadüf 
ettiklerimle nasıl meşgu_I olurum· 
Fakat bunu düşündüğüm gibi Re
şit Beye söyelesem: 

- Peki kim la~rdı atıyor? 
- Sen nasıl mukabele ediyor; 

her giin ve pazarlığına gire zır bulunmaları. (651). •-----------11 
ceklerin belli saatinde Mer- (6778) * * ı 1.11 M A T M A Z E L 

kez Kumandanlığı Satrnalma Harbiye Mel{tebi Kil.erinde H O F F M A N 
Komisyonunda hazır bulun- teraküm eden 665 boş teneke- Sarııın ve Çapkın 
maları. (654) (6779) ye verilen fiat az görüldüğün- ANNY ONDRA'nın 

"' "' • En son filmidir. Yakında 
Merkez Kumandanlığına den lO-lZ-933 pa:.ı;ar günü AR Tİ S TİK' de 

· saat 14 te pazarlıkla satılacak 
merbut kıtaat ve müessesat ; tır. Tenekeleri göreceklerin (10833} 
ihtiyacı için 40,000 kilo ma- her gün Harbiye mektebi Le-
karna ile 15,000 kilo şehriye lıv • 

vazırnma ve pazar gına gıre-
l O· l 2-933 pazar gunu saat ceklerinbelli saatinde Merkez 
15 te pazarlıkla satın alınacak Kumandanlığı satma!ma Ko
tır. Şartnamesini göreceklerin 
belli saatinde Merkez Ku- misyonunda hazır bulunmala-

rı. (643) (6711) 9238 
mandanlığı Satınalma Komis ,. * * 
yonunda hazır bulunmaları. Harp akademisi ihtiyacı i-
( 652) · (678Ö) çin 200 kilo ayva ve 200 kilo 

* * * Çekirdeksiz Zerdali reçeli 
Merkez Kumandanlığına 11-12-1933 pazartesi gunu 

merbut kıtaat ve rnüessesat saat 14 te pazarlıkla satın alı
ihtiyacı için 8000 kilo rnakar- nacaktır. Pazarlığa girecekle 
na ile 4000 kilo şehriye 10- rin belli saatinde Merkez Sa-
12-933 pazar günü saat 14,30 tınalma komisyonunda. hazır 
da pazarlıkla satın alınacaktır. bulunmaları. (G44) (6723) 
Taliplerin belli saatinde Mer- 9442 

kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulun
maları. (653) (6781) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 30,000 kilo yeşil 
mercimek 23-12-933 cumarte 
si günü saat 15,30 da aleni mü 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına girecek
lerin belli saatinde Merkez 

sun? - ı-' I! 1. 
Diye beni istintak edecek. insan 

lstanbulda zorla yalancı oluyor. . .. ... 
Bugün itimiz az. Ali Efendi, es· 

ki dosyaları yerleştirmekle metgul. 
Ben romanımı alıp koltuğa gö
müldüm. 

Kapı açıldı. 
Suat Beyin bafı göründü: 
- Bonjur Çiçek Hanım! 
- Bonjur Suat Beyefendi. Bu-

yurunuz efendim. 
içeri girdi, doğruldum. Elimi 

hararetle sıkh: 
- Artık tamamile geçirdiniz de

ğil mi. Sizi çok iyi görüyorum Çi
çek Hanım. Dedi. 

- Teşekkür ederim Suat Beye
fendin, bu kadar nazik dostları 
olduktan sonra kim iyi olmaz ki ! 

Güldü: 
- Latifeyi bırakmazsınız. Narin 

gözlerinizden öptü. Sizden o kadar 
hoşlanmış ki bir gün yalıya davet 
etmem için israr etti. Belki de size 
ayrıca telefonla rica edecek. 

- Hemşireniz çok ince, hassas 
bir kız Suat Bey, dedim. O kadar 
sevdim ki! 

Suat Bey bu tarafa işi düştüğü 
için geçerken bir kere uğramak 
istediğini, beni iyi gördüğü için 
memnun olduğunu söyledi. 

*** 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin müteahhit namı hesabına 
2000 kilo kuru fasulyanın 
10-12-933 pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak- J 
tır. Taliplerin belli gün ve saa 
tinde Tophanede Merkez K. 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (648) 

(6754) 9276 

* * * Maltepe Askeri lisesi tale-

Ali Efendi de i9ini bitirmi9, ya
nımıza gelmişti. 

Suat Bey cebinden küçük, in
ce, uzun bir kutu çıkardı . 

Bana uzattı: 
- Hastalığınız araya girdi. Şu 

bizim yazı hatırasını veremedim. 
Kararımız böyle değil midir? 

Ali Efendi: 
- Evet, evet, dedi. Ben de fa

hidim. Bir yazı hatırası olacaktı. 
Almağa mecbur oldum· 
Suat Bey geçerken uğradığını 

söylediği halde bu hediyeyi cebin
den çıkarmıttı. Çok sıkılgan genç. 
Verirken eli titriyordu. 

Ve çok durmadı. Tekrar görüş
mek arzusile ayrılırken: 

-Narin Hanımın gözlerinden 
öperim efendim. Dedim. 

O çıktıktan sonra Ali Efendi de 
odasına geçiyordu. Terbiyeli adam 
kutuyu yanında açmaktan çekine• 
ceğimi zannediyordu. 

- Gel Ali Efendi, dedim. Ba
kalım Suat Bey ne getirmiş. 
Yanıma geldi. 
Bu ince uzun küçük paketten 

mini mini, bir kol saati çıktı. 
Ali Efendi güldü: 
- Ben demedim mi kızım. Bu 

aile çok kibar ailedir. Yaptıkları
nı, yapacaklarını bilir, insan kıy
metini takdir ederler, işte ispab 

&rom ura\ 
• Kno\\,. 

2.S senede~beti 
sinirterı 

teskin edid 
. herval<it 

teh\il<esıı. ve 
k ·stima\ olunan 

en ço ı 

bir ilaçtır. . 
k'11ye edı\· 

8 
-ura\. bi\\li.ttıYı. ıı. .... ıı. bir 11•· 

r_o,.. büsbütün ı:arl.• ~ 

'"'' ve - ıa.t\larıdtr. 
\erian mus • l lı•"' t\lp· 
lO ve ıo \ton\flnrn~~tc i\c sa\ı\tr • 
\erde ccı:ancletdC re 
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Asrın umdesi " MlLLIYET " tir. 

ABONE 0CRETLERI: 

3 a1lıiı 
6 " 12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
2S -

Gelen evrak seri •erilmez.- Müddeti 
seçen nfuhalar 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mÜ• 
racaat edilir. GazetemU ilinların mes'u• 
liyetini kabul etmez. ' 

Bu hediye çok hoşuma gitti. Yal· 
nız bence bir kusuru vardı. 

Ali Efendi sordu: 
- Kusuru ne? 
- Kıymetli olı:ııası. 

- Y anlıt düşünüyorsun- Suat 
Bey terbiyeli, zeki çocuk. Sana bir 
hediye vermeği dütünürken neye 
ihtiyacın olduğunu da arattırmıt
tır. iki günde bozulacak bir saat 
verecek değil! Elbette iyisini ala
cak. Senin neden çekindiğini an
lıyorum. Bir genç kızın böyle kıy
metli hediyeler alması iyi manaya 
verilmez. Çünkü her kıymetli he
diyenin gene kıymetli karşılığı ol
malıdır. Fakat bunu Suat Bey için 
düşünme. Bir kere onun gözünde 
bunun o kadar kıymeti yoktur. Son
ra senin emeğine sudan, çerden çöp 
ten şeyle mukabele etmeye onun 
terbiyesi, görgüsü manidir. 

Bu güzel şeyi kurdum. Koluma 
geçirdim. 

Ali Efendi: 
- Güle güle kullan, dedi. Uda

sına geçti. 
Düşünüyordum. Ali Efendi doğ

ru söyliyordu. Cahil, fakat görgülü 
tecrübeli adam. Bir genç kız kıy
metli hediye almaz. Alırsa bunun 
mukabelesini kıymetli şeylerle öde
meği kabul etmiş demektir. 

· · (Bitmedi) 



!taftanın filmleri 

Artistik. - Aşk kulbanı (Fran• '. 
sızca? 1 

l:.thamra. - Cici berber (Türkçe) 
lptk. - incili kadın (Fransızca) 1 
Melek. - Budapeştede bir skan· 

dal (Almanca) 
Saray. _Doktor Mabüz'ün vasi- ı 

yetnamesi (Fran~zca) 
1'iirk. - Kadınlar ne isterler (Al· 

manca) 
Artıatık 

Aşk kurbanı 
( Fransızca ) 

Oynıyanlar: Marcelle Cbantal ve 
IVorını. 

Bu biribirine küfüv o!mıyan kan ko
'alığın doğurduğu feci bir akıbetli tasvir 
•tınektedir. Genç bir kadın yaşlı bir er
~kle evlenince diğer bir aıık bulmama· 
11 Pek güçtür. Bu sırrı bir tıyneti bozuk 
ldanı öğrenmi§ ve pntaj yapmı§tır. Bu 
~eket hem bir genç kadının hem de 
•ndiıinin hayatına malolınuıtur. 

d' ilm bir. faciayı iyi hikaye etmekte
r"" Esasen bir piyesten almrnıt . olan 
~. bir tiyatro tesiri yapmaldlldır. Ak
tOrler çok muvaffak olınuşlardır • 
ipek - İncili kadın 

( Fransızca ) 
Oyınıyanlar: 
llrigitte Helm, Jean Gobin. 

MILLr(ET CUMA 8 KA.NUNUF.VVr'.L 1933 

Pudapeştede bir 
Skandal 

( Fransızca ) 
Oynryan: Fı·ancısca Gaal. 
Bu genç ve güzel Alman kızını biz da

ha evvel Paprika ve Veronika filmlerin· 
de gördük. Şuh, ateıli ve güzeldir. Böy
le hafif komedilerde çok muvaffak olu· 
yor. 

Bu seferki filınde de muvaffak olmuş· 
tur. Esasen filmin mevzuu yanlışlıkla a
\l.ılm,. bir tokatla başlar. Bu tokatı yiyen 
adamİ~ atan ara11ndaki his münasebetle
ri tuhaf tuhaf tekiller almakta ve sonun· 
da bir izdivaçla bitmektedir. Kaıki her 
tokat böyle semere verse. 

Film eğlenceli ve görmeğe değer bir 
eıerdir. 

TUrk alnemaaı 

Kadınlar ne 
İsterlerse 

(Almanca) 
Oynıyanlar: 
Gustav Frölich, Nora Gregor. 
Bu film ııarip bir eserdir. Buna ister

sek bir atk filıni, istersek bir zabıta fil· 
mi diyebiliriz. içinde (çalına hastalığı) 
vak'alan da vardır. Mevzuu genç bir 
kızın bu hastalıkla yaptığı vak'alar ve 
onun aııldarının hırsızlıkları ört'mek için 
sarfettikleri emektir. 

"Aılr Kurbanı" 

Alman artiıtleri bütün diğer milletle• 
·~ nazaran daha fazla yabancı lisan bil
~1.klerini sözlü filmlerde_ . göste_riyorlar. "K.ıdınlar ne ist,.rler'' filminde Gü.t2&1 Frölich &1e Nora Gregor 

Film hareketlidir. Sahne tertibatı iyi 
ve seyre değer bir eserdir. Artistler mu· 
vaffak olınuılardır. Ses alınııı çok iyi· 
dil". ... ... _ 

tr çoklarında olduğu gıbı bu filınde de 
lııarut ve güzel Alman artisti Brigitte 
lıe1tn bir Alman için pek güzel denile
.. k bir telaffuzla fransızca konuırnakU.
dır. 
b a~ hafta (l~ek~ ·~n~mas~~· ııeçen 
b 11 hlm, bir polıs fılmıdır. Brıgıtte Heln: 
u filmde bir kibar hırsız rolü yııpmat.. 
~dır. Bütün zabıta filmlerinde oldutu 
~ıb; bu filmde de mevzuu hikaye etmek 
• filmin zevkini kaçınnış olınak iste

lııeYiz. Onun için mevzuu hikaye ebnİ· 
ttceğiz. Filın seyircide alaka tevlit ıde
'•k kıymettedir ve fransızcadır, 
Saray 

Doktor Mabüz'in 
Vasiyetnamesi 

( Fransızca ) 
J· Oynıyan!ar: Rudolf Klein Rogge, 
ıın Gerald, Bourdelle. 

"Buda,,.,ıtede bir skandal" fılminden bir sahne 

Ne kazanıyorlar? 
* Milletler Cemiyetinden otuz sekiz 

milletin müme11illeri beynelmilel terbi· 
yevi filmlerin propagandası için bir plan 
vüc•.la get1rmitlerdir. 

Amerika Cümhurreisi M. Roosevelt 
yıldızların ald.kları hafteh'·'an çok gör
mektedir. Bu muarızadan çıkan bazı ye
ni hakikatler var. Anlaşılıyor ki Grcta 
Garbo her filmi için vasa'li dört milyon 
frank alıyormuı. Maurice Chenaber üç 
milyon, Marleııe Dietrch 2,250,000 

Bunlara ıu artistle.-i ili\ve etmeli: Be
be Ddi\lel haftada 40,000, Jeanette Mac· 
donald her filmi için bir milyon frank 
tan fazla .. Walıac• ı.erry 

yeni bir mukavele yaptı. Bu mukaveleye 
göre her hafta 90,000 frank alacak. 

Hakikaten insan rüya gördüğünü zan
nediyor. 

lı~~-s_ı_n_•_m~•~h_a_b_a_r_ı_e_r_ı~~I 
- Londı-a civarında bir ıinema hal· 

kın bilet alınak için toplandığı salona be· 
daYa oynanmak üzere bilardolar yerleı· 
tirmiştir. Kazananlara meccanen göst.er-i 
len filmi seyre girmektedirler. 

"incili kadın'' rolünde Brigitte 

bert'io hayab hakkında bir film çevir
mektedir. Bunun için heftada 80,000 
t.. ....... ı.. • 1. JC 

• Avu;t~atyada sansür 
Dietrich'in ' 'Aık nağmesi,, 
filminı mene1lmiştir. 

Marlene 
ismindeki 

• Douglas Fnirbanks'ın lapanyada 
.. 'Adiyo, Don Juan,, i~minde bir film çe
ve.receği söyleniyor. 

* ispanya Cümhurreisi Alecada Za· 
mora Madı-itte yeni yapılan modern bir 
stüdyonun küıat resmine riyaset etmİ§• 
tir. 

. Bu film korkunç macera filmleri se· 
'••indendir. Esasen vaktile (Doktor 
~abüz) ismile aessiz olarak çevrilml~ 
01.'.:tn sergüzeşt filminin hemen hemen 
lııabaadi gibidir. Mera"1ılığına zarar 
Vet'rnemek için mevzuunu hikiye ve 
~İilasa etmek istemedigimiz bu film 
~·ta filınlcti arasına gireb:Iir. Çok 
b~Yecanlı ve meraklıd•"· (Doktor Ma-
1\~z) rolünü gene eıkt filmde oymyan 

...;;doJf Klein Rogge İaıı>indeki Alman 
aktörü v.o bül!ün diğer r~ll~ Fransız ı v8.zıı maruf Alman sanatkin 
arti•tlerı yapmaktadır. Fılmm sahne Lang'dır . 

Fritz 

~ Amerikada sağırlar için bir sinema 
yapılınıştı. Şimdi de •. körler için bir si• 
nema yapılmıı. Sinemada muhavereler 
bittikten sonra, bir konferansçı perdede 
gÖs'...ierilen hareketleri ızan ecıiyorınuş. 

• Richar Tauvber lngilterede Schu-

• Umumi harpte> Alınanya hesabına 
casusluk yapan meıhur matmıızel dok
torun hayatı filme alınacaktır. Bu fil. 
min baş artisti Alice Field dedir. 

• Rene Clair '"'Son milyarder,, ismin• 

&ir ölüm ceıazası yüzünden münakaşa 
l . (Başı 1 inci sahifede) ı Nuri Bey; adliye encü~eninin ~~bat~· 
~~•cinde düıürmüttür. Varidat bundan sını t<enkıt eder~k ezcumle demıştir ki: 
lııııteessir oldu. Bittabi inhisar idaresi bu Az malumat ..• 
~ lakayt kalamazdı. inhisar idaresi va - Mazbatayı dinlediniz, büyük bir 
~d~tı korumak için vazifesini yapmak· şey denilmiyor. Biribirini öldüren iki 
t~ dtr. Köyde ve teh.irde al'.ni fiy~.tl~ ~~- kadın bunların şeriki cürmü im.it, t:ıam• 
Ilı~ satmak meselesıne gelince, tutunun müt varmış, tahfifi cezayi mucıp hır şey 
~him bir varidat menbai oluşuna na· görülmemit. Bizim bildiğimiz şudur: 
ı· •n hem köyde ve hem ıehirde ayni Heyeti celilenizi ve doğrudan doğruya 
~•tla t~tün .. satmak. varidatı dütü~e.: halk hakimiyetini ifaya ve büyük bir İn· 
ı.,:k §artıle ıoyle kabıl olur. O da koylu ıani vazife ifasmı davet ediyorlar. Doğ-
~ daha pahalı llütün satmaktır. Bu ise ı rusunu söyleyeyim bu kadar az bir ma· 

... ~da~.' müteessir edeceğinden dolayi h1ınat üzerine bendeniz elimi kaldıracak 
ltıııkun olamıyor. bir vaziyette değilim. 

_ Bir fark Kazun Pap (Diyanbekir) - Biz 
li ':fakkı Tarik Bey. Vekil Beyin verd!- kaldırırız. 
~ l>:ahatın meselenın yanlıı aksetmit Salahattin Bey (Kocaeli) prensibiniz 
~•tlerini aydınlattığını kaydederek odur .• 
• tli; sigara11nın köylerde ve tehirler• c 1·1 N · B d 1 M h 
"' d · k · · e a urı ey evam a: - er a-
t.• &ahtı etrafın aki no tai nazarını ı· r et buyur ·b· · d 
~ etmit ve demi•ti ki : m .. . u.nuz pre~ıı ımı .. uzu~ . uza ı· 
"V k·ı B b 'd •d t .. ya ıoyliyeyım. Adlıye encumenının muh-

~. 1e 1 
• k ura a varı a tın .

1 
m ud':1'" terem mazbata muharrari cevabını ver-

~ o rnaıı no tasına temaı e mıı er ır. . 
~}İnı aldığnn malumat daha başka bir sın Salilhatlin Bey _ Münakaşaya haz•· 
._""tay; huzuru i.linizde bahsetmek fır-
l'ıt'~ venniı oluyor. Köylerdeki aatıı i- rız. 
~.t•iiime göre yüzde 12 bey iyeye tabi İ· Celal Nuri Bey: - Daha hiç bir ıey 
"~'· yani köyde oturanlar yüzde 12 be- söylemeden batladınız. Şu fırsattan bil
t"l'e alıyorlarmıt. Bir köy bayii köy si· istifade bazı dütüncelerimi şöyliyeceğim. 
L~ltnı sattığından dolayi yüzde 12 a· Bunun i,çin uzun boylu çalı,mıı söyliye
;!0ttnuı. Fakat ıehirlerdeki bayiler, ceğim. 
lqij~de bet iskontu veriliyoıınuf. Sela· Reis - Mevzua ait olsun yani ölüm 
IG~•ttar kimselerin bana verdikleri ma· kararının kabul veya ademi kabulü hak-
• ..._ · kında olsun. ı.,d ta göre bu köy sigaralarının şehır· Celal Nuri Bey: 

4 e aatılmaıma inhisar idaresi müıaa 
~ •tmiı olsa ara yerdeki yedibuçuk fark - Sadet dahilinde ıöyliyeceğim. 
/ltıeıı h"men bir buçuk milyon lira ka- (Devam seslesi ... ) 
..... bir yekun tutar. Besim Atalay Bey (Aksaray) - Ay. 

1 ,!~hisar idaresinin kaybedeceğim deye rıca bir idam cezası lazım mıdır, değil 
~;"'ndiği varidatını burada telafi imka midir? Bahsi açılırsa söylesinler ... 
1,ollı temin eder. Hususile ıehirde herkes idam cezası 
ı~ tli; siğarasına doğru gidiyorsa Mec- Celal Nuri Bey (Devamla) - Sadet-
~· halkın bu vaziye~ini gözönünde tut ten çıkmıyorum. Onun dahilinde pren
'• Y!' mecburdur. Maksadım bunu böy- sip etrafında söyljyeceğim. Her hüküm 
"ı b~r 'Vesile ile arkadaşlarımın naza• ait olduğu mahkemeden verilen karar Ü· 
)•td~kkatine arzetmek idi. Asıl selahi- zerine infaz edilir. Bunun bir tek istis
••l it arkadaılar bunlar üzerinde lazım· nası vardrr. Onu da Teıkilatı Esasiye
ı.;:•n 'Vazife ve mesuliyeti deruhte eder mizin 26 ıncı maddesi ifade eder. Küçük 
~ •e zannederim meml..!kete hizmet et- istisna ıudur ki, o da Reisicümhur haz .. 

l olıırlar. retlerine verilen ufak bir haktır, büyük 

Münakaşalar 
ai~l'HCARA, 7. (Telefonla) - Miktiıp 
~-k~ Ôıncrin öliiın cezasma çarpılması 
bı,a ~ındaki adliye encümeni mazbatasının 
~:ıı ':11cc1is heyeti ~mumiyesinde mü .. 

l'e.;ı çok hflxnreth olmuştur. 
'oıı l::nci.imcnin mazbatası okunduktan 

•;ı •Öı: alan Tckirdağı mebusu Celal 

bir hak değildir. Niçin her hüküm mah
kemeden sadır olan b'.r karar derhal in
faz olunur da bu olunmaz. Çünkü efen
diler malUmu ihsanınızdır ki idam hükmü 
kabili iade olmıyan bir cezayi müstel
ziındir. 

Üleme, bukukşinaslar bununla pek 
çok uğrafmıtlardır. Meclis kü:üphanesin 
de buna dair e:ıcrJer '\·ardır. 

Uumumi ansiklopedilerde buna dair 
bir çok efale tesadüf edilir. Kimi 
böyle, kimi §Öyle söyler. 

Devletlerden bazıları idam cezasını 
kaldırmağa kadar varmıılardır. Ben bu 
kürsüde ifa veya ademi ifa hakkında bir 
şey ıöylemiyeceğim. Sadet o değildir. 
Burada bizim vazifemiz usuli dairesinde 
söz söylemektir. Miktap oğlu olsun ne 
oğlu olursa olsun behemehal bunu ayrıca 
tetkik etmek ve ayrıca esbabı mucibesi· 
ni bilmek affa medar olacak bir sebep 
var mıdır, yok mudur onu aramak mec
buriyetindeyiz. 

1 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) - Ele 

değen saman çuvalına değer. 
Adliye sicillerinde 

Celal Nuri Bey - Saman çuvalına 
benzemez. Bu heyet Türk milletinin hak 
hayatına tasarruf eden bir meclistir. Bu, 
meclis bunu uzun boylu inceden inceye 
tetkik eder. Beyler. Hatta aradan sene
ler geçer nitekim her devletin adliye si
cillerinde böyle ıeyler çoktur. 

(Gürültüler .. Devam sesleri) 
Ziya Gevher Bey (Çanakkale) - Bu

nun müstesnaları da bıılunabilir. 

(Gürültüler.) 
Bu nokta üzerinde benim bir tezim 

var. Bizim adliye encümeni ıöyle karar 
veriyor: Gece yarısı taammüden katletti
ğinden tlı.hfifi cezaya sebep görülmedi ... 
Gibi esbabı mucibeden sonra tasdik edil
mek üzere meclise arzediyor. Ben bu ka· 
dar basit esbabı mucibe ile bu hükmü 
kabul ed~mem. 

" Al ve kal eti " 
Bir çok yerlerde adliye vekaleti adı, 

yalnız adliye vekaleti (af) vekaletidir. 
(Nerede sesleri?) 

- Meselil ltalyada adliye vekaleti 

1 
adeta bir merhamet müddeiumı:misi ye· 
rine geçer. Bu suretle vazifesini de ya .. 
par. Bizim memleketimizde buna hacet 
var mıdır, yok mudur? istatistiklerimize 
göre cüi-üm fazla mıdır, az mıdır? 

Bu i&tal~stiklere göre böyle bir ıey 
kabul edilirse alelitlilk bu hükümler ağır 
cürümlerde infaz edilir. Nitekim eski 
zamanda idam hükiimleri infaz edilınez
di. Pek ağır cürümler ibret olınak üze
re bu muameleye uğratılırdı. 

Binaenaleyh bu hususta adliye encü
meninin daha ziyade atifet ile hareketini. 
rica ederim. Mazbatalarda daha uzun ya 

Celal Nuri Bey - Zannedilmesin ki zılsm akıi takdirde bütün vatandatlan· 
her idam hükmiinün ifasında bir masla· mızın hakkı zayi olur. Eğer bu jürisi 
hat ve içtimai menfaat vardır. Fransa- olan bir memlekette olsa idi ne olurdu? 
da 1789 inkılabında kiyotinler itlerken Adliye encümeni mazbata muharriri 
kiyotinlerin albnda katil fiilinin SalilhaMin Bey (Kocaeli) - Meçhulilt 
ifa edildiği vardır. Bu fen huku· üzerine söz söylemeyiniz. 
kunda insaniyete taallıik eden bir "Mazbatayı geri alsınlar" 
ibret itidir. Esasen bu gibi idamlar ibre• Celal Nuri Bey - Ben bildiğimi ıÖy• 
ti temin ediyor mu, binaenaleyh prensip liyorum. istediğim daha ziyade esbabı 
itibarile her karar infaz olunur denemez. muhtevi bir mazbata ile gelinınesidir. 
Meclislerin bir kararı vardır. Mazbata muharriri Beyefendi bundan do-

Rasih Bey (Antalya) - Daha evvel layı kızmasın • Ben burada insani bir 
devletlere merhamet olunmıyo·/J. vazife görüyorum. (Bravo sesleri). Aci-

Celal Nuri Bey - Müsaade buyurun zane bir takrir veriyorum. Bu mazbatayi 
devam edeyim. Onun için bu iti tetkik geri alsınlar. Ve bize esbabı mucibeli bir 
etmek Üzere her yerde gerek Reisicüm.. mazbata getirsinler. 
hur ve gerek H'kümdar var. Bu vazife Kazım Paşa (Diyanbekir). - Dosya. 
onlara verilmiıtir. 11 vardır. Buna hacet yoktur. 

Bizim teıkilatı esa&iyemizle de bu hak Celal Nuri Bey - Dört kelime ile 
Reisicümhura verilmiştir. Bu eoas ko- maksat hasıl olmaz. Maksadım idam ce
nurken münakaıalar olmuı ve buna mu.. zasının ilgası değildir. Meclisi daha zi .. 
halif kalan arkadatlar olmuştu. Böyle bir yade refete ve adalete davet ediyorum. 
hakkın yüksek bir zatın elinde bulunma- Kazun Paıa (Diyarıbekir) - Encü-
11 bence çok doğrudur. menden gelen kağıda itimadınız yok mu? 

En yeni misal Celal Nuri Bey - Encümen azalan-
Misal istiyorsanız en yeni bir misal- na büyük emniyetimiz olabilir. Faka' en

den bahsedeyim. Geçenlerde M. Dou- cümenlerin mazbatalan hata yapmazlar 
mergi öldürmüşlerdi. Muhakimden, dere· diye aynen kabul edecek olursak heyeti 
ca~tan geçti. Öldüren Beyaz Rus hak- celileye lüzum kal.111az. 
kında idam cezası kesbi kat'iyet etti. Kazım Paşa ( Diyarıbekir) - Tem-
Bu sırada yeni Fransız Reisicümhurune yizden de geçmiıtir. 
bir çok istidalar verildi. Reisicümhur. Celal Nuri Bey - Temyizden geçen 
avukatları, hi'kimleri ve bir çok esbabı I her kararın ifası lazun gelseydi, gene 
mucibeleri' dinledi. Karan tasdik etti. 1 bt1 heyeti celileye ihtiyaç kalmazdı. 

Saliihattin Beyin cevabı 
Bundan sonra adliye encümeni namı· 

na söz alan Sal.ihtl tin Bey (Kocaeli) -
Encümenin mazbatalarını nasıl hazırladı
ğmı, evrakı na11l ciddi bir tarzda tet
kik ettiğini izah etti ve Menemen mah
kıimlerinden ikisinin eczasının değiıti· 
rildiğini misal olarak göstererek tahki
katta encümenin her hangi hi'5İyata ka· 
pılınadığını ilave ederek dedi ki: 

- Celal Nuri Beyden rica ederim. 
Sözlerini biraz daha iyi muhakeme ede
rek müvazene ile söylesinler. Kendileri 
ölüm ceza11run aleyhtarıdırlar. Bu bir 
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fikirdir. Fakat unutmasınlar ki bu ceza. 
yi evvelce kaldınnıı olan ltalya bile bu
na tekrar rücu ebniı bulunuyor. Celal 
Nuri Beyin itirazı bu fikrini bilvesile 
burada izah etmekten ibare!ltir. 

Yoksa hadiseye müteallik haklı se
bepler beyan edebilecek maddeye müs
tenit bir mütalealan yoktur. 

Müteakiben adliye encümeninden 
Raif Bey (Trabzon) hu mazbatanın 
muharriri olmak aıfatile kürsüye ge .. 
]erek vak'anın cereyan tarzım dosya .. 
!ardaki malıimata istinat ettirerek et· 
rafhca anlattı. 

Celal Nuri Bey (tel.-.-ar söz alarak) 
itirazlarına deva.ın edince Besim Ata
lay Bey (Aksaray) yerinden bağır. 
dı: 

Afağı yukarı 
Niçin bizi bu kadar iıgal et• 

tin? 
Celal Nuri Bey - Usule menafi 

olan aıağıdan söz söyliyerek bir ar
kadaşın sözünü kesmek ne kadar ga
riptir. Reis Beyefendi dikkat huyu. 
runuz •• 

Besim Atalay Bey - Kendini yu• 
karda zannetme a§ağ.ı: ineceksin .• 

Celal Nuri Bey - Bu kürsüden 
söz söylemeğe hakl:ım yok mu? 
( Hakkınızdir sesleri.) 

Besim Atalay Bey - Kinayeli söz 
aöylemeyiniz. • 

Celal Nuri Bey - Kinayeli siz 
söylediniz ve cevabını da aldınız. Bu
rası en yüksek bir kürtiidür. Her ıey 
buradan söylenebilir. F"kat aıağıdan 
SÖylemeğe hakkmız yoktur. 

Bundan sonra adliye encümeninin 
mazbataaı reye konarak kabul edil
di. 

Be&İm Atalay Bey ycrir.de ayağa 
kalkarak - Aıağıdan söz söylemek 
meselesinin izahını ist.i.yorum arka· 
daşlar diye bağırdı.. Meclis müsavi· 
dir. Aşağı, yukarı me!,.lesi yoktur. 
(Gürültüler) . Bs>n millet vekiliyim. 

/ilnıinden bir sahne 

Helm &1e 'Jean Gabin 

de bir film çevirecek. 

s 

..... 

• Hitler ile Goebbels'e Berlinde ilk de
fa gösterilen Arabella filmini müteneklı• 
İren,, seyreUmişlerdir. 

* Rodolf V alantinonun vasiyetini 
tatbika memur M. Georııes Ulmann •• 
leyhine Mias Zumilda Mancini isminde 
bir kadın dava açmıştır. Bu kadm müte
veffa artiste bir abide dikilmesi için u1. 
mann'a 6,900 dolar venniılir. Halbuki 
yapılan abide 1500 dolardan fazlaya çık· 
mamış. Onun için kadın geriye kalan 
parayı yüzde yedi faizi ile ııeri istemektt 
dir • 

~ Jean Angelo ağır hastadır. Etrafm· 
dakiler endişe içindedirler. Atlantide fil. 
minin bu başartistine geçenlerde ameli· 
yat yaptlmışb. 

Davetler 

Malolleri davet 
Eminönü askerlik şubesi reisiliğindent 
Şubemize kayıllı malıil zabitan ve 

memurini askeriye ile efradın 15-8-933 
tarihinde tanzim edilerek Vekaleti Ce
lileye takdim kılman tesbit cetvelinde 
tetkik neticesi vaziyetleri tesbit edilme 
yerek meçhul kalan kimseler hakkında 
bu kerre Vekaleti Celileden ııelen 
13-11-933 T. ve 3025 No. lu emir mu• 

1 
cibince yeniden defter tanzim edilece
ğinden 1-2-934 tarihine kadar hakla· 
nnda icap eden muamelelerini takip ve 
'Vaziyetlerini tesbit ettirmek üzere her 
gün öğleden sonra ıubemize müracaat• 
!arı ilin olunur. 

- Göz Hekimi -

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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Sözünü ona iade edenm. Ben ltal
yan doatu deiilim (gürültüler.) Bu 
sırada kapaklar vurulmağa hB§lan• 
Dllfb. 

Ruznamede batka müzakere edi
lecek madde olmadığından cumartesi 
toplanılmak üzere ce!te tatil edil
di. 

Poli& teşkilatı kanununda 
değişiklik 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Mec• 
lisin bugünkü toplantısında polis teş• 
kilatı kanununun 39 olnCU madde• I 
ainde değiıiklik yapliması hakkın
da şu kanun kabul edilmiştir: 

Polis teıkilatı kanununun 39 un• 
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiıti· 
rilmiıtir: 

Memurin kanununun 22, 23, 24, 
25 inci maddesi ve 14 75 sayılı ka· 
nunların hükümlerinden baıka &fa• 
ğıdaki hallerde de mükafat verilir. 

a - Memleketin emniyeti ve aıa· 
yışını ve devletin mc.ıfaatler~ni vo 
efradın mal ve can V\! iffetini koru• 
yucu yüksek hizmctled görülenlere 1 

tam bir maaş nispetinde, t 
b - Fevkalade ahvalde hayatını 

tehlikeye koyarak bü;•) k yararlıklar · 
gösterenlere iki maaşhn bir senelik l 
maaı miktarına kadar. 
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Memlekette 

Gazi Hz. nin Mersine armaganı 
MERSiN, 7. A.A. - Gazi Hazrettcri 

fırka ve 1 lalkevine onuncu Cümhuriyct 
bayramııun bir hatırası olarak imzalı bi
rer rotoğraıiıcr.nı armağan etmiıler
dir. Bu fotoğrafilere çerçive yapılmaıı 
için Halkevi güzel aanatlar ıubeıi tara 
fından bir müsabaka açılmışbr. Çerçive
ler yapıldıktan ıonra büyük meraıimle 
yerlerine aıılacak ve bu merasitnin ya
pıldığl gün Gazi günü olarak her yıl kut 
lulanacakbr. 

Konyada tasarruf haftasına 
hazırlık 

KONYA, 6. A.A. - Milli iktiaat ve 
tasarruf ıubeıi, tasarruf haftasının yak
laıma11 münaaebeı5yle umumi merkez
den gönderilmiı resimli afiılerle piyes 
ve monologları merkez n mülhakatta i
cabeden yerleer tevzi etmiıtir. Bir ta
raftan halkeviyle teıriki m~ıai ederek 
mahalli aanatkii- ve tacirlerin yerli 
mallarını teıbir etmek üzre bir ıergi a• 
çılacakbr. Vitrin müaabakaıiyle meıgul 
olmak üzre bir heyet teıekkül eılmiıtir. 
Tasarruf baftasının baıladığı ilk gün bü 
tün esnaf cemiyetleri ve mekteplerin 
iıtirakiyle büyük birgeçit resmi yapıla
caktır. ilk günü halkev1nde n hafta i
çinde keza mubtelif yerlerde iktisat ve 
tasarruf gayeleri hakkında konferans
lar ve nutuklar verilecek ve mektepler
de aynca piyesler l'emsil edilecektir. 

Kutahyada kış 
KOT AHY A, 7. A.A. - Bir hafta ev

vel yağan kar henüz ka~kmamııtır. Ka
rın ir j,aj d~kuz santimetredir. Şiddetli 
ıoğuklar hüküm ıürmEktedir. Gecderi 
ıuhunct ııfınn alt.oda 28 e kadar iniyor. 
Tarladan pançar çıkarılamıyor. Çifçi en 
cliıcdedir. 

KUtahyada ba!o 
KÜTAHYA, 7. A. A. - Bu akşam C. 

H. r ırkaaı salonlannda himayeietfal 
menfaatine hir ha~o verilecektir. 

Remi oyunu 
AKŞEHiR, (Mi.liyet) - Burada ıon 

günlerde bir ' 'Remi,, oyunu türedi. Bu 
oyun buyük küçük herkes arasında airi 
bir ıekil almııtır. 

Kaş'ta yeni dir mahalle 
KAŞ, (Milliyet) - Kat Belediyeıi 

evvelce maliyeden iıtimlik edilen bir kı
ııın araziye fent'. ve ııhhı tekilde hır ma• 
balle teoiaine karar vermiı ve buna ait 
plan ikmal edilmiı&. Bilha11a yol ve li
ğımlara çok ehemmiyet verilmiı, evlerin 
azami irtiı'a ve meııafeleri tespit edilmiı
tir. 

Pliına göre ( 19.C)OO) metre murabbaı 
arazide 8 metre arzında ve 160 tan 120 
metre uzunluğuna kadar 6 cadde vardır. 
Arsalar yakında müzayedeye konulacak
tır. Araalann taliplere taksitle verilmesi 
ve hatta laf, kum ve kireç gibi malze
menin dahi ucuzca ve taksitle ev yaptı
racaldara belediye tarafından tevzü ka· 
rar aitma alınmı§:br. Evvelce gayrİmun· 
lazam yapılmıı evler fırsat düıtükçe ta
dı! ed.lmektedir. Bilhassa eıki mahalle
nin lağnnları yeniden inta edilmek üze
re münakasaya çıkardacak ve mem1eie.
tin sıhhi vaziyetini ihlal eden bu meıele 
de esasından halledilecektir. Bunun için 
de teıebbüsat giriıilmittir. 

Bu kadar itleri yapmak büyük bir va: 
ridata müllevakkıf iken belediyenin vari
datı senevi iki bin lirayı geçmemektedir. 
Fakat arıalann getireceği varidatın bu 
maırafı koruyacağı tahmin edilmektedir. 
Arsa ve Jağımlann plan ve intasile biz
zat Belediye Reisi Ali Rıza Bey alakadar 
olmakta ve bu kadar mahrumiyet içinde 
bu itleri bataracağı kuvvetle ümit edil
mektedir. 

Sahillerimizde yakalanan 
balıkçı Uç rum 

KAŞ, (Milliyet) - Kara sularnmzcla 
kaçak balık avlamak üzere sahillerimize 
yanaşan Meis Adaımdan bir balıkçı ka· 
yığ, gümrük muhafaza sandalları tara
fmdan yakalannuıtır. Bu sandalın mü
rettebatından Parasko ile iki arkadatı 
ad.iyeye verilmiş ve balık saydına mah· 
sus aletlerile beraber aanclallan da mü
sadere edilerek liman idaresine teslim e
dilmiılerdir. 

Samsunda belediye işleri 
SAMSUN, (Milliyet) - Teırini

aani içtimaını yapan belediye mecli
si 23 mevcuttan 15 reyle belediye re
isinin faaliyet raporunu gayri kafi ad
detmİftir. Hesabı bt'i raporu kabul 
edilıniıtir. 

Uıulen mazbata yapılarak Dahi
liye veki.letine gönderilecek ve bu İf· 
te Dahiliye vekili hakem olacaktır . 
Samsun muhiti belediye iıleri ile faz
la ıurette alikalanmağa ba9lamııtır. 
Belediye reisinin Samsunda çalııtığı 
görülmüı olmakla beraber, bazı ıah
ıi ihtiliflann bu neticeyi doğurduğu 
aöyleniyor. 

Fırka vilayet idare heyeti timdi. 
den aonra ciddi ıurette bu itlerde ni
znn Yaziyetini almak lüzumunu his
ııetmittir. 

Kö ylerda konferanslar 
AYDIN, (Milliyet) - Cümhuri

yet bayramında Aydın merkez kaza• 
unda 115, Bozdoğanda 11, Çinede 
82, Karacasuda 19, Nazillide 60, ve Sö
kede 36 ki cem'an 323 köyde köy 
konferan11 verilmi§tir. 

Matbuat idaresi 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Mat

buat idaresinin vazirc ve ıalihiyet .. 
lenne ve yeni teı!<ilatma dair dahi
liyece bir kanun layihası hazırlan
maktadır. 

Bu teıkilatın yeni mali seneden ev
vel f,.~liyete geçmesine çah§ılacaktır. 
Yeni kadro haziranda işe ba§lamıı o· 
lacaktır. 

Milletin gizli 
Kabiliyetleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu diplomat dostumuza, UtaJc 

fabrikasının timdi çok iyi çalışlı· 
ğmr, ilk tecrübelerinin menfi çık
maıındaki aebep ve amillerin büs
bütün ayrı olduğunu anlattım. Al
pullu fabrikasının kusursuz itle
diğini de ilave ettim. Eskitehir 
fabrikasını Alman sanayiine yap
tıracağımız hakkındaki sözlerim bi 
le onu tatmin etmemitti. Çünkü o
nun kafası yalnız o günlerde Lond
rada toplu bulunan cihan iktıaat 
konferansının havası ve bu kon
feransta varmak istedikleri gaye 
ile metguldü. 

Medeni milletler ailesi içinde 
bulunmak kararındayız. Kabiliyet, 
medeniyet, faaliyet ve istiklal ba
kımından hiç bir milletten geri 
kalmak istemiyoruz. Sanayiimizi 
behemehal kurmak ve Ya.tatmak 
politikası, böyle bir kararın en ta
bii bir neticesidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Muallimler birliği 
(Başı 1 inci sahife<i.L) 

olarak değişmesini iıti!ıam eder. llk 
numaraya mensup 400 muallim, bir -
lik azasındandır. Halbuki orta ve 
yüksek zümreler - ki alika gösterme
yenler daha ziyade onlardır • kendile· 
rini heyeti idarede ekccriyette göre • 
rek her zaman hitaplarını ilk zümreye 
tevcih ediyorlar. Bu, doğru değildir. 
Esasen birliğe az uğrayan orta ve yük 
sek zümrelere mensup eo.za, birliğe ü .. 
çerden altı kişi seçiyorlar. Ekseriyet· 
te olan ilk zümre de üç aza tarafın • 
dan idare heyetinde temsil ediliyor. 
Bu suretle ilk zümre mümeıa.ilJeri, 
daima idare heyetinde ekalliyettedir. 
Bunun neticesi olaraktır ki, yaaa.nın 
tatbikında ilk zümreye düten hisse, 
liyiluyle ifade edilemiyor ve bundan 
dolayıdır ki, ilk zümreye menaup mu .. 
allimler, pek haklı oiarıık lüzumu ka 
dar alaka göstermiyorl:ır." 

Arif Feyzi Bey, sözüne devamla be 
lediye kooperatifinin hiaaedarlannm 
çoğunu ilk muallimler tqkil ettiği hal 
de içlerinden kooperatif idare heye • 
tinde tek bir aza bulunmadığını, hu 
teşekkülün bir ortaklık olduğımu ve 
ortaklann ekseriyeti terki! eden ilk 
muallimlerin idare heyetinde temsili 
lazım geldiğini, hunu islemek ferdi bir 
iı değil, birliğe düşen bir vazife olma-
11 icap eylediğini ilave etmittir. 

Bu bahis etrafında münak&falar ce 
reyan etmiı, ilk tedrisat müfettiıterin 
den Manaur Bey, tiki.yet edilen a!Aka 
11zlığ1n sebeplerini izah ve talebe bir
liği, Etibba odau gibi teıekküllerde 
heyecan ve alaka uyandıran mevzula
n kaydetmi, ve İ§aret ettiği noktalar 
varit görülmüıtür. 

Saat on sekize kadar devam eden 
müzakerat kafi görülerek bütçe ka -
bul edilmiıtir. 

Maarif müdürü Haydar Bey, nisbi 
zümre mese)ıpainin mevzuu babıo'a· 
mıyacağmı, ilk zümre azaımın i§i hak
k.yle ta kip ederlerse h<lklannı müda
faa edebileceklerini söylemit ve yeni 

idare heyetinden muallimleri birliğe bağ
lamak ve alikalandlftl'.!ak için neler 
yapmak Jizımsa yapmasını tenıenni 
etmiştir. Müte:ıkıbcn yeni idare heye 
ti •eçilmittir. llk zümreden Ali Rıza, 
Salihattin ve Tank Beyler, yüksek 

zümreden Hilmi Ziya, Şevket Aziz ve 
Muıtafa Şekip Beyl~r, orta zümr•den 
Nevzat Ayyaz, Hüviyet Bekir, Hıfzır
rahman Raşit Devler aeçilmiı ve içti
maa nihayet verilmiıtir. Yeni idare he
yeti, bugünlerde tbplanarak aralarmda, 
birini reiı ıeçecektir. 

Ergani tahvilleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

tısat doçenti Muhlis Etem Bey ta
rafından dün aktam saat 17,5 ta 
halkevi konferans salonunda Er
gani bakır madenleri ve Ergani 
istikrazının ikinci B. tahvilleri 
hakkında umuma bir konferans 
vermiştir. 

Konferansta güzide ve kalaba
lık bir samiin kütlesi bulunmut
tur. 

İkbsat doçenti , konferanıma 
Ergani bakınnın ehemmiyetinden 
ve zenginliğinden bahsederek bııt 
lamı,, bu madenin rasyonal tekil
de istihsalab yapıldığı takdirde 
yalnız dahili ihtiyacı karfılaınak
la kalmayıp bayii ihracat dahi 
yapılabileceğini ıöylemittir. 

Muhlis Etem Bey, Ergani ba
kır madeninin senevi verimının 
200,000 ton olduğunu, bunun 20 
bin tonunu safi bakır tetkil et
tiğini, bir ton bakırın 105 Türk 
lirasına mal olabildiğini, bunun 
nakliye ücretile birlikte 117 lirayi 
bulduğunu, halbuki bakırın bey
nelmilel fiyatının 40 istedin ol • 
duğunu, senede 20 bin ton halis 
bakır ihraç etmekle Türkiyeye se
nede 5,600,000 lira girebileceğini 
ilave etmittir. 

Hatip müteakiben Ergani is
tikrazının ikinci B. tertibi tahvil
lerini almaktaki maddi faydaları 
izah etmif, parayi en verimli it
letme yolunun bu İstikraz tahvili 
olduğunu, bankalara ve binalara 
yatırılan paraların az faiz getir
diğini kayıt ve ikramiyeli ve faiz
li olan bu tahvillerin satın alın
masını tavsiye eylemiştir 

.A1LL1YET CUMA 8 KA.NUNUZVVF' 1933 

Adliye yangınından suçlu olanlar hakim huzurun a Farmakologlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

Te dört beı masadan istifade edilerek 
tedvirine çahıılan bu muamelatın kır
tasiye ihtiyacı da Evkaf idaresi tara -
fmdan temin edilmiı, Evkaf dairesi Ad 
!iyeye lüzumu kadar defter ve kağıt 
göndermittir. Elycvm kadınlar tevkif
hanesinde istintak daireleri, au1lı mah 
kemeleri bilfiil çalıtmaktadırlar. Dün 
birinci istintak hakimi Ramazan Beye 
dolandırıcıhktaı:ı suçlu Rifat oğlu Ah 
met isminde bir mevcutlu tevdi edil • 
mit, evrakı ve auçu tetkik edilmİ§, ser 
hest bırakılmasına ve h:.kkmdaki tah 
kikatın gayri mevkuf olarak icrasına 
karar verilmittir. ikinci istintak mah
kemesinde de haklanndaki muvakkat 
tevkif müzekkerelerinin müddeti bi • 
tenlerin duruımalan yapılmıt. görü • 
len lüzum üzerine hakh.rındaki tevkif 
karan tecdit edilmittir. Birinci sulh 
hukuk hakimi Celil Fuat Bey bir ted 
biri ihtiyati, bir tehiri iera, bir de iatib 
kak muhakemesi yapn•ışbr .. Birinci ti 
caret mahkemeıi bir i&tihkak davası 
kabul etmiıtir. ikinci hukuk mahke • 
mesi birkaç tedbiri ihtiyati kararlan 
yermiıtir •• Sulh ceza mahkemesinde 6 
serserinin duruımaıı yapılmıf, aeneri 
olmadıktan ıaadetle sabit oldulundan 
aerbest bırakılmıılardır. Müddeiumu
milik istintak d111irelerinden birisinin 
tahliye kar:ınna itiraz etmit, ağır ce -
za riyaseti, bu itiraz karannı varit gör 
memi§, reddederek istil'tak dairesinin 

tahliye kararını tasdik etmiştir. Sulh 
beşinci hnkuk h a kimi Necdet Bey de 
mal t> ~esini teaiı etmif, ahki.mı şah· 
siye ve tereke işleri ile me§lul olan bu 
mahkeme küçüklerin v.- mahcurların 
bankalardaki hesaplarmı tetkik etmiı, 
mevcut ka71tlara istinaden dosyalar 
tesisine başlamı§tır. 

ilk muhakeme 
Sulh birinci ceza hal<ımi Reıit Be.Y.; 

de Adliye yangınına ıebep olmaktan 
ıuçlu 3 odacının ilk lsticvaplannı yap 
mııtır. Bu, yanıpndan sonra yapılan 
ilk kalabalık durutmadır. Maznunlar 
mevcutlu olarak hikirn Reşit Beyin 
huzuruna ıçkanlmı§lardır. Bu maz .. 
nunlar veatiyer Fethul!ah oğlu Etem, 
odahaıı Mehmet, kapıcr Ahmet Efen· 
dilerdir. Hakim Reıit Be-y bittabi cüb
besi yangında yarunıı olduğu için ma
kamım cübbesiz olarak İfgal etmiıtir. 
Zabıt katibi bir hannn.:lı ve zabıt tıp· 
kı yanan Adliye binası"lda olduğu gi
bi daktilo makinesi ib tutuluyordu. 
Mahkemenin mi,ibaıiri hakim makamı 
run önünde duruyor, adedi pek fazla 
olan samiin d e odannı bir köıesini dol 
duruyorlardı. Retit Bey evvela maz -
nunlan isticvap etti, sonra maznun .. 
!ardan vestiyer Etem Efendiye hu yan 
gmın nasd çıkbğım, k .,ndilerinin ate§İ 
söndürmeden mangalı olduğu gibi ter
kettiği söylenildiğini İzah etti. 

Etem Elentlirıin ifadesi 
Etem Efendi hakimın sualine cevap 

vererek dedi ki: 
- Efendim ben Adliyenin müddei

umumilik cihetincl.ki d .. hili kapısın • 
da kapıcıyım, E.llerimı tsıtınak için bir 
mangalını vardır. :>abahleyin saat do • 
kuzda bu mangala arka<laılamndn bir 
parça atq aldım. Saat birde ateş bit
miıti. Tekrar ateı aradım, bulama -
dım. Saat 3,30 da ateş tamamen bitti. 
Bunun üzenne mangalı bulunduğınn 
yerde beyhude kalabalık etmemesi i • 
çin götürdüm, merdiven :ıltındaki boş 
yere bıraktım. Saat beş buçuğa kadar 
orada kaldan, Herkea bende emanet 
olan elbiselerini almıt, gitmit. yalnız 
müddeiumumilik kalem ıefi Fahri Be 
yin paltoeu kalmıtb• Saat bet buçukta 
yukan çıktım, Fahri 8P.yin paltosunu 
verdim ve Adliıteden çıktun. Tekrar 
ediyorum. Benim mang;:ılnnda ateı yok 
tu. Eğer yangın benim saat üç buçuk 
ta bıraktığım mangald:\D çıksaydı, be 
hemahal saat bet buçuğa kadar bir tüt 
me ve kolona eseri olurdu. Y angımn 
benim bıraktığun mangaldan çıktığı 
iddiası doğru değildir. ve esasen be • 
nim mangalımda kıvılcmılık kül halin
de dahi ateş yoktu. 

Kapıcı Ahmet El. nin ifadesi 
Maznunlardan kapıcı Ahmet Efendi 

de hakİnı..a ıua.Jine fU C~Vabı VernUŞ • 
tir: 

- Be" 1<apıcıyım. Fakat araaıra 
nöbetçi ik te yapıyor, iki vazifeyi bir
den üezrimde cemediyordum. Çünkü 
aulh hukuk odacısı Mehmet ·Efendi 
hasta idi. Nöbet ona düştüğü geceler 
bilmecburiye onun nöbetini bekliyor • 
dum. Maamafih hu i~ pek müıkül olu 
yordu. Merbut bulunduğumuz leva • 
zun idareeine Mehmet Efendinin ye • 
rine bir baıka nöbetçi bıralalma11ru 
birkaç kere aöyledim, fakat bir neti • 
ce hi.111 olmadı. Yangın çıktığı gece 
nöbetçi ihtius mabkerueai odacısı A • 
ziz Efendi idi. O gün saat 7,30 a ka • 
dar ihtisas mahkemesi de•am etti. 
Aziz Efendi yedi buçukla yemek ye
mek için evine gitti. Saat 12 de gele
cekti. Sabahın saat yedi•inden ak§& • 
mın yed ibuçuğuna kadıır çabıan bir 
adam yemek yemek ıçin benden izin 
İsteyince vermemezlik edemezdim. J. 
zin verdim ve o gelinceye kadar vazİ• 
fesini hen arkadaılık nıuruna deruhte 
ettim. O gece bekir olduklan için her 
Yakit Adliyede bulunm'lkta olan mÜ• 
haıir Saim, bademe Mustafa, Haıan 
efendilerle yanan MerunEt Ağa vardı. 
Elektrikçi Şeref Efendi de odasında ça 
lışıyordu. 

Saat 7 de bir feY yoktu 
Saat tam yedide Adliyeyi dolat • 

bm. Kap.lan yokladmı. Elektrikleri 
aöndürdüm, aıaiı geldi>n, Şeref Efen 
dinin odasına girdim. Fena bir koku 
hiaaettim. Kükürt kokusuna benziyor
du. 

- Şeref Efendl, fena bir koku var, 
dedim. 

Bu esnada Şeref Efendi elinde bu • 
lunan cama müıabih hir parça üze • 
rinde çalıııyordu. Onu \' ana göstere • 
rek: 

- Bu fena kokuyu hu neşrediyor, 
dedi. Ben de cümle kl'plSma geldim. 
Tam kulübeve gelirken dairede bulu
nımlardan Hasan Efer. -Ji yannna gel
di. 

1 
Sol kapı tarafında bır ışık gör -

müı: 
- içeride ışık var, dedi. Halbuki 

ben bütün elektrikleri cörıdürmü;ıtüm. 
Hemen olduğum yerden fırladım, 
rursız gelmiş olması ihtimalini düşün
düm, ııık görünen tarllfa koflum, cam 
kapıyı açıp içeri girditim zaman mer
diven altından boğuk boğuk alev fıı· 
kırdığını gördüm. Y ana'ın vardı. Der
hal bağırdım: 

- Aman noktaya koşun, haber ve
rini Yangın var, Iİz de kapıda yan· 
gm var, diye haykınn: ... e kendim bi
rinci kattaki merdivenleri brmamp 
merdiven başındaki kov11lara saldır -

1 
sis edi lmiıtir. Bundan baıka bu mah· 
kemeler, muhtelit mahkemelerin dava 
rüyet ettikleri salonla müzakere oda 
amdan da, pereımbedcn maada gün • 
!erde öğleden sonra istifade edecekler 
dir. Birinci hukuk mahkemesi, yarın -
dan itibaren, mezkur binada faaliyete 
baılayacaktır. 

Adliye vekili Zeki.\ Bey, muhte • 
lit mahkemelerinin bulunduğu binayı 
gezmiıtir. 

Adliye bimuı neresi olacak? 

---Kendilerine göre bir oda 
yapmak isteyorlar 

Etihha Odası etrafında doktorl•r 
arasında cereyan eden münakaşalf• 
yapılan dedikodular l!zun, uzun ~· . . .... 
vam ettikten sonra nihayet yenı ı . 
re heyetinin intihabile durmuıtu. f• 
kat bu defa ayni mesele bir baık' 
ıekilde ve daha genit olarak yeniclel 
meydana çıkmııtır. . 

Maamafih mahkemeler için ayn -
lan bu yerler muvakkattir. lstanbul 
Adliyesinin bütün müıtemilitı ile yer 
leımeıi için eaaılı bir bina aranmak -
tadır. Şimdiki halde üzerinde tevak -
kuf edilen asd bina Liman hamdır. 

1 ı Dün sabahtan akıama kadar bu han
da tetkikat yapılmıt. Adliyenin bu ha 
na nasıl yerleıeceği, sığıp sığmayacağı 
düıünÜlmüştür. 

Farmakofoglann bugün HalkefİI'" 
de bir toplantı11 vardır. Bu toplaııll" 
nm başlıca hedefi Etihha Oda11 "'1J 
cinde bir farmakologlor odası viicU '., 
getirmektir. Farmakologlar bu od•l .. 
tesis etmeğe ve Etibba Odasmın h•~ 
cinde kalmağa çalıtmaktadırlar. E>'" 
•en evvelce Etibha odasına fann.ıı; 
loglar dahil olmadığı h a lde sonrad 
odaya alınmıılardı: 

Bugünkü kongrenin hayli münak1
" 

ıalı o l acağı zannedilmektedir. çüo~ 
bu fikrin lehte olanlan ile beraber 1 

leyhinde bulunanlar da vardır. D 

ikinci isti-.,tak hakimi Mahir Bey 
vazile baJında 

lun. Ateş henüz merdivenlere sirayet 
etmemişti. Kovaların kaptım, ateşin 
Üzerine attım. Fakata hiç birisini ateşe 
isabet ettiremedim. Çunkü karanbkll, 
duman da vardı, dumandan hiç bir 
ıey göremiyordum. Kovalarda sular fıi 
tince aıağı inmek istedim. Fakat du· 
man kesafet r.!'Yda etmiıti. Boğula • 
caktım, inemedim, Ağır ceza tarafına 
koıtum ve oradan kendimi dııan at
tım. 

Odabaşının söyledikleri 
Odaba11 Mehmet Ef.,ndı de hakim 

Reşit Beyin suallerine karıı demiıtir 
ki: 

- Efendim 5,45 t~ vazifemi bitir
dim. Levazım dairesinin kapıamın a
nahtarını kapıcı Ahmet Efendinin o • 
da11na bıraktun. Kapıc• Ahmet Efen
di de vazifesine dikkat etme.sini aöy • 
ledim. Nöbet saatlerini kurdum. Nö • 
ebtçi odacıların ilimleri bir liste ha • 
linde kapıcı Ahmet Efendinin oda • 
ıında a11lıdır ve nöbetçi olanları her 
akıam Ahmet Efendi çıkarır. Benim 
vazifem sadece nöbet kontrol saatle -
rini kunnak ve ertesi günü nöbetçilik 
vazifee.inin muntazaman ifa edilip e .. 
dilmediğini anlamak için saatleri kon
trol etmektir. Nöbet aıwtlerini kurduk 
tan sonra daireden çıkhm. Evime gi
decektim. Fakaat altıncı hukuk mah· 
kemeainin odacısı vazif~ine devam et 
miyordu. Bu .adama vazifesine gelme
ıini aöylemck için onun küçük Ayasof 
yadaki evine uğramayı muvafık bul • 
dum, oraya gittim, orada hana yemek 
çıkardılar, oturdum. yedim, tam kah
vemi içerken aıağıda kadmlann: 

- A ..... kardeşler y11ngın var, bü • 
yük bir yer yanıyor ga!iha, ıu kızıllı
ğa bakın hele ... diye haykırdığını iıit 
tim, hakikaten ortalık kıpk12ıldı. Evi
me gitmekten vazgeçtim, yangını öğ
renmek istedim, dairenin yandığını du 
yunca k.;şa kota yangına gelmeğe bat 
ladım. Hatta yolda d~tüm ve bura • 
daki daktilo hanımlard~n birisi beni 
yerden kaldırdı, teselli etti, çünkü he 
lecandan boğulacaktım. Benim bildik 
lerim bu kadardır. 

Hakimin kararı 
- Sizi aerbest bırakamıyacağım. 

Tevkif karan veriyoruın. Maamafih 
tevkifiniz muhakkak ıuçlu olduğunu
za karar vermek değiWir. Daha ilk 
tahkikat yapılacak, m<1hakemeye sev• 
kedilip edilmiyeceğini-. o zaman bel • 
li olacaktır, müteeuir olmayınız, hak 
ve adalet yerini bulacaktır. demiş, yan 
gın ölümle neticelendiği için suçlular 
hakkındaki tahkikatın mevkufen icra 
s1na ve zabıtadan gele" tahkikat fez
lekesi ile evrakın müdddumumiliğe i
adeaine karar vermiıtir. Suçlular tev -
kifhaneye gönderilmiştir. Y ann istin· 
tak hakimi huzuruna çıkarılacaklar • 
dır ve ilk tahkikat başhyacaktır. 

Müddeiumwniliğin faaliyeti 
Bir kıaım mahkemelerden baıka 

müddeiumumilik te taaliyet.ini daha 
ziyade tevıi etmiı bulunmaktadır. 
Mevkuflar arasında haklarmdaki hü
kümler kesbi katiyet etmemiı olan, 
olan, fakat mevkufiyet müddetleri hit 
mİ§ bulunanlar olma11 'htimali naza
rı dikkate almıı, hunlann ait oldukla
rı mahkemelerdeki doıyalan yanmıı 
olduğu için bir yanlışhğa ve bir hak • 
ıızbğa meydan verilmemek için hü. -
Jasai hükmiyeler üzeri1'de tetkikata 
baılanılmııtır. Bunun için ayn bir bü
ro teaiı edilmiı ve tetkikata baılanıl
mııtır. 

Diğer mahkemelerin vaziyetleri 
Faaliyete b:ıglayan diğer mahke • 

melerden maada henüz bilfiil iıe baı· 
l>mamış olan mahkem.•lerin de faa
liyete geçirilmeleri dü,ünülmüştür. 

Halkevinde faaliyete geçmeleri ka 
rarlaftınlmı§ olan ikinc.i ticaret ve ü .. 
çüncü hukuk mııhkemelerinin ticaret 
odasındaki içtima salonunda faaliyete 
geçmeleri daha muvafık görülmüıtür. 
Vilayet mecliıi umumi !alonunda fa
aliyete geçmesi kararlı-~tınlan ağır ce 
za mahkemesi de diğer ceza mahke • 
melerile beraber ıimdilik muvakka • 
ten muallimler birliğinde faaliyete ge 
çecektir. Maamafih bütün mahkeme
ler heyetleri her gün müddeiumumilik 
te bulundukları İçin dava ve istida ka 
bulüne baılamı§ bulunm;ıktadırlar. 

Muhtelit hakem n ;"hkemelerinin 
bulunduğu eski maarif binasında birin 
ci hukuk mahkemesind" üç oda tah • 

Dünkü içtima 
Dün de iıi.kimler, icra reisleri ve 

adliye erkini muvakkaten müddeiumu 
milik ittihaz edilen tevkifhanenin ida 
re kısmında toplanmıılar ve '!dliyenin 
Liman hanında teıisi etrafında görüı 
müıler, mevcut binalar içerisinde de 
buranın en muvafık bina olduğuna ka 
rar vermİ§lerdir. Bundan sonra heyet 
ayni içtimaı Vekil Beyi=ı riyasetinde 
tekrar etmiı ve Vekil Bey de dahil ol 
duğu halde liman hanı tekrar gezil • 
ır.:_-ir .. 

I ekil Beyin dünkü faaliyeti 
Adliye vekil vekilı Zekai Bey dün 

de Adliyenin yeniden tesisi itile meş· 
gul olmuıtur. ve Ankara ile muhabe • 
reler yapmııtır. Vekil Bey dün geç 
vakte kadar müddeiumumi Kenan Bey 
le beraber !iman hanında tetkikat yap 
mııtır. Söylendiğine gö.-e liman hanı· 
nm Adliyeye tahsisi itı de kesbi kati-
yet etmiştir. 

BQfvekil Pcqanın telgrafı 
Adliye ınahafilinde pek kuvvetli 

bir rivayet varcfır. Baıvckil ismet Paıa 
Adliye vekil vekili Zekai Beye bir tel 
graf çekerek liman hanının adliyeyi 
istiaba kifayet ettiği takdirde bu bina 
nm adliyeye tahsis eduebileceğmi, ve 
kendilerinin de daha on, on beı gün 
lstanbulda kalarak Adliyeyi tamamen 
esasb ve devamlı suretle? faaliyete ge• 
çirdikten sonra Ankaı·aya avdet ede~i 
leceklerini bildirmitlerdir. Maamafih 
bu havadisin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu buradan tahkik ve tesbit et· 
mek mümkün olamamıştır. Liman ha· 
ru Adliyeye tahsis edildiği takdirde 
ancak on beı günde ho,;:llabilecek, bun 
dan aonra da gene 15 gün zarfında 
Adliye bu handa ancu kfaaliyete ge· 
çehilecektir. 

Zekai Beyi ziyaret 
Baro reisi Halil HiLni Bey de dün 

Adliye vekili Zekai Beyi ziyaret et • 
mit ve adliyemizin yeniden tesisi için 
baro aza11nın uhdelerine düten her fe 
dakirbğı iktihama İlmt .de olduklarım 
aöylemiı ve tahassül ..den hukuki va 
ziyetler hakkındaki mütalealanru aöy 
lemittir. Baro reisi Halil Hilmi Bey 
bir çok dosyaların tarafeyn avukatla
rının dosyalanndan kolayca tesis edi
lebileceğini, Adli mÜaı:>elitm derhal 
ve eskisi gibi intizamla leessüaij için ba 
ronun icap eden tedbid.>ri ittihaza a • 
made bulunduğunu bildirmi§tir. 

Hazinenin davaları ve haklan 
Yangın dolayısile bittabi hazi • 

nenin haklanna ve davu.lanna ait mu· 
ameli! ta durmuı bulunmaktadır. Ma 
amafih hazine vekillerinde bu davala 
rm mahkemelerde dosyıllannm aynen 
birer ıureti bulunduğu için bu dava • 
lar biç sekteye uğramadan devam e • 
decektir. Hazine vekilltri ellerindeki 
dosyalann birer suretini çıkararak ait 
oldukları mahkemelere tevdi edecek
lerdir. 

Memurların sicilleri 
Adliye yangınmmda Adliye memurlan 

nm sicilleri de tamamen yanmııtır. Si 
ciller mevcut bulunmaJığı için memur 
lann kanunusani maa§mı alamıyacak 
lan dü!.ünülmüt. ve dc•hal ıicillerin 
tesisine baılannuştır. Siciller tamamen 
tanzim edilmiı ve memurlann maaıla 
nru almaları temin olunmuıtur. 

Üsküdar müddeiwnwniliğinin 
bir memnuiyeti 

Üsküdar müddeiumumisi Bürha • 
nettin Bey Adliye daire•i içerisinde si 
gara içilm-;.•ini sureti ka.tiyede menet
mittir. Sigara içecek esbabı mesalih 
baheçye çıkıp sigara içmeğe mecbur tu 
tulmaktadır. 

Müddeiumwniliğin tebliği 
lstanbul Cümburiyet Müddeiumumi 

liğinden: 
Asliye birinci, ikinci ticaret mahke

melerile sicilli ticaret memurluğunun 
4 üncü Vakıf hanında bulunan l.ıan • 
bul ticaret odası dahilinde tefrik edi
len kısnnlarda: 

Ve asliye birinci, 6 •ncı hukuk mah 

Kongrede bugün y~ni idare h•tt 
ve encümenler de intihap edilecekt•r· 
--o---· 
Su sporları klübünün 

ilk suvaresi 
Her tarafı denizle çevrilmiı 111•.C: 

leketimizde ıu aporlarını ve bunun gı• 
hi atletizm, tenis, kaynkçılık gibi f•Y. 
dalı ve nezih sporlan tamim m..lı~ 
dile tettkil eylediğimiz "l;tanbul 11 
sporlan klühü" l . S. K . azasını do•V, 
rile bir araya getirmek ve güzel b~ 
akıamı Perapa]asta birinci hususi ıii"~· 
resini tertip etmiştir. Bu süvarede ~ 
şamdan sabaha kadar m i '\ firler şe 
fine Perapalaa idaresirıce, bole da~~. 
zengin hir büfe açık hu]undurulacl 
tır. . ~ 

Büfenin ücreti adam ba;ıma Ü? )ı~O 
olup daveti lutfen kabul edenlerın d• 
Kanunuevvel 933 e lı:ndar Galat• 
Bozkurt hanında klüp birinci reis ~·. , 
li Ekrem Rüştü Beye göndenneJerı ;, 
gelememek helinde de ayni tarihe (ır 
dar mumaileyhe bildirilmesi rica 0 b. 
nur. Davetiye ile büfe ücreti muk• . ı 
linde abnacak kupon k:ıpıda göate~ 
leccktir. Davetiyeler ıahsi olup bal 
sına verilemez. 

~ 

kemelerinin de muhtelit hakem JI1a_b 
kemesi (mülga maarif nezareti) b1 

sında 9-12-933 cumartesi gününd•0 

tibaren vazife ifasına baılayacakl• 
tebliğ olunur. 

itfaiyenin raporu 
ltfaiye, adliye yangını hakkınd•~ 

raporunu dün belediye ı eisliğine ~ 
miştir. Rapor, yangmnı geç, hatta •1 

Ağır ceza mahkemesini sardıktan sD 
ra haber verildiği merlc,.zindedir. il' 
lediye, rapor muhteviyatım müddei~ 
mumiliğe bildirmekted'r. 

Benzin deposu meselesi 
Adliye yanıınm aöndürülemeroe~ı 

suyun, benzi ndeposu ittihaz edil< 
hamama sıkıldığı ve asıl yangına 1<0 

mikdarda su verileme<liği ve bu?.~' 
dolayı yangımn önüne ıreçilemedıgı . 
bir noktai nazar olarak ileri siiriilı"d 
tü. Bu huıusta vali MLthittin, müd . ' 
umumi Kenan Beyler bjr muharri 
ze böyle bir vaziyet varit olmadığıb. 
itfaiyenin vazifesini gördüğünü, 
tarafın ıiyanet, diğer t:ırafın ihmal 
dilmemiı olduğunu aöylemiılerdir. 

Belediy" mahafilinden verilen Jll 
h'.imata göre, mezkur m:ıhal, belediY 
ce münhasıran benzin deposu olar 

0 kullanılmalı:ta değildir. Orada bele 
ye devairinin kırtaaiyeai, ıair leva:ı:1 

mı ve bu meyanda müb,,.yaa edilip 
ayene edildikten sonra ~evairi bel• 
yeye venlecek benzinler muhafazll 
dilmektdir. Yangın gceoi, orada d•' 
iri belediyeye tevzi edılmek üz

0
• 

3949 kilo benzin bulunduğu kaY . 
tesbit edilmittir. Evvell<i gün bu JJll 
dann 3000 kilosu belediye devair1 

verilmiı, dün an~ak 943 kilo benı 
ka.Jmııtı. 

Baro dun de toplandı 
İstanbul barosu inzibat meclisi 0 

sabah, reis Halil Hilmi Beyin Gala 
da Ünyon handaki ya21baneıindc ı 
lanmıştır. Bu içtimada gene Adliye 

· rayının yanmasından mütevellit vaı 
yet görütülmüttür, Media, huku, 
za, ticaret ve icra itlerınin yeniderı 
kibina baılanmak ve doayaların tel 
line teıebbüı edilmek ~çin, ittihazı 1 
zmı gelen tedbirleri duıünmek üz 
avukatlardan yirmi be1 kiıitik bir b 
yeti müzahere teıkiline karar verJJI 
tir. Bu heyet tesbit edecekleri esa•. 
n bir rapor halinde inzibat mecli• 
bildirecektir. 

Muhtelif San'atlara ait Eşya Satı 
lstanbul Gümrük Baş Müdürlüğü 

Satış Komisyonundan: 
24 Eylül ve 1-6-12 T eş rinievvel 933 tarihli gazeteler 

le satışa konulduğu ilan edilen 928 senesi nihayetine kad 
gümrüklerde toplanan eşyala rdan 23 üncü fasla ait gÜmrÜ 
lerde asılı tafsilatlı listelerinde cins ve mikdarları yazılı 353 
kapta 17085 lira kıymeti muhammeneli muhtelif san'a 
lara alat edevat,çatal,bıçak,ka şık ve sair muhtelif bir çok eş 
lar için 2-12-933 cumartesi gÜ nü yapılan kapalı zarfla müz 
yedesinde teklif edilen bedel haddi layik görülmediğinde 
hükümsüz addedilerek 16-12 -933 cumartesi gÜnÜ saat 1 
te açık arttırma suretile tekra r müzayedeye konulmuştu 
Her isteyen cetvelleri eşyaları görebilir istediği izahatı a 
müzayedeye gireceklerden % 7 ,5 teminat akçası alınır bu 

yanın gümrük resmi olmadığı gi~i kontenjan kaydile de '? 
kayyet değildir. Satış şartna.mesı 15 kuruşluk pul mukabıl 
de verilir. İsteklilerin gösteril en gün ve saatta Komisyon 
müracaatları. (6777) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme §ekerler 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 

~uvaMa Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lorn~tur. 
Ancak en az beş vagon şeke:'i birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarah hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri bes abma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına bet 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: Istanhul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9016 

RUSYAYI Görünüz 
Herkesin kesesine uygun seyahatlar 

Turizm için yeni bir memleket 
Yeni bir saha 

MÜRACAAT EDİNiZ 
INTOURIST N A T T A 

Milli Türk aeyahat aceatalıt& 
Çinili Rıhtım Han GALATASARAY Tel. 44914 

Galata Türkiye Ziraat Bankası Bina11 
Tel: 42501 GALATA Tel. 44Sl4 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarbkıa satın almacak olan yuvarlak , 

demir lama demiri, galvanize oluklu saç ve zeytinyağ gibi , 
22 kaİem muhtelif eşyanın 13-12-933 çarşamba günü saat ~ 
11 de p~)u:.hğı yapılaca~tır. 1st~yenlerin mezkıir saatt~ ma 
iazaya müracaatla tahrır~ t e~fte bulunmaları ve ~gaz.~ 1 

dahilinde asılı listede (X) ışa retı bulunan malzeme ıçın nu
mune getirilmesi ve nümunesi z tekliflerin kabul edilmiyece
ği ilan olunur. (6776) 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

10.000 kilo kuru üzüm: 11 kanunuevvel 933 pazartesi günü 
saat 10 da deniz efradı ihtiyacı için aleni münakasa usulile 
Yapılan münakasasında veril en fiat haddi itidalde görülmi

Yen yukarıda miktarı yazılı bir kalem erzalan hizasında yazılı 
tarih ve saatte pazarlıkla mü hayaa edileceğinden taliplerin 
ınezkıir saatte lzmitteki komisyona müracaatlerı ilan olunur 

(6763) 

1 J iin::ü KOLORDU İLANLARI 1 
----~-------------~ Eskişehir Askeri SA. AL. 1 

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

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

" * • 
Adapazarı Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Adapazanndaki kıt'at ihti 

Yacı için kapalı zarfla 196,000 
kilo Un ve pazarlıkla 1,500 ki
lo seker ile 400 kilo gaz satın 
a~acaktır. ihaleleri 28-12-
933 perşembe günü saat 1 O da 
yapılacaktır. Taliplerin tartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasa ve pazarlığa iştirak 
için de o gün ve vaktinde A 
dapazarmda Maliye Dairesin
de Askeri SA. AL. KO. na mü 
racatları. (3421) (6773) 

Çorlu Askeri Satınalma Ko 
misyonundan : 

Corludaki kıt'at ihtiyacı i
çin S,000 kilo ve Tekirdağmda 
ki kıt'at için 7,000 kilo Zeytin 
yağı açık münakasa ile alına
caktır. İhalesi 23-12-933 cu
ınartesi günü saat 14 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek ve 
Ya almak için her gün ve mü 
nakasaya iştirak İçin de o gün 
ve vaktinden evvel Çorluda As
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3398) (6419) 

9080 
• • • 

Çorlu Askeri Satınalma Ko· 
ınisyonundan : 

Corludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 8,000 kilo ve T ekirdağın
daki krt'at ihtiyacı için de 
10,COO kilo sa u çık müna-

kasa ile alınacaktır. İhalesi 
19-12-933 salı günü saat 14 te 
dir. Taliplerin şartnameyi gör 
mt:k veya almak için her gün 
ve münakasaya İştirak için de 
o gi.in ve vaktinden evvel te
minatJariyle Çorluda Askeri Sa 
tmahna Komisyonuna müra
caatları. (3397) (6420) 

9082 
• • • 

Konya Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

Konyadaki Kıtaat ve mües
sesat hayvanatı için 470,000 
kilo arpa ve efrat için 497 ,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. Arpanın ihale
si 24-12-933 pazar günü saat 
15 te, unun ihalesi 25-12-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameleri görmek isıeyen
lerin İstanbul Kolordu Satm
alına Komisyonuna müracaat 
etmeleri, münakasaya iştirak 
edeceklerin de o gün ve saatin 
de Konyada Kolordu Satm
alına Koı~-ıisyonuna müracaat-
ları. (6666) (3414) 9152 

• • • 
Beyazitte Üniversite bina- j 

srnda bulunan takriben 60 ton 
evrak pazarlıkla Sultanahme
de naklettirilect"ktir. ihalesi 
9-) 2-933 Cumartesi gunu 
sat 14 tedir. Taliplerin sart
namey.i görmek üzere he; gün 
ve pazarlığa İştirak için de o 
gtin ve vaktinde F ınclklıda 3. 
Kolordu Satmalma Komisyo 
nuna milracaatları. (6749) 
(515) 9271 

* • 
Çatalca Müstahkem Mevki 

i~tiyacı için pazarlıkla 2,000 
kilo kuru üzüm satın alınacak
tır. İhalesi 9-12-933 cumar
tesi günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Fındıklıda 3. Kolordu Satmal
ma Komisyonuna müracaat
ları. (6750) (514) 9272 

Denizcilere ilan: 
Karadeniz Boğazı haricindeki ziyalı 

ve çaalı şamandıra hakkında 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Son fırtınalar dolayısile Karadeniz buğazı haricindeki 
ziyalı ve çanlı ıamandıranın yalnız çanmda arıza husule gel
diğinden çan çalmamaktadır. mezkıir arıza havanın müsaa
desi halinde ve ilk fırsatta is lah edilerek faaliyete getirile-
cek ve aynca ilan edilecektir. "6769,, 

........................................... -
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak ıahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmi~tir. (5999) 

9011 

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

Umum müdürlük ve mülhakatı için 97 kalem evrakı mat
bua tabettirilecektir. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara
da Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü ayniyat mu
hasibi mesullüğüne ve İstanb ulda Galatada İstanbul Liman 
sahil sıhhiye merkezi baştabipliğine müracaatlan Iazundır. 1-
hale 30 kanunuevvel 933 cuın artesi günü saat on dörtte İs
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Baştabipliğindeki mü-
bayaat komisyonunda yapılacaktır. (6765) 

1 
-

lSTANBUl. RELEDlYESl İLANLARI 1 
İstanbul Beledıyesınden : Yeni ölçüler kanun veni

zamnamesine göre bu senenin 31 Kanunuevvelinden sonra 
kanunun menettiği ölçülerin kullarulmasl yasaktır. Bütün es 
naf ve alakadarların şimdiden metre, kilo, gram ve litre e
sası üzerine ölçüler tedarik etlT.!esi lazundır. 1 Kanunusani 

934 tarihinden itibaren kullanıldığı görülen yasak ölçüler 
müsadere edilecek ve kullananlar kanuna tevfikan cezalandı 
rılacaktır. Halkımızın bu yüz den zarar görmemesi İçin bir an 
evvel yeni ölçü tedarik etmeleri lfızundır. Fazla izahat al
mak isteyenler yeni postahane arkasında Beyker hanında İs· 
tanbul Mm takası ölçüler ve ay ar başmüfettişliğine müracaat 
edebilirler. (6775) 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

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

Bedeli muhammeni olan 20000 liranın yarısı makina
ların yerlerine konularak almaca kkahul raporu üzerine tedi 
ye edilecek ve geriye kalan mıkdarı 934 senesi bütçesinden 

verilecektir. 
Makinaların Diyarbekire sevk ve yerlerine konuhnası 

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

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

9159 

İstanbul Güınrük Levazım mümeyizliğine 50 lira üc
retli bir daktilo alınacaktır. En aşağı orta mektep mezunu 
olmak şartiyle taliplerden memurin kanunun 4 üncü madde
sinde zikredilen şeraiti haiz olanların 14-12-933 perşembe 
günü saat 14 te açılacak müsabaka İmtihanına dahil olmak 
üzere tahsil vesikalarile Başm iidürlüğümüze müracaatları 
lazımdır. (6761~ 

THE ENGLISH PLAYERS 
lnıiliz komedi heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Y annki cumartesi ıünü saat 18 de 

matine olarak THE RETURN JOUR· 
NEY. Pazar ıünü matine tam ""'1t 15 
te THE MOLLUSC. 

DEVREDiLECEK iHTiRA BERATI 

" Kurıun kalemler " hakkındaki ih
tira için iktisat V ekileti Sanai Umum 
Müdürlüğünden iıtihsal edilmiı olan 21 
Kinunsani 1930 tarih ve 1003 numaralı 

ihtira beralbım ihtiva ettiği hukukun 
bu kerre ahara devir veya icara verilece 
ği teklif edilmekte olduğundan bu hu· 

rusta fıızla malumat edinmek isteyen ze
vabn lstanbulda, Bahçekapuda Taı Ha
ıunda 43-48 numaralarda kain vekili 
H. W. Stock efendiye müracaat etme
leri ilan olunur. (10812) 

vAPURCULU.k 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

KARABICA YOLU 
SAADET vapunı 9 Birinci 

Kanun cumarteıi saat 18 de 
Tophane nbtımmdan kalkarak 
giditf.e Tekirdağr, Marmara, 
Erdek, Karabiga, dönütte Mü
refte ve Tekirdaifına uğraya
caktır . 

BARTIN YOLU 
KEMAL Yapuru 9 Birinci Ka 

nun cumartesi aaat 18 de Sirke
ci rıhtımından kalkarak gidit 
ve dönüfte Ereğli, Zonguldak, 
Bartin, Amaaraya uğrayacak. 
tır. 

.... ! .............. .. 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye mektebi için diktirilecek olan 125-130takmıel
bisenin imaliyesi açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
mektepte mevcut nümunesini görmek ve şeraiti anlamak üze
re yıldızda Mülk:ye mektebi müdürlüğüne ve münakasaya 
iştirak için 19-12-933 tarihinde Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademisinde Yüksek Mektep 'er Muhasebeciliğinde Muba
yaat komisyonuna müracaatla ·ı ve münakasanm saat üçte kü 
şat ve beşte nihayet bulacağı teminat akçalarının bir gün ev 
vel muhasebe veznesine yatırılması lüzumu ilin olunur. 

(6535) 9042 

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

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

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

-

Taliplerin cari seneye m lhsus Ticaret Odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatlerde ko
misyona müracaat etmeleri 18.:nmdır. 

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

9045 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübavaa Komisyonundan: 

1 - 750 kilo Tavuk 
750 ,, Hindi 

2 - 560 ,, Tereyağı 
3 - 1500 ,, Marma

lat " kayısı, erik, 
Ayva" 

İhale T aribi 
19-12-933 

" 

Saati 
14 

15 

15,30 

Mektep için lüzumu olan yukarıda cins ve müfredatı 
yazılı iaşe mevaddı aleni münakasaya konulmuştur . Münaka· 
ı.ası hizalarında muharrer tarih ve saatlerde yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek 
üzere teminatlarile beraber komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (6510) 9038 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Evsafına uygun verilmediğinden yeniden pazarlığa çıka
rılan 80 takım nevresim palaskanın pazarlığı 10-12-933 pa
zar günü saat 11 den 12 ye kadar yapılacaktır, Taliplerin 
mezkıir günün muayyen saatinde Maliyeye teslim edilmiş 24 
liradan ibaret ilk teminat mak buzile komisyonumuza müra-

caatları. (6764) 

Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirkeii 
Su saatlerinin incimat sebebi ile maruz kalacakları tehlikeler ve 

bu yüzden icrası :zaruri tamir ve te pdil masarif inin abonelere terettüp 
eyliyeceği hakkında nazarı dikkati celp ve mezkur su saatlerinin ka· 
Ci mıkdarda saman veya ince talaş L:tbakası vcyrı.hul buna m~ın:uil 

•eylerle örtülmesini tav~iye eyleriz. 
(10813) Miiı/iriyel 
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İkramiyeli 0 
/ 0 5 faizli 

Ergani istikrazının 
"B,, tertibine ait ilin 

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

&ıh F evzipaşa Diyanbekir demir l'Plunun şefkatli istasyo· 
nundan sonra olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmm 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame· 
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa· 
mı bitecektir. 

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

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

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

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklannı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de n13 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satıslar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

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

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

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

Türk Lirası Y ekiin 
Adet Beheri fürk Lirası -

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

289 120 34.680 

300 94.134 
-

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

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

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

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

Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

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

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

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

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Erzurum Vilayeti için 933 senesi Muhasehei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neosalversan ve 2000 liralık me 
zurol kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan· 
lar Ellilik kutularda ve seri halinde Mezurollar 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 
ınüracaatları ve bilumum masraflar ise müteahhide ait bu-
hmduı!u ilan olunur. (6658) 9162 

--------·---------------, 
Muharrir VA -NÜ 
11 Kinunuevvelden itibaren blitUn ya:ıılannı, 

teşkilibnı geniıleten 

ABE 
Gazetesine yazacaktır. 

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

Haberin bir nllahası 3 knruıtur ve abone çeraiti ıiiyledir: 

... 1, 3, 6, 12 aylık 
TUrkiye: 75 • 200 • 375 • 700 kuruı. 
Ecnebi: 130, 375, 700, 1200 (10656) 

\.------------------·--------9253 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
113 şişe Şampanya ile 835 şişe Celestin Konvağı açık 

arttınna ile satılacaktır. 
Talipler her gün nümuneleri gelip Ticaret Şubesinde gö

rebilirler. İsteklilerin 14-12-933 perşembe gÜnÜ saat 10 da 
Kabataşta Başmüdüriyet binasında müteşekkil komisyona mü 
racaatları lizımdır. ,(6448) 9034 

Adana Belediyesinden: 
İki yüz elli lira ücretli Adana Belediye Fen Müdürlüğü · 

münhaldir. İstanbul veya Avrupa mühendis mekteplerin
den mezun, en az üç sene devi et ve Belediye dairelerinde hiz
met görmüş mühendislerin müracaatları ilan olunur. (6760) 

9010 

ı--------.... üenızyoııarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 F 

Karadeniz Yolu 
CUMHURİYET vapuru 10 
Birinci Kanun PAZAR 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Trabzon, Ri· 
ze'ye. Dönüşte bunlara ilaveten 
Of'a uğrayacaktır. (6759) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 Bi
rinci Kanun CUMARTESi 
17 de Sirkeci rıhtımından kal· 
karak gidişte Gelibolu, Çanak· 
kale, Bozcaada, Edremit, Ay
valık, Dikili, iz mir' e. Dönüşte 
Geliboluya uğramıyacaktır. 

(6786) 

Mersin Yolu 
ADANA vapuru 10 birinci ka 
nun PAZAR Onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak gidiş· 
te Çanakkale,lzmir,Küllük, Bod· 
rum, Rodos ,Marmaris, Dal
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Fi
nike, Antalya, Alanya, Mer· 
sin'e. Dönüşte bunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadası, Ge
libolu'ya uğrayacaktır· (6785) 

Mersin yolu 
İNEBOLU vapuru 8 Birinci 
Kanun CUMA onda Sirkeci 
rıhtımından kalkarak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersin, Pa
yas'a. Dönütte bunlara ilaveten 
Alanya, Küllük, Çanakkale'ye 
uğravacakhr. (6756) 9288 

Umumi Neıriyat ve Yazı I,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Gedikşaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

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

9155 
. . . ·"' . , t. . - _.. . .. 

Paspas mevsimi gel~i 
Her paspasın dayanma11 ayni değildir. 

Mağazamızdaki paıpasları, rütubete 
kartı gelen linoleum ve muıarnba, like 
ve bronz karyola, kontrplak aandalye, 
döıemelik muhare kadife ve gobelen, 
masa ve örtüleri, son moda file ve tül 
perdeler ,mutambalar, beyaz ve yetil 
storlann cinsleri iyi ve fiyatları eh
vendir. Bir kerre tetkik ediniz. 

GALATA MEFRUŞAT PAZARI 
Fizuli İbrahim ve Kllitiı, Galata Tünel 

caddesi 24 Tel. 43957 
9022 - ( 6706 ) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınınası mukarrer aşağıda cins ve mıktarları yazı· 
Iı (2) kalem eşya ayrı ayn kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizalannda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından is· 
teklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her giin ve 
münakasalara girmek için talip olacakları kaleme ait ilk temi 
nat makbuzu ve teklifnamelerile beraber mezki'ir giinün muay 
yen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (6576) 

Cins ve mıktarı Münakakasa tarihi günü Saati 
(31200) ~ift yün çorap 18-12-933 Pazartes! 10 
(20000) tire çorap 18-12-933 Pazartesı 15 

9044 

Müzayede ile Tütün Satışı 
• 

Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Balya 
1637 

292 
133 

Cinsi 
Tonga İş· 
lenıniş 

Mahsul se nesi 
1928 

Kalıp ,, ,, 
,, işlenmemiş 1930 

Menııei 
Akhisar 

" Urla 

Pey akçaııı 
lira 
3300 

500 
130 

Kime ait olduğu 
Razlıklı İbrahim BeY 

'' '' .,, İnkişaf Uzun '.Alim 
oğlu Bedri ve şürekası 

Bulunduğu depo 
Hükfunet civarında kay
makam Nihat Bey cadde
sinde Razlıklı İbrahim 
Bey deposunda. 

'' '' '' Birinci Kordonda Tram· 
vay durak yerinde 6 nu· 
marada Ziraat Bankası de-
posunda. 

Bankamıza merhun yukarda mıktar ve evsafı yazılı tütünler açık artırma ne satııığa çıkarılmıştır. İhale 14-12-933 ta· 
rihine müsadif persembe günü saat 15 te Bankamızda yapılacaktır. Müzayededen evvel malların hizalarında yazılı pey akça
larının veznemize yatırılınıuıı veya bu mıktarı muhtevi Banka mektubunun ibraz edilmesi lazımdır. Talip olanların Ban!<~ı:. 
za müracaatları. (6678) 


