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Bir harp 
Almanya da 
ya;e ~ imal 
müesseseler 

vukuu halinde 
ayda 2500 tay-

• •• • 
etmeğe musaıt 

Liman teşkilatında mühim 
değişikliklere lüzum görüldü. 
Karadenizde fırtına azalmak
la beraber bir vapur oturdu .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
varmış .. 
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~~~~:~ıe -::::k~~1::~:1~:ıc~: erını a a a ar 
bine karar verilmitti. Diplomasi· 

eden ••• gorusu uy •• •• • • 
nin yolları çok girift, çok esraren
gizdir. Bir taraftan müzakereler 
perde arkasında devam ediyor. 
Diğer taraftan da yeni müzakere 
yolunun bütün Hariciye Nazırla· 
rım seyahate çıkardığı görülüyor. 

Çekoslovakya Hariciye Nazırı 
M. Benef, Parise gitti. ltalya Ha
riciye Nazın Müstetarı M. Suviç 
Berlini ziyaret ediyor. Fransız Ha
riciye Nazırı M. Paul Boncour'un 
Lehiıtanı, ondan sonra da Fr~sa· 
nm diğer müttefik devlet payıtabt
larmı ziyaret edeceği bildiriliyor. 
lngiliz Hariciye Nazırı Sir John 
Simon, per,embe günü İtalyayı zi. 
)'&ret etmek üzere yola çıkacak. 
Sovyet Ruayarun M. Boncour'u 
Rusyayı ziyaret etmeğe davet etti
ii de söyleniyor. Hülasa büyük 
küçük her devlet Hariciye Nazırı, 
ya ev sahibidir, yahut ta misafir ... 
A vrupada Büyük harpten . sonra 
hiç bir zaman bu derece hummalı 
bir faaliyet görülmemittir. Bu ıe
yahat1erin ve temasların hedefi 
nedir? Diplomasi yolu ile ailahuz
lanma hedefine doğru yürümeğe 
karar verildiği zaman, her feyden 
evvel, Fransa ve Almanya arasın
da hususi müzakerelerin batlama
ıı istilzam edilmitti. Filhakika ihti
lafların düğüm noktası da bu idi. 
lngilizlerin tavassutu ile bu temas 
temin edildi. Fakat bunun bir ne
tice vermediği anlafılıyor. Alman 
Hariciye Nazırı Von Neurath ile 
Fransa Sefiri M. Poncet arasında 
yapılan temas neticesinde Alman
yanın 300 bin asker ve bu askeri 
nıüdafaa ailihlarile teçhiz etmek 
iatediği anlatıldı. Maliimdur ki 
V e,rsailles muahedeai Almanyaya 
ancak 100 bin asker tahsis etmit
tir. Binaenaleyh Almanyanın şim
diki teklifini kabul etmek silah
sızlanma meselesinde Alman si
lahlarının artmasına asla razı ol
nıamak prensipi ile tearuz ediyor. 
Bu, İngiltere ve Fransa tarafın
dan kab\11 edilmit bir prensiptir. 
Binaenaleyh Almanya ile Fransa 
arasmdaki huıuıi müzakerelerde 
ailihıızlanma meselesi atağı yuka
n Cenevredeki çıkmaza girdi. Al
manya müsavat istiyor. Fransa da 
eaaa itibarile bunu kabul etmittir. 
Fakat bunu tenıin etmek için iki 
)ol vardır: 

1 - Ya Franaa ailihlarını azalt
malı. 

2 - Yahut ta Almanya silahla
rını artırmalı. 

Fransanm ıilahlarını azaltması
na emniyet mülahazası manidir. 
Almanyanm silahlarını artırması
na da yukarıda izah edilen pren
aip manidir. o halde silahsızlanma 
nıeaeleai Cenevrede nasıl bir çık
maza girmitae, diplomasi yolunda 
da ayni çıkmaza girmittir. 

Hariciye Nazırlarından baz •• _ 
rının ıeyabati, müzakereleri bu 
çıkmazdan kurtarmak, bazıları da 
her hangi bir ihtimale karıı 
müttefikler arasında tesanüdü tak
•iye etmek nıakaadma matuftur. 
lngiliz Hariciye Nazırı Sir John 
Simon'un ıeyabati birinci neviden 
Fransız Hariciye Nazırı M. Paul 
Boncour'un seyahati de ikinci ne· 
Yidendir· 

Silahsızlanma ihtilafı birinci de
recede Fransa Almanya ihtilafıdır. 
ltalya ile İngiltere bu ihtilaf· 
ta mutavaaaıthk rolü oynamak 
İstiyorlar. Filhakika bu meselede 
lngiltere ile Fransa arasında bir 
yakınlık olduğu gibi, İtalya ile Al
nıanya arasında da ayni yakınlık 
Vardır. Jngilterenin Fransa üzeri· 
ne, İtalyanın da Almanya üzerine 
nıüesair olacakları zannediliyor. 
Binaenaleyh İngiliz Hariciye Na. 
zın bu seyahatinde iki devlet tara
fından yapılacak mütavassıtlık im
kanlarını arayacaktır. 

Diğer taraftan Paul Boncour, 
Avrupadaki müttefiklerile Franaa 
llU'asındaki tesanüdün takviyesine 
~lıtıyor. Lehiatanı ve diğer mütte
fık devlet payitahtlarmı ziyaret 
edı:cek. Yani Boncour'un yolu tam 
"18.nasile eski diplomasi yoludur. 
f:ğer Fransız Hariciye Nazırı Rus
Yayı da ziyaret ederse, eski diplo
lllasi, yalnız usullerinde değil ne
ticelerinde de taklit edilmis 'ola. 
Caktır. · 

Ahmet ŞOKRO 

Adliye yangınının hakiki 
sebepleri hakkında sual 
Meclise iki sual takriri verildi 
İstanbul tramvayları hakkında da 
Nafıa Vekilinden izahat isteniyor 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Kon· 

ya Meb'usu Refik Bey Adliye Vekilın 
den tifahi izalaat talebini havi bir su
al takriri vermiıtir. Refik Bey bu tak· 
ririnde lstanbul adliye yangının ha
kiki sebeplerinin öğrenilip öğrenilme• · 
diği, yangında zayi olduğu veyahut 

·ı.urtanldıiı an!aıılan cezai, hukuki, 
icari doeyalann adedi ve bunlann ih
tiva ettiii kıymetler hakkında malü
mat toplanıp toplanmadığını, doaya
lann yanmaaından doğan zararlann 
teli.fiıi için vekaletçe dütiinülen ted
biıılerin neler olduğunu, bu yangın· 
dan adliye evrak mahzeninin zarar 
aörüp aörmediğini, aörmüıse orada 
ki tarihi veıik&Jann elden geldiği ka
dar teli.fiai için neler dütünüldüğünü1 
baıka zamanlar ve baıka mahallerde 
de vukuu muhtemel bulunan bu gibi 
yangınlar hakkında ne gibi umumi 
tedbirler alındığını ve latanbul adlıye 
binaıının yaptırılmaaı hakkında veka· 
lctçe ne diifünüldüğünü, yeni bina ya
pı lıncıya kadar i§.]erin daha iyi görü
lebilmeıi için ne gibi tedbirler alındı
jmı ıormaktadır. 

lstanbul tramvayları 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Ma· 

niaa Meb'uau Refik Şevket Bey Nafi
a Vekilinden ıifahi ba:ı:ı izahat lale· 
bini havi bir ıual takriri vererek bu 
sual takririne bağlı ve Milli Türk Ta· 
lebe Birliğinden meb'ualara gönderi
len mektupta: 

lıtanbul Tramvay Şirketinin muka-
1'ele hilafına fazla ücret almakta bu. 
lunduğuna, ıirketin halkın ihtiyacını 
ııkıtlıracak surette ikinci mevki va
S'Onlar yerine fazla miktarda birinci 
mevki vagonlar tahrik eylediğine, va
gonlara 60 • 65 kiti doldurulduğuna, 

lstanbul tramvayları hakkında 
sual takriri veren Relik Şevket B. 
ıirketin ıehirde normal ıürati temin 
etmediğine ve vagonlarda sıhhi ted
birler nokıan olduğuna dair tiki.yet· 
te bulunulduğundan Nafia Vekilinden 
bu huıualar hakkında ıifahi İzahat 
talep edilmekte ve bu izahata; veka
let bu husu•U• mukaveleye aykırı ha
reketler görüyor ve tedbirler alıyorsa 
bunlann neler olduğunu, lıtanbul hal· 
kının her zaman iıittiğimiz ıiki.yet
Jerine nihayet vermek için veki.letçe 
düıünülen ayrı tedbirler bulunup bu
lunmadığı cihetlerinin de ilaveai talep 
edilmektedir. 

Gazi Hz. M. Herriot ile 
neler görüşmüşlerdi? 

"Gazi'nin karşısında insan milletine 
~~ndan bağlı, onun için çarpışmış, onun 
ıçın ıztırap çekmiş bir adam görüyor,, 
"Ben liberal büyük bir devlet adamını bir vatanper-

veri, bir cümhuriyetçiyi görlüm,, 
ranm alın111 burada tes'it edildi. Genç 
'oir adam burada Romayı kendi İmpera
•.orluğuna ilhak etmek sevdasına ıdüt • 
müttü.Bu aarayın kapısının kemerine 
kendisine mukavemet etmek isteyenler
den ne kafalar aııldı. Bugün bile ye. 
ruçerisi ve ve:tirlerin geçiıincle batlannı 
eğen maiyetler olmadığı halde bu eski 
aaray tarihi cazibesini, eski devri hatır
latmak kudretini muhafaza ediyor. Dol 
mabahçe ise mennerlerin'.n sadeliği için 
de, bir 11lahatçının sarayı . olduğu ifa 
desini veriyor.Buraya gelenler dekor i 
çin clıeğil, insan için gelirler. 

••• 
Gazi Mustafa Kemali ben daha evvel 

hayalimde canlandırdım. Zaten bun -
dan kolay ne var? Bir Alman tiliıinin 
baatığı ve fransızcaya da tercüme etti
ği büyük nutku okuyanlar için Gazinin 
fikri maksat ve ülküsünü anlamak ha
kikaten kol•ydır. Yalnız onun f&hsi tari 
lunde, bazı biyografileri siyaai hırslarla 
tahrif edildiği için,insanın daha iyi öğ 
reıımek istediği bazı noktalar vardır .. 
Çocukluğu ve gençliği naaıl geçti? Tür 
k'yenin kurtuluıu iç·., ha- feyİn fedaaı 
nı bir yemin haline koyan aıkı vatan • 

M H • ,- perverliği nasd tekemmül etti? Mağrur 
• errıot bir tabiatın AbclüUıanit gibi bir büküm 

[Geçenlerde memleketimizi ::ı:i- f dara malik olmak z:tletine boyun eğmeği 
yaret eden ve Gazi H t al d naaıl kabul etmediği anlatılsa bile,gene 
Dol hah z. ar ın an anlatılmayan bir sır kalıyor. Makedon • 

ma çe •ara;yı?da kabul hu- yada bir kıtlanın i:izüvası içinde kapan 
Y!'rulan M. Herrıot'nan "Ma- mıı bir adam, müıtakil devlet reisi, garp 
nanne " gazetesinde fDyanı dik- müeaauleri hakkındaki derin vukufunu 
kat bir yazısını gördük iktilxu e- nereden alclı7 O Mustafa Kemal ki hay 
diyoru::ı: ] ' retbahifl ııayretleriıı!n sonunda memle • 

(Ha~ bu Dolmabah kelini günün birinde bizimkine çok ben 
bütün zindine Boğ ~~ dsaki':"yında, zeyen bir Cümburiyet haline koydu. He 

. • ve . az~çın • mute. men söylemli ki Muo.tafa Kemal bir dik 
~ yterıne rapnen hıç. bır fey yok .. Bi- tatör değilwr. Ben onu hakiki bir cüm 
zans an ve nnperatonçe PlacM' 'd h · • · . . beri bütü"" b' tarih dol I .e en urıyetperver,laik,hberal, kclımenin bu 

ır ıı o an Topkapı ·· da · 
sarayınm hülyaları · ·· 1 • dold ırun mo 11 ırec;mıı le olsa Poaitiviate 
yor Bahrelerinde, tıse gol z erı u~ : olarak gösterebilirim. Onu halkın buku· 

• > raça annm servılen ku · · ti de · d h ·· arasında Fatih Sult Melı d' ··ı . na ,aanuınıye c ve nn en urınet. 
• d 1 an . me .n go ge kar b:r demokrat olarak gösterebilrim 

aı o afıyor.Otuz aenelık ıaltanat otuz B kad ·· bi ku ' 
J"k f"' h b' · · . • . ' u ar ernın r taazzuvu ve vve-sene ı ulu at ınbınne ıntızamsız 19 tinde 0 kadar ·· · ı izah 

kilde ddenmiı olan bu kö§klerl kendisi. meli? Onu bir ~uv.~eııeyı ~1 .imdi ebil~-
ne merk t A · f . • ırun ogrenecegız, ! . ez yapmış ı. !inanın ethı,Sır m'.yoruz. Cüpheaiz bunu llizzat kendi · 
bistaıım, Bosnonm, Krunm. • && 

Memleketin 
Yüksek 
Menfaatleri 

Heyeti Vekile içtimaı
na milli müdafaa müı
tetarları da iştirak et
tiler. 

ANKARA, 18 (Telelonla)
lktuadi programın müzakeresi
ne bir kaç gün sonra devam o
lunmak üzere icra Vekilleri He
ye#, memlelıetin yüksek menla
atlmni ala/ıo.dar eden diğa ba
zı mevzular üzerinde çalıfmaia 
baplamıfhr. 

Müpiir Fevzi P"f411lın ve Milli 
Miülalaa V elıôleti Müateparları· 
nın ~tirakile hu sabah bir içti
ma daha akdolunmUftur. lçtima
lar devam edecektir. 

llıtuadi programın icra Ve
killeri Heyetinde kat'i ~eklini 
alacağı içtimalarda Gazi Haz
retlerinin bulunma/an ve hu iç
timiılara riyaset buyurmaları 
muhakkak addolunmak.tadır. 

En eski meb'usu
muz irtihal etti 

-o-

Hasan Fehmi Beyin ce
nazesi bugün 

merasimle kaldınlacak 

H- Fehmi Bey merhum 
En eski ve kıymetli mebualarımız -

dan Kastamonu mebusu Hasan Febm!i 
Bey evvelki sabah Fatihteki ikametııii.hın 
da maaleııel irtihal etmiıtir. Hasan Feh 
mi Beyin vefatı her tarafta umumi bir 
teesıür uyandmruttır. Hasan Fehmi B. 
bili. fasıla 28 seneden beri mecliste ınenı 
lekeli temail ediyordu. Bir vakitler Hu
kuk fakültesinde mecelle ve ilihiyat fa 
kültesinde hikmet ve tqrih pro• 
fesörlükleri yapmıştı. Merhum lı-
tiklii.1 mücadelemizde büyük hiz-
met' er görmüştü. Millet Mec-
lis:nin birinci devresinden beri Kasta -
monu mebusu bulunuyordu. Hasan Feh 
mi Bey hayırperver ve merhaınetlıi, her 
kese kenıliaini ııevdinni§ bir zat idi. Ha
ran Fehmi Bey üç aydan beri laıraci -
ier hastalığından muztar'İp bulunuyor -
du. Bu kıymetli mebusumuz bu iman • 
sız hastalıktan tifayap olaınaınq ve ev
velki sabah maalesef bayata gözlerini 
kapamııtır. Hasan Fehmi Beyin cena
ıııesi bugün merasimi mahsusa ile kaldı 
rdacaktır. Meraaimde tehrimizde bulu -
ıran mebuslar, fırka, hükümet erkim ken 
disini sevenler ve daha birçok zevat ha
zır bulunacaktır. Cenazesi bugün ııaat 
11,5 ta Fatih pariu üstündeki Yusuf B. 
apartımanınm hususi dairesinden lıalcb
nlack, Fatih c:amiinde ııa.-zı kılmddı:
tan sonra Edirnekapı tebitliiine defne 
lclileccktir. 

Galatasaray 
Müdürlüğü 

Behçet Bey Galatasaray 
müdürü oldu 

Calataaaray liseai müdürü Temk 
Bey ani bir telgrafla vekilet -..ruıe a• 
lmmıı tır. Yerine eski Darülfünun mü -
den-islerinden Behçet Bey tayin olun -
DWf ve mumaileyh dün Aııkaraclan §eh 
rim'ze gelerek yeni vazifesine batla -
IDlflır. Maarıf velWeti umumi müfet • 
tiılerinden Ref&t Nuri Bey, Tevfik Bey 
hakkında tahkikat yapılma. için veki • 
Jetten aynca emir almııtır. Retat Nuri 
Bey dün sabah mektebe giderek tafıki
kat başlamıt ve Tevfik Beym de mahi· 
matına müracaat etmittir. Rqat Nuri B. 
birkaç günde tahkikatı ikmal edecek .-e 
bu husuııtRki raporunu vekalete vermek 
üzere Ankara.ya gidecektir. Tevfik Bey 
Calatasray l'aes'i müdürlüğüne tayin e
dilmeden evvel umumi müfetit lıulunu
yordu. Tevfik Beyin son defa ne ' in ve-

Dünkü te-hürat llC relılônı g~ifinde muhtelif intibalar 

En güzel vitrinler seçildi 
Dün bir heyet Taksime giderek abideye 

çelenkler koydu, nutuklar söyledi 
Dün milli taaarnıf ha ftaaının son 

günü idi. Geçen cuma günü yapılacak 
iken havanm bozukluğu yüzünden te
hir edilmiş olan yerli mallar geçit reı· 

mi de dün yapılmııtır. Havanın dün 
de yağmurlu geçmeai dolayıaile geçit 
resminin programdaki yaya kıamı kal• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Vaziyet tavazzuh etti! 
Sinemaların 23 te tatil yapmaları ve 
daha erken başlamaları mecburi değil 

Dahiliye Vekaletinin ikaz ve karan; ilan ettikleri 
saatlerde başlamayan ve gece yanlanndan sonraya 

kadar sürdürülen oyunlar içindir 
Sinema ve tiyatrolann geceleri saat 

23 te ( 11) de kapatılmaları hakkında 
Dahiliye vekaletinden emir verildiği ya 
zılmıı ve ancak latanbulun gerek it ve 
içtimai hayat noktasından, gerek vesa
iti nakliyenin intizamsızlığı yüzüden 
veki.letin bu kararmm hüsnü tatb'. kma 
müsait bir vaziyet hasıl olamıyacağını 
kaydetmittik. Diğer taraftan sinemacılar 
da bu kararın tadili iç'in temenni ve te
t«ıt>üsata giritnıiılerdi. Memnuniyetle 
öğrendiğimze ııöre vekaletin karan ta
vazuh etmit ve dün endiıe tle bahsetti
ğimiz vaziyet bertaraf olmuıtur. Dahili 
ye vekiletinin viliyete yapbğı son teb
liğ ıu tekilde hüli.sa eclilebilr: 

(Sinema ve tiyatro, ekseriya oyuna 
ilin ettikleri saatlerden daha geç batla
malan ve filin ve piyeslerin uzun ıür • 
mes.i yüzünden gece yanımdan sonraya 
kadar devam ettmlmektedir. Bu ise hal 
km aıbhati üzerinde fena tesir yaptığı 

fnPV3mt 5 inci Sahifede) Dahiliye Vekili ŞükrüoKaya Bey 

Taaarrul holtıuuıın..,,. gününde gü:ıcel bir mahya: Yerli malı al .• 

Ramazan için tedbirler 
Vaizler ve müezzinler tayin 

camiler hazırlandı 
edildi, 

Bugün Ramazanın b:rinci günüdür. 
E vbf mü diri yeti ve müftülük icap eden 

lük tarafından muhtelif camilere yüzii 
mütepaviz vaiz tayin edJmittir. Bu -
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Novrosiski'ye hücum! 
Midilli, aldığı ilk vazifeyi ifaya ve 

Gaz limanını yakmaya gidiyor 
Vasat bir süratle akıamın karan• 

lıklan içinde acyrediyoruz. Zülmeti 
leylin hU!üliyle beraber gemiler hali 
hl\f"P nizamında hareket ediyorlar; 
"Hamidiye'' bizim dümen çivimizi 
takiben seyir ediyor, ve küçük "Berk" 
ta Hamidiycnin kıç omuzluğıı dııan 
takiben onıı )'anden tahtı emni7ete 
almıf. 

Uzun bir devre.i ôatirahatten aon• 
ra tekrar birinci harp gecesi huliil et 
miııi. Bihnnum lombozlar Ye güve... 
te fenerleri kapaklarla örtülmilftü. 
Güvertede hiç bir fener )'ahut li.mba 
yanmıyor, batta karakol fen...-li ve 
direklerdeki gemi fenerleri bile ıriz· 
lenmitti. Gemi; oiyah bir gÖlğe gibi 
gecenin zülmeti içinde denizi )'ararak 
yol alıyor - zv.lmet içinde zulmetten 
dola71 iıuan önündeki en yakm bir 
mesafeyi ırüçliikle taıııyabili7or. 

Y egi.ne taraHut nöbetçileri ırör· 
düklerini nöbetçi zabitine aöyliyor
lar, nöbetçi zabiti de birinci zabite 
geminin mestur olduğunu bildiri7or. 

"Gemmin oancak" tarafı nöbetçi
dir - geminin oancak ukele harp 
nöbetçileri ıimdi harekete hazırlanı. 
yorlar. 

Oot güverte mürettebatı iki kısma 
aynlmıf, biri "ıreminin oancak iııkele. 
ai" ve {kıç ırüverteoi) olarak harp 
pootalanna takoim edilmiılerdi. Her 
poota; yalnız batma topları, projek· 
törleri, cephanelikleri, velhiad bü· 
tün adı:eri tertibatı iığal edebilir. 

Ayni zamanda g-em.i.nin zabitanı 

iki harp poıtao1na taksim edilmittir. 
Tabiidir ki, geminin kumandanı ve 
ondan maada ocr:zabiti bu nöbetten 
istiona edilmiflerdi. Zira oe)'İr zabiti 
kumandana kartı ıreminin ..,,,kinden 
dolayı meı'uldür. - Bunun için nite 
kim seyir vaziyetini v.e iatikametini 
takip ettiğinden, kaptan köprüaünde 
bulunmalıdır - ye bunun için muay 
ayyen nöbet saatlerile meığul alma· 
mağa mecburdur. 

Birinci zahit harp pootası muaYİ· 
ni, diğer biri de harp nöbetçisi alan 
topçu zabitidir. Onlar kumandanın 
muavini olup, bunlar kaptanköprü· 
oünde bulunmadıklan vakit, onlar 
bunların yerine kaiın oluyor ve ilk le 
oadüf edilecek bir dütmana kup ir· 
tibatı muhafaza edi1orlar. 

Her bir harp nöbetçi pootauna bi· 
rer lopçu zabiti terfik edilmiıtir. Bun 
lann birincioinde bizzat harp nöbetçi 
muavini, ve diferinde de ikinci topçu 
zabiti bulunuyor. Gemi nöbetçi zabi· 
tinin emri altında hareket eder. Her 
nôbetçi poıtaamın projektörleri bir 
miili.zım tarafmdan idare olunuyor. 
Her bir harp nöbetçi postaomdan bir 
t•,laiz telgraf zabiti; teloiz telgraf ka 
marumda bulunur. Ayni zamanda 
torpil r.i.li.hı da hazır bir vaziyette, 
her iki torpito ve zabitleri harp nöbe· 
tine mÜfterek olarak gidi7orlar, bun 
ların birui "kua idare" ile fıroat göz 
liyerek torpito endahatıile dii§mana 
k\'r,ı "öldürücü bir emniyetle iaabet" 
yaparak torpilini dütman gemiıinin 
tam ırövdesine doğru tevecciib eder. 
Güvertede her nöbet pootumda bir 
miili.zmı, toplan tahb nezaret Ye tef 
titl altında bıılundurur. 

Bu auretle gemi her an için harbe 
hazır bir Yazi7ette, ufak bir fCJ'e teaa 
düf edi"diği Ye yahut bir feY görüldü· 
ğü takdirde. nöbet haricinde bulunan 

ve harp mevkilerinde uzanarak yat). 
11Uf olan öbür poıta derhal hücum 
kumandaıile uyandırılıyor, ve harp 
iıtaoyonlanna çagınlıyorlar. Ondan 
oonra bilumum tertibat ki.mil.en ahz. 
olunur. 

Sancak iskele tarafı, harp postaoı 
timdi güverte etrafındaki taletlerine 
ıririyorlar. Canah kumandanları top 
vazi7etlerini, projektör zabitleri pro
jektör mürettebatını, mermiye inti• 
hap olunan efrat cephane müretteba 
tını topçu zabitine bildiriyor. Topçu 
zabiti münhavran mürettebata vazi• 
yeti izah ediyor; ye onlara ne yapıla 
cağını ve ne gibi vakalara intizar .,.. 
dildii.ini aöyli7or. Bu onların emniyet 
Ye itınjnanmı takviye eder - ve onla• 
nn nazan dikkatlerini celbe sevke· 
der. 

Ondan oonra harp poataaı çekili· 
yor. Toplar alete ihzar ediliyor, Tea&• 

iti muhabere, telgraf ve telefon tec• 
riibe ediliyor, projektörler kaldınlı· 
yor, Ye kuYVei muhurekeleri tecrü· 
be ediliyor. Toplar dolduruluyor ve 
emniyete alıyoruz. Telgraf vuıtaıile 
•e emirberleri aadaaı vaaıtaoile top• 
lara, rü7ete göre bir müptedi mesafe 
veriliyor. Harp poataıı çekilmiıtir; ö
bür poota timdi iotirahat ediyor Ye 
her feyden emin olarak oturuyor. On 
!ar biliyorlar ki, o ande kendileri ar
kadatlarmm teyakkuzlarma -ı.edil
mİflerdir .... 

Alqam aaatlarma doğru sene te
nezzüh güverte&İ ıtıklarla parlayan 
bir Romanya gemiai cenuba doğru ge 
çip önümüzden gitti. 

Bu tesadüf ettiğimiz yegi.Ae ve 
oon bir sulh •e miiaalemet veaaiti 
nakliyesi idi, ve •tıklan dostça parlı· 
yordu. Yalnız "Midilli" nin yamnda 
oiyah gölğelerle ıreceyleyin gemiler 
görülüyor - ve bunlar hep düıman· 
d•r. 

Erteoi günü bizim küçük filomuz 
Karadenizin ortaamda bulunuyor. Ha 
n elan güzel ve teffaf; düımandan hiç 
bir eoer )'ok. 

Aktam iiotii "Hamidiyo'' ıimale 
doğru teveccühü istikamet ediyor; o 
Feodeoyayı, Krnnın baılıca ticaret li 
maruna, ufak bir ziyaret yapmağa gi• 
di7or. (Midilli) ve (Berk) yalruz o
larak timale doğru akmlarmda do· 
vam edi7orlar. 

Geçe, gittikçe ooğuk ve yağmur
lu oluyor; rüzgi.r aert eeiyor, deniz 
dalgalanıyor, ve artık kıçta durmak 
o kadar bir zevk vermiyor. 

Gecenin deva.mile "Berk•' den ay .. 
nlıyoruz, ki o oeyirini ıarka doğ
ru teveccüh ebnit ve Nevrooioki'ye 
doğru yol alıyor, 

''Midilli" sert dümen kırarak ıima 
le doğru dönüyor ve huouoi olarak te
li.kki ettiği emri ifa7a gidi7or. 

Sabahın alacakaranlıklan içinde 
dar Boğazın oivri burunlan gözü.iane 
ğe baıladı; alçak tepeler üzerinde, 
ve üstlerinde hafif oio olarak duruyor 
lar. Düımandan hiç bir §eJ' görülmi• 
yor. 

Sonra aiiratle bili.hara cenubu tar 
kıye doğru, büyiik gaz limanı olan 
Nevroaiski'ye doğru gidiyoruz. Kısa 
fasılalarla kuvvetli yağmur kaoırgala 
n baılıyor, ve o suretle ki, bu yağ· 
mur kitlesinin altında ıehir rüyetimiz 
haricinde kalıyor. 

(Arkaa var) 

Balkan haberleri 

Atinada müzakere durdu 
Yunan gazeteleri bu inkıtaı Bulgar kralı 
nın Belg!at seyahatile alakadar görüyor 

ATINA, 18 (Milliyet) - Yunania- j ni nihayetine kadar Yunaniatanı ter• 
tanla Bulgariotan arasındaki muallak 1 ketıneoi mecbıır olduğundan Samuol 
meseleleri tetkike memur Bulgar He· lnoull Hariciye Nezaretine müracaat 
yeti, Sof7adan aldığı talimata binaen ederek Yunan ti.biiyetine girmek iote-
bu ın;ali m_üzakereieri •İ~i tekle ook· mittir. Hükoimetin bu talebi kabul et• 
mak utemıı Ye BuJırariotanm Adalar miyeceği zannediliyor 
denizindeki mahreç meoeleııini de kur. 1 1 p ' · 
calamııtır. Böyle bir talebin kabulü- ta yanın atrasta gözü 
n_e imkan olmadığından müzakerele- mu var? 
nn devamına mahal kalmamııtır. 

Halbuki Yıınanl.Jar müaaadek&rlı .. 
ğrn en oon haddine varmqlardı. Bul· 
ırar Heyetinin bugün Sofyaya dönme
oi muhtemeldir. 

Atina ırazeteleri, Sofyadan gelen la· 
limat Üzerine müzakerelerin inkıtaa 
uğramaoıru Bulgar Kralının Belgrat 
seyahati ile ali.kadar göotermeklıedir. 

Yunanistanda bir tren kazası 
ATINA, 18 (Milliyet) - Patraıtan 

telgrafla bildirildiğine göre, orada 
miıhim bir demir,.olu kazası olmuıtur. 
Patraa'a J'&km bir yerde katar yoldan 
çıkmııtır. Yedi yaralı vardır. Kaza. 
nın aebebi hakk.mda tahkikat yapılı· 
yor. Bir ouikast olmaoı ihtimali galip· 
tir. 

lnsull Yı.ınan taLiiyetine 
girmek istedi 

ATINA, 18 (Milliyet) - Amerika· 
Jı banker Samuel lnsull'e baıka bir 
memlekete gibneıi için tebligat yapıl· 
dığını bildirmiıtim. Fakat Amerikan 
Konao1osu puaportunu vize etmek ü
temediğinden vo kendiainin kinunuaa· 

ATINA, 18 (Milliyet) - Atinada 
çıkan Proiya ve Patrao'ta çıkan Proi
na Nea gazeteleri ltalya aleyhinde 
neıriyatta bulunduktan ve lta17anın 
Patras'ı da alarak Adriyatiği bir ita!• 
yan merkezi haline ·getirmek emelini 
beolediği hakkında yazılar yazma.lan 
üzerine, hükoimet her iki gazete hak
kında takibatta bulunmağa karar ver
mİ§tir. 

Küçük itilAf konferansı 
BOKREŞ, 18 {Milliyet) - Küçük 

itilaf Nazırlannm toplanacağı tarih 
t.eopit edilmiJtir. Nazrrlar, ki.nunuaa• 
nin 9, 10, 11 inde Zagrepte topla· 
nacaklardır. Üç nazır, muhtelif siya, 
oi meselelerden maada Milletler Ce. 
miyetinin ıalahı meselesini de görüıo
ceklerdir. 

Mali projeler Fransız 
ayanında 

P ARiS, 18 • A.A. - Mail kalkınma 
projeaine ait müzakerelere bugiin ayan 
mec ioinde batlaıuruıtır. 
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HARiCi HABERLER 
Bir harp olursa 

Almanya bir ayda 2500 
tayyare çıkarabilir 

LONDRA, 18. A.A. - Hava ordusu· 
nun tanzimi hakkmda neşriyatına de
vam eden Daily Mail, ordunun 5.000 tay 
yaresi olması lüzumunu söylemekte, ve 
bugün 488 tayyareden ibared olan Me
tropol bava orduouna hükoimetin 120 
tayyare daha ilave edeceğine dair 
bir menbadan verilen haber hakkında 
ıu mutalcayi yöriitmektedir : 

" Franoa parlamentosunda geçen ay, 
M. Maude 'in bildirdiğine göre Almanya 
bir ay zarfında 2.500 tayyare çıkarabilir. 
lngiltere için bava ordusuna 120 ta7ya 
re ilavesi ile iktifa etmek hakikau,n tali 
tecrübeye tabi tutmak demektir. 

Devamlı bir oulh temini için yegane 
çare, bunu arzu eden devletler için, kuv· 
vetli olmaktır. " 

Bir arbede 
CHIKAGO, 18. A.A. - Uk u'lya is· 

tikli.li lehine dcza.büratta bul Jna 500 
kadar Ukranyalı i>e yüzlerce komünist 
araomda tiddetli bir arbede kopmuıtur. 
Yüzden fazla yaralı vardır, 

Romada Şark Enstif üsü 
ROMA, 18. A.A. - Uzak ıark emti· 

lÜIÜn\iıı kÜfat reaminin 2" ~l.lDUCw vcJ. 
tarihinde Romada icrası münaaebetile 
Ao7alı talebe J'anİ Suriyeli, Filistinli, I
raklı Araplar, MnD"lr dar, ll'Blllılar, Af. 
ganlılar, Hindliler, Siyamlılar, Çinlilar 
ve Japonlar o tarihte bir toplantı )'apa· 
caklardır. Ha ihıwrda Avrııpada Y&f&· 
makta olan Aoyalı profesörlerle diğer bir 
takım münevverlerinde bu toplantı7a it
tirak edecekleri tahmin olunmaktadır. 

Fransa - İtalya 
PARIS, 18. A.A. - Bu!ıiin Franoız· 

ltalyan anlaımaoı ve bu memleketler 
mön .. ebatınm iotikbali hakında bir kon• 
fenuıs verecek o an lllalyan nazırların· 
dan Kont Volpi, HaYaa müıneuili ile u
zım uzadıya görüımüı. 

Nazıra göre milletler cemiyetinin baı· 
lıca zafı onu teıkilde önayak olan A· 
merikalılann cemiyete ittirak etmemıi· 
dir. 

Sovyetlerin bir tekzibi 
MOSKOVA. 18.A.A. - T .. ajansı 

bildiriyor : 5 Kanunuevvel tarihinde Rİ· 
ıra gaııeteleri Tao Ajamımn Letonya te' ır 
raf ajansı tarafından ortaya atılnut olan 
bir Uelgrafmı nqretmiılerdir. Bu te!graf 
nameye göre Guepcou tasmim ve taoav· 
vur eaeri olarak bir taknn yanırmJar, in. 
filBklar çıkarmq olan bir tethit tqkili.· 
tı menıubininden 8500 kiıiy tevkif et· 
mittir. Bu telırraf sahtedir. Tas ajanoı 
böyle bir ıe· graf neıretın~ıtir ve ede-
mez. 

Petrol fabrikasında yangın 
ı BUENOS AIRES, 18 (A.A.) - La 

l?lata'lda br petrol fabrikaında mülhit 
bir yangın çıkmıl)br. Bq kifi ölmiq, 
birkaç kiti yaralaıımıftır'. 

Kral Aleksand1r'ın 
Yıldönümü 

BELGRAT, 18 (A.A.) - Yougoı· 
lavya, dün Kral Alexandre'm 45 inci 
ytldönüınünü kutlulamııtır. 

Halk bir gazete binasını 
yakh 

LA HAVANE, 18 (A.A.) - Dün, 
hallroı (El Paio) ırazeteıine hücum ede 
ceğini haber alan bükıimet bu ırazete 
binaoı etrafında huıuoi tedbirler aldır • 
mılfı. Saat 17 yo yakın, ırazcte mal6ne 
ye verildiği oırada halk ırelmit ve alınan 
tedbirlere rağmen gazete binaoma gİr• 
miılerdir, gazete memurlarından çoğu 
civar evlere ııaklamnıılar, halk onları o 
rada saatlerce abloka etmiıtlr. Sonra, 
gazete binasına bem!in dökülmüı ve ab 
loka eılilmiıtir. Zarar 200.000 dolar tah 
min ediliyor. Galia.no aokağmda bir ••· 
at süren bir muharebe olmuttur. 

M. Maciaya ameliyat 
yapıldı 

BARCELON, 18 (A.A.) - Reis M. 
Macia'ya bu aabah 3,30 da bağırsak ilt'İ 
hablndan alelacele ameliyt yapıl~. 
M. Mcia, 74 yqında olduğu için ame • 
li7at neticesinden enditc edili7ordu. Fa 
kat 37 dal{ıka •Üren ameliyattan oonra 
n~redilen raporda M. Macia' nın sıhha· 
tinim ameliyatın Ye iltihabın ehemmiye 
tine rağmen memnuniyet verici eı161de 
olduğu bildirilmektedir. 

Bir tayyare kazası 
MARSILYA, 18 (A.A.) - Radyo 

ile alınan bir telgraf, Sainte • Marquen 
nete vapurunun kazaya uğrayarak dün· 
den beri mecburen Akdenize inen ve 
çalkanmakta olan Cezair • Marailya hat 
tı deniz tayyarelerinden biriıiniiı yolcu· 
lannı, tayfalarını ve postasını kurtardı· 
ğini bildirmektedir. Tayyare tcrkedil • 
mittir. 

Chaco'da muharebe 
duruyor 

MADRIT, 18. A. A. - "El Sol" ga· 
zetesi, Montevidco Ajanolanndan biri. 
•İnden aldığı bir telgrafı neıretmekte• 
dir. Bu telırrafa ıröre Paraıruay hükume
ti Chaco'da muharebenin durdurulmaoı 
teklifin kabul etmiıtir. 

Gazete bu münaoebetle tunu yazıyor: 
" Chaco'a oah.ip olmak için iki kar· 

det milleti kanL Ye acıklı bir mücadele 
halinde bulııncluran mifcadek nihayet 
ha1 yoluna girmiftir. 

Balkan sulbü 
Bulgar - Yugoslav yaklaş
ması hakkında bir makale 

PARIS, 18.A.A. - Havao tcblig edi· 
yor : 

Echo de Paris gazetesi ~Balkanlarda 
sulhun tarıini u unvan~ı baımakaleıin 
de Bulgar Kral ve Knliçeıinin Belgrad 
ziyaretlerinin iki milletin uzlaıma saha· 
smda masruf olan a-ayretlerini göster· 
mekte old~ğunu yazmaktadır . Bu gaze· 
~e diyor ki : 

" Bu hadise Yugoılavlar tar.Eından 
erazi statükosunun yeniden gözden ge 
çiri mesi hakkmda Bulgar devlet adam· 
lanna bir guna vaidde bulunulmamıı 
olması dolayisiyle de dikkate ıayandır. 
Sofya bükümeti bulgar lisanını konuıan 
Makedon,-alı bulırar ekalliyetlerine da· 
ha libera1 bir idare babtedileceğini Ü· 
mit etmektedir. Bilmükabele Makcdon)'A 
komiteainin tethiı hareketleri daha ziya 
de tiddeUJe tenkil edilecektir. Eski ha· 
reketleri daha ziyade tiddetle tenkil edi· 
lecektir. Eski Sırbiye ile Bulgaristan a• 
ra11nda uzun müddet devam etmiş olan 
düşman"ığm eou itibariyle amili Ruıya
Avusturya rekabeti idi. Yokoa halk küt 
lelerinin birbirlerine kartı bizzarure a. 
davet beolemeleri icabetınez. Nasd ki 
Kral Boris Belgrad'ı ziyareti ve orada 
mazhar olmuı olduğu e7i kabul bunun 
bir delilidir. " 

Kral Alexantlre'a uya/et 

BELGRAD, 18. A.A. - Dün akıam 
;zagreb garnizonu zabitleri, Kral Ale
xandre terfine bir ziyafet vcnniılerdir. 
Ziyafeti büyiik bir balo takip etmiştir. 
Bu baloda Kral Alexsandre, Kraliçe 
Marie, Baıvekil M. Srehkitch, bir çok 
hükiımet crkinı, bir çok askeri ve müll<i 
memurin Ye diğer bir çok davetliler bu· 
lunmuılardD". 

Ankara misakı 
Yalnız Balkanlara değil, 

dünyaya bir misaldir 
PARIS, 18. A.A. - M. Politis dün 

öğleden oonra fikri teşriki meoai ensti• 
düsünde '1 Ademi tecavüz misakları " 
hakkında bir konferans Yermiıtir. 

M.Politio'e göre bu misakların tipi Lo 
karnodur.Oiğer miUetlere ve bilhaoaa 
Yugoslavya ile Romanya miaal teıkil et· 
mit olan Ankara misaki aayeaindc büyük 
bir İf görülmüt ve Balkanlann Balkan· 
1ı· ıktan ç•kmıt olduğunu oöylemiıtir. 

Sözlerin bitirirken M. Poliıia, küçük 
devletlerin milletler cemi7ctine imanı· 
ru teyiil etti. Ve hukuk miioavatı iste 
yen memleketlerin milletler cemiyetin· 
de zecri tadililt yaparak küçük ml !etle
rin hukukunun tahdit edilmesini isetme· 
!erine hayretini izhar etti. 

Sonra M. Avenol milletler caniyetfa 
buhranını dünya buhranının bir tezahü· 
rü olarak tarif ve bu buhranın daha faz. 
la sünneyeceğini ilave etti • 

Londrada komünist .. . . 
numayışı 

LONDRA, 18. A.A. - Dün 200 ko
münist Almanya sefareti önünde bir nü· 
mayiı teşebbüıünde bulunmuılar. hatlta 
poliı kordonunu da kınnağa muvaffak 
olmuılardır. 

Po.isler ellerindeki ıopalarlil hücum 
ebn§iler , bir boğuıma olmuıtur. 

Birçok kimseler tevkif edilmişiir. 

Vuilmen filosunu kar
şılamak için 

CEZAIR, 18. A.A. - Dün Perpignan 
dan kalkan hava nazırı M. Cot'un üç 
motörlü tayyareoi 13,53 de Cczair'e gel· 
miıtir. Tayyare, Alicante'a ıaat 11 de 
uğramıftı. 

Hava yolları mütemadi surette fena 
olmakta devam ediyor, 

Bir hububat deposu yandı 
SANTA • FE 18 {A.A.) - Büyük 

bir yangın bir hubuhe.t depoıunu mab • 
vetm:ıtir. Zarar mütlı'jıtir. 

Bavyera'da bir yangın 
MONIH, 18. A.A. - BaV)'era Alp 

dağları mıntakaaında Garnitpcrlenkir· 
hen civarında ki.in Kiyanspab ıatosu ta· 
mamile yanmııtır. Bu ıato harplen ev· 
vel büyük masrafla yapı mııtı ve halen 
ecnebi memalikte bulunan lngiliz Miu 
Portınan'ın malı idi. 

Yangıncılar hakkında 
karar hazırlanıyor 

LA YPÇIG, 18, A.A. - Gelecek cu· 
ınartesi için verilmesi mukarrer hük· 
mü ihzar makıadile Rayhiıtag yangıncı· 
lan davaımı gören l.aypçig mahkemesi 
ağır ceza heyeti bu aabab hafi ıurette 
müzakereye batlarruıtır. 

İrlanda faşistleri reisi 
tevkif edildi 

DUBLIN, 17. A.A.- Ceneral O'Ouf. 
fy Mayo kontluğunda Veıtport'da siya 
si bir toplantıda mavi gömleklilerin tek· 
rar avdeti lehine bir nutuk söyleyeceği 
eanada serbeıt hükoirned poliai tarafın• 
dan tevkif edilmiıtir. 

Po'iı ve aoker kuvvetleri ceneral gel· 
meden evvel sokaklarda müfrezeler ha
linde dolaımıtlardır. Ve O'duffy, tevkif 
edilmeden eYYel taraflarlarile polio ara· 
11nda ıiddetli müsademe olmuıtur. 

Bunıın'a beraber ceneral kıoa b:r mild· 

. . . . . · ... ~ . . , . 
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I zmir barosu I stanbul barosunun 
cevabını alaka ile beklegor 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Ankaıatla bulunan Baromuz reisi Musta
fa Nuri Beytlen g::!len telgrafta bugün inikat eden Ankara Barosu he
yeti umumiyesince be1 kanunusanide lzmirde toplanacak avukatlar 
birliği kon~resine iftirake ve murahhas göntlermeğe ve Mustafa Nu
ri Bey tleliiletile kardt!f meveddetlerini lzmir Barosuna bildirmeğe 
karar verildiği bütliriliyor. 

Bu suretle Türkiye Barolarının mühim bir kısmı bu kongreye işti· 
rak için muvafakatlerini bildirmi1lertlir. 

lstanbul Barosunun cevabı aliika ile beklenmektedir. 
• 

I rtişa tahkikatının neticesi 
'ANKARA, 18 (Telefonla) - irtişa tahkikahnın neticesi alınmı1 

ve bu ifte isimleri mevzuubahis vatanda.şiarın men'i muhakemeleri 
hakkındaki temyiz mahkemesinin son kararına tevfikan adliye ceza 
reisinden maatla ağırceza reisi tarafından da tasdik edilmek suretile 
kat'iyet kesbetlecektir. 

At/aletin bu suretle tezahiirü memnuniyeti mucip olmustur. 

Ankara sinemaları 11 de kapa~ıgor 
ANKARA, 18 (Telefonla) -Ankara sinemalan yeni emir muci

bince cumartesi gününden itibaren ak,amları saat 20.30 tla baslıyarak 
23 te bitecektir. • 

Gazinolar 23 te ve barlar tla iki tle kapanacaktır. 
• 

I zmir valisinin tetkikatı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - lzmir Vilayetine ve Belediyesine a

it i1ler için vekiiletler neztlintle mefgul olmak üzere fehrimize gelmif 
olan lzmir Valisi Kazım Paşa İflerini bitirdiğinden yann Eıkifehire 
hareket etl ecektir. 

Gazi Hazretlerine tazimlerini ve vetlalannı arzetmek istiyen Ka
zım PQfayı evvelki gece kabul buyurm~lartlır. Başvekil PQfa, kentli
sini tlün öğle yemeğine alakoymıqtur. Kiizım Paşa Eskişehirtle şeku 
fabrikasını, ziraat ıslah istasyonlarüe zirai müeseselerini tetkik ede
cek ve perfembe akşamı lzmirtle bulunacaktır. 

Hariçte mamul tütün ve 
sigara satmak için 

Şirket teşh:ili hakkındaki kanun kabul 
edildi, Rana Bey izahat verdi 

Otomobil plakaları meselesi 

A N K A R A, 18 (A. A.) -
B. M. Mecliai reiı vekili Refet Beyin 
riyasetinde toplanarak memleket ha· 
ricinde mamUJ tütün ve cigara aabıı 
muame.li.tile uğratmak ve inhisar ida· 
reai ve tnilli müesaesatı maJiyenin ve 
öteden beri tütün ticaretile metgul 
tacirlerin iıtirakile bir Limited Şirket 
te§kili için Gümrük ve Jnbiııarlar Ve
kilJetine mezuni7et veren kanun layi· 
haaırun birinci müzakereıini yaparak 
kabul etmiıtir. 

Şirketin ıermayeai icabında He7e· 
yetivekile kararile arttınlabilmek üze 
re inhisar idaresinin mütedavil serma
yesinden verilecek 550 bin lira ile di· 
ğer ıirketler tarafından temin oluna· 
caktır. 

Bundan inhiaarlar idaresi limited 
ıirkete, tediye edilmit aermayenin 
yÜzde yirmi b"§i kadar kredi ile mal 
verebilecek ve ıimdiye kadar kendi 
mamôl tütün cigaralanru aatrnnak i
çin akdetmit olduğu bütün mukavele. 
Jeri her tü~lü hukuk ve vecaibi ile bir· 
likte limited ıirkete devredecektir. 

Bir sual 
Kanunun maddelerinin müzakeresi 

esnasında söz alan Sım Bey ( Kocae• 
li) inhiıor idaresinin bu kanun ile lİ· 
mited tirkete kartı bir çok mes'uli7et
ler almakta bulunduğunıı ip.ret ede
rek idarenin bu kadar büyiik külfet· 
!ere girmeoindeki sebebi oormuıtur. 

Vekil 8. in cevabı 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 

Rana Bey limited ıirketin inbiaar ida· 
resinin dıt memleketlerdeki oatıfmm 
daha ameli bir surette )'apılmaaı ve 
verimli olmau için teıkil edildiğini, 
idarenin ıirkete kartı yapacağı hiz. 
metlerin aerma7eai niabetinde vo ıir
ket hesabına olacağını ve sarfedilen 
paranın §irket tarafından ödeneceğini 
oöylemiftir. 

Berlintleki fabrika 
inhisar idareıinin Berlindeki fahri· 

kasının vaziyeti hakkında Ahmet lh· 
aan Bey (Giresun) tarafından oonılan 
bir auale cevaben de: vekalete geldi· 
ği zaman mezkiir fabrikanın mevcut 
bulunmadığını daha evvel inhiaar ida 
resi tarafından taofiye edilmiı bulun
duğunu oöylemiı ve arzu edildiği tak· 
dirde bu fabrikanın ne suretle taafiye 
edilmit bulunduğu hakkında batka 
bir celsede aynca izahat verebileceği. 
ni söylemiıtir. 

Rana Bey beyanatına devamla in· 
hiaar idaresinin dahilde ırördüğü itler 
dola71oile hariçte aerbeıt bir rekabet 
sahasında kifi derecede çahıamadığı· 
nr, bu itibarla huouıi tetckküllerden 
kuvvet almak istediğini kaydetmiı ve 
bu tarzı teıekküler do faydalı olduğu 
nu oöylemiıtir. 

Refik Bey (Konya) tütün inhôaar i
dareainin hariçte tütün ve mamUl ci .. 
gara oatııı için hangi memleketlerde 

det halka oöz oöyleyebilmiıtir. Ve de· 
miıtir ki : 

" Gayemiz ilerlemekte devam ediyor. 
Sakin olunuz " 

Polisler bu eınada etrafını oannııtrr 
ve onu alıp polio kıılaoına cötliirmüıler· 
dir. Bir taraftan da bir lwım poli• ken· 
disini takip etmek: ôatey• lıallq dağıt. 
malıı'a meıırul idi. 

bayilerle taahhüde giriımit olduğunu 
oormuıtur. 

lnhiaarlar Vekili bu ouale cevaben • 
loviçre, Suriye, İngiltere, Fransa, Ho
lnada, Hicaz, Necit, Irak, Filiıtin, 
ve Daoimarkada h&J'ilerle muka.....ı ... 
lor akdetmit alduiunu ııöylemit Ye ı... 
bayilerle yapılan mukaveieerin ana,. 

hallan etrafında mallimat vermiıtir. 

Diğer taraftan bir ouale cevaben 
Ali Rana Bey, kanunla iatcnilen oali
hiyetin limited tirketin teıkili için ln
hiaarlar V eki.Jetine mezuniyet veril• 
meoinden ibaret bulunduğunu, ıirke
tin devam müddetinin eVkiller Heye
tince taadik edilecek nizamnameaia
de tespit olunacağını bildirmiıtir. 

Turizm 
Bu izahatı müteakıp kanunun mÜ• 

zakere&İ tamamlanarak Tekirdai 
Meb'uıu Cemil Bey ve 32 arkadaıırun 
memleket dahilinde turizmi teıvik 
makaadile Türkiye Turing ve Otomo
bil Klübü için hariçten celbedilecek 
ve meccanen tevzi olunacak propa• 
ganda ilinları, riaaleler, duvar takvim 
leri, otomobil ve oto! pli.k ve madnı 
bayraklan gündüz ve gece,.o mahoua 
yol itaretleri, rozetler, kupa ve ıiltle
rin gümrük reominden muaf tutıaJma. 
lan hakkındaki kanun li.yihalan ye 
bütçe encümeni mazbataaının müzake 
resine geçilmiıtir. 

Bu münaıebet•"e aöz alan Rasih Bey 
(Antalya) kanunun müzakereoi vesileüy 
le milli izzeti nefai rencide eden bir nok 
ta bakında malilmat talebettiğini oö7le
mit ve memleket dıımcla otomobille 
aeyabat edenlerin ecnebi bir memleket 
otomobil P''akasiyle oeyahate mecbur kal 
dıkları busuıuna nazarı dikkati celbe;r· 
lemiıtk 

Bütçe encümeni reioi Şeref Bey , bu 
meaele etrafında encümenin malilmatı 
olmadığını, Türkiye Turing ve otomo
bil klübünün reomi mahiyeti olmadığını 
oöylemiı ve bu vaziyeti tayin edecek 
bir teklifi kanunide bulunmaları huku
ounda Turing K übe menoup mebuılar
dan istenileceğini aöylemiıtir. 

Otomobü plakaları 
Ahmet Ihsan Bey (Giresun) - O· 

tomobil ae7abatinde tema• edilen nokta· 
nın mucibi teeaıür olduğunu, ancak bu· 
!'un Turi~. klüb~n _beynelmilel ıeraiti 
ıfa etınedigınden ılerı geldiği.ne iıarct 
ederek demiıtir ki : 

... M_ecilıi ali tripting kanununu kabul 
etmııtu:· Ecnebi bir p ika ile seyahat 
m~burıyeti İse münha1tran belediyeler;. 
mız. arasındaki keımekeıtlen ileri gelmek· 
tedır. Her belediyenin kendilerine göre 
bir plakası vardır. Bütün ecnebi memle
ketlerde dahil ve hariç içi n tek bir pli
ka vardır ve bu plakalar bütün memle
ket.erce tanınmııtır~ ' ' 

Ahmet Ihsan Bey sözlerine bu plika 
lann bu teaddüdü ve her belediyenin 
kendi hudutları içinde otomobil oabiple
rini tabi tut!tuğu kaJ'lllar ve bunların 
meydan verdiği karıııklıklar ve güçlük· 
ler etrafında malilmat vererek de bitir· 
miıtir. 

Tekraı- oöz a'an Antalya mebuıu 
Rasih Bey, kanunun alakadar bulunan 
Dahiliye Vekilinin huzuruyle müzal.ero 
oini istemi! Ye bu teklif kabul olunarak 
kanunun müzakcreıi tehir edilmiftir. 

Meclio Perıcmbe günü toplanacaktır. 



İki telakki ... 
Framanın bilmem hangi kasa· 

basında bir muallim talebesini döv 
müt··· Dayak yılyen çocuk mahke
meye müracaat etmİf, mahkeme 
dayak atan muallimi ufak bir para 
ce.ı.asına mıı.hkiim etm:f··· Muallim 
karara razı olmamıf, istinaf etmiş. 
istinaf mahkemesi, bidayet mah· 
kemesinin verdiği kararı nakzet. 

mit ve muallimin bir iki tokat at
makla talebesini "terbiye hak ve 
haddini,, tecavüz etmiş sayılmıya· 
cağını ileri sürerek beraetine ka· 
rar vermittir. 

Elime geçen bir Fransız gazete· 
ıi istinaf mahkemesinin bu kara· 
rmı tenkit ediyor ve "Fransada 
terbiye usulleri arasında dayak 
yoktur" diyor ..• 

Gazetenin sözüne ve istinaf 
mahkemesinin kararına da bakılır· 
sa muallim talebesine belki bir ni· 
hayet iki tokat atmıf olacak.·. La
kin Fransada buna bile tahammül 
etmiyorlar ve kanun haricinde toka 
ta razı olmuyorlar .•. 

Lakin: 
Beride, yani Amerikada bir 

mektepliyi öldürmekle maznun -
mahkiim değil - iki kitiyi halk, 
zarla hapiıhaneden almağa teşeb
büs ediyor. Hapishane Müdürü va
liye müracaat ederek hapiıhaneyi 
muhafaza için asker kuvveti isti
yor. Vali: 

- iki serseri için bu sovuk ha
vada askerlerimi nezle edemem ... 
diyor ve asker kuvveti göndermi
yor... Halk hapishanenin kapısını 
kınp iki maznunu alıyor, idam e
diyor. 

İki vak'asmı naklettiğim fU her 
iki menıleket te tam manasile me
denidir. Lakin aradaki zihniyet 
farkına bakm ! 

Karilerimizllen Salih Müniir Be
yefendiye: 
Kadıköy ırapurları hakkındaki 

mektubunuz geldi. Evvelce bah
settiğiniz mektubun netredilmemİf 
olınası ona ehemmiyet atfedilme
meainden değildir. Bilakis doğru· 
dan doğruya bir halk iti olan bu 
meseleyi (Akay) idaresinde takip 
etmekte idik. (Akay) müdürlüğün
den bize temin edildiğine göre ak. 
tam 17.30 postasındaki kalabalı
ğm on güne kadar çaresi buluna
cak ve halkın istirahati temin e
dilecektir efendim. 

Karilerimiztlen Suphi B/. ye: 
Her yiğitin bir yoğurt yiyiti ol

duğunu fÜphesiz bilirsiniz. Ne ya. 
palım efendim. Şimdi herkese mu
aşeret dersi vermeğe mi kalkalım! 
Hürmetler. 

FELEK 

Fırtına azaldı 

Köstence civarında bir 
Yunan vapuru oturdu 
Dün Karadeniz ve Akdenizde fırtına 

mutedJ tiddette devam etmiştir. Maa • 
mafih vapurlar yollanna billianza de • 
vam edebilmitlerdir. Bir kaza vukuuna 
dair lllnan idaresine dün ak§81DB kadar 
mali'imat gelmemiJtir. 

• Kösteoce civarında yedi bin ton • 
luk bir Yunan vapurunun karaya otur
duğuna dair timalllDll2a malumat gelmit 
tir. Lyima dahlisiyeai, geminin imdadına 
yetitmek üzere dün limanımızdan ha • 
reket etmİ§t'ir. 

• Geçen fırtınada Amaıra civannda 
karaya oturan Gereze vapuru dün sabeh 
saat ıo da yüzdürülmüıtür. Vapur, bu • 
gün I:ınannnıza gelecektir. 

1 BORSA 1 ----
(lı Bank&1mdan alınan cetYelidir) 

18 Kanunuevvel 1933 
Akı am Flatları 

latikl'a:lt dahili 95.25 TahYilit 
1933 latikrua ,7,50 Elektrik ~ 

~rk O. 70Uan :us Trıun ... a7 -~ 
Onitürk 27,40 Tün•l ~ .. il 26.40 Rıbttın )7,75 

" 111 26,40 Anadolu 1 46,45 
Gümrülder s .. 111 47 
Baidat 9.rs kuponswı: 
T. atkeriye 9,75 Mümesıil 52.90 

ESHAM 
it Banluııı Na .. Telalon ,1 U.71 
ma 9.90 Bom on ti 18,40 
,, ., Hamiline 9.95 Terkoa 28 
., ,, Müaaaia 106 Çimento ıı.ııo 
Tram.,.•Y 44.50 İttDt.at da7. 17,70 

Anadolu Hiııe 27.SO Sark da7 .. '~ Sir. Hayriye 15 Balya 1.85 
Reji 4.07 1·2 Şark m.. aaa 2.85 

ÇEK FlATLARI 
Parla )2.08 i Prai 15,81,75 
Londra 691 Viyana 429 
Nüyork 74,30 Madrit 5.765 
Milano 9 Beri in 1.97.83 
Brükıel 3.38 Bel ırat 34.7475 

Atina 82.48,50 Zloti 4.2083 
Cenevre 2.44.25 Petl• 3.575 

Amıterdam 1.17.50 Bükret 7959 

Sof ya 65,84.25 Moakova 10.94 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kuruı 

20 f, Franııır; 168 1 ŞHle. A•. 24.50 
1 Jaterlin 690 l Pe:ıı:eta 16 
1 Dolar 135 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-
:>O f. Belçika 117 JO Le7 0.23 
20 Drahmi .. 24 20 Dina" 46.-
20 1. •••İçre 818 1 Cerno•lc 
20 Le•• 25.- 1 Alhn 9,33 
21 Kur. Çek. 118 1 P..1l-'<idi7• o.:w 

1 Florin S3 B nknot 2.28 

MiLLiYET SALI 19 KANUNUEVVEL 193l 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Kko••nll 

Beynelmilel 
Ticaret ne halde? 

--o-

Elli iki memleketin umumi 
müvazenesinde inkişaf var 

Beynelmilel ticaretteki gerileme hare
keti 1932 seneıi ıonundanberi durmut· 
tur. Fakat bu tarihten itibaren bir çok 
mem'eketlerde görülen ikl&aadi faaliyet 
beynelmilel ticari mübadelelerde henüz 
tesir icra etmemiıtir. ı933 ıenesi üçün
cü üç aylık beynelmilel ticarete ait iıta· 
tistikler evvelki üç aylık devreye naza· 
ran ilk defa olarak ufak bir faz alık kay· 
detmektedir. Halbuki ı932 senesinde 
kıymet i\ibarile yüzde ı2 ve miktar iti· 
barile yüzde 7 bir tenezzül kaydedilmiş· 
ti. 

Elli iki memleketin ı933 ıeneıi Ü· 
çüncü üç aylık devresinde ithalat ve İh· 
racatlan yeknu 22, 7 milyar marka yük
se" miştir. Bundan evvelki üç aylık dev· 
redeki umumi ithalat ve ihracat ise 22.6 
milyar idi. 

Avrupa devletlerinin ihracatı mahıus 
derecede artmıt~ır. Bilhaasa Almanya ve 
lngilterenin ki oldukça artmıttır. Fran· 
sanın ihracabnda tahavvül yoktur. Sov
yet Ruıyanm ihracatı da kereate ve hu
bubat sahtı neticeai olarak tezayüt et· 
mittir. ithalat hareketi muntazam bir 
ıeyir takip etmemittir. Avrupada ı933 
senesi rekoJteainin bolJuğu neticeıi ola
rak Avrupa mem ekel1erinin ithalatı a· 
zalmııtır. Amerika ve Almanyanm itha· 
litlan arbruf ve Fransanınki iıa azal. 
mııtır. lngilterenin ithalitı ise bir ta· 
bavvül kaydetmemiştir. 

Oda idare heyetinde 
Ticaret Odaaı idare heyeti dün öğ

leden sonra toplanmış ve Odaya ait 
muhtelif itleri görüşmüttür. 

Trabzonda tndık 
Bu sene Trabzon fındık mahsulün

den ağustostan kanunuevvele kadar 
119 bin kantar ihraç edilmittir. 

Yunanistanın tutün ihracatı 
Yunanistanın bu seneki tütün ibra· 

catı, geçen seneden 2000 ton fazladır. 
ihracat en ziyade Almanya, lt&Jya ve 
laviçreyedir. 

lzmirde uzum satışı 
Menim batından bu ayın ı2 sine 

kadar lzmir horsaaında 32,929,ıSO ki
lo ü.züm. aatılmııbr. Geçen sene ayni 
zamanda 42 buçuk milyon kilo üzüm 
ıatdmııtı. Fiatler 7 • ı9 kurut araoın
dadır. Geçen seneki fiatler 12 • 28,50 
kuruı arasında idi. 

Ozum ambalajlarına dikkat 
lzmirden Alınanyaya gönderilen 2 

vagon Y•t üzümün ambalij itinin iyi 
netice vermediği Be~lin ticaret mümes 
ıilimizden bildirilmiıtir. Mümeasili
miz, gelecek seneler için §U tedbirleri 
tavsiye ediyor: 

ı - Sandıklarnoızı yanlıt ambalaj 
ediyoruz. Sandığın içine üıtiiate iki 
kağıt koymağa lüzum yoktur. Kağıt· 
!ar tek ve delikli olmalıdır. Başka tür 
lü üzüm hava almaz, küflenir. 

Rakiplerimizin (Yunan, Bulgar, t. 
ta.lyan) sandıkla.nna koydukları ka
ğıtlar hep deliklidir. 

2 - Salkımları sandıklarda bir bü
yüklükte 11ralamak ve ufak taneleri 
makasla keıip atmak lazımdır. Ra
kiplerimiz üzümlerini piyasaya bu te
kilde arzediyorlar. Biz de bu ıekli ih
tiyara mecburuz. 

3 - Sandıklann Üzerlerindeki ince 
tahtalar üzümleri ezmekte ve sulan· 
malarını, binnetice çürümesini intaç 
etmektedir. 

OUmrUklerde 

Kontenjan harici 
Gümrüklerdeki eşyanın 
çıkarılması kararnamesi 

neşredildi 
Gümrük kanununun 36 ıncı madde

sini tadilen Büyük Millet Meclisine bir 
layiha verildiğini Yazmtftık. Mezkur 
madde, gÜmrük beyannamelerinin taal
luk ettikleri malların, beyannamelerin 
tescil edildiği tarihte meri ahkama tabi 
olacağına dairdir. Bu tııidil ile, beyanna· 
melerin taal!Uk ettikleri malların, gÜm· 
rükten çıkanlacakları tarihte mer'i ah· 
kama tabi tutulma11 istihdaf edilmekte
dir. Bundan bll§ka Heyeti Vekilece 20 
maddelik yeni bir ara kontenjan karar· 
nrunel"İ kabul edildiği haber verilmittir. 
Bu kararnamenin, mevcut listelerin tev· 
ıüne dair olduğu tahmin edilmektedir. 
ı Teşrinisaniye kadar, gümrüklere ge • 
len, fakat kontenjan tahdidatı münasebe 
tile memlekete girmemi§< bulunan mal • 
!arı bir defaya mahsua olmak üzere itba 
line dair de yeni bir kararname ııetre • 
dilmiıtir. Bu kararname ile, timdiye ka 
dar kontenjanı verilmediğinden ithal edi 
lemiyen ı Teşrinisaniye kadar gümrük • 
lere gelen ipekli, teker gibi bazı eıya • 
nın kontenjan harici İmran mümkün o
lacaktır. Bunlar hakkında dün aktama ka 
dar l.t\ınbul gümrüklerine resmi tebli
gat vaki olmamıttır. 

Komanyalar muayene edilecek 
Vapurlara komanya veren komanya 

cılann eıyalarının sıkı ıurette muayene 
ıine itina edilmesi takarrür ebniıtir. 
--~~---~·o,~-~--~ 

M. Lehmann öldü 
Uzun müddet Takaim ve Tepebaıı 

bahçelerini ve bazı barları itletmiş o
lan M. Jean Lehmann, evvelki gün 
vefat etmi~ir. 

f'oll•t• 

Neden öldü? 
Bir adama aşı yapıldı, ı 
fakat hastanede öldü 
Sirkecide Hüdavendigar caddeıin· 

de 55/ 1 numaralı ahçı Omerin dükka· 
nında müıtahdem 25 yatlarında Tekir 
dağlı Hayri'ye atı yapılmıt ve Sıhhat 
Yurduna nakli esnasında vefat et· 
mittir. Zabıta doktoru tarafından ya
pılan muayeneınide morga nakline lü 
zum görülmiiftür. 

Metrese dayak 
Bundan üç gün evvel lstinyede Ha

mam sokağında 24 numaralı evde Meh 
met namındaki tabii 9 seneden beri 
metresi bulunan Panayot kızı Marika
yı dövmüş ve sağ bacağından biçakia 
hafif aurette yaralamııtır. 

Olu olarak bulundu 
Sarıyer kazası Muzır hayvanat mü

cadeıe memuru Safer Efendi ölü olarak 
bulunmuştur. Safer Efendinin vücudün
de çifte kurtun yarası vardır. Yapılan 
muayenede çiftenin kazaen patlıyarak 
Safer Efendiye ioabe~ ettiği söylenmek
ted:r • Ceset morga kaldınlnuttır. 

Zorba sarhoş 
Galatada Bandırma otelinde oturan 

lsmail sarho§ olarak Tarlahaşı cadde
ainde Mukaddesin evinde sermaye Su
zan ismindeki kadım Galata. Rıhtmı 
ca.ddesinde zorla arkasından tutmak 
ıuretile sokakta reo:alet çıkardığmdan 
yakalanmıştır. 

Sokağa bırakılan çocuklar 
Şehremininde Molla Şeref mahalle-

Mahkemelerde 

vıı•ı•tı• 

Zührevi hastalıklar 
--o-

Mücadele komisyonu 
perşembeye toplanıyor 
Zührevi haıtalıldarla mücadele ko • 

misyonu perşembe günü Sıhhiye müclü 
rü Ali Rıza Beyin riyaaetinde toplana· 
caktır. Komiıyon Emniyet müdürü Feh 
rııl Bey, belediyeden haf müfettit Tev • 
fik Bey, belediye emrazı zühreviye mü 
dürü Zihni, Emniyet miidiriyeti zabrtai 
ahlakiye baJ memuru Mazhar Beylerden 
mürekkeptir. Aldığımız ma!Gmata göre 
umumi evler caddelerden uzak mahaller 
de bulunacaktır. Diğ.,,. bazı gazetelerin 
yazmış olduklan gibi Gala.tanın umumi 
evlere merkez olacağı doğru-...,ğildir. Bu 
husuıta Ziba sokağının intibah< daha 
muhtemeldir. Bar, lokanta ve 00- n>Ü· 
maıil yerlerde 30 YB§mdan af'liı kadın
lar istihdam eıfilmiyecek ve buralarda 
müstahdem olan kadınlar hakkında za • 
bıtaya b:rer liste verilecek ve zabıta 
bunlann ahlaki vaziyetlerini tetkik ede 
cektir. Bu suretle zabıW alılakıye me 
murlannın itleri fazla ehemmiyet ke&bet 
miş olacaktır. 

ainde Hayrettin Çavuı aokağında Muh 
tar Zakir Beyin hane&inin duvarı di· 
binde henüz ıröbeği keailınemit bezlere 
aanlı berhayat bir kız çocuğu bulun· 
mut ve Darülacezeye gönderilıniıtir. 

Sulu Ziya 
Sabıkalılardan Sulu Ziya Tophane

de Mehmedin leblebici dükkanına gİ• 
derek kavanoz içerisine ıo7 tane çıko
lata btra.ktığı zabıtaca görülmüt. ıüp· 
he üzerine yakalanmııtır. 

Bir gümrük resmi davası 
Amme davası kaldırıldı, gümrük dile
diği şekilde resmi tahsil edebilecek 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

f&yanidıkkat bir dava rüyet edılmtt· 
tir. Davanın maznunu Daykovıç va
pur kumpanyaaı, dava.cm da giunrük 
idaresidir. Uu kumpanyarun ~aro va .. 
purundan manife•to noksam eşya zu
hur etmiıtir. llu efyarun giım.ruk res
mi 2214 lira, 37 kurut tutmak•adır. 
evvelce yapılan muhakeme neticeıin· 
de Daykoviç kumpanyası hem bu
gümrük resmini ödemeğe, hem de bır 
misli fazlaaile 4428 lira 74 kuruı pa· 
ra cezaaı vermeğe ma.hkiim olmuıtur. 
Fakat kumpanya bu karara itiraz et
miftir. Dün ü.,uncü cezada. rüyet edi· 
len dava bu itiraz davaaıdır. 

lttia makamını i9g&I eden Nurettin 
Bey bu davanın 22JO numaralı af ka· 
nununun tümulü dahilinde olduğun• 
dan bahisle i.mme dava11nın ıukutu· 
nu talep etınittir. Fa.kat gümrük ve
kili i.mme davasının sukutu için suçlu· 
nun ayni cürümde mükerrer olup ol· 
madığının tahkiki icap ettiğini, imme 
davaaı ortadan kaldınba bile, gümrük 
reaminin tahsiline affın f8.D1İl olamı
yacağınr, binaenaleyh gümrük resmi
nin tahsili için karar verilmesi icap 
ettiğini ııöylemittir. 

Mahkeme, keyfiyeti müzakere et• 
tikten sonra, ek11eriyetle 8.mme dava· 
sının ortadan kaldınlınasma, gümrük 
idaresi gümrük resmini dilediği tekil· 
de tahsil edebileceği cihetle gümrük 
reıminin tahsili için aynca karar itti
hazına mahal olmadığına karar ver .. 
miıtir. 

Tahliye istediler 
Dikkatsizlik yaparak ve vazifelerin· 

de ihmal göstererek adliye binaaınm 
yanma&ına aebcp olmaktan suçlu aer• 
hademe Mehmet Ağa ile kapıcı Ah· 
met Ağa dün tevkif karanna itiraz 
ederek ağı:rceza mahkemeaine müra
caat etmişlerdir. Ağırccza riyaseti bu 
itiraz iatidasını tetkik ebniş ve itira .. 
zm reddile mevkufiyet halinin deva· 
mma karar vermiıtir. 

Karakollarda hazırlık tahkikatı 
Birinci ve ikinci ceza mahkemele

rinde dosyaları yanan mevkuflara a· 
it karakollarda yeniden yapılan hazır· 
hk tahkikatının bir kısmı ikmal edil· 
miştir. Hazırlık tahkikatı ikmal edi· 
len rnevkuflar yeniden istintak ha· 
kimliklerine tevdi edilmektedirler. 

lıtintak hakimlerinden bir kısmı 
kendilerine tevdi edilen ve hazırlık 
tahkikatı ikmal olunan maznunlar 
hakkında ilk tahkikata batlamıılar· 
dır. Bunlardan İcap edenlerin mevku· 
fiyet hallerinin devamına karar veril
mektedir. Bir kıaım ilk tahkikat ta 
ikmal edilmiş, son tahki.katm batla· 
ması için mahkemelere sevkedilmek 
üzere hazırlanmı§tır. 

istin ahe ile muhakeme 
Dün ağırceza mahkemesinde Hüse

yin Efendi ile Hamdiye Hanımın ve 
Omer, Ma.hmut, Ali Efendilerin iıti· 
nabe auretile muhakemeleri icra edil· 
mittir. Bunlardan Hüseyin Efendi ile 
Hamdiye HaDIDl tahit 11fatile, diğer
leri de maznun aıfatile dinlenmiıler• 
dir. 

Serbest bırakıldı 
Tahtakalede Musa isminde bir ada· 

mın 20 liraaını aşırmaktan suçlu Ali 
dün mevcuden Sultanahmet sulh ceza 
mahkemeıine tevdi edilmiı, duruşma
•• yapılmış, fakat hakkındaki delail 
kuvvetli olmadığından serbeıt hıra-

kılmıtbr. 

Hırsız 
Fenerde bir manav dükkinnu SO· 

yarken yakalanan Emin ismindeki bir 
aa.bıkah dün dördüncü istintak haki
mi Salih Beye tevdi edilmiştir. Salih 
Bey bu sabıkatı hakkında tevkif mÜ· 
zekkeresi veıw.ittir. 

Sabıkaları sorulacak 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 27 

taneu sabah, 12 tane&i öğleden sonra 
olmak üzere 39 dava rüyet edilınittir. 
içlerinde ıirkat, auüatimal, esrar, cerh 
kız kaçırma, darp, hakaret ve saire 
cürümlere ait muha.kemeler alan bu 
davaların hepıi de af kanunundan is
tifade eder mahiyette olduğu öçin kaf. 
feıi auçlulannm sabıkalan olup olma
dığının sorulması için batka güne 
bırakılmıttır. 

Ağırcezada davalar 
Behire Hanunın çocuğunu dii§iirme 

ğe sebep olmaktan suçlu Ali ve Süley. 
mania earar kaçakçılığı yapmaktan 
auçlu Abdullahm ve Dudu kızın bikri
ni iz&le etmekten auçlu Nazminin mu 
hakemeleri dün ağırcezada yapılmıt· 
tır. Dört suçun auçluau da af kanu
nundan istifade eder mahiyette oldu· 
ğu için aabıkalanrun sorulmaaına ka
rar verlimiı, muhakemeleri batka gÜ· 
ne bırakılınıttır. 

Neşriyat davaları 
M. Piyos'un Ticaret gazetesi aley

hine ikame e~tiği hakaret dilva11na Ü· 
çüncü ceza mahkemeainde aym 23 
ünde devam edilecektir. M. Piyos'un 
bu mahkemede ayni mevzu etrafında 
iki davası vardır. Bu davalara ait do& 
yalardan biri yanını§, diğeri yanma
mıştır. Maamafih yanan dosya da iki 
taraf vekillerinin verdikleri evrak ile 
yeniden ihya edilmittir. 

• Cereyan gazetesi aleyhine müd· 
deiumumilik tarafından açılan dava• 
ya ait doaya da yangından kurtarılınıt 
tır. Bu davanın muhakemesine de a
yın 23 ünde devam edilecektir. 

Yeni icra dairesi 
Tophanede askeri sanat mektebinde 

yerle§tirilen icra daireainin tanzimi 
itine dün de devam edilmittir. Müd
deiumumi Kenan Bey bizzat dün icra 
dairesine giderek tetkilata nezaret 
etmiıtir. icra daireleri, dün de yazdığı
mız gibi, müatacel muameleleri yap
mağa baılamıılardır. 

Henüz hafriyata başlanamadı 
Yanan adliye binası enkazı üzerin· 

de daha hafriyata baılanamamııtır. 
Dün de yazdığımız veçhile hafriyat 
yapılabilmeai için evvelemirde tehJi. 
keli duvarların yıkılması icap etmek· 
tedir. Belediye henüz bu duvarları 
yıktınnanuştır. 

Adil encümen mesaisine başladı 
Baro, birinci hukuk ve ikinci tica

ret reisleri tarafından vücuda getirilen 
projeleri tetkik ederek ayrıca bir pro
je vücuda getirmek ve vekalete tak· 
dim <tmek Üzere tetekkül eden adli e~ 
cüınen dünden itibaren mesaisine ba§· 
lamııtır. Encümen tetkikatını perıem 
be gününe kadar bitirecektir. 

ltaly~n vapurunda esrar 
Dün sekizinci ihtısas mahkemesin

de bir İtalyan vapurunda kaçak esrar 
la yakalanan ltalyan tebaaıından 

T eşrihhanede 
Tetkikat 
Rektör Neşet Ömer Bey 

Ankaraya çağrıldı 
Maarif Vekiletinin daveti üzerine 

Oniveraite Rektörü Neıet Omer Bey 
Ankaraya gitmiftir. Bu davetin yeni 
ill§a edilen tetrihhane binaamdak.i ÇÖ· 
küntü tahkikatı ile ali.kadar olduğu 
aöylenmektedir. Şehrimizdeki Maa· 
rif Vekileti mimari büroau binada iki 
günden beri tetkikata batlamııtır. 

Diğer taraftan tetrihhane intaatı 
fen mii§aviri mimar Vedat B. bize 
gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

"Sizi tenvir etmek için, teırihhane 
inıaatı hakkında, muhtaaaran aıağı· 
da bazı maliimatı beyan ederim: 

1 - Biz teırihhane münakaaına İ§
tirak etmedik. Darülfünun Eminliği
nin, mültefitane, teıvik ve teklifi ve 
Maarif Vekilinin tuvibi ile, inıaatı 
münakaaada tekarrür eden son fiati 
Üzerinden, takriben otuz bin lira indi
rerek yüz sekaen bin liraya, yapmayı 
kabul ettik ve emsaline teaadüf edil· 
memit bir ıür'at ve mükemmeliyetle 
taahhüdümüzü va.ktinde ifa ettik. 

2 - Binanın hiç bir yerinde, aize 
söylendiği üzere, ne çöküntü ve ne 
de hiç bir kusur yoktur. 

3 - Beklediğimiz kabulü muva.k· 
kat heyeti de henüz gelmemiştir. Bi· 
naenaleyb rapor -.erilmemiı ve müta
lea beyan olunmamıttır. Haddi zatın• 
da, adliyeye intikal etıniı ve edecek 
hiç bir hadise yoktur.,, 

iki vazife bir arada 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 

türkçe muallimliği eden bazı zevatm 
devlet müeasese ve dairelerinde daimi 
memur olduklan hakkında bir ihbar 
yapılmııtır. Reami devlet memuru o· 
lan bu gibi kimselerin mualimliklerine 
nihayet verilecektir. 

Türkçe muallimlerine maaş 
verilmeyor 

Ek&!liyet mekteplerinden bazılan 
mali vaziyetlerinin bozukluğunu ileri 
sürerek türkçe muallimlerine bir kaç 
aydan beri maaı vermemekte idiler. 
Maarif Müdürlüğü maaılarm munta
zam bir tekilde verilmesi için bu mek
teplerden birer kefaletname almııtır. 
Fakat kefaletnameler alındığı halde 
bazı mektepler eli.o maaı vermemek, 
tedirler. Maarif Müdürlüğü bu mese
lede mali vaziyet bozukluğu mu, yok
aa bir kasti mahaua mu olduğuna dair 
tahkikata haılamııtır. 

Hıfzıssıhha dersi 
Ortamekteplerin son aıruflannda 

haftada iki aaat okutulan hıfzıssıhha 
dersi biyoloji dersile birlikte okutula· 
caktır. 

Hukuk talebesi kongresi 
Hukuk Fakülteai Talebe Cemiyeti 

Senelik kongreaini yarın öğleden son. 
ra aaat ı4 te Halkevinde yapacaktır. 

Mektep binaları 
Maarif Vekaleti Başmüfettiılerin

den Salih Zeki Bey dün Ankaradan 
ıehrimize gelmi§tir. S&lih Zeki Bey 
burada mektep binalan hakkındaki 
tetkiklerine devam edecektir. 

Muallimler birliğinde 
Muallimler Birliği idare heyeti dün 

Öğleden sonra bir içtima yaparak es.ki 
idare heyetinden evrak ve muame1i.tı 
devralmııtır. 

Adliye meslek mektebi mezunları 
Adliye meılek mektebi mezunları 

cemiyeti ilerideki faaliyetini tespit et· 
mek ve bu husuata mezun arkadatlann 
dütüncelerini almak Üzel'e 21.ı2.933 
tarihine teaadüf eden pertembe günü 
aaat ıs ten sonra Cağaloğlunda Hal
kevi konferans aalonunda bir topantı 
yapacaklardır. 

CUzzam hastalığının tarihi 
l.taohul Oniveraiteıi tıp tarihi ho

caaı A. Süheyl B. bugün aaat ı S.30 da 
Beyoğlunda Sakaçıkmazı sokağında 
Türk Tıp Cemiyeti oa.lonunda (Türk.i
yede cüzzam hastalığının tarihi) mev• 
zulu bir konferana verecektir. 

Happolo isminde biri ile iki refikinin 
muhakemeleri yapılmış, bazı tahitler 
dinlenmittir. Müteakıp celsede mah
keme, karanru tefhim edecektir. 

Yeni defterler 
Birinci ve ikinci ceza mahkemele

rinde yanan esas defterlerinin dünden 
itibaren tanzimine baılanılmı§tır. Ye· 
ni defterler bir numaradan baılamak
ta, fakat yanmış dosyalardan ihya e· 
dilenler oluraa bu yeni numaraların 
yanma yanan dosyaJann eaki numara 
ları da konulmaktadır. Birinci ve j. 
kinci ceza mahkemelerinde intaç e
dilmiı yeni davalar vardır. Bunlar bit 
tabi defterde yeni numara &ldıklan i
çin eaki dosyalardan daha küçük nu· 
mara almaktadırlar. 

Birinci ve ikinci ceza 
mahkemeleri 

Birinci ve ikinci ceza mahkemeleri
nin yerletme vaziyetleri çok bozuktur 
Her mahkemeye kalem, müzakere o
dası, hikimler odası, mahkeme sa.Jo .. 
nu olarak ancak birer oda tahsis edi
lebilmİ§Iİr. Bunun için muhakeme ic
rası pek müıkül olmaktadır. Dün bi
rinci ve ikinci ceza reisleri müddeiu
mumi Kenan Beyi ziyaretle bu vazi
yetin ıslahı için görüşmü~lerdir. 

İmzasız mektuplar 
Adaşım ve arkadaşım "Felek,, 

geçen gün bir kari mektubundan 
bahsederken gazetecilerin her ~eyi 
yazıp yazamıyacakları sualine ce· 
vap veriyordu. 

Bu tereddüt karileri muharrirle· 
re karşı daima emniyetsizliğe dü
türüyor. Hepimiz arasıra böyle su
allere muhatap oluyoruz. Soruyor· 
lar: 

- Size tunu haber veriyoruz. 
Yazabilir misiniz? 

- Şöyle bir vak'a oldu, yazın 
bakalrm! 
Şuna herkes emin olabilir ki Y<'· 

zılmasmdan çekinilecek bir (va· · 
ka) olamaz. Meğer ki bu vaka dev 
!etin harici emniyetini veyahut 
halkın terbiye ve telakkisini ihlal 
edecek bir şekilde olsun, bunun ha 
ricinde gazeteci kanaat getirdiği 
her hadiseden kendi fikrine gcire 
bahsedebilir. 

Yalnız bir teY var. 
Her gün yazı masamızın üzerine 

yığılan mektuplar arasında 
bazan mühim vakaları ha· 
ber verenlere haklı gorunen 
şikayetler üzerine tafsilat verenlere 
tesadüf ediyoruz. Fakat bütün bu 
tafsilata, iddialara, isnatlara rağ
men mektubun altında ya hiç imza 
yoktur, yahut ta bir muhbirisadık, 
bir vatanda,, bir hayır sever gibi 
mahut müptezel klişelerden biri 
vardır. 

Atk ile şevk ile, vatan, millet uğ· 
runa kaleme sarılıp harıl harıl, 
cazır cazır, aayfıı. sayfa ihbar ve 
tikayet mektubu kaleme alan bu 
vatanda,lar galiba ortaya attıkları 
vak'amn ağırlığı ile bitap düşüyor 
ve imzalarını atmağa takatleri kal
madığı için hemen zarflayıp rastge 
le bir muharririn adresine posta 
ediyorlar. 

Mesela, daha dün bu çeşit mek· 
tup yığınları arasında birine tesa· 
düf ettim. Sarıçiçek dağlarının mü· 
zayedeıiz, kanunsuz bilmem ne tir· 
keline ihale edildiği, meselenin 
bet yüz bin liralık bir İf olduğu id
dia ediliyor, İmza yok. 

Peki matbaasında oturan bir mu• 
harrir Sarıçiçek dağlarını belki i'it· 
miştir. Fakat ne kıymette olduğunu 
ne bilecek. Sonra falan şirkete ni· 
zamında mı, nizamsız mı verih ; j. 

ni nereden tahkik edecek. Daha 
sonra bunu bilmeden ve anlama
dan yazmakla kimlerin lehine, kim· 
!erin aleyhine hareket ettiğini na· 
sıl bilecek? 

Şimdi böyle bir mektup alan mu. 
hirrire üstetik bir de: ~ t 

• 
- Haydi yaz bakalım. Nasıl, 

cesaretiniz var mı? 
Demek insafsızlık olmaz mı? 1 

Gazeteciler ne mülkiye müfeltİ· 
tidir ne de kanun vazıi ! 

Vazifeleri menıleketin umumi 
hayatını takip etmektir. Halbuki bi 
ze mesela komtusunun lavı~kların· 
dan tikayet edenler, karısını çekiş. 
tirenler, bilmem hangi dairedeki 
işinin sürüncemede kaldığındaı:. 
tikayet edenler : 

- Yazın, çizin! Derler. 

Neyi yazalım, komtunun tavuk
larına bekçilik mi edelim. Karısını 
döven kocayı tutup bizd., mi döve
lim. Dairedeki işini yürütemiyen 
adama avukatlık mı edelim. 

Biz her feyi yazabiliriz,kalemimi· 
zi tutan hiç bir kuvvet yoktur. Fa
kat gazete sayfaları halkın ferdi id 
dialarına değil, memleketin umumi 
davalarına açıktır. İmzasız, şifre
li mektuplarla memlekete fayd lı 
haberler verdiklerini iddia edenler 
bu kıymetli hizmetlerini doğrudar. 
doğruya hükumet dairelerine yap· 
salar elbette daha makul hareket 
etmiş olurlar. 

Burhan CAHIT 

Suriyelilerin 
Emlaki 

--o--

İadesi kabil olmıyanlar -
tazmin edilecek 

Suriyede malı bulunan Türklerin ve 
Türkiyede malı bulunan SuriyeLlerin 
mallarının sureti taıfiyea~ne dair Türki 
ye ile Fransa arasında imza edilen itilaf 
namenin ta11i:k10a baılanmı§tır. Türki 
yede Suriyelilere ait olup ta aah' pi erine 
iadesi laznngelen mallar hakkında hü
kumetçe bir liıte tanzim edilerek ala
kadar makamlara tebliğ edilmi~ir. Ve
r:Jen habere göre, iadesi liızımgelen em 
lak arasında, mübarlillcre temlik edil • 
miı olanlar da vardır. Bu takdirde bu 
kabil emlakin sahiplerine iadeai madde
ten imkans:zdır. ltilafname muc'.bince 
bu kaibl iadesi kabil olmayan malların 
bedeli hükumetçe tazm:n edilecektir. 
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1 Askeri bahisler ) 
İngiliz Deniz- Hava manevraları ve 

kıyı zorlamak işi 
Ana yurttan gemilere asker bind.i- lar iç.in kurtanna i,ini gömıek Üzere 

dip düşman kıyılarına çıkarmak, eskı· tarafsız olarak altı muhrip tahsia O· 

denberi askerlikçe en güç itlerden s. a. dilmİ§tİr. 
f d * * * yılır. Bunun için denizlerin e en ~sı 

olmak çok nakliye geınisine ınalık Tatbikatın birinci safhası Eylülün 
bulunı::.ak, baskın suretile hareket et 22 inci günü saat 12 den 19 a kadar 
mek gibi riayet edilecek ba~ı. şart!.ar yedi saat sürmüştür. Bu devre esna• 
vardır. Bu askerlik hareketının guç• sında mavi taraf uzak ke§if yapmak 
Jüğü gün geçtikçe daha ziyade art· suretile kırmızı deniz kuvvetlerinin 
maktadır. Güçlük §İmdiye kadar baş· mevki ve vaziyetlerini anlamakla 
lıca kıyıyı tutan düşman makineli tü- meşğul olmu§ ve bu keşif tek uçkular 
feklerinin ve toplarının ölüm saçan la yapılmıştır. Bu esnada kırmızı bom 
ate*lerinden ileri geliyordu. Fakat barduman uç kulan, kıyı müdafaası 
denizaltı posadı icat edildikten sonra kumandanlığının Leuchars'daki karar 
bu güçlük birdenbire arttı. Çünkü de· gahmı ve Port Edgar uçku üssünü bom· 
nizin içine saklanmış bir denizaltı ge• barduman etıneğe geldiklerinden bu-
misinin pususuna düşmek, atacağı nu menetınek için mavi bombardu· 
tek torpil ile binlerce asker ve malze· man uçkuları keşif kollan halinde 
me dolu koca bir nakliye gemisini de· devriye uçuşu yapmışlardır. Düşman 
nizin dibine yollamak, bütün nakliye bombarduman uçkulanna kar§ı en 
ve sava§ gem.ileri araamda panik ko- uyğun muharebe vaaıtası mavi av uç 
partır. Bundan başka da şimdi hava• kuları olınak lazmı gelirken bu iş İçin 
dan ansızın çıkacak uçkularm büyük maviye av uçkusu verilmiyerek bom-
bir gemiyi bir kaç dakikada batıra· barduman uçkusu kullandırılması 
cak kadar kuvvetli torpillerle saldır· doğru değildir. Belki de tatbikatın 
ması tehlikesi de baş gösterdi. Bu hal yapıldığı (lskoçya) mıntakasında el 
de kıyı zorlıyacak yani düşman kıyı· altında kafi derecede av uçkusu yok 
!arına asker çıkaracak olan taraf ay• idi. 
ni zamanda havada dahi efendilik Mavi uzak keşif uçkulan, ıyı ve 
kunnağa mecburdur. Halbuki hem müsait bir havada düşman gemileri-
denizde ve hem havada, hem de u- nin mevkilerini kolaycacık bulmuş• 
zak ülkelerin denizlerinde ve havala• !ar, bunlar da bu mavi keşif uçkula· 
rında efendilik kuracak kadar zen- nna karşı uçku gemilerinden kendi 
gin ve güçlü yer yüzünde kaç devlet av uçkularını havalandırarak düşma 
sayabilirsiniz? Bunu da unutmam.alı nın keıif yapmasının önüne geçmeğe 
ki, havada mutlak bir efendilik kuru çalışmıılardır. Kınnızılar da bir kaç 
Jamaz. Hava geniı, ve üstten ve alt· defa mavi kıyı istinat noktalarına 
tan serbest bir boş.luktur. Efendilik karıı saldırım sınamaları yapmıılar 
kuracak taraf ne kadar güçlü kuv· ve kıyı müdafaa silahlan tarafından 
vetli olursa olsun kartı tarafın bom· farkedilerek mukabil saldırıma uğra• 
barduınan uçkulan günün ve gecenin mışlardır. Bu harekat esnasında bir 
her saatinde akınlar yapacak fırsat mavlİ uçkusu açık denizde inmeğe 
bulurlar. mecbur kalmıı, bir kurtarma. muhri-

lşte yeni posatlar karıısmda artık bi tarafından bağlanarak çekilmit· 
büsbütün zorlaşmıf olan iıbu kıyı zor tir. 
lama yani düşman sahillerine asker ikinci talinı safhası 23 Eylül gÜ· 
çıkarına ve kıyıyı müdafaa etınek. ~a nü batlamııtır. Bu gün mavi uçkulan, 
reketini ameli olarak sınamak ıçm kırmızı deniz uçkularına karşı 19 de-
işbu 1933 yılının Eylülünde manevra fa saldırım yapmışlardır. Görülüyor 
Jar yaptılar. lngilizlerin deniz ve ha ki, mavi tarafta hiç av uçkusu olma· 
va kuvvetlerile karııık olarak yaptık masına ve kırmızının 18 av uçkusuna 
lan bu denemelere büyük ölçülü ve sava bakmıyarak mavi bombarduman UÇ· 

fa uyğun manevralar adıru ve~ek· kulan bir günde kırmızı gemilerine 
ten ziyade tabiye sahasında tatbıkat saldırabilmiılerdir. Hatta bu 19 sal· 
demek daha muvafık ise de Milliyetin dırımın ikisi kırmızı uçku taınna g&-
asker veya sivil okuyucularını alaka· milerine kar§ı, 15 i ise nakliye gemi-
landıracağından onu kısaca hiki.ye lerinin büyük kısmına kartı ve ikisi 
edeceğiz. Nasıl alakalandırmaaın ki, de savaı gemilerine karşı yapılınıştır. 
Türk vatanının hudutlarının dörtte Her saldınmda düıman hava gemile· 
üçü deniz kıyıaıdır. Ve deı;ıiza§~ ".~- rine birer hava torpili atılmıştır. Bu 
ya komşu ecnebi devletlenn bı~ gun halde kırmızının iki uçku taşnna ge-
gelip te bize düımanlık etınelen muh misi ya batırdmıf ve yahut it görmez 
temeldir. Sonra Çanakkale zorlaması bir hale sokulmuf, on beı kadar da 
gibi yakın geçmişimizde yüce bir ha· nakliye gemisi torpillenıniı demek-
dise vardır. tir. Bunun manaıı, kırmızınm kıyı 

lngiliz 1933 talimleri kara uçku- zorlama hareketi muvaffak olama· 
!arının kıyı müdafaasına katılmasını mıf, kırmu:ı çok zayiat vermiş demek 
denemek ve kara uçkuculuğu zabitle tir. Mavi deniz uçkulan kırmızı düş-
rini ve neferlerini deniz kuvvetlerile man deniz kuvvetlerini bütün gün 
birlikte çalışmağa alıştırmak maksa· mütemadiyen gözetleme altında tut-
di e yapılmışlardır. muşlar ve bunlann bütün hareketle· 

Tatbikatlar, iki sahne olarak be· rini ve mevki değiştirmelerini telsiz-
lirtilmişlerdir: lerle haber vermişlerdir. 

Birincisi, uzak keşif talimleri, ikin Kırmızı filoda mevcut olan güver 
cisi de kıyı müdafaası talimleri. te uçkulan bidayette mavi bombar· 

Mevcut deniz ve hava kuvvetleri duman uçkularına karşı müdafaa va .. 
şöylece tertip edilmişlerdir: zife&inde kullarulınışlar ve sonra ma• 

vi kıyı istinat noktalarına karşı saldı· 
Kırmızı taraf ( düfman): rmı yumuşu almışlardır. 
3 sava§ gemisi: Renown, Warapite, - * * • 

Malaya. Görülüyor ki, lngiltere gibi dün-
3 Krovazör: Leander, York, Cairo. yanın en kuvvetli deniz ailihlanna 
2 uçku taşıma gemi•i: Courage· ınalik bir devlet kıyı müdafaası ta· 

ous, Furious. Bunlardan birincisinde !imleri yapıyor. Tabii ayni zamanda, 
on iki av uçkusundan mürekkep bir dikkatli bir surette kıyı zorlamayı 
av filosu, 12 bombarduman uçkusun- dahi ameli olarak tecrübe ediyor. 
dan mürekkep bir bombarduman filo Böyle bir tatbikat ilk defa yapılmış· 
au ve 9 keşif uçkusundan mürekkep tır. Fakat bu ilk sınama gösteriyor ki, 
bir keşif filosu ki, toptan 33 uçku iyi talim ve terbiye görmüş ve kıyıyı 
vardı. ikincisinde ise 6 av uçkusu ve tutınuş bir düşman karşısında kara-
12 keşif uçkusu olmak Üzere 18 uçku ya ayak basmak artık güç, hem de 
vardı. Aynca savaş gemilerinde birer çok güç bir işl'ir. Tayareler, asker ta· 
ve krovazörlerde dahi birer olınak şıyan gemileri kolaylıkla denizin dibi 
üzere toptan üç deniz uçkusu vardı. ne gönderiyorlar. Binlerce asker tek 

15 Muhrip. bir uçkunun torpilinden saldınlan bir 
·Mavi taraf (dost): Mavi kıyı mü- torpil i 'e denizin dibine gidiyor. O hal 

dafası yapacaktı. Bu sebepten deniz de müdafaa eden tarafın kırk elli ka 
kuvvetleri yoktu. Yalnız hava kuv· dar bombarduman uçkusu ile otuz 
vetlerinden mürekkepti ki, 54 ü bom kırk kadar keşif uçkusu (tabii feda· 
barduman uçkusu olmak üzere 84 uç kar ve cesur pilotlar elinde) buluna-
kudan mürekkep idi. cak olursa kıyı müdafaası tamamile 

Bunlardan ayrıca olarak gerek emin olabilecektir. 
mecburi inişler ve gerek diğer kaza- CINOCLU 

Milliyet'in edebi romanı: 75 

:;.i • "" • 

.,::~:KIR (l(lC.~ 
'~ BUR HAN CAH1T 

'(lnkıliip l<omanıJ 

Sonra yüzümdeki ciddiyeti far· j . ~e ~mit edilmez bir tehlike ge-
ketmiş gibi: çırmıştım. 

_ Hay hay, dedi. Fakat biraz Aylardanberi bana hakiki bir ha· 

pahalı olsun mu? . • • ha şefkati gösteren, himaye ed~n 
- Ehemmiyeti yok, yeter kı ıyı yardım eden ve her suretle temız 

bir yer olsun. bir insan olduğunda şüphe bırak-
- O halde geliniz. mıyan bu adam ne küstah, ne ca· 
Nazik terbiyeli bir adanı. Beni navar bir adammış. 

geldiği~ caddenin soluna geçirdi. Benim için tasavvur ettiği şeyle
Biraz ileride bahçe içinde büyük, ri anlatırken bile yüzünde ne mad
beyaz elektrikleri bol bir otele gö- di ve hatta hayvani çizgiler beliri
türdü.' yordu. İnsanların bu kadar iki yüz. 

- Burada rahat edersiniz hanı- lü olabilmelerine Reşit Bey en kuv-
mefendi. vetli bir örnek. 

Ve selamladı. Döndü. Demek bütün o baba sevgileri, 
Biraz sonra yukarı katta ferah, o yetim bir kıza gösterilen yardım

temiz, tek yataklı bir odada idim. !ar birer tuzakmış. Beni besliyecek 
Hemen kapıyı kilitledim ve kendi- yetiştirecek ve sonra bu hakkın 
mi bir koltuğa bıraktım· mükafatını benden istiyecekmit. 

Oh .. Kurtulmuştum. Demek madaDlln imaları doğru-
Buaünün hadisesi sinirlerimi al· imiş. Bense bana gösterilen neza

tüst etmisti. Reşit Beyin hazan bu- keti, yardımı hep öksüzlüğüme edi
lanan, ba"zan alevlenen şeytan ha· len merhamete veriyordum. 
kışları gözlerimden gitmiyor. Vü- Otelin çıplak odasında, koltuğa 
cudumda ür'lermeler hissediyorum. gömülü kalmışım- Bütün vücudum 
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HİKAYE 
Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,.30 Gramofon. 

Piyango 18,30 Orkestra. 
19,30 Eftalya H. Sadi Bey ve arlcadaıları. 
21 Gramofon. 

Bemard Morel bir kaç gündür mi
safir olduğu otele geldiği zaman, o
tel sahibi dedi ki: 

- Efendim, sizi birisi aradı. Ak· 
şama tekrar geleciğini söyledi. 

Bu haber, otel misafirini çıkmak 
istediği merdiveninin daha birinci ba 
samağma mıhladı. Hayretler içindey 
di. Demek ki, oturduğu yeri öğren• 
mişl.,,,di. Hududu aşıp kaçamamıştı. 
Fakat böyle kuytu bir otelde otur• 
mak suretile kendisini saklamış oldu 
ğunu zannediyordu. Gerçi, lekeli na
musunu böyle otel köşelerinde sakla· 
yacağına, işleri bozulmuf dürüst in .. 
sanlar gibi kafasına bir kurşun sık· 
maaı daha iyi idi. Fakat Bernard Mo 
re! daha hayatın tadını kaybetmemiı 
ti. Zevki,•eğlenceyi, tantanayı, kadı· 
nı seviyordu. Bu her yerden uzak, 
tenha bir yerdeki tenha bir oteli inti
hap etmiı olına.ı1o1na memnun görünü 
yordu. 

Demek ki, bu da ki.fi gelmemişti. 
Bu akşam iriyan adamlar, gelip ken 
disini tutacaklar ve tuttukları gibi 
Pariae Hakimlerin huzuruna sürükli 
yeceklerdi. Baıkalannın malını ye
menin cezasına uğrıyacaktı. Fakat 
birdenbire kendini topladı: 

- Evet, biliyorum, dedi, beni arı 
ya:n zatı tamyonım, mutlaka Parise 
gitınemizi istiyor. Liitfen hesabmıı 
gönderir misiniz? 

Kalbinin çarpıntılarına rağmen 
merdivenleri dörder dörder çıktı. A· 
cele acele elbiselerini topladı, valizi· 
ne yerleıtirdi ve hemen &§ağıya İn• 
di. 

- Breste gidecek bir otobüs var 
mı? 

- Neredepe bir otobüs geçecek 
efendim. 

Hemen haaebıru temizledi ve otel 
den çıktı. 

Otobüs ıehrin meydanlığına gel
mifti. Kaçak adam etrafına §Öyle bir 
göz gezdirdi ve otobüste bot bir ye• 
re oturdu. Bütün yol boyunca oturdu 
ğu gibi kaldı. Y anıbaşmda iki köylü 
Lı•dın, kendisine hiç ehemmiyet ver
miyerek, aralarında öteden beriden 
konuşuyorlardı. 

Bu iki kadının mevcudiyeti için· 
de acayip bir eınniyet uyandırmııtı. 
Bu yumurta ve tavuk götüren basit 
insanlar arasında kendisini arayacak 
lan aklına gelmiyordu. Arasalar, ara 
salar onu büyük otellerde, lüks va• 
vur kamaralarında arayabilirlerdi. 

Kendi kendine, haftalarca sonra. 
izini belli etmek için nasıl bir ihtiyat
sızlık yaptığını düşünüyordu. Halbu· 
ki bu mühim noktaya da ne kadar iti 
na ediyordu. 

Otobüs nihayet varacağı yere var 
dı. Yolcular inip dajiı!dılar. O da sa· 
kin, kendi halinde bir seyyah imit gi 
bi, o şekilde bir tavırla mütevazi bir 
otel aradı. Girdiği otelde arkaya ba 
kan bir tek oda kalınıştı. 

ismini, hüviyetini kağıda yazdı. 
Fakat kağıdı uzattığı otelci kendisi· 
ni şöyle bir süzüverıniıti. Acaba tanı 
yor mu? Yoksa alelade bir bakış mı? 

Bernard Morel biraz dü§ündü ve 
dedi ki: 

- Eğer caddeye bakan odanız 
yoksa kalmam. 

Kağıdı yırttı, parçalarını cebine 
koydu ve otelden çıktı. 

Yine kendi kendine düıünüyordu: 
- Muhakkak benden ıüphe etti

ler. Arkamdan kovalıyorlar. iyisi mi 
biz yine istikameti değiştirelim. 

Doğru istasyona gitti, tarifeye ba 
karak Parise giden ilk trene atladı. 
Fakat Rennea'de indi. Orada çok kal 
madı. Başka bir trenle Bordoya geç• 
ti. 

Fakat yan istasyonlardan birinde 
Hk indiği otelin müşterilerinden 
birisi kompartımana girdl. Tabii 
tanışıyorlardı. Selam verdi, görüştüler. 
Fakat Morel bu işte de bir hile sezmiı· 
ti. 

Muhakkak bu adam peşinden ko· 
tan polislerin bir adamı idi. Tabii so 
rulan suallere mümkün olduğu kadar 
kısa ve kaçamaklı cevaplar veriyor· 

ağrıyor, ne müthiş buhran geçir
dim yarabi 

Ne çetin taliim var. 
Ne umulmaz hadiseler gelip be

ni buluyor. 
Hararetten dudaklarım çatlaya

cak. Dilim kurumuf. Kollarımda, 
dizlerimde öyle bir yorgunluk var 
k., 

1. 

Bir yudum su ile dudaklarımı ıs
lattım. 

Gözkapaklanm ağırlattı. 
Elbiselerimi tamamile çıkarma

dan, hatta çoraplarımla uzandım. 
Aydınlık odada yatmadığım hal

de bu gece elektrikleri kapatama
dım. 

Yatak temiz. 
Ateş içindeki başımı yastıkların 

arasına sakladım. 
Gözlerimin önünde çektiğim çi

lenin bütün levhaları birer birer do 
Ia,tı. Ta kasabadan çıktığım gece
nin karanlık hatırasından başlıya
rak, Ermeni yetimhanesine tren
deki memurun azgın gözlerile üze 
rime yürüdüğüne, Şişlide Mahir 
Beyin apartımanında geçirdiğim 
garip hadiselere ve nihayet bu ge
cenin bütün ötekileri unutturan 
müthiş macerasına kadar •• Hep bi
rer birer, sinema gibi gözkapakla.
rımın altında uzun ve üzücü bir res
migeçit yaptılar. 

- Fransızcadan -
du. Hemen ilk istasyonda indi. 

Tren kalkıp ta bu küçük istasyon 
da yalnız kalınca, tak;p edilip edil
mediğini anlamak için etrafına bakın 
dı. istasyon kapısında bir adamın 
kendisine dikkatle baktığını farket
ti. 

Kasabaya indi, küçük bir kahve· 
ye girdi. Artık bitik bir hale gelınit· 
ti. Kafasında bin türlü fikirler çarpı· 
§ıyordu. Kendisini asıl meşgul eden, 
tanınmı§ olması ve takip edeni tam .. 
maması idi. 

Birdenbire bu kendisini takip e
den adamı tanmıak kararını verdi. 
lçinden: "Ne olursa olsun" diyordu. 

O zaman bir deli gibi tekrar tre
ne bindi ve ilk indiği kasabanın ole· 
!ine gitti ve sordu: 

- Beni soran adam akıama gel· 
dimi? 

Otelci dedi ki: 
- Evet, geldi. Fakat sizin Breot 

otobüsüne bindiğinizi söyledim. O da 
arkanızdan baıka bir otobüse atla
yıp gitti. 

Artık Morel kendini tutamaz bir 
hale gelmiıti. Hemen kararını verdi. 
Ve ilk trenle Parise gitti. 

istasyondan çıkarken, iriyan bir 
adam karşmna çıktı, dikkatle yüzü
ne baktı ve sordu: 

- Bemard Morel siz değil misi· 
niz? 

Morel artık kendisini tu tamamııı-
tı: 

- Benim, ne var, ne olacak? 
- Ah efendinı, beni arkanızdan 

o kadar koıturdunuz ki .• Ben piyan
go bayiiyim. Sizin bilete büyük il<ra
miye çıktı. Fakat efendimizi bir tür
lü bulmak mümkün değil ki .• 

Halkevlnde 

Talebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe birliği cuma günü 

Halkevinde senelik umumi kongresini 
aktedecektir. 

Sokrat için konferans 
Onivers'lte döçentlerinden Vehbi B. 

perşembe günü saat 6,5 ta Beyoğlu 
Halkevi §ubesinde Sckrat hakkında umu 
mi bir konferans verecektir. --
Tıp encümeninde 

meselesi 
takim 

Türkiye tıp encümeni kıt devresi U• 

muıni içtimalanna başlam~tır. 14 birin· 
ci kanun perıeınbe günü etibba odası 
salonunda ikinci reis müderris Kadri Ra 
şit Paıanın re:sliği altında yapdan top
lantıda Profesör Mustafa Hayrullah B. 
zaman zaman deve şeJdjnd~ basari hallü 
sinasyonlar gösteren ve bu esnada dört 
yaşındaki yeğeni Hasan ve bu hallerden 
haberi olınayan ruhi sara vakası takdim 
etmitşir. Bu mevzu Üzerine saranın ma 
hiyeti ve mecaninde takinı meselesi 
hakkında Kadri Ra.işt Paşa, F abrettin 
Kerim, Haydar 1 brahim Bey' er söz al
mış ve müzakere cereyan etmiştir. 

Konferans 
Tayyare Cemiyeti lstanbul şubesi 

müdürü Hasan Fehmi Bey tarafından 
bugün saat on altıda Galatasaray füe
sinde; talebeye (Hava tehlikesi) hak • 
kında bir konfemna verilecektir. Bu kon 
feransm nihayetinde Hasan Felını'i Be
yin yazdığı tayyare marşı da okunacak
tır. 

21,30 Bedayii Musiki Heyteti. 
ANKARA.. 
12,30 • 13130: Gramofon. 18: Orkeıtra.18,45: 

Alaturka saz. 20: Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A 1411 nı. 

17,55 latiklil ,arkıları, Zirai müaahabe, 
19 35 Tagann.i piyano refakatile ve Madam M. 
R~nska tarahndan, 20 Muthelif müıahabeler 
21,05 Genç Kral isimli Emmerich KAh;ıanın 
eserlerinden üç perdelik operet, 23,30 Cıast~o 
ınamya Kahvesinden danı musikiı, 24,05 mÜ• 
sahabe, dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 550nı. 
13,10 Sigan musikisi, 14,30 Kartel konferi, 

Ev kadını, 18 müıahabe. 18,30 Fr. ders, 20,05 
Odeon ve Parlofon plikları, 20,30 konferans, 
21,05 Piyano müsameresi Melle Lili Herz ta· 
rafından ve Glazunov ve Chopin'in eserlerin 
den, 21,4S Haberler, 22105 Ernest Dohnanyi 
nin idaresinde opera ta.kımı tarafından kon• 
aer, 23,45 lan\ i Rigo Sigan takımı. 

V 1 Y A N A: 518 nı. 
18,20 Keman muai.kiıi laro Scbmied, Leo 

Rosenek, 19,05 Müsahabe, 19,40 Der.a 20,05 
lktiıadi neıriyat hava haberler•, 2.J,.JO l'- .ı i 
koro musikisi (Katolik akademiıinden nak• 
len). 21.35 Yugoslav musikisi Belırattan na.k· 
len. 22,35 Buz ohkey oyununu nakil, 22,55 
Son haberler, 23,05 Avusturya ahkkında kon• 
lerana, 23,05 Akıam konseri radyo orkestrası, 
Ma.x Scbönherr. 
MILAı.v • TORlNO - FLORANSA • 

TRIYESTE. 
18,10 D•na musikisi, 20,50 Haberler, plak 

haberler, 21,40 Flütçü'nün Hans'ı iıimll ope· 
ret temsili. 

PRA~488m. 
17,05 Orkestra konseri, Gençlik netriyab 

18,25 Pl.ik, 18,50 Plak, 19,05, Müaababe, 19,15 
Almanca netriyat, 19,30 Almança neıriyat, 
20,15 Fillıarmonik konserJ 22,05 Müıahabe, 
23,20 Plak konseri. 

ROMA • NAPOLl • BARI. 
18,10 Konaer radyo orkeatrası, Ha.herler .. 

21 Haberler, plik, 21,40 karışık konser, Pa· 
gani.ni, Glazounov, Müteakjben (Asiyaya ha· 
reket) isimli skeç. 23 P lik konseri, 23,30 Dana 
musikisi. 

BÜ KREŞ 394 nı. 
13 Bor5a, pli.le, 14 Haberler, plik. 19i Gica 

İcnesco orkestrası, karııık kon.ser .. 19 Haber· 
elr, 19,15 Orkestrasının devamı, 20 Üniversi· 
te radyosu, 20.20 P13..k 20,45 konferans, 21 
Taganni Madam Stefanesco ta.ralından ve 
Puccininin, Maısenet, Maacarni, G. Stefa .. 
neıco, Cııudela'nh1 eaerlerinden, 21,20 Senfo· 
nik konser radyo orkestrasL 22 konferans, 
22,20 Senfoo~k konserjo devamı, 22,45 Ha
berler, 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif musiki Münihten m.ü.salı•be, 18,50 

Adolf Voırelin 60 ci doğduğu günün deviır se
nesi münasebetile mümaileyhin eserlerinden 
taıannili konser, 19,10 Zirai neşriyat, 20 Frank 
furt'tan. nakle n milli neıriyat: musikide $&• 

d.-ı ı essaml:ğı, isimli ınua lkili ne:ıriyat,. 21 
Berlinden, Siya•i mü.sahabe, 21,10 H a berler, 
21,20 lphigenie Taurua'ta isimli Göthenin e• 
serlerinden piyea, 22,10 Meıhur opera beste.. 
kirı Mascaınyn.in 70 cı doğum aünü müna.
aebetile kendi musikisinden parçalar, 2.i,ZO 
l-laberıer1 4::.S,35 Neı 'eli konser. - ------

Hilaliahmer sanat evi . . 
sergısı 

Öksüz ve yetim çocuklar ve dul ka· 
dmlar tarafından vücude getirilen HiJa. 
liahmer sanat evittjn sergisi açılmıştır. 
Bu sergide zarif el işleri mevcutur. Ve 
daha birçok eşya vardır. Senebaşı hedi. 
ye!crine ihtiyacı olan zevatın bu sergi .. 
den mal almaları tavs'lye edilmektedir. 
Buradan alınacak e!ya yetim çocuklar 
menfaatine tahsis edilecektir. 

Hasta bakıcılar cemiyeti 
Türk Hastabakıcı Hem§ireler Ce· 

miyeti namile bir cemiyet teşkil edil· 
mİf ve vilayetten müsaadesi alınmıı· 
tır. 

Cemiyetin reisi S a fiye Hasan, ikin
ci reisi Kerime Ha.mit, umumi kB.tibi 
Seniha Rauf, veznedarı Zeliha Os· 
man, muhasebecisi Saime Be&im Ha
nımlardır. 

Cemiyetin gayesi hastabakıcılığı da 
ha sevdinnek daha yükseltınek, bun· 
ların, icabında, haklarını müdafaa et
mektir. 

r · ' ·..,ı·· ' • ı ııt , • · • 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Bu hayatın biribirini kovalayan 
vak'aları arasında Mahir Beyin, 
Şefik Beyin daha çok insaflı ve ter
biyeli hareketleri vardı. 

Fakat bütün bunların (Narin) in 
ince hayali, Suat Beyin temiz mu
nis bakı,ları çölde tesadüf edilen 
taze, berrak bir kaynak gibi kalbi
mi serinletiyor. 

Oh, Allahım, yarını selametle 
bulsam. Saadetime bu kadar yak • 
)aştığımı zannettiğim anda ondan 
uzaklatmak çok güç· gelecek. 
Uyumuşum. 
Aktamdan tenbih ettiğim için 

garson beni erkenden uyandırdı· 
Kendimi yatı mektebinde zan

nettim. Ve o zamanki ten, hoppa 
çiçek gibi yataktan fırladım. Ha
zırlanmak için bet dakika kafi gel
di. 
Adanın ne güzel sabahı var. 
Hafif bir sis denizi kurşunilet

tirmif. Havada teneffüse bile az ge 
len bir tazelik var. Nefes aldıkça 
ciğerlerim ferahlıyor. 

İskeleye indim. 
Uk vapur zaten iskelede •• Kalk· 

masına daha yarım saat var. l!k gi
ren yolcu ben oldum. 

Her ithimale karşı görülmiyecek 
bir yer aradım. Arka. tarafta, en 
nihayetteki sıraya ters oturdum. 

Vapura girenleri görüyorum. 

4887. 

Fakat salona girenler beni görmi
yor. 

O adam vapura gelirse .. 
Karar verdim. 
Bana lakırdı söylerse kestirip a

tacağım: 

- Sizi tanımıyorum! 
Her halde bir iki ay yanında ça-

Iı,an yetim bir kız üzerinde bir 
hak iddia edecek değil .• 

Y okular sıklaştı. 
Gözüm iskelenin iki batında! 

Vakit geçtikçe heyecanım artı-
yor, beş dakika kaldı. Vapur dü
dük çalıyor. Yanıma yaşlı bir ka
dın geldi. 

Gözüm bir iskeleye bir kolumda
ki saate gidip geliyor. 

Oç dakika kaldı. 
Vapura sepet sepet çiçek getiri

yorlar. Tek tük yolcular. 
Bir dakika var. 
Halatları alıyorlar. Makine işle

meğe başladı. 
Artık .. 
Eyvay ••• Reşit Bey parmaklığın 

arkasında. Koşuyor, başıma alet 
çıktı, nefes alamıyordum. Elim a· 
yağım titremeğe başladı. 

Fakat o anda iskele memuru dü
dük çaldı. Vapur gerisi geri iskele
den ayrıldı ve Reşit Bey kafesten 
fırlamak istiyen kudurmuş bir sırt
lan gibi parmaklığın arkasında kal-

Yeni ne,rlyet 

Şark mektupları 
Lady Montegü'nün Şark mektupları 

müverrih Ahmet Refik Bey tarafından 
tercüme edilerek güzel bir kapak için· 
de Hilmi kütüphanesi tarafından neŞ· 
redilmi§tİr. 

Mühim bir boşluğu dolduran bu ta• 
rihi eseri tava.İye ederiz. 

Hilmi kütüphanesi ayni zamanda 
Hüseyin Rahmi Beyin küçük hikaye• 
!erinden bir kaç tanesini daha bir ara• 
da toplıyarak (Namusla açlık mesele· 
si) ismi altında neşretıniştir. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

Görünmeyen kadın 
Osman Nuri hikayelerinden birka· 

çını birleştirerek bu is'im altında bir ki· 
tap halinde neşretmiştir. Tavsiye ede • 
riz. 

IST ANBUL BELEDiYESİ 
c:r.,;n TiYATROSU 

Bu akşam 
saat 21 de 

LlJKlJS HAYAT 

Büyük opereti 

Yazan: Ekrem 

ve Cemal Retit 
Umuma 

Bu akşam saat 21,30 te 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

9584 

Viyana Operet Heyetinin gala'arm· 
dan Beyaz Beygir Oteli ( L'auberge du 
cheval blanc) Benatz'kinin en muaz· 

1 zam revü opereti. Yarın akıam F rantz 
1
Lehar'in ıabeseri. Tebessüm Diyarı (Au 
Paya du Sourire). Per§embe akıamı 
Kalman'ın en meıhur opereti. Grafin 

Maritza. Cuma günü matine saat 15,30 
tıe Çardaıfürstin. Pek yakında Viktoria 
ve Hünari. Önümüzdeki Pazartesi günü 
Noel münasebetile matine sata 17 de. 

an ve sıkıntı yli· 
Heyec 
zrınden zayıl\amı$ 

sinirleriniı\. ıt 
kuvvet\end\rft\e 

için 
grınde birkaç defa 

&rom ura\ 
.. ~no\\,. 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 aylıiı 
6 .. 

Tür kiye için Hariç için 
L. K. L. K. 
4- 8-
7 50 14 -

14 - 28 -12 " 
.~....;;..-~---~-~-

Gelen evrak seri verilmez.- Müddeti 
geçen nüıhalaT 10 kuruıtur.- C.azet.a •• 
matbaaya ait itler içj.n 1?1-!idirİyete ~Ü· 
racaat edilir. GazetemlZ ılanların mea U• 

liyetini kabul etmez. ' 

Ramazan: 1 
imsak 
s. 

iftar 

5 

dı. 

D. 
34 

s. 
16 

D. 
43 

Onu parmaklığın arkasında yeis• 
ten memurla münakata ettiğini gö • 

rüyordum. Gayriihtiyari dişleriın 
gıcırdadı. 

- Oh ••• Masum, yetim kızların 
şerefini çalmak için vapuru kaçır• 
tanlar hazırladıkları tuzağa niha• 
yet kendileri düterler. 

V a.pur köpükler içinde bu güzel 
alemden, bana ömrümün en müt· 
hiş gecesini yafatan Adadan uzak· 
laştı. 

Artık kurtulmuttum. 
Vapur sekizi çeyrek geçe lıtan

bula gelecekti ve ben Boğazın do· 
ku:z postasına rahat rahat, arkam· 
dan kimsenin kovalamadığına e· 
min olarak yetişecektim. 

..,. * * 
Narin Beni iskelede karsıladı. 

Öpüştük. Suat Bey her za.:.ıanki 
gibi hürmetle elimi sıktı. 

Geçirdiğim buhranlı, uykusuz ge• 
cenin tesiri yüzümde yaşıyordu. 

Narin bunu farketti. Fakat geçi
receğim günün heyecanına verdi. 
Yavaşça kulağıma iğilerek: 

- Sinirlisin, galiba hiç uyuma
dın Çiçek.. Emin ol ki ağabeyim de 
öyle .• dedi. 
Suat Bey: 

Bitmedi 



••l•dly•d• ----
Ekmek cinsleri 

Un cinsleri azaltılacak, 
fakat halitası yükseltilecek 

Belediye iktıaat müdürlüğü bir müd 
detten beri fmnlar hakkında yaptığı tet 
kikatı ikmal etmiştir. Bu hususta uzun 
bir rapor bazırlanmııtır. Rapor ıubat 
devresinde Şehir meclisine arzedilecek 
ve karara bağlanacktn-. Şehrimizdeki 
ltayri fenni ve sıhhi fırınların seddedil 
11\eıi esas itibarile takarrür etmiıtir. 
~undan batka fırınların tedriceİ tahdidi 
tıhetine gid"lecektir. Unların da çeşidi 
~altılacak buna mukabil ekmek halita11 
Yükseltilerek halka daha iyi ekmek yedi 
rilecektir. Şimdi çok fazla çeıitte un ol
duğu için ıehrin muhthlif semtlerinde
ki ekmeklerin cinsi bir birini tutmamak 
tadır. Ekmek halitası yükıeİtileceği için 
daha iyi un mübaya ed;lecek, köylüden 
daha yüksek fiyatla iyi buğday satın a
lınacaktır. Bu vaziyette ekmek ifyatları 
da cüz'i mikdarda yükselecektir. 

Yeni ölçU levhaları 
Senebaıından itibaren tatb

0

k edile • 
•ek olan yeni ölçüler kanunu dolayıaile 
belediye halkın anlayabileceği bir tekil 
de yeni ve eıki ölçülerin tahvillerine ait 
levhalar hazırlanmağa baılamııtır. Bu 
levhalar halkın en çok alıt veriı yaptığı 
dükkan'aıa, mağazalara aatınlacaktır. 

Şehir tiyatrosu istihsal 
kooperatifi 

Şehir Tiyatrosu sanatkarları bir iı
lilual kooperatifi teıkil etmek Üzere, b'.r 
llİzamname hazırlamıılardır. Nizamna • 
ıne tetkik ve tasdik edilmd< üzere ya • 
landa Ankaraya gönderilecektir. Koope 
rtıt'f Gardon Ban ve Tepebaıı bahçesİ· 
ııi iıletecektir. 

Kore tamir ediliyor 
• Son yafmurlar ve fırtınalar dolayı

aıle Galata kulesindeki vakit kürTesine 
bazı sakatlar arız olmuı ve kürTe bo • 
ıulmuftur. Tamirat bir iki güne kaıdv 
bitecek ve kürre iılemeğe baılayacaktır. 

Ekmek fiatı 
Istanbul Belediyesinden: Kanunuev· 

\>'elin yirminci Çartamba gününden iti. 
haren demek altı kurut otuz para ve 
francala on bir kuruıtur. 

Pa yrim übadillerin 
istihkakı 
r evzi edilecek paranın 
nisbeti henüz belli değil 

Gayrimübadillere istihkak!anna mu 
kabil paıa tevzi edileceği ve bono çı· 
kanıacağı hakkında son zamanlarda,gaze 
lelerde birbirini tutmayan haberler inti 
~ar ebnektedir.Gayrimübadiller cemiyeti. 
•dare heyetinin Maliye vekalel'i nezdin 
de yapbfı teıkilat neticesi olarak para 
tevzii ve ıablacak emvalin müzayede
lerine İftirak etmek üzere yeniden bono 
çıkanlınası esas itibarile hükumetçe ka 
bul edilmiş olduğu halde, tevzi edaecek 
Paranın mikdan hakkında biribirine mü
bayin haberler verilmekUıdir. Evvelce 
tevziatın yüzde iki niıbet'inde olacağı ha 
ber verilmit iken, biliıhara bunun yüz. 
de bir nisbetinde olacağı bono tevzi e • 
dilmiyeceği hakkında bir haber §ayi 0 1. 
ınuştur. Öteden beri ihtiyaç içinde çır· 
Pınan gayrimübadiller, biribrini tutma • 
?"? bu haberler karşısında şaşırmıılar, 
•ıtıhkakların mukabil bir mikdar pııra e'· 
de etmcği düfünürken,büıbütün inkisarı 
hayale uğramıılardır. Dün gayrimüba • 
diller cemiyetine müracaat ederek ala
kadarların bu hususta tenvir edilmesini 
ltıedik. Salahiyettar membdan bize fU 
lnalumat verildi: 

. GayrimübadilJere yapılacak para tev 
~•atının ne nisbet <lalıilinde olacağı he
tıüz malum değildir. Hatta Maliye Ve
kaleti de bu hususta henüz kat'i bir ra
kam teshil etmemiştir. Bu nisbet yap .. 
lacak bir hesap 1ieticesinde taayyün ede 
<ektir. Muhtelif membalBrdan alınacak 
l>ara mikdarı da teabit edilmektedir. Bu
tlun hitamında paıanın ne niıbet dahilin 
de tevzi edileceği tesbit ve ilan edilecek 
l~r. Bono meıeleıine &elince: Kanun gay 
••mübadiller istihkakının tesviyesini a -
ıtıirrur ve Maliye vekaletinin yüksek 
lrzuıu da iıtihkaklaıın bir an evvel tev
z i merkezinde bulunduğu haldeı bazı 
!fazetelerde bono verilmiyeceği yolunda 
•nkiıarı mucip olacak sözlerin intişan 
doğru değildir. Makamı aidince muame 
lesi ikmal edilen emvalin kıymetlendifıl· 
tn.ea meselesinin intacına faaliyetle de -
•am edilmektedir. Derdest olan bu mua
tnlenin 1ikmalini ınüteakıp tevziatın yüz 
de nisbeti tesbit ve bu suretle müza· 
l'edelere ittirak imkanı bahtedilecektir." 

Difteri aşısı 
lıtanbulda tek tük difteri vak'alan 

&'Örüldüğü için Sıhhiye ır.üdürlüğü ve· 
k~etten ~S kilo ap istemitti. Aşı gel • 
>rıış ve difteri vak'a11 görülen ilkınek • 
teplerde çocukların aşılanmasına baş • 
lanmııtır. ___., __ 
Costes ancak perşembe 

günü gelecek 
Şehrimize geleceğini yazdığımız 

l:ransız tayyarecisi Costea elyevm A· 
!inada bulunmaktadır. Verilen habe· 
t'e göre Coıteı yarın Atinadan hare .. 
ketle Seliıniğe gidecek ve orada dört 
lilat kaldıktan sonra perıembe günü 
~~k~n tehrimizde bulunmak üzere Se
a.nıkten hareket edece!ttir. Fransız 

layarecisi, buradan Eskitehir ve Anka 
raya ve avdetinde Romanyaya gide
cektir. 

Costea şehrimize muvasalatında 
l ayyare Cemiyeti ve Fransız kolonisi 
tarafından samimi surette kar§ılana
b~ktır. Union Françaiae'de §erefine 
ır ziyafet verilecektir. 

ATINA, 18. A.A. - Bu gün lstan• 
buıa hareketi mukarer bulunan tay
l-'~reci Costes aziınetini yarına tehir 
Clınittir 

1 

En güzel vitrinler 
Seçildi 

(Başı l inci sahifede>: 
dınlmııtır. 

Saat 14 te Milli Tasarnıf Cemiyeti 
ldare Heyeti azası, Yüksek lktıaat 
ve Ticaret mektebi talebesinden bir 
grup, yerli mallar müesseselerinin 
mümeaailleri Beyazıttla toplanmıılaı· 
dır. 

Bayraklar, yerli kumaılarla süsl&
nen iki kamyona Şehir bandosu heyeti 
binmiı, arkadan ayni şekilde süslü on 
iki otomobilde Milli Tasarruf Cemiye· 
ti mümessilleri ve Yüksek lktısat ve 
Ticaret mektebi talebesi olduğu halde 
heyet tramvay yolu ile Taksime hare• 
ket etınittir. 

Şehir bandosu, heyetten biraz evvel 
Taksime vasıl olarak Cümhuriyet abi
de.si önünde mevki almıttır. Bando, 
cümhuriyetin onuncu yıldönümü mar
tını çalarken arkadaki otomobiller 
yetitmit ve heyet inmiıtir. 

Mızıka, marfı bitirdikten ıonra 
Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi Ta· 
!ebe Cemiyeti Reisi Ekrem Celal Bey 
tarafından gençliğe hitaben çok gÜ· 
zel ve kısa bir hitabe irat edilmi§, ik
tııadi inkiıafr:ınız için gençliğin vazi .. 
fesi yerli malı kullanmak olduğunu 
aöylemif ve bugünkü varlığımızdan 
dolayı Büyük Gaziye ıükranlaıını kay· 
detınittir. Müteakıben abideye biri 
Milli lktısat ve Tasarnıf Cemiyeti, di~ 
ğeri de Yüksek lktıaat ve Ticaret mek 
tehi tarafından birer çelenk konul
.ınuştur. 

Vitrin müıabakasının neticeıi 
Geçit resminden sonra vitrin müsa

bakasına ittirak eden mağazaları do· 
laıacak jüri heyeti, Sanayi Müdürü 
Faik, Sanayi Birliği Umumi Katibi 
Nazmi Nuri, lt Bankası Müdürü Yu· 
guf Ziya, Adapazarı Bankası Müdürü 
Feyzullah, imar Bankası Müdürü Ce
lal, Emliık ve Eytam Bankası Müdü
rü Hayri, lktısat ve Tasarruf Cemiye
ti mümessili Dani§ Beylerle Mediha 
Muzaffer, Mehna Avni ve Liıtife Be· 
kir Hanımlar, saat 16 da Dördüncü 
Vakıf Hanında toplanmıtlardır. 

Müteakıben jüri heyeti, müsabaka
ya ittirak eden latanbul ve Beyoğlu 
mağazalarını dolaımıılar, oradan da 
Kadıköyiine geçmiıler ve her mmta· 
kada birinci ve ikinci gelenleri tespit 
etmiılerdir. Hafta içinde Milli Taaar· 
ruf Cemiyeti tarafından bu birinciler 
ile ikincilere altın ve diğer müsabaka· 
ya giren müesseseler dip_lomalar tev
zi edilecektir. 

Jüri heyetinin birinci ve ikinci seç
tiği mağazalar funlardır: 

lstanbul: Birinci Hasan Pertev, ikin
ci Ata Refik ticarethanesi. 

Beyoğlu: iki birinci seçilmiıtir: Sn-
matya Pazarı, Olyon ticarethanesi. 
ikinci Kamhi. 

Kadıköy: Burada iki birinci seçil· 
mittir: Şekerci Rasim Efendi, Asado~ 
Efendi ticarethanesi. ikinci Şark Mer 
kez ecza deposu. 

Kumbara müsabakaları 
Haftanın aon günü olmak münase

betile dün akıam lı, Ziraat ve Adapa
zan Bankalan tatil edildikten sonra, 
hafta esnasında kumbarası olmayıp 
ta yeni kumbara alanlar arasında be
ter numara çekilmiştir. Bundan baş
ka kumbarası olup ta tasarnıf haftası 
esnasında boıaltanlar arasında da ay· 
ni bankalaı tarafından beter numara 
çekilmiıtir. Bu numaraların sahipleri 
namına Milli Tasarruf Cemiyeti tara
fından bankalara onar lira mükiıfat 
tevdi edilecektir. 

Mekteplerde tahrir vazifeleri 
Tasarruf haftası münasebetile ekal

liyet ve ecnebi mektepleri de dahil ol· 
mak üzere ilkmekteplerde yapılan 
tahrir vazifeeri neticesi de alınmı§br. 
Bu mektepler, maarif idaresince muh
telif gruplara aynlmııtır. Bu grupla
rın birincileri Milli Tasarnıf Cemiye
tine bidirilecek ve Cemiyet tarafından 
kendilerine muhtelif heriyeler veriie
cektir. 

Ortamekteplerde de ayni suretle 
yapılan tahrir vazifelerinin birincile.. 
rine cemiyet hediyeler verecektir. 

Radyoda konferans . 
Dün gece Aliye Eaat Hanım tara• 

f ından radyoda yerli malı hakkında 
bir konferans verifmittir. 

Ramazan için 
Tedbirler 

(Başı 1 inci sahifede Y 
yanda Beyazıt camiinin derıiimlarından 
Urfalı Mahmut Kamil, Nevıehirli Hacı 
Hayri, Rizeli Ali Haydar, lstanbullu 
Salim, lzmiii Hafız Halil efendiler fa· 
tih camiinde, lstanbullu Şerafettin, lz. 
mirli .Ömer Nasuhi, Arapkirli Hazimi 
efendi:er. Ayasofya camiinde: Nevtehir 
li Çelebi Hayri, Maratlı Tahir, Filibeli 
Cevdet efend.ler, Yenicamide: Kalkande 
!enli lbrahim, lstanbullu Mehmet Emin, 
Serözlü Hacı Ömer efendler. Dğer ca
milerde ayni veçhile yüzü mütecaviz 
vaiz vaızlarda bulunacaklardır. Evkaf 
müd~riyetjnce de münhal olan camilere 
müezzinler tayin edilmiştir. Dün bir he
yet müezzin efendiler imtihan etmi§, ta 
yinler yapılmıştır. 

Havalaıın müsait olduğu günlerde 
her sene olduğu gibi bu sene de Rama
zanda minarelere mahyalar kurulacak ve 
Hilô.liahmere, Tayyareye, Himayeietfale 
yaıdım ediniz, yerli malı kullanınız gi
bi vecizeler yazılacaktır. 

-----o-----
Y u g o sla v sefarethanesinde 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Yu
goslavya Sefiri M. Y ankoviç ve refi. 
kalan tarafından dün gece sefaretha· 
nede verilen suvare çok parlak olmuı
tur. Suvareye Başvekil Paıa, Harici
ye ve Dahiliye Vekillerile kor diplo
matik ve yüksek mehafile mensup bir 
çok davetliler iıtirak etmiıJerdir. 
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Gazi Hz. M. Herriot ile 
görüşmüşlerdi? 

neler 

{Ba§i 1 inci sahifede) 
bize ifta edecek. 

Makedonyada zabitliği sırasında onu 
uzak ve tehlikeli vazifelere gönderirler
ıd'i. Sultan Hamidin istibdadına o kadar 
ihtiyatla göz yuman devletler, kendisi
ne serbest müesıesler kurmak cinayetini 
gösteren bir Türkiyenin hemen boğazı. 
na sarıldılar. Mustafa Kemal Trablusu 
müdafaaya gitti. Çölün ortasında, ta • 
raııut! halinde genç, ıaçısakalı biribirine 
karıımıı resmi hala gözlerimdedir. Bir 
hatıra daha bizim için ne kadar acı da 
olsa, ıöylemek lazımdır ki, Mustafa Ke
mal Gelibolu yarım adasının ucunda bir 
piyade alayı ile müttefiklerin hücumuna 
mukavemet etti. lıte o vakittir ki Mus 
tafa Kemal kendini gösterdi. Onun me
ziyetlerinden b'.rincisi soğuk kanlılığı, 
cesareti, ileri hamlesidir. O tarihte piya 
de miralayı idi. 

Kendisi ile beraber biz de bir hamle 
yapalım. M<>ndros mütarekesine rütb&
den rütbeye nasıl yükseldiğini burada 
tahlile lüzum yoktur. T aı'ihe l<arıf811 ha 
yatının en mühim kısmı ı9 mayıs 1919 
ile 29 Teşrinievvel 1923 araımdadır. Ya 
ni Mondrosla Türkiye cümhuriyetini ila 
ru tarihleri .. Bu dört sene içinde Musta.
fa Kemal her ıeyi :iıfare ettiı her ıeyi he 
sapladı, her ıeyi tahakkuk ettirdi. Ve 
zamanımızın en flly&IU dikkat insanla • 
rmdan biri olduğunu göıterdi. 

Bununla beraber hiç bir eaerin hatle. 
n, onunki kadar aade değildir. Musta • 
fa Kemal takriben 1300 senesinden beri 
Türkiyede devam eden ıpotik rejimi or 
tadan kald'ırmağa yemin etmi§ti. Salta • 
nah ve hilafeti kaldırıp yerine medeni, 
ıa·k ve millet hakimiyetine 'İstinat eden 
bir cümhuriyet kunnağa karar venniı
ti. Tesbit ettiği zamanı.,.. zarfında mer 
hale merhale, memleke1 kurtararak, ka 
pitülaıyonları yıkarak, tam bir siyasi is
f klal tahakkuk ettirerek programını tat 
bik etti. Bugün her mukavemet kırılımı 
tır. Böyle bir netice bütün memleketler 
politikacılarına güzel bir düşünce mev
zuu teşkil eder. 

Mustafa Kemalin metodu ne idi Ze 
kasının merkezini dolduran sade, fakat 
kuvvetli bir fikir .. Fakat Mustafa Ke • 
mal bu fikri böldü ve tatbikatında daha 
iyi tahakkuk ettirmek üzere bu fikri la 
11m kısnn ayırdı. Evvela cidden milli bir 
meciis kurmak ve kendisinden teşkilatı e· 
ıasiye kanunu istemek 18.zun geliyordu. 
Ondan sonra memleketi kurtarmak İcap 
ediyordu. 23 Ağustos 1921 den 13 Ey • 
JUie kadar Sakarya muharebeleri oldu. 
Bu muharebeleı<ıte 21 gün ve gece iki 
millet iki kahraman ve inatçı ordu ha
linde karıılaştılar. Daha sonra Ankara 
itiliıfnamesi imza edilerek Fransa ile ha 
rıtıldı. Ondan sonra iki devrin cerrahi 
ameliyesi başladı: Saltanat kaldırıldı 
(1 Teşrinisani 1923) Hilafet kaldmldı 
(2 Mart 1924). Bu aralıkta da Lausan
ne muahedesi imzalanı!ı., cümhuriyet İ· 
lan edildi. Dahilde ve hariçte tam b
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r is 
tikli\) temin edildi. ismet Paşa gibi de 
vamh ve sadık mesai arkadaşları buldu. 
Fakat her şeyi hazırlayan ko:ıd:si idi. 

• • • 
Onunla görüşmek için ne kadar isti

cal ediyordum. Hariciye vekili dostum 
Tevfik Rüştü Bey beni Dolmabahçe sa 
rayına aldı. Mütevazi siyah elbisem i • 
çinde altın işlenmiş bir üniformanın haı 
meti ile mi karşılaşacaktım Merak i • 
çindeydim. lstanbul hükümeti rütbes"ni 
relettiği için, Sakaryada basit nefer kı
yafctile ordusuna kumanda ede<n Musta 
fa Kemali unutınuştum. Halbuki Musta 
fa Kemal söz götürmez düzgün kıyal'e 

ti içinde ne kadar sade idi. Gözleri göz 
lerime ilişti, bu mavi, uzağı gören göz
ler, kuvvefl ve alt kısmı genişçe bir bu 
run, bir otorite aninc!e büzülen, fakat 
da·ına tebessüme meyyal ince dudaklar .• 
Kıtaatı teftişinde sık S!k görülen uzun 
saçl"1" .. Ölçülü evzaı, canlı hareketler~ 
ince nezaketi.. N ehi ne hakimiyet, şah· 
si düşinıcelerinden sonra karar verişi, 
bu a•kerin yüzünde okuduğum bar:z nok 
talardı. 

Mcrakum tatmin için yaptığımız u • 
zun mülikat esna«anda, eserinin esasla .. 
nnı bana sıra ile an!attı. Dedi ki: 

(Bir gece hilafeti <lgaya karar verdi
ğim zama~ bu kararı hemen ertesi ga .. 

hah tatbik ettim.) 
Bu karar, aaltanat ve hilafete kartı 

verilmiş olan bu ikiz karar, onun için 
en esaslı hadiselerdir. Bunu bana, kat'i 
laiklik iradesinde ısrar ederek, uzun uza 
dıya t\eırih etti. Türk milletinin vahde
tini temin etmek, Türk milletinden zi
yade başka memleketleri alakadar eden 
bir dava için o kadar insanı kurban e .. 
den bu müesesey'i ortalıl!an kaldırmak 
laznn geliyordu. Burada Mustafa Kema 
lin karcrlarını istinat ettirdiği tarihi ma 
lumatının der:nilğine tabii oldum. Bu 
kararın tatbikatında iptidai bir çok lıed· 

birler aldığını, memleket dahilinde ıeya 
hate çıktığı zııınan huzurunda hocalara 
söz söylebnedlğini anlattı: 

- Ben evvela millete bu guya reh· 
berlerin hakiki cehaletini göstermeğe 
çalı,tım. 

Mustafa Kemalin hangi §eraİt altın 
da cümhuriyeı:i ilan ettiğini bilmek arzu 
su var. Bunu uzun nutkundan öğren .. 
mek kabild:r. Gazi birkaç dostunu Can 
kayada yemeğe çağırmıştı. Orada Is· 
met ve Kazım PaıaJar, Fethi Bey vardı. 
O Fethi Bey ki, 1909 da hala bileğinde 
kelepçelerin izlet'i olduğu halde Erzurum 
hapishanesinden ç.ıkarken gördüğümü 
hatırlarım. Yemekte Gazi f:krini söyle· 
<fi: (Yarın Cüınhuriyeti ilan edecegiz) 
Bütün arkadaılarını çağmp meseleyi mü 
nakaıa sahasına dökmek istememiıti. 
Yemekten sonra ismet Pata ile baıbaıa 
kaldılar. Her ikisi hir kanun layihasıı ha 
zırladılar, ki bu, yeni liberalizmin ilk ve 
sikasıdır Layihaya şu cümleyi koydu • 
!ar: (Türk hükil.mefuıin şekli cüınhuri 
yettir.) 27 Tetrinievvelde Millet Mecli
sinin alacağı vaziyet ne olacaktı? Fırka 
nın kararı ne olacaktı? Bir hayli konu -
ıuldu, fakat akşam saat altıda ismet Pa. 
ıa hadiseyi tacil etti ve layiha saat sekiz 
buçukta Meclisin reyine iktiran etmiş bu 
lunuyordu. On beı dakika sonra da Ga· 
zi Cümhurreiıi 1intihap olull'&'u. Bazı ls
tanbul gazeteleri, bazı siyasi rical itiraz 

ettiler. Fakat artık iı İşlen geçmiıti 
• • • 

Gazi konuımasıru da, dinlemesini de 
iyi biliyor. Bilhassa kendisindn sualler 
sorulmasından hoılanıyor. Kararlarının 
Arap mahafilind~ ne tesir bıraktığım sor 
dum: (Hiç te ehemmiyetli değil) dedi. 
Bu hareketin avakıbmı göstermek iste • 
yenlere kulak asmadıı. (Bütün bir müa 
lüman dünyası ayaklanacak) diyenlere 
(görürüz) diye mukabele etti. Halbuki 
hiç bir şey görülmedi. Fesin kaldırılma
sını da bir sembol olarak istedi. Kadın· 
ların peçesine gelince, ilgasını mecburi 
hale koymayarak serbest bıraktı. l yi gö 
ren bir ıslahatçı psikolojiden istifade et 
mesi de lazımdır. Mustafa Kemal ısla· 
batına da giritmiı bulunuyor. Maarifin 
inleiıahna en büyük mani olan elifbayı 
kaldırdı. Dilin ıslahı itini mütehasgıgla
ra tevdi etti. Kuranı türkçeye çevirtti. 

Gazi kitapları seviyor. Kanaati §U• 
dur: 

- Memleekl'İmizin hakiki tarihi kat 
İyyen yazılmıı değildir. Sultanların emri 
le yazılan eski kitaplar, ancak onlaım 
medhiyeleri ile doludur. 

pek çabuk ta yazılmıt olsa, daha ıiın 
diden mektep' erde okutulmak üzere dört 
cilt Türk tar.ihi vücude getirildiğini söy 
ledi. Hakikati bulmak kayguıunıfao bat 
ka hiç bir şey dütünmeyerek, bu eser ta 
kip edilecektir. Gazi bundan sonra en 
çok hoılandığı Türk milletinin mentei 
mevzuuna girdi. 

Gazinin kartısında insan, canla bat· 
la milletine bağlı, onun için çarpışmı:f, 
onun için ıztırap çekınit bir e.dam görü 
yor Beynelmilel politikada inceden ince 
ye her ıeyi öğrenmek istiyor. Fransa i
le )yi münasebetlerin yeniden devamını 
özlüyor. Bu noktada beyanatı sade ve 
inanıyorum ki samimidir Avrupanm di. 
ğer bütün memleketlerile teıriki mesai 
etmek istiyor. Bundan daha meıru ne o 
labilir? Ümit ediyor ki büyiik devletler 
arzularım küçük milletlere kabul ettir
mek husuıundaki nazariyelerinden artık 
vazgeçecelerdir. Ben de endiıine temin 
ettim ki Fransanm cümhufıyetçi halkı, 
memleketlerin sulh içinde müsaviliğioi 
istiyor. 

Birden bana bir sual soruldu: 
( Cümhuriyetçi, demokratik rejim ve 

bu rejime kartı tevcih <ldilmit hücum • 
lar hakkında ne diitünüyorsunuz?) 

Ben de, cümhuriyetlerin, beıeri tah· 
siyeı:in &Ol'bestçe inkiıaf bulabileceği bi
ricik rejim olduğu cevabını verdim. De· 
dim ki:. 

- Milletinizin topraklannı urtardığı 
nız için s[zi methü sena ettiler. Fakat 
milletinize cümhuriyet idaresini vermek 
le onu ikinci b:r defa daha kurtardinız. 

* * • 
Akşam, Boğazın üzerine iniyor. Ka 

bataı çeımesinin etrafını, büyük mezar 
lığın servilerini gölgeler alıyor. Sultan 
Haınidin maiyeti ile, fakat korku için
'cle kapandığı Yıldız bahçeleri karanyor. 
Topkayı &arayı gibi Yıldız da eski Tür
k'yenin entrikalrıoı ve cinayetlerini ha· 
tırlatıyor. Paul Cambon'un sefirler köt· 
künde huzura çıktığı zamanlara ait fık
raları ne eğlencelidir. Padi§Bhı yumu • 
§Blınak için ona i> k hoıuna giden poliı 
romanları götürürmüş. Anlattıklarına 
göre, Abdülhamit bir köıkün tepesin • 
den, eFnde durbin denizi, Beyoğlu ve 
lstanbulun evlerini, Boğazın öte tarafla· 
nnı, amcazadelerinin sayfiyelerini ta -
rassıd edermiı. Malta köıkünde Os • 
manlı meşrutiyetinin babası olan Mitat 
Paıamn davası görülmüştü. 

M. tat Paşanın intikamı alıruruıtır. 
Ben liberal büyiik bir devlet adamını, 
bir vatanperveri, bir cümhuriyetçiyi gör 
düm.. 

Sinemaların 
Vaziyeti 

(Başı 1 inci sahifede)' 
gibi iı sahiplerin· n de vaktinde iılerine 
gitmelerine de mani tetkil etmektedir. 
Binaenaleyh geceleri oyunların saat 20 
30 dan ifbaren baıhyaıak nihayet saat 
24 ten evvel h
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tirilmesi için icap eden ted 
birlerin İttihazı) 

V eki.Jetin bu kararında görülüyor 
k', istihdaf edilen gaye: Halkın sıhhati 
ve sabahleyin mesaiye erken baılayan İf 
aahiplerinln işlerinden geri kalmamasını 
temin için oyunların geceleri saat yirmi 
dörtten sonraya bırakılmamasıdır. Ta • 
vazzuh eden bu vaziyet dahilinde oyun· 
!arın ve sınemaların batlama saatinin 
mutlaka saat 20,30 da veya diğer mu• 
ayyen bir saatte baılamaı mecbur:yeti 
yoktur. Sinema ve tiyatrolarda hafla • 
ma saati olduğu gibi muhafaza edileb'ilir. 
Ancak yirmi dörtten evvel ( yaıni gece 
yansını tecavüz etmeden) bitirilmesi 
laz:ım gelmektedir. Eaasen sinemalar bu 
gün ekseriyetle saat yirmi dörtten ev· 
ve! süvarelerini bitirmektedirler. Ancak 
lıazı oyun yerleri vardı ki, bunlar sinema 
tiyatro, konser, vayete gibi biçok feyle 
ri programlarına doldurmakla ve tatil 
için gece yarısını bir bayii de geçimıek 
ted::rler. Herhalde vekaletçe itihaz olu
narak tebliğ edilen karar bunları istih· 
daf etmektedir ki, bunun da pek muva
fık olduğu aıikardır. yalnız Şehir ti • 
yatı-osunda tems111er saat 21 de bafladı· 
ğı ve perde araları .ta kıaa olduğu halde 
bazı piyealer ancak yarımda bitebilmek 
tedir. Belediye kanunu mucibince kararın 
tatbikı ve saatlerin tebligata göre tanzi 
mi belediyelere ait olduğundan belediye 
oyunlarm ve sinemaların 24 ten evvel 
bitrilmesi hususunda alakadarlara teb
ligat yapacaktır. Bu hayırlı vaz'yet kar
ıısında ne ciddi sinema ve tiyatro mües 
seseleri, ne de halk için ortada mesele kal 
mamıı oluyor demektir. 

Ankarada umumi 
evlerin yeri 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Züb,. 
revi hastalıklar men'i fuhuı nizamna 
mesi mucibince Ankara Viliyetinde 
teıekkül eden komisyon ıehirde açı· 
lacak umumi evlerin yeri hakkında 
tetkikata baılamıştır. 
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MEMLEKET:tl::\~ 
Memlekette 1 Yün dengi 

İçinde altınlar Hava vaziyeti 
Son 24 saatte nerelere 
yağmur ve kar yağdı? 
ANKARA, 18.A.A. - Ziraat Ve-

kaleti meteoroloji enstitüsünden alı· 
nan maliimata göre aon 24 aaat zar
fında Trakyanın mühim bir kısmı ile 
Marmara havzası, Orta Anadolu, Kon 
ya ve göller havzası hariç cenup ıar .. 
ki Anadolu, Karadeniz kıyıları tema• 
men yağıfsız geçmiıtir. Y ağıı Sivas' 
dan maada yağmur ıeklindedir. An
kara ve Aksaray'da do"u ile kanııl< 

yağmur ve oraj kaydedilrniıtir. En 
farla yağıı 48 milimetre ile Rize'dir. 
Ordu'da 26, Giresun 24, Ankarada da 
9 ve orta Anadolunun diğer yerlerin• 
de 2 ili 9 milimetre arasındadır. 01'
ta Anadolunun en fazla Bolu havali
sinde 18 milimetre yağı§ olmuıtur. 

Sivas'da yağmurla beraber kar yafmıı 
i•e de suhunetin yüksekliği yü<ünden 
toprağı örtememiıtir. 

Evvelki günden beri hava t\ızyikinin 
farkİ Anadolu hariç olmak üzre bütiltı 
Türkiyede tedrici bir surette yükselme
•İ neticesi olarak hava ıuhuneti bir gün 
evevı kine nazaran 3 ili S derecesi.nde de
ğiımek ıartiyle bir dütüklük gÖ&lermiı· 
tir. Bununla beraber Orta Anaıloluda 
Konya, ıarki Anadoluda Erzurum ve 
Karı hariç olmak üzre diğer yerlerde 
bu sabahki sühunet 11fırın bir kaç dere
ce üzerinde raaat edilmiıtir. Konya, Er
zurum ve Kaıs'da ıuhunet sıfırın alıln· 
da bire kadar düımüıtür. Ankarada iki 
gün evvel gece suhuneti 9 dereceye yiik
selmiıken bu sabah •ıfırm üstünde iki 
olarak kaydedilmittir. Ankarada yarın 

için gece ıuhunetinin daha fazla dütece
ği tahmin edi'ebilir. Buraaya son üç 
gün zaı(ında düıen ıiddetli yağmurlar 
Nilufer çayını taşırmııtır. Çayın feyeza• 
nı devam etınektedir • 

Gazi Hz.nin Eskişehirlilere 
ve Giresonlulara armağanı 

ESKiŞEHiR, 17. A.A. - Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerinin halk fn·kaıına 
ve halkevine armağan etlikleri imzalı fo
tografileri bu akıam parlak merasimle 
fırka ve halkevi salonlarına asılmııtır. 

Fırka salonunda yap,'an bir toplantı· 

da muallim Cemal ve temyiz mabkemeıi 
reislerinden Fuat Hulusi Beyler birer 
hitabe söylemi,lerdir. Aynca bir inıat 
yapılmıı , büyiik kurtarıcının hatıra ve 
menkabeleci yadedilmiş, konser verilmit, 
eğlence'er tertip edilmiştir. Bu içliimaa 
yüzlerce yurttaı iştirak etmiı ve Es
kiıehir mesut bir gece yaıaınııtır. 

GIRESON, 1 7. A.A. - Reisicüm
hur Gazi Hazretlerinin Cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümü hatırası olmak Üz· 
re ıehrimiz halk f.rkası vilayet idare 
heyeine ve halkevine hediye buyur
dukları .,J yazıları ile imzalı focoğ

rafileri gelmiştir. Bu kıymetli arma
ğan pek yakında nıerasimle fırka ve 
halkevi aalonlarına konacaktır. 

--o--

iki kişi yaralandı 
AYDIN, (Milliyet) - Evvelki 

gün Aydının Ovaeymiri köyünde 
Hacı Mehmet kuyusu batı mev
kiinde bir vak'a olmuş. Bir ktr bek
cisile bir köylü yaralammttır. Va
k'a şöyle olmu,tur : 

lşıklı köyunden Germencikli oğ 
hı Mustaf.a ile kardeti Ahmet or
tak olarak, Tabak çingir oğlu Meh
met efendinin bu mevkiideki tar· 
lasını ortak olarak çift sürerken 
Ovaeymiri kır bekçisi Süleyman 
oğlu İsmail ile ayni köyden muha
cir Veli oğlu Musa yanlarına gel
mit ve beraberlerinde getirerek 
meraya sah verdikleri hayvanları
nı alıp götürmek istemişlerdir. 

Mustafa ve Ahmet hayvanlarını 
vermemitler ve aralarında müna
zaa çıkmıf. Münaza neticesinde 
bekçi ve Musa Ahmede bir sopa 
vurmuflar, Ahmetle Mustafa da 
bıçaklarım çekerek bekçi lsmaili 
sol botluğundan ve Musayı da gök
aünden yaralamıalardır. 

Vak'adan hab~rdar olan jandar
ma Kumandam yüzba,ı Recai 8. 
in aldığı tedbir sayesinde suçlular 
hemen tutularak adliyeye teslim 
olunmuf, yaralılarda hastahaneye 
kaldırılmı,lardır. Yaraları ikisinin 
de hafifdir. 

Aydında içtimai yardım 
AYDIN (Milliyet) - Halkevi

mi içtimai yardını fubesi tarafın
dan ilk ve Qrta ~ktep fakir tale
belerine sıcak yemek verildiğini 
bildirmittim. Şube kimsesiz orta 
mektep talebelerin ak,am yemekle 
rini de vermektedir. Yakında bu gi 
bi talebelerin ak,amları kalmaları 
için bir yerde temin olunacaktır. 

Şübenin çalışkan reisi Mazhar 
Beyin bu husustaki çalı,maları ne
ticesi yemek verilen talebelerin sa
yısı her gün artırılmaktadır. 

Köylülerimiz ia.e komitesine 
aynen erzak vermek suretile her 
memleket işinde olduğu gibi bu ha, 
yırlı işte de ön safta yörüyorlar. 

---Koca muhtarağanın başı-
na hayli işler açtı 

KANDRA, (Milliyet) - Kazaya 
tabi Hocaköy nahiyesinin Okçular kö 
yü ahalisinden Koca Muhtar Ağa, bir 
borç meselesinden dolayı bundan iki 
sene kadar evvel bir köylüden 200 
okkaya yakın bir yün dengini icr" 
marifetile almııtır. 

Aradan epeyi bir müdet geçtiği 
halde, hatıiı yakm zamana kadar yün 
lere müıteri zuhur etmemi§, etmi§ ise 
de Koca Muhtar Ağanın istediği fiat 
alıcılar tarafından verilmediği için sa 
blamaınıttır. 

Koca Muhtar Ağa yakın zamanda 
koyunlarına anz olan bir hastalıktan 
dolayı bütün hayvanlarını elden çı· 
karımı ve hepsini de paraya tahvil et 
miıti .• 

Bu suretle eline geçen paraları. 
senelerdenbcri biriktirdiği paralarla 
birlikte altına tahvil ettirmiı ve ken• 
diainin kilitli bir yeri olmaması dola
yısile bir müddet yanında gezdirmİ§· 
se de karısından daha fazla gçlinine' 
emniyeti olduğundan ona emniyet et 
mit ve 11kı •ıkı tcnbih ederek kimse 
nin görmiyeceği bir yere saklamasını. 
ve kimseye de bundan bahıebnemesi. 
ni söylemiıtir •. O günlerde gelin ha. 
nım kocasile birlikte , Adapazarın 
bir düğüne gideceği için, paraları se• 
nelerdenheri ıatılamıyan ve hatti. u• 
nutulan büyük yün denginin içine sak 
samı§ ve bir kaç gün sonra Adapaza· 
rma hareket etmiıtir. 

Bu sırada yiinlere Yürük Hasan 
İsminde birisi talip çıkmıı ve fiatler• 
de uyuıulduğu için Koca Muhtar A
ğa büyük yün dengini Yürük Hasa• 
nm arabasına yiiklelınİ§ ve yalnız yiiı 
!erin hesabını tamamen almıttır. Her 
kes düğünden avdet elınİf.. Aradan 
bir kaç gün geçince gelin hanımın ak 
lına paralar gelmit ve yiin denginin 
aatıldıfmı anlayınca meseleyi anlat• 
mıştır. Bunun üzerine Koca Muhtar 
Ağa hemen atına atlamıı ve Karaıoe 
zinlerde Yürük Huaru bularak altın 
!arını istemi§ ve hattiı yan yanya bi
le taksime razı olmıııtur. 

Yürük Hasan iıe yün dengini he
nüz açmamıı olmasına rağmen içinde 
bir ıey olmadığını ve bir §ey gönne• 
diğini iddia etmit ır.e Muhtar Ağayı 
evine bile almamıtlır. Bununla bera. 
her Hasan askerliğini yeni bitirmit 
genç ve fakir bir rençper olmakla be 
raber evvelce yol kesmek ve hayvan 
sirkatinden dolayı bir kaç tane de sa 
bıkası vardır.. Koca Muhtar Ağanın 
zabıtaya müracaatı üzerine Yürük 
Hasan derhal yakalanmıt ve İcra e
dilen bütün taharriyat ve tetkikata 
rağmen altınlar hakkında bir emare 
ve delail elde edilememiıtir. Bunun 
Üzerine askerliğini ikmal ettikten son 
ra artık doğru dürüst olmakta oldu· 
ğunu iddia eden Yürük Hasan serbest 
bırakılmııtır. Koca Muhtar Ağa da 
meseleyi iabat edemediği için fevkala 
de müteessir olarak ayrdmıttır .. ve 
takibat icrasından vazgeçmittir. 

Aradan on beı yirmi ııün geçince 
de zaten mesele de unululmuftur. 

Fakat bununla beraber Yürük Ha 
sanın hayatta yapmak istediği bir iki 
arzusu vardır. Ve bunlara ne zaman• 
danberi malik olmak istemektedir. 

Bunlardan en ehemmiyetlileri ıun 
!ardır: Kiığıthane çifte tellisi ve Ka· 
radayı plaklarile beraber üstünde 
kelp resmi bulunan bir gramofon 
makinesi, Gümütlü bir kırbaç, bir de 
memur Japkasile (fötür ıapka) yumur
ta ökçeli ve karasaçlarnn renginde 
(kendi saçları) parlak derili bir a• 
yakkabıya sahip olmak .. 

Albnlar meselesinin unutulması 
Üzerine bu arzularına kavuımanın 
vakti geldiğini gören Hasan hemen 
bunların tedarikini dütünınüt ve bu 
hususta icraata bile koyulmuttur. Fa 
kat bununlaberaber eskidenberi önü 
ne gelene anlattığı bu arzu1arına ni.., 
hayet, kavuşmakta olduğu herkesin 
nazan dikkatini celbebniıtir. Mutat 
hiliıfına vaziyette bir fevkaliıdelik zu 
bura gelmekte olduğunu gören kom
ıular Koca Muhtar Ağaya hııber ver 
mitlerdir .• Koca Muhtar Ağa Yürük 
Hasanı mahkemeye vermiıtir .• 

Söke kendisine IAzım maki
nayı vermadi 

AYDIN, (Milliyet) - Sökcde bu· 
lunan ve tamir edilen (Ekskvatör) 
makisenin Mersine gönderilmeıi Na· 
fia Vekaletinden vilayete bildirilmiş· 
tir. Viliıyetimizde bir çok mühim ha• 
taldıklann kurutma amellyelerine 
baılanıldığı bu günlerde makinenin 
alınmamasını viliıyet makamı Veka
letten temenni etmifti. 

Vekalet vilayetin müracaatını ka• 
bul ederek makinenin kalmasını ten· 
sip etmiıtir. Yeki.Jetin bu karanndan 
bilhassa köylülerimiz çok mütehassiı 
ve memnun kalıruılardır. 

Aydında su meselesi 
hallediliyor 

AYDIN, (Milliyet) - Aydınımı· 
zın baıhca ihtiyaçlarından biri olan 
•u meselesi de düzelmek üzeredir. 
Su yollarının yeni bir projesi yaptırıl· 
mıftır. Bu proje bütçenin müsaadesi 
nisbetinde bir kaç sene zarfında tat· 
biki ve ıehir haricindeki ana yolların 
yapılmasına başlanması hakkındaki 
tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bet 
senelik programa dahil olan 1 O bin 
metre kaldırım ve bir çok cadde ve 
sokakların teıviyei tra.biye ameliyesi 
de Belediyece münakasaya konul~ 
muıtur. 
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Spor 

Murahhas isteniyor 
lstanbul Mıntakası Vole;yııol ııe 

Basketbol Heyetinden: 
ittifaka yeniden dahil olan klüple

rimizin de voleybol, baıketbol birinci
liklerine iıtiraklerini temin için fikis
tür tanzimi 21.12933 peqembe saat 
17 .30 a tehir edilmiıtir. 

iştirak edecek klüplerimizin tayin 
olunan gün ve aaatte mıntaka merke
zindeki heyetimize salahiyetnameli 
birer mura.hhaa göndermeleri, akıi 
takdirde haklarını kaybedecekleri kat 
İyetle tebliğ olunur. 

Liman teşkilatında yeni 
değişiklikler 

lktıaat Vekaleti tarafmdaın liman teı 
lôlab kdarosunda mühim değiıiklikler 
yapılm1ş, birçok liman reisleri tekaüde 
sevkedilni§tir. Bu arada lstanbul liman 
teşkili.tında da bizı tebeddüller olmut
tur. Yeni tayin ve tebeddüUer §Unlar -
dır: Kontrol memuru Remzi Fey Foça 
liman nlisliğineı gemiler memuru Zeki 
Bey Alaplı liman riyuetine, kontrol me 
muru Hüsnü Bey Şile liman reiıliği
mümeyyiz Arif Bey Urla liman re'iıliği
ne, Fen heyetinden Hayrettin Bey iz
mir fen heyeti azalığına, mümeyyiz Şük 
rü Bey lzmir deniz ticareti müdürlüğü 
mümeyyizliğine, baş-kJavuz muavini A
z"z Mahmut Bey fen ıubesi azahğma ta 
yin edilmişlerdir. Bundan ~lı:a. fen he
yetinden Atıf Bey tekaüde ıevkedilmiı. 
mümeyyiz Basri Bey iıtafutik mümey -
yizilğine, Sabit Bey birinci sınıf kontrol 
memurluğuna, liman memuru Sabri Bey 
istatistik katipliğine, marif katibi Ziya 
Bey de Ayniyat memurluğuna nakil ve 
tayin edilmiılerdir. Kontrol rniirakıp 
memurluğuna Cide liman reisi Sabri, 
tnemurluklara da Kemalettin ve Şevki 
Beyler get"rilmitlerdir. Bunclan ~ka 
diğer limanlan:la yapıla§ değiıiklikler 
fUnlarclır: Ordu lİmml reİ•i Şaban, Gi
reson liman re.isi H1mi, Silivri liman 
reisi Hüsnü, Şile liman reis Adan, E • j 
reğli funan reisi lnnail Beyler tekaüde 
sevked"hniller, H- liman reialiğine 
Ali Rıza, Rizeye Mehmet Ali, Orduya 
Şevki, Ereğliye Nurett'irı, Fataaya Ke -
malettin, Silivriye Nazif, Ünyeye de 
Mehmet Hayri Beyler tayin edilmİ§ler
dir. 

Türk jinekoloji cemiyeti 
içtimaı 

Kadın hekimleri tarafından teşkil 
edilmit olan Türk jinekoloji cemiyeti bu 
senenin üçüncü içtimaıru Profesör Ke
nan Tevfik Beyin reisliği altında akdet 
miıtir. Bu cel•ede: Muallim Ali Fuat 
Bey - bir dıt g~belik vakuınm radiolo
gique teıhisi hakkında tebligatta bulun 
mıq, - Dr. Ahmet Aımı Bey - iki taraflı 
bir (Hydrcsalpiruı:) müstahzan takdim 
etmİf, Dr. Orhan Tahıin Bey. - ~ka-
11 tarafmdan yapılan kürtaj eana&mda 
rahmi delinmİ§ ve baraaldarı harice çe
kilmiı bir kadında yaptığı tam5r edici 
ameliyattan bahsetıniıtir. Profesör Ke
nan Tevfik Bey. - gebeliğin röntgen'le 
teşhisi hakkında tebligatta bulunmuı, bu 
nun, gÜnün yeni bjr meselesi olmadığn 
ve bu tethls uıulünün son senelenle elk 
ikte geçirdiği tekamül) safhalarını ve 
tatbik aalıalannı uzun ve müdellel bir 
surette izah etmiıtir. Bu vakalar hak
kında yapılan hbbi münakap)ara; Ke
nan Tevfik Fuat Fehim, AJi Eaat, Ah • 
met Asım, Orhan Tahainı Hadi lh&an, 
Nuri Süleyman Beyler iıtirak etmİ§tİr. 

Davet 
Trabzon liaeıi mczunlan cemiyetin

den: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 21-

12-933 perşembe günü saat birde lstan
bul Halkevinde toplanacağından bilu
mum alakadarların teırifleri ehemmi -
yet le rica olunur. 

1 KGç:Uk halııerler 
• Şelu'anize gelen Sıhhiye V elWeti 

batmüfettİ§i Fuat Bey diin Sıhhiye mü
cliriyetinde meşgul olmuıtur. Fuat Be
yin tehrimizde baza sıhhi müeueeleri 
teftiş ederdrtir. 

•Evkaf umum müdürlük hukuk iP., 
ri mütaviri Murat Beyin vefah üzerine 
münhal kalan bu vazifeye l.tanbul Ev -
kaf müdiriyeti hukuk iıleri müdürü Sü
leynwı veya daire u'llbtlarmdan La -
tif Beylerden birinin tayin edilecelderi 
aöylenilınekteclir. 

Tarihi roman : 3 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Al''V ALIK YOLU 
SAADET vapuru 20 Birinci 

Kanun Çarşamba günü saat 19 
da Sirkeci rıhtımından kalkarak 
gidif te, Gelibolu, Çanakkale, Kü 
çükkuyu, Albnoluk, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek. Dö 
nütte bunlara ilaveten Bozcaa -
daya uğrayacaktır. -----

MERSiN -IZMIR-SUR'AT 
YOLU 

lNöNO vapuru 22 Birinci Ka 1 

nun Cuma günü saat 10 da Sirke 
ci rıhbınından kalkarak doğru 
İzmir, Antalya, Mersin, Payasa 
gidecek. Dönüşte bunlara ili.ve -
ten Alanya. Küllük, Çanakkale
ye uğrıyacaktır. -----

MUDANYA YOLU 
TAYYAR vapuru her Per· 

tembe günü Tophane rıhtımın
dan saat 9,30 da hareketle Mu 
danyaya gidecek ve gelecektir. 

Nümunesi mevcut bilet torba
larmrlım x 200 adedi pazarlıkla 
yapbrdacakbr. İsteklileri hergün 
saat 10 dan 12 ye kadar leva -
zım müdiriyetine gelmeleri. 

-~ Dr. IHSAN SAMI.._ .. 
lST AFİLOKOK AŞISI 

istafilokoklardan mütevellit (ergen-
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

arpacık) ve bütiin cilt ha•talıldarma 
karıı pek tesirli bir qıdır. Divan-

-- yolu No. 189. 10560·._-ıııi 

•DARÜTTALİM• 
Muıiki müessisi muallim 

F AHRI ve Talebeleri 
veznecilerdeki salonda ramazanda 

"- ıcrcnuümsaz olacaktır. (11206) -

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

(10527) 9021 

.-.-VESiKA-.. 
Emlaki mazbuta yurtluk ocaklık 
Yesikaaile her nevi bonolar satar 

ve alır ve mukabili emlik alırtle 
vergi borçları kapatır. Balıkpa-

zar Makıudiye Han No. 35 
._.M. DERVİŞ• (11186) 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Harbiye Mektebi Talebele
rinin yeni elbise talimatname
sine göre harici elbise kaputla
rının apulet şifr romen sınıf ve 
mektep numarasiyle şapkaları
na haki kurdela ve ay yıldızla
rı 21-12-933 perşembe günü 
saat 15 te aleni münakasa ile 
yaptırılacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gÜn ve müna
kasasma girecklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (615) 
{6567) 9097 

• • * 
Harbiye ve merbutu mek-

Güneşin Oğlu 
ona, yanunazhğmdan dolayı (Bo
ra) adını vermitti. 

Günet'in öldüğü (Bor) köyü de 
oğlunun adıle anılıyordu. 

Günet öldükten aonra, oğlu an
nesile beraber tekrar (Sert - elli) ye 
gel mitti. 

Türkler (Bora)yı çok sevdikleri 
için, Günef ölünce, oğlunu kendi
lerine bıq yapblar. 

Bora, babası gibi, ölümden ve 
döğütten yılmayan, azimkar, kuv
vetli ve irade sahibi bir gençti. 

(Bora)nın asıl adı (1) (Buğu) 
idi- Fakat herkes ona (Bora) di
ye hitap ediyor, annesi bile onu bu 
adile çağırıyordu. 

Bora yirmi yatma basınca, baba
sının at kılından örülmüf • atalar
dan kalma - kutağmı ve keskin 
kılıcını beline takacak, baflı batı
na buyrukluk çağma girecekti. 

Kabile işlerine ihtiyarlar bak•
yordu. 

(1) Geyik demektir 

Yazan: lakender FAHREDDiN 

Günefin oğlu, yatının çabuk iler
lemesi için, her gün sabahtan akşa
ma kadar etraftaki köyleri dolıqa
rak fazla yol yürüyor, koşuyor, 
hendekleri ve dereleri atlayıp ge
çiyordu. Bir gün annesi ona: 

- Oğlum, çabuk yürüyen insa
nın yatı da çabuk yürür •... demitti. 

Bora, annesinin bu sözünü unut
mıyordu. 

Her gün yol yürüyor, yirmi yatı
nı doldurmağa çalıtıyordu. 

• • • 
( Hitay ) kimin kızıdır 
(Bor) köyünde (Hitay) adlı 

genç bir çoban kızı vardı. Bu, Or
ta Asyadan Dicle - Frat boylarına 
inen ilk Türk kafilesinden (Sert el
li)nin kızı idi. 

Hitay, babası öldükten sonra, 
Bor da yalnız kalarak, koyun sürü
lerini gütmeğe batlamıftı. 

Hitay o civardaki köylerin en 
güzel kızlarından biri idi- Henüz 
on beş yaşına bile girmemitken, 
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1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
Catalca müstahkem mevki 

ihtiyacı için açık münakasa i -
le 6,000 kilo sabun satın alı -
nacaktır. İhalesi 26-12-933 
salı günü saat 14 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve münakasaya İş· 
tirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teminatlariyle Fın
dıklıda Üçüncü kolordu satm
ahna komisyonuna müracaat -
ları. (6695) (511) 9186 . . .. 

Çatalca Müstahkem mevki 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
2,500 kilo zeytin yağı satın a
lınacaktır. İhalesi 26-12-933 
salı günü saat IS tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek Üzere 
her gün ve münakasaya İşti -
rak İçin de o gün ve vaktinde 
teminatlarile Fındıkbda Üçün 
cü Kolordu satınalma komis -
yonuna müracaatları. 
(6696) (510) 9187 

• • • 
K. O. ve l. F. ihtiyacı için 

46,000 kilo sabun kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İ -
halesi 26-12-933 salı gÜnÜ sa 
at 14,30 dadır. Taliplerin ev -
saf ve şartnameyi görmek üze 
re her gÜn ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin
de teklif ve teminat mektupla
rile Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (6697) (512) 

9188 
• • • 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
28,500 kilo zeytinyağı kapa -
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 26-12-933 salı gü
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin evsaf ve şartnameyi gör -
mek üzere her gÜn ve münaka 

tepler ihtiyacı için onbin kilo 
sabun 27- i2-933 çarşamba 
günü saat 14·te aleni münaka
sa ile satın ahnacaktır. Şartna 
mesini gör~pl<lerin her gün 
Vt' münakasasma gireceklerin 
belli saa#nde Merkez Kuman
danlığı Satmahna Komisyo
nunda hazır bulunmaları • 
(639) (6707) 9214 .... 

Levaznn Deniz Yollama 
Müdürlüğünün Sarını Romör 
körünün tamiri 27-12-933 çar 
şamba günü saat 15 te aleni 
münakasa ile yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer
ke:ı: Satmahna Komisyonuna 
gelmeleri. (642) (6710) 

9217 

Topçu ve nakliye mekteple
ri ihtiyacı için 17 kalem mal
zeme 24-12-933 pazar günü 
saat 14,30 da pa~arlıkla satın 
alınacaktır • Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı satınalma komisyonuna mü 
racaatlan. (684) (6978) 

göz kamaşbran güzelliği her tarafa 
yayılmıfb. 

Bir gün (Bora) kendi adile anı
lan köyün kenarından atını süre
rek geçerken, yolda bir koyun sürü
süne rastladı. Koyunlar yolu kap
lamıttı. Bora yoluna devam edeme
diği için, uzakta duran çobana hid
detle bağırdı: 

- Sürülerini çek .• Yolumu aç .. ! 
Yoksa, abnıı koyunlarının aırtm
dan sürüp geçeceğim! 

Hitay elindeki deyneği salladı •• 
Koyunlar çayıra doğru kotuttular .• 
Yol açıldı .• Bora tekrar atını sürdü 
ve genç kızı elile selamlıyarak ge
çip gitti. 

lki - ırmak arasında ki yaylanın 
en güzel yerinde kurulan bu sessiz 
ve tenha köyde bir kaç çobandan 
ve bunların karılarile kızlarından 
başka kimse yoktu. Hitay, alil ana 
sına her gün süt ve tereyağı geti
rir, ona bir çocuk gibi bakardı. 

Hitay iki yatında öksüz kalmıt
tı .. Babası öldükten sonra çoban 
deyneğini anası aldı.. On yıldan 
fazla koyun sürüsü güdtü. Hitay'ı 
büyüttü. Fakat, bir gün yayladan 
gelirken gözleri karardı .. Aktam 
üstü köye dönüşte ayağı burkuldu .• 
Bir çukura düştü •• Beli ve bacakla
rı incindi .. Kendini kaybetti. 

Hitay'm anası iki yıldır yatalak 

saya iştirak için de o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kolordu Satmalma ko
misyonuna müracaatları. 
(6698) (513) 9189 

:;. :;. :;. 

K. O. ve 1. F. kıtaları ihti
yacı için kapab zarfla müna
kasaya konulan 48,000 kilo 
Mercimeğe teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlı 
ğa konmuştur. İhalesi 20-12-
933 çarşamba günü saat 14 te 
dir. Taliplerin pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinde 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (530) 
(6902) 9512 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka i -

çin pazarlığa konulan 113,000 
kilo kuru fasulyaya talip çık -
madığından ihalesi 20-12-933 
çarşamba giinü saat 15 e bıra
kılmıştır. Taliplerin şartname 
yİ görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa İştirak için de o gÜn ve 
vaktinde Fındıklıda 3. Kolor -
du Satınahna komisyonuna 
müracataları. (537) (6928) 

9552 
••• 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastaneleri ihtiyacı için müte -
ahhidi nam ve hesabına pazar
lıkla 298 ton Kriple maden kö 
mürü sabn alınacaktır. ihalesi 
20-12-933 çarşamba giinü sa
at 15,30 dadır. Taliplerin şart 
nameyi görmek için her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o gÜn 
ve vaktinde Fındıklıda kolor -
du Satınalma komisyonuna mü 
racaatları. (6953) 

9553 
••• 

Safranbolu Askeri SA. AL. 
KO. dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 
konulan 170,000 kilo una tek
lif edilen fiyat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 20-12-933 çarşamba 
gÜnÜ saat 14 tedir. Taliplerin 
pazarlığa iştirak için o gÜn ve 
vaktinde Safranbolu Askeri 
SA. AL. KO. na müracaatları. 
(3434) (6954) 9554 

* • .. 
Tayyare fabrikası için 1 7 

kalem kalorifer malzemesi pa 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 20-
12-933 çarşamba giinü saat 16 
dadır. Taliplerin şeraiti anla -
mak üzere her gÜn ve pazarlı -
ğa iştirak için de o gÜn ve vak 
tinde Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na müracataları. 
(543) (6955) 9555 

"' * "' K. O. hayvanatı ihtiyacı i-
çin pazarlıkla 50,000 adet 
Beyğir mıhı satın alınacaktır. 
İhalesi 23-12-933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve pa
zarlığa iştirak için de o gÜn 
ve vaktinde Fındıklıda K. O. 
Satmalma komisyonuna mü-

hasta idi. Şimdi beslemek sırası 
kızma gelmişti. 

Çoban kızı, o gün sürülerini ür
küten delikanlıya çok kızmışb. 
Köyde anasının sütünü verirken, 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Alacağın olsun, kıratlı yiğit ..• 
Bir gün olur, ben de senin sürüleri
ni kışkırbrun ! 

Birinci kısım 
_.,_ 

(Güneş) in oğluna kız 
aranıyor 

Bora, kabileye ba9 olduğu gün
denberi anasının tazyikinden usan
mıtb· Ulun hatun biricik oğlunu 
kabilenin güzel kızlarından birile 
batgöz etmek istiyordu. 

Bir sabah annesile bat başa ko
nufuyorlardı: 

- Oğul, baban ölüm döşeğinde 
yatarken, söylediği sözleri ne ça
buk unuttun? Soyumuz senin oğul
ların ve torunlarınla üreyecek .. ! 
Babanın gözleri arkada kaldı .. Se
ni elile evlendirmek istediği halde 
birdenbire yatağa düştü.. Dilekle· 
rinin hiç birini göremedi. Ben de 
bir gün gözlerimi kaparsam, dün
yada büsbütün yalnız kalırsın! 

- Ben evlenirsem, burada bağ
lanır kalırım, anne! 

Onu senelerden beri tanır, eljrılirda ve so!juk 

ıalgınlığındaki çabuk lesirlol bilirsin.iz: .. 
1 EB markasının ıekel!ül etliğl ASPJRlN, sızı bun• 
d;n sonra dahi memnun edecektir:.' 

ısrarla tASPiR .. 
2 ve 20 komprlmellk ambalajlarda bulunur. 

~=--... Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz) 
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Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
l - Muhafaza Memurları için 391 metre kaputluk 

maş pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 21-12-933 tarihine raslayan Perşembe 

nü saat 11 dedir. 
3 - İstekliler biçilen bedelin yüzde 7,5 olan muvalc 

kat güvenmelerile belli saattenevvel komisyona gelmeleri. 
4-Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alıJl 

bilir ve nümunesi görülebilir. (6982) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komis onu ilAnlan. -=-----

N e v ' i Mıktarı 
Elek ve Aksamı 4 
Presa 2 
Presa Sandığı 25 
Delikli masa ilavesile bera her 6 
Uzun Masa "12 M." 30 
Tahta Sandalya SOO 
Bölme 6 

Nev'i ve Mıktarları yukarda yazıb Manipülasion ale 
lerile saire kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler 
liste ve krokileri gördükten sonra zarflarmı nihayet 6-1 
934 cumartesi günü saat 14 de Galatada Alım ve satnn I< 
misyonuna vermelidirler . ( 6861). 

racaatları. (541) (6976) 
• • • 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için pazarlıkla 2,500 adet İp 
yular satın alınacaktır. ihale
si 23-12-933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir, Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek Ü 
zere her gÜn ve pazarlığa İş 
tirak için de o gÜn ve vaktin
de Fındıklıda Kol Ordu satın
alma komisyonuna müracaat-
ları. (540) (6977) 

••• 
M. M. V. Satmalma K_omis 

Ben (Sert elli)nin yosmalarmı 
senden iyi bilirim .. ! Onlar benim 
kanımı kuruttular... Bazularımı 
porsuttular •• Ben yurduma fayda
lı bir adam olmak istiyorum. Bana 
neden: "Haydi, abna bin de etraf
taki köyleri dolaş .. Yurtdatlarmın 
isteklerini dinle .• · Kıtlık anbarları 
bot mu, dolu mu? Sırtları sağlam 
mı? Ocakları tütüyor mu?,, demi
yorsun .. ! Beni bırak, anne! Ben 
arbk çocuk değilim .. Kendi b8'ına 
buyrukluk çağma çoktan girdim. 
Yatım yirmi beşi buldu. Fakat, ev
lenmek için daha çok vakit var. 

Ulun hatun kolunu oğlunun O• 

muzuna attı: 
- Türk nesli çabuk üremeli, yav 

rum ! Etrafta batı boş gezen geyik
ler nasıl kolayca avcıların tuzağı
na düşerse, sen de yurdundan uzak
larda dolatırsan, günün birinde o 
geyikler gibi çarçabuk ya bir vahşi 
hayvanın ağzında veya bir dütman 
oku ile parçalanır gidersin! Hiç ol
mazsa arkanda - babanın seni bı
raktığı gibi - sen de bir çocuk bı
rak.. Soyumuz sönmesin, yavrum! 
Ulun hatun oğlunu sıkıştırmakta 
haklı idi. 

Kabilenin ihtiyarları da (Bora) 
nın biran evvel evlenmesi ve bir 1 
erkek çocuk yapması icin Ulun ha-, 
tunu sıkı,tırıyorlardı. 

yonundan: 
Eskişehirde iki efrat psl' 

nu ile mutbah, Çamaşırhall 
Çamaşırhane , Hamam, ve 
mumi kanalizasyon kaP8 
zarfla yaptırılacaktır. Şart 
mesini ve pl8nlarmı görJJl 
isteyenlerin her gün öğled 
sonra ve münakasaya iştir& 
edeceklerin de 15-1-934 paZ 
tesi gÜnü sat 10,30 da te~ 
ve teminat mektuplarile birJj 
te Ankarada M. M. V. Sat 
alma Komisyonuna müraca~ 
ları. (3433) (69.23..1 

Ulun hatun oğlunun yanakla11 

oktıyarak fU sözleri ilave etti: lı 
- Kabilenin ihtiyarları, ba. 

nm sözünü tutmadığımız için, bıı 
fena gözle bakmağa batladılar,~ 
ğul ! Gel, beni kırma.. Sana bir 
bulayım.. Çarçabuk düğün deJ11.~. 
yapalım .• Herkes senin oğlunu go· 
mek istiyor, Buğucuğuın ! Kuşlar 
le yuvalarında eşsiz yaşamıYor18 
gönniyor musun? 

Bora annesini kırmamak için, 'l 
vaşça başını salladı: 

- Peki .. Bir kız ara bakalıJJl 
Fakat, ok atmasını, ata binmesi~ 
benim kadar iyi bilsin ..• Ve korlcL' 
olmasın. 

• • • 
Ulun hatun oğluna alacağı lc11 

evvelden gözüne kestirmitti. • 
Aile reislerinin tensip edeceS 

kızı, oğulları reddedemezdi. Jı 
Orta Asyadan Dicle - Frat k1'11

• 

rına geldikten aonra, birleşik Jca~: 
leler arasında kökletiP kalası 
adet, Türk soylarına yabancı Jcıı.ıı 
karıttırmamak için konulmuştıı· I 

Bazı coskun delikanlıların etrıı 
taki yerlil~rle evlenmek isteıııele:; 
bu kanunun tiddetle tatbikine "\ 
le. olmuştu. Kabile ihtiyarları, ıı;, 
bir delikanlının yabancı kızla~ 
evlenmesine müsaade etmezlerıl•· 

(BitmediJ 
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E TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

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

7 

' 1 

1 

! ~uval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrustnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak aipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. i 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : Telefon No. 24470. 9016 

Oenizyolları 
lŞLET~E~.t .. 

Acenteleri : Karakoy Koprubaıı 
--Eskişehi eker Fabrikası 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarzade 
Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

EGE vapuru 19 Birinci Ka
nun SALI 20 de Galata Rıh
tımından kalkacak giditte Zon
ğuldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun Fatsa, Gireson, Vakfıke
bir,' Trabzon, Rize'ye. Dönü~te 
bunlara ilaveten Sürmene, Or
du'ya uğrayacaktır. (G920) 

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

9531 

J;kenderiye yolu 
İZMİR vapuru 19 Birinci 

Kanun SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru iz. 
mir, Pire, lskenderiye'ye gide
cektir. ( 6919) 9530 

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

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

Antalya Yolu 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

• 
ANTALYA vapuru 20 Bi -

rinci Kanun ÇARŞAMBA 10 
da Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidişte lzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönüfte 
bunlara ilaveten Finike, Çanak
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

Emlak ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından: 
(6965) 9574 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli o/0 5 faizli l 933 istikrazmın 4.000.000,- liralık ikinci kısmını tetkil eden 
(B) tertibi tahvillerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet verilecektir. 

Bandırma Yolu 
Bu istikrazın (A) tertibi hamillerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (B) tertibine, ittiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kanunuevvelden 13 

Kiinunuevvel ~amma kadarki ilk be, gün bu kabil ittirak taleplerine taluis edilmittir. 

ADNAN vapuru 19 Birinci 
Kanun SALI 20 de ldare Rıhtı
mından kalkacakbr, (6918) 

9568 

Bu müddet zarfında (A) tertibi hamilleri tahvillerini evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile ayni numaralı t:-hvilin (B) tertibi tahvillerini talep ede
bilecektir. 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibar en satışlar umuma serbeıçe yapılacaktır. 
Beheri 20 lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin fii ihracı (A) tertibi kayıt muamelesi ile (B) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin 

faizi nazarı itibara alınarak 19,70 lira olarak tesbit edilmittir. 
SATILIK KAGiR HANE 
Kadıköy iskelesine yakın 7 odalık ve 

havadar kagir hane banyo, ıu, bavagazı 

elektrik teıisab. Galatada Tünel civa
rında : HRISOVELONl BANKASl'na 

Yeni tahviller 19,70 liranın def'aten ve pefinen tediyesi şartile ıatdır. Ancak hallamızın bu istikraza ittiraklerini temin edebilmek üzere Bankalar 
aşağıdaki şartlar dairesinde teshilat gösterm eğe amadedirler. 

1.- Peşinen bet lira tediye edilmek şa rtile kayda iştirak olunabilecektir. 
2.- Tahvil bedellerinin bakiyesini te' kil eden on bet lira üç ay ve üç taksitte tahsil ' olunacakbr.Bu suretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kunıt 

fazla tediye edilmit bulunacaktır,ki bu da Bankaların bu muameleden dolayı alacakları faizi tetkil edecektir. (6623) 9114 

(11136) 
.- . . . . : . ..,. . -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Geliri tamamen Ergani Demir yolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazmm 4.000.000 -· 

liralık ikinci kısmını teşkil eden (B) tertibi tahvillerinin kayıt muamelesi ne 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Ka
nunusani 1934 de nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin, (B ) tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 Kanunuevvel 1933 tari
hinden 13 Kanunuevvel 1933 akşamına kadar evvelce (A) tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar iıe yine o 
bankalara müracaat etmeleri 18.zımdır. 

14 Kanunevvel 1933tarihinden11Kanunusani1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 
olunmuştur. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon olarak yet
miş kuruş zam olunmuştur. Bu suretle yeni le rtip tahviller on dokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satılacaktır. 

Bu tertibe iştirak edilebilmesi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ve mukabilin
de Maliye Vekili ile Cümhuriyet Merkez Bankasının .selahiyettar imzalarını taşıyan muvakkat makbuzun alınmasına 
mütevakkıftır. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Emlak ve Eytam, İş Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının 
Türkiyede ki bilumum şubelerile İstanbul ve İzmirdeki diğer bankalar tarafından yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam, İş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için (5) lirası peşin alınmak müte-
bakisi üç ay ve uç taksitte tahsil olunmak üzere taksitli satış teshilatı göstereceklerdir. (6626) 9115 

.-~ 1934 ECE MUHTIRASI~ 
!I işlerinizde intizam ve sür'atı temin eder. Bir çok faideli ve 

' 

lüzumlu malumat, ayrıca muhtıraya ilaYe edilmiştir. 
' Deposu: An1ura cac!desi 111 No, Afitap mağ8zası Mehmet Sadık 

"~ ; .... • ·• , •• ' •• - . ~ -:. • • _,, l 111111 (11114)1111111 

Nafia Vekaletinden: 
16, 18-12-933 tarihle rinde miinakasası İcra kılına

cak olan (150,000) kayın normal ve (1716) adet kayın 
makas traverslerinden {100 ,000) kayın normal ve (1170) 
adet makas traversine ait m ünakasa müddetleri görülen 
lüzum üzerine 25-12-933 ta rihine müsadif pazartesi günii 
saat 14 ve (50,000) kayın normal ve (546) adet kayın 
makas traversine ait müna kasa da 25-12-933 tarihinde 
sat 15,30 a kadar uzatılmıştı r. 

Şartnamenin teklife ai t maddeleri tadil ve teklif 
mektubu şekli tertip edilmiş olduğundan bu husustaki nü

ınunelerin alakadaranca.Anka ra'da Nafia Vekaleti Leva-
7.Dll Dairesinden ve Hayd arpaşa'da Liman işleri Müdür
lüğünden almaları. (6911) 9527 

KUR'ANI REKlM Tercümesi 
(Eski harfle) Sait Cemil Beyin 

KUR' ANI KERİM ASLI 
[Yeni harfle] Süleyman Tevfik Beyin 

Kiğıt ve tab'ı gayet nefis Ye yaldızlı ci 'di beheri 
60 Kuruş ikisi Birlikte Mücellct 100 Kuruştur. 

Taşra müşterilerimiz 140 kuruş postahln!ye teslim edip derakap kitabi alırlar. 

lliç emsali ğörülmemiş bu fırsatı kaçırmayınız. Ucuzluk Bayram sonuna kadar 
devam edecektir. Satış mahalli; 

)ıı- lstanhul Ankara Cad. Cıhan Kütüphanesi [11185] ..,.. 

Nafıa Vekaletinden: 
Münakasası 13-12-933 tarihinde icra kılman 100000 

kayın no~mal ve 1560 adet kayın makas traversi için tek 
lif edilen fiatlar haddi layiki nde görülmediğinden bu tra
versler ayni şerait altında 21-12-933 tarihinde ve saat 
15 i:e pazarlıkla satın almaca ğı ilan olunur. {6891) 

Umumi Ne,riyat 11e Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazeteeilih ile Matbaacılık T. A. Ş. 

9503 

Tarsus Mal 

Kıymeti 

Lira K. 
10400 00 

Müdürlüğünden: 
Cinsi Dönüm Sahibi Mahallesi Tapunun tarih ve No 

Bahçe 137 Mümtaz Musalla 
Bey zev
cesi Düri. 

ye H. 

Haziran 27/ 29 
322 

Hududu: Şarken Celal ettin Bey bahçesi ve tarik gar
ben Kamil Paşa bahçesi şima len Safiye H. bahçesi ceniiben 
tarik. 

Yukarda evsafı ve sairesi muharrer emvali gayri 
menkule sahibinin hazineye olan 382 lira 59 kuruş vergi 
borcundan dolayı 9-12-933 tarihinden itibaren müzayede· 
ye konulmuştur. 30 Kanunuevvel 933 tarihine müıadif 
Cumartesi günü saat 15 te ihaleyi evveliyesi ve on gün 
sonrada ihaleyi katiyesi icra kılınacağından talip olanla
rın yüzde 7,5 pey akçesini mü stahseben Tarsus İdare Heye-
tine müracatları. ilan olunur . (6858) 9502 

ZONGULDAK AMELE BIRLIGİNDEN: 
Kozluda eski kışla mevkiin de Deniz işçilerine mahsuı olmak 

üzr~ inta ettirilecek ~e bede}i ke! fi on yedi bin sekiz yüz sekiz lira
dan ıbaret bulunan bınamn ınşası yirmi gün müddetle mevki'i mü
nakasaya vaz edilmittiı. Talip ol anların ketifname ve pilıinları Zon 
guldakta Amele birliği merkezind eve İstanbulda Dördüncü Vakıf 
hanında lıtanbul Mıntakası Maad in Mühendisliğinde görebilecekle
ri ve her talibe itbu evrakin on lira bedel mukabilinde ita edileceği be
yan olunur. 

.. lh~leye gir~bilmek için Mü hendis veya Mimar olmak veyahut 
~.uh~ndıs veya l\:fımar kullanmak mecburi olduğu gibi bu gibi i'leri 
hus~~ muvaff~ı~etle başarmış_ olduğuna dair vesika ibrazıda şart 
tır.Munakasaya ıştırak edeceklerın teraiti münakasaya tamamile uy
gun olarak bedeli keşfin yüzde ye di buçuğu nisbetindeki teminat ak 
çaları veya muadil Banka kefalet mektuplarile yövmü ihale olan 30 
Kanunuevvel 933 cumartesi günü saat 15 te Zonguldak Amele birli 
ği Hey'eti Faale odasında hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(11116) 9543 

Ticaret ve Sanayi 
Müzesi Müdürlüğünden: 

için Sultanabmette Ticar• t ve S 1neyi 
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lpekiş, piyasaya toptan iT AL YA'da 

KIŞ SPORLARI 
BOL KAR kumaş vermiye başladı! 

BOL GÜNEŞ 
MUTEDİL FİAT 

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

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

ltalya Şimendifer ücretlerinde 
0/o 50. 70 
Tenzilat 

Toptan sabşlar için müracaat mahalli: 
İstanbul Sultanhamam, lpekiş 

Telgraf adresi: İstanbul İpekiş - Telefon 20695 

PiYEMONT ALPLERi ~::.·~ --La .... onecc.:.nia 13 

Otel ve 
P ~ s ·vo~ -- POLOMiTES'ler __ .. _I __ 

\.. .... "' .. a cf Ampezzo 
Cortina Tre Croci 
Campolongo 

irtifaı 
metro 

1500 
1800 
.1789 
14 ... 5 
1110 

Otel ve 
Pansiyo• --35 

. . . ,., . .. . . ' . ~. . v._ ' .. ·.r .-1 

• 

• 

Clavierea 1802 
Colle di Seatrieres 2033 
Courmaieur 1228 
Cogne 1534 
Gressoney la Trinite 1637 
Formazza Tal 1€75 
Limone 1000 
l'vıo .. arone (Streaa) U.4.i 
Valtournanche 1524 

LOMBARDiE ALPtERi 
Aprica (:>cncırio) 1200 
Bormio..Stclvio-(Valtellina) 1225 
Pontc di Legno (Breaia) 1258 

VENETiE ALPI FRi 
Asiago (Vicenza) 999 
F olgaria (Trcnto) 1168 
Paganella (Trcnto) 2124 

TOSr.AN DAGI 
Boscolungo Ahetone 1385 

ABRÜZZES'LER 
Roccaraso 
R v 

1236 

Tafsilat için: 

7 
2 

15 
5 
2 
3 
s 
3 
7 

3 
10 
9 

9 
6 

4 

8 

Canazei in V al di F aa"" 
Colle lsarco 
Corvara 1558 
Dobbiaco 1224 
La Villa 1503 
Madonna di Campiglio 1553 
Misurina 1770 
Nova Levante 1178 
Plancio ( Breasanone) ,1869 
Pordoi 2250 
Renon 1149 
S. Candido 1175 
S. Martino di Castrozza 1444 
S. Vigilio di Marebbe 1201 
Seato 
Siuıi 

Villa bassa 

\ 

1454 
1050 
1150 
950 Vipitcno 

Ortiseli ( VAL 1326 
Monte Pana ( Gardcna 1700 
~ Cristina-Plan ( 1500 
Selva 1563 

C<> { rtNA • Kış sporlarının cenDcti 
Ocell Yatalı PAn ~ivnno - -B •vük Savoy 180 
Palas, Grl"allo 220 
Pare. Concordla 100 

48 Liret 
46 ,, 
40 .. 

"Enit,, • Tepebaşı • lstanbul 

2 
1 
8 
8 
1 

13 
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10 
3 
2 
1 
2 
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1 
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8 
6 
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6 
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~ 
~·----------------------·ıııım:·------------------------Kartal icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen bir d inamo 22 

adet elektrik saati 4000 metro bakır kab
lo tel 1 O adet demir direk 20 adet tah-

ta direk 100 tahta sandaliye be§i tahta 

üçü demir masa 3 adet kameriye 

25-12-933 pazartesi günü saat 12 de Pen- ı 

dik çarıısın da açık artmna ile sablaca

ğ-ından talip olanlann o gün ve o aaatılo 

mah .. Iinde hazır bulunacak memuruna 

müracaatlcri ilan olunur. (11214) 

lstanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan: 

aiaiKTia•• 9471 

Bir alacaktan dolayi mahcuz ve lıtan
bulda Balıkpazannda Tütün gümrüğün
de Cümhuriyet Buzhanesinde mevcut 
muhtelif Vi'ô.yet ve kazalara ait 456 
sandık yumurta 21-12-933 Pcrıcmbe gü 
nü ıaad ondan ondörde kadar mahallin· 
de açık artrnna ile paraya çevrilecdği 
933-87 numaralı dosya mucibince ilan 
olunur. (11178) 

~~' ~o'S ~FRU•Ts~ 
.. Sabah uykudan nyanınca dilin 1. )'t~ 

.,,..,, Soh" 
" .. Eno• 
Wml.nla 
etl'k•tl•ti 
.. btlka-

1 al61Mtl 
r tıwlko-ı.,, 

' T,A. 6 

paslanmış bulnnması, mideııln ~ 
rahatsızlıgına alAmcttir. Tabii ~ 
hazmi temin ve inlcihazdan mote-

1 ·n lllt avarızdan ıizi vikaye 
edecek olan Eno's -Fnıit Salt K 

111.nstahzannı almak için mühlik 

&>boh •• i 
·akşam bır ' 
bardak su 
derununda 
bfr kahve 
lolı~ı mıfr:· 
don hôfidir. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Mektepte tesis edilecek atelye için mübayaası iktiza e
den alatm münakasa şartnam esinde bazı tadilat icra edildi
ğinden bu kerre yeniden aleni münakasaya konulmuştur. 
Münakasası 27-12-933 tarihi ne müsadif çarşamba günü saat 
(14) te yapılacaktır. Taliplerin bu husustaki şartnameyi 
görmek ve münakasaya İştirak etmek üzere teminat akçeleri 
ve temsil eyledikleri firmanın Noterden musaddak vekaletna 
me!erile münakasa gilnü komisyona müracaatları ilan olu-

uur. (6733~ 9282 

1 lST ANBUL BELED1YES1 İLANLARI \ 1--------------------Edirnekapı Çocuk bak m evi için alınacak 40 kalem 
kuru ve yaş erzak kapalı zarfl l münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak üzere her gÜn Levazım mü
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek ıçın de 
7 4,5 lir.elık teminat makbuz veya mektubüile teklif mektup 
larmı 8-1-934 Pazartesi gilnü saat On beşe kadar Daimi en 
cümene vermelidirler. (698 t·· 

Bir Motopomp isteniyor 
Maraş Belediyesinden: 

25-30 Bargİr kuvvetinde harik İçin son sistem bir 
Motörpomp kapalı zarf usulil • mübaya edilecektir. Zarflar 

15-1-934 tarihinde Maraş Belediyesi encümeninde açıla 
caktır. Talipler daha evvelden şartnamesini belediyeden al 
dırabilirler. (6973) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

410370 kilo Ekmek : Pazarlıkla münakasası : 23 Kanu 
nuevvel l 933 cumartesi gilnü sat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için 1 l Kanunuevvel 1933 
tarihinde yapılan münakasasında teklif edilen fiatları Vekale
ti Celilece gali görülen yukarda mıktarı yazılı Ekmeğin pazar 
Irkla münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından 
şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip ola 
caklarm da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonuna müracaatları. (6968), 

9132 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

- 1500 kilo Yün : Pazarlıkla mübayaası: 23 Kanunuev• 
vel 933 cumartesi günü saat 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı Yünün 
pazarlıkla mübaya edileceğinden şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün ve itasına talip olacakların da hizasındaki 
gün ve saatte muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka
snnpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müra· 
caatları. (6969) j 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazanın birinci gününden nihayetine kadar Köprüden 15,20 

de bir vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukarı Rumeli is
kelelerine uğrıyarak Kavaklara gideceği ve Ramazan zarfında gece
leri yapılacak seferlere ait tarifenin de iskele ve vapurlara talik edil
diği ilan olunur. (11201 ). 


