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lar anahtarları ile değil fenni 
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Yunan Hariciye nazırı bu
gün Romaya gidiyor. Zagrep
te Yugoslavya kralı ve hariciye 
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Muhtelit Encümende Başvekilin Mütaleası Dinlendi 
Te~likeli bir yarış 1 Baro, hazırladığı layih~yı IW Heyeti Vekitede il Endişeye lüzum yok 
~=~::~:~:~~:~~.:~ eE~~::; Vekalete gönderdi.. Müzakereler 

1

Sinema ve tiyatroların 20,5 ta başlayıp 
arumda bir silahlanma yanımın bat- İsmet Pş H Muhtelit ı 23 b" v • d v d v "ld" laması idi. Silahlanma yarl§I bilhas: • z. te ıtecegı ogrn egı ır 
aa aann üçüncü rub'unda harare~lı Memurlara avans mı verilecek? Encümende 
bir aafhaya girdi. Bu aafhaya gır- b ld• d• 1 A J J h b l l h Ik •• . h• l • 
meaine sebep, Franaada Ceneral mÜtaleasını l ır ı i Sı sız Ve yan ış a er er e a Ve muessese Sa ıp en 
Bonlonger'nin bir kuvvet halinde be- Mahkemelerin bir araya toplanmasındaki zaruret bir ANKARA l9 (T ı ı l ) t dd"d k d'I' · 1 -linneıi idi. Eauen aıkeri kuvvetle· • e e on a ere U e sev e ı ıyor, SJDemacı arın muracaatı .. 
rini arttırmak için bahane arayan kat daha kendisini göstermeğe basladı - icra vekilleri heyeti İçtima- Sinema ve tiyat-
Biamarck bu ceneralin gürültüsünü Adliye daireleri, mahkemeler, yan • larına devam etmektedir. Dün rolann geceleri 
vesile ittihaz ederek Almanyanın gmdan sonra müteferrik binalara yer. de bildirdiğ'm gibi bu içtima- kapanma ıaatleri 
aakerlerini ve techizatını tezyit et- le§tirilmiı ise de, Adli>)> meadeai bu- larda iktısadi buhran görüşü/- hakkmda Dahili-
ti. Bu, diğer devletlerin aıkerlerini nunla halled:ilm'' değildir. Adiye dlıire- me.':tedir. Pro_gramın müzakere-
arttınnalanna sebep oldu. Devletler leri muvakkat ıurette bu binalarda ye,. ye vekaletinden 
arasında bir yan§ batladı. Evvela niden faaliyete geçmişlerdir. Fakat bu sine perşembeden sonra devam son gelen ve dün-
kara ıilahlan etrafında baılayan bu binalann hiç biri Adliye makinesinin i- olunacaktır• kü nüshamızda me-
Yanf bilahara Almanya ile lngilte- yi bir surette çalııma11na müsait değil- İsmet Pş. Hz. nin encümen· alini hemen he-
re ~11nda bir deniz inıaatı 'rekabe- dir. Bu binalardan bir kısmı tam:re müh 
tine intikal etti. Tirpitz bir takım taç bir haldedir, bir k11mı da mahkeme- de mütalaası 
kanunlarla Alınan bahriyesini takvi- )eri istiaba kafi değildir .. Ek:ııer mahke- ANKARA, 19 (Telefonla) 
ye etti. Fisher lngiliz donanmasını meler, bugün yeni ~yalar üzerinde ça Teş'ı lalı esasiye ve adliye en-
tensik ve 11lah etti ve yeni harp ge- lıımaktadırlar, eaki doıyalarm lılir kısım d kkil h 
ınileri yap'ıldı. Bu yanı büyük har· yanmıı ve yeni doıyalar henüz teaiı e- cümenlerin en müteşe ' mu 
be kadar devam etti. dileırr(.,diği için eıki davalra henüz bakı· telit encümen bugün toplanmış-

men aynen yaz. 
mı§ olduğunıuz teb
liğe rağmen bazı 

taraflarda ainema 
ve tiyatrolann mut
laka saat 23 te kar Hava kuvvetlerinin arttırılmall et• lamamaktadır. Mahkemelere. yeni dava• hr. Geç vakite kadar devam e-

rafında devletler arasında baılayan lar için müracaatlar çoğalmakta olduğun den içt'mada Başvekil ismet 
yanf ta harpten sonraki devrin hu- dan bu davaların ihtiyaca ka!li olama - Paşanın mütaleası dinlenmiş ve 

panacağı endişesi 

. dün de devam et-
auıiyetini te•kil ediyor. Filhakika yan bu b'nalarda liyiki veçhile görülme Ş • D l d • d • • ' 

• ıi mü•küll-mektedir. Mü·kül· a"tın mu·· • urayı ev et aavı aıresının 
devletler bir taraftan ıilahsızlanma • -• • L • k 

h • him bir kısmı da adliye dairelerinin bi- ı teş,., liitı e a iye anununa naza-
ieri de Londrada içtima eden iki kon- ribirinden uzak ve müteferrik binalarda ran bir mahkeme olup olmadı-
ija çah§ıyorlar. Biri Was ıngton, di-

1 feranıta deniz ailihlannın tahdidine bulunmasından ileri gelmektedir. Bu yüz ğını meclis heyeti umumiyesin-
-u-affak olundu. Kara ailiıhlan da den lir daireden diğer daireye gönderi L: t I . • L 'l . t' ~ ~ • lecek evrak ve dosyalar güçlükle gönde ~e e ~·rıne ..-a·a~ ven m·~ ·r._ 
büyük harpten evvelki niıpetlerle 
mukayese edilecek oluraa, fazla ol- rilmekte ve vakit ziyamı rnucip olmak· Baro rei•i Halil Hilmi Bey 
-akla beraber, 1925 ıeneaindeki nis· tadır. Mlahkmelere müracaatlar çoğal - d' Ald h bere 1 bul ba Rı"fat Ef Hz 
u. ıdd<ça bu yüzden teıadüf edilen müşkü- ır. ığnruz a göre ıtan - • • 
bctlerdcn fazla değildir. Binaena- lat ta artacaktır. Bu ıebeple Adliye -da· rosu da bu mesele etrafında Adliye ve-
leyh kara ailiıhlanrun tahdidi ıçın irelerinin b;r arada bulunması lüzumu kaleli nezdinde bir teıebbüıte buluna. 
yapılan tetebhüıler henüz müsbet bir kat daha takdir edilmdı:tedir. Adili- caktır. 
bir netice vennemekle beraber, her yenin bugünkü yan kötürüm halinden Bu itibarla üzerinde tevakkuf 'edi-
halde bunlar yedi ıekiz ıenedenberi kurtanlması için mahkemelerle diğer len yegane bina Postahane binaıuılir. 
artmıyor, olduğu yerde sayıyor. Fa- Adliye dairelerini bir aakıf altında top- Po&tahanenin tamamen Adliyeye tahsisi 
kat ailahlann en ycniıi ve belki de Janınkta jstical etınek )az,mdır. Adliye- ve yeni bir postahane lnf811 için posta 
en müthişi olan tayyare kuvveti, her nin değmık bir halde bulunmasmdan a- idaresine 200 - 300 bin lira gibi bir pa-
aene hamlelerle ilerliyor. Her sene vukatlar ve dolayısile iş sahipberi de mii.f ra verilmesi takarrür ettiği söylerunek-
her devlet, hava kuvvetleri için bir tekidirler. Eıkiden bir avukat günde bet tedir. Dün bu paraya daha iki yüz bin 
•ene evvelkinden daha fazla para altı mahkemede isbatr vücut edebilirken lira ilave edilerek yanan Adliye binasının 
ıarfediyor. bugün ancak bir üki mahkemeye gidebil yerinde yeni bir Adliye dairesi yapılması 

ltalya bu sene kara ve deniz ıi- mefdedir. HükGmetin bu mü~külatı tak muvafık olacağı şeklinde bir ~yia orta-
lahlanndan taaarrul ettiği halde ha- dir ettiğinde §Üphe yoktur. Eaaaen Ad- ya çıkmııtır. Maamafih 200-300 bin li-
-.-a ıil4hlanna fazla para aarfetmit- liye vekaleti vekili Zekai Bey ;iehriıniz raya poatahaneyi bütün müştemilatı ile 
tir. de yaptığı tetkikat netcesinde bu neti ve geniş geni~ iatİa,.'> edebil bir bina 

Gariptir ki hava ıilahlarının ilga- ceyi eldle etmit ve adliyenin bir bina da yapmak mümkün olmakla beri.er Adliye 
aı her devlet tarafından teklif edil- hmnde toplanmasının, esas itibarile ka yi istiaba kafi geleb.'.lecek bir binama 
mittir. Ruıya harp tayyarelerinin il- bul edilmit bir prensip olduğunu söyle 500 bin liraya da yapılamıyacağı mu • 
ga11nı bir kaç vesile ile ileri ıürmÜ§• miıt.i. Şimdilik An.karada yapıbnakta o- hakkak addeılilmekfedir. Bunun için ye 
tür, Amerika muayyen bir zaman lan teşebbüslerin neticesi bdtlenmekte- (Devamı S inci sahifede) 
zarfında bombardıman tayyarelerinin 
kimilen imhasını teklif etmiıtir, J. 
talya ilgasına taraftardır. Yalnız i
leri ıürdüğü ihtirazi kayıt, hafif ke
tif tayyarelerinin kalmaaından iba
rettir. lngiltere harp tayyarelerinin 
ilgaaını kuvvetle iltizam ediyor. ln
gilterenin ihtirazi kaydı, müıtemleke
.lerinde polis ve zabıta tarafından 
asayiıin muhafazası için kullanılmaaı 
noktaaına inhiaar ediyor. Franaa yal
Dız askeri tayyarelerin iJgaaım tek· 
lif etmekle kalmıyor, sivil tayyareci
liğin bile beynelmi!leımeaini talep e
diyor. Velhaııl her devlet harp tay
yareainin ilgasında ittifak ediyor. Fa· 
kat buna rağmen hava kuvvetlerinin 
hamlelerle artması devam ediyor. 

Devletler arasındaki bu hava ai
lihlan yantı son zamanlarda Jngil
terede bir heyecan uyandmnıttır. ln
gilizler, hava ailihlan icat edilince• 
ye kadar Avrupa kıt'aaından denizle 
aynlmı§ bir memlekette yaıadıkla
nndan den.ize hakim oldukça emni
yetleri müemmen id.i. İngilizler a
ıırlarca müddet adalanna çekildiler. 
Avrupanın itlerine kartı Jikayıt ka
larak Splendid iaolation &İyasetini ta
kip ettiler. Yalnız menfaatleri doğ• 
rudan doğruya alakadar olduğu ve 
yahut ta Avrupa devletlerinin biri bu 
kıt'ayı hiıkimiyeti altına almak iste
diği zaman müdahale ederek itlerin 
giditini i.tedikleri mecraya koyduk
tan sonra tekrar adalanna çekildi
ler. 

Tayyarenin icadı İngilterenin bu 
Avrupa kıt'asından ayrı yaşama va
ziyetine nihayet vermiıtir. Bundan 
ınaada lngiltere tayyare inıasında 
diğer devletlerden geri kalmıttır, ln
gilizlerin iddialarına göre yedi büyük 
devlet arasında kendileri altıncı geli
Yorlar. Yani Franaa, Amerika, Ru&
:ya, ltalyan ve Japonyadan geridirler. 
Geriye kalan yedinci devlet le Al
manyadır ki silahlarından tecrit edil
lnİ§tir. 

Reçeteler umumi bir tari
f eye tabi tutulabilir mi? 
Sıhhiye Vekaleti nezdinde 

bir teşebbüs yapılacak 

• 
yenı 

Farmakologlar birliği umumi katibi izahat veriyor 

F armakoloğlar Birliği reisi Necip B. 

denı.miyeeek küçük depolar olduğunu, 
bunların da perakende satıt yapmakta 
büyük bir menfaatleri olmaıfığnu aöy. 
lemektedirler. Eczacılara göre, her de
ponun müıterileri zaten eczacı'ardır. 
Depolar, müfterilere perakende aatqlar 
da, eczacılar, yaptıklan tenzil.atı yap • 
maktadırlar. Bu malı onlar ıatmazaa müt 
teri, eczahaneden ihtiyacı olan !'!Yi al
mağa mecbur olacaktır. Eczacılar da, 
o malı depodan tedaıôk etmekte olduk 
larmdan binnetice depoların perakende 
&atıf yapmada karlan yoktur. Eczacı -
larla depo sahipleri arasında öteden be 
ri muhtelifi fih bulunan bu meselede 
birliğin yeni idare heyetinin müıbet ne 
tice alacğı ümit edilmektedir. 

Reçete liatleri 
Birlik kongresinde, reçete fiyatları • 

nın muayyen bir tarife hal:nde teabit e
d~i de temenni edilmişti. Bu husua
ta kendiıile görüıen muhaririınize bir
l:k katibi umumiıi eczacı Hasan Bey 
ıunlan ııöylemittir: 

Diyanet işleri reisi Rif at 
Efendiye dün bir 

konsultasyon yapıldı .• 

Rilat Elendi Hz 

Diyanet iı'eri reisi ve Cümhuriyet Halk 
fırka11 Ankara vilô.yed merkez idare heye 
ti reisi Rifat Efendi Hazretleri dünkü 
trenle refikaln Hannnefendi ile birlikte 
Ankardan ıehrimize gelmiılerdir. Hay
darpa§8 iataayonunda vilayet, belediye, 
fırka erkanı, emniyet müdürü Fehmi B. 
ve bir çok ıdoatlan tarafından karıılan -
mıttır. Efendi Hazretleri lıtanbul vila-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Beş senelik 
İktısadi program 
Demir sanayicileri alaka 

ile karşılıyorlar 
Gelen malumata nazaran lktıaat ve 

IWetinin lıafırlanıq olduğu ve Heyeti 
V eki lede müzakere edilmekte bulunan 

yeni bet senelik ik 
tıaadi programda Iİn 
kişafma ehemmiyet 
verilen sanayi ıube 
kri meyanında bil
hassa demir ıanayÜ 
bulunmaktadır. Bu 
münasebetle demir 
aanayi grupu bu hu 
auıtaki dü.tünceleri 
ni hükumete lıiildir· 
mek üzere Sanayi 
Birliğine bildirmiı
lerıü-. O.emir sana
yii grupu gümrük 

NAZMI NURl B. tarifesinde kendi tu 
helerinin himayesi i 

çin istec!tlderi tadilat projeıini do hazır 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Köylü sigarası 

mittir. Bazı gaze
telerin Dahiliye ve
kaletinin ıon teb-
ligatının aaJmdan 
haberdar olmıya

rak muhtelif ıe

killerde neşriyat

ta bulunma11 da 

bu endiıeyi çoğalt-

mııtır. 

Dün bir muharririmiz bu mesele
nin tahkikatile vilayette metgul ol
muş ve dünkü nüahaıruzda yazdığı
mız haber gene remıen tekit ve te
yit edilmiştir: 

- Da~J'.liye vekaleti bazı ıinema ve 
tİyatrolarm gece yansından ıonraya ka 
'dar devam ettiğini görmüı ve binnetice 
bunun hallan sıhahtine muzır olduğunu, 
İ§ ıah;pJerinin de işlerine vaktinde ye -
tiımelcrjne bunun mini olabileceğÜ dü
piinerek oyunlann saat 20,30 da nitiba
ren baılıyarak 24 ten evvel bitrilmesi la 
zmı gel '"ini b:ldirmqtir, Binaenaleyh 
23 te tatil edıjJeceğine dair endişeli o -
!anlar bunu bizzat makamdan da sora
bilirler. Mesele saat 24 ten evvel tatil e
dilınesi, gece yansını geçmemesi ve bu 
ıuretle halkın ııhhatinin ve herkesin 
vaktinde evine dönmesinin tenJinidr.0 

Aldığmuz malumata göre 20,30 da 
baılamak ta §8rl değildir. Yalnız 24 ten 
evvel bitinnek laznndır 

Avni Bey ne diyor? 
Sinemaların ve tiyatrolann erken ka 

patılma11 hakkındaki yeni karara dair 
belediye encümen azasından Avni Bey 
de dün bir muharriimize ıunlan aöyle
miıtir: 

- Belediye zabıta11 talimatnamesin-

de ıinema ve tiyatrolann kapanma ....,, 
leri esasen 23,5 olarak teabit edilmiştir. 
Makanu İcra daha geç kapanma11 üzeri 
ne bazı müsaadeler vermek saliı.hiye1'n
de idi. Ve bu müeıealer geç kapanıyor
du. Yeni vaziyetten sonra bu müsaade 
verilecektir. Bittabi zabıtai belediye ta
limatnameıi tatbik olunacaktır.'' 

Sinemacıların mllrac1atı 
Diğer taraftan muhtelif neşriyat do 

lay11ile tereddüde düıen sinemacılar da 
dahiliye veki.letin "!U telgrafla müraca 
at et.ıniıtir:. 

Dahiliye Vektileti yüksek 
makamına 

Sinemaların gece oyunlarının saat 
yirmi Üçe kadar bitirmeleri bakında ta
rafı devletinizden ıehrimiz resmi mc
kamlarma tlobligat yapı'dığmı gazeteler
de okuyoruz. 

Reımi ve huıuıi itleri kanunla ıaat 
onsekizden itibaren tahdit eden bazı 
memleketlerde gerçi sinema ve tiyatro
lar temıillerine erken başlar, erken biti 
rirler. Fakat buna rağmen ıinemalar bu 
memleketlerde bile gece ıeanılannı sa
at yirmi dörde kadar uzatabilmektedir• 
ler. 

Haddizatında amme hayat ve müaıe-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hilaliahmer Sanatevi • • 
sergısı 

Şehit kız çocuklan tarafından meydana getirilen Hilaliahmer San'at 
evinin etYa ıergisinin açıldığını dün yazmııtık. Sergiyi dün bir çok zevat 
gezmİ§ ve buradan ihtiyaçlan olan Cfyalan almıılardır. 

Sergide bilhassa hanım kızlar ta rafından yaptlmıı masa örtüleri, men
diller, çay takımı örtüleri 13 parça Üzerinden, çocuk entarileri, gecelikler 
daha bir çok efyalar vardır. Fiyatlar da tenzilat yapılmııtır. Mesela evvel
ce ı2 lira kıymetinde olan ve ağır İt !emeli çocuk elbiseleri 4 liraya , bloz
fo.r iki liraya, çamafır takıman 4 li raya kadar satılmaktadır. Bu vaziyette lngilterenin hava 

kuvvetlerini arttırması için aon za• 
ınan!arda büyük bir faaliyet ıarfedi
liyor. Bazı lngiliz gazeteleri lngil
terenin bet bin tayyareye sahip ol
ına11ru iıtiyor. En aza kanaat eden
ler de üç binden aşağı inmiyor. lngi
liz hükumetinin tayyare kuvvetlerini 
arttırmağa karar verdiği anlatılıyor. 
Ancak harpten evvelki tecrübe gös
ternıiıtir ki yarııta öne geçene yelit
llıek ve hele geride bırakmak gayet 
llıüşküldür. Çünkü lngilizler hava 
~Uvvetlerini arttırdıkça, Fransızlar, 
lalyanlar, Ruslar , Japonlar ve A-

Türk fannakologlar birliğinin enooel· 
ki cuına günü yapılan kongresinde ..,. 
çilen idare heyeti, b6rinci reislikle ec • 
zaa Necip, ikinci reiıliğe Oıküdardan 
Oelal ve umumi katpliğe Hasan Beyleri 
İntihap etıniıtir. Yeni heyetin ıneıgul 
olmağa hatladığı baılıca i§ierden biri, 
ecza deposundan perakende satış yapıl -
mamasını temin etm»ktir. Mevcut ka
nun, esasen ecza depolannı perakende 
sabt yapmaktan menetmekle beraber, 
filiyatta bu yolda sabf yapılmakta ol -
duğu eczacılar tarafından iddia edilmek 
tedir. Maamafih ecza depolan sahipleri 
de, birliğe dahil bulunduğundan bu me
selenin ıd'epo sahiplerile eczacılar arasın 
da muslihane ve dostane halledilmesine 
birlik tarafından sarfı mleaai edilecek • 
tir. Eczacılar, esasen büyük depolardan 
perakende ıalıJ yapılmadığını, peraken 
de satı§ yapan ufak ıermayeli depo bile 

- Sıhhiye vekaleti, yerli ve ecnebi 
müstahzaratın ü~erlerine latanbulda sa 
Uf fiyatlannı göıteren etiketler konul
ması mecburiyetini vazebnıiı bulunuyor. 
Bu karardan evvel mevcut istoklar müa 
tesna, gerek dah:lde imal edilen, gerek 
hariçten gelen müstahzarat üzerlerinı!'e 
ki aatıt . fiyatlaııı yazılıdır. Bu ıayede, 
herkes alacağı müstahzarın fiyatını ü • 
zerindle okumakta ve aldanmak endqeali 
artık var:it bulunmamktadır. Bu fiyat • 
lar, htanbul fiyatlandır. Bittabi mesela 
Erzurumdaki b'.r eczacı, ufak bir zamla 
müstııdızaratı aatınaktadır. Müstahza • 
rat için tatbik edilen bu tedbirlerin, re 
çete fiyatlan için de müsbet bir hatve ol 
maaı §ayanı (lemenni görülmektedir. Sıh 
hiye vekaleti, birkaç sene evvel, birlik
_ ten, reçete fiyatlan için bir tarife pro
jesi istemiş, bu proJe ihzar ve vekalete 
takdim ed>lmiıti. Vekaletin istihbar şu
besinin bu hususta tetkikatta bulunduğu 
anlatılmaktadır. Ancak iı, çarçabuk kea 

Sergide 50 kuruıtan baıiayarak 200 liraya kadar e§ya bulunmaktadır. 

İnhisarlar vekili Fırka idare ·=-~=============~---= 

llıerikahlar da arttıracaklar ve hum
llıalı bir İnşaat ve faaliyet devrinden 
lonra görülecektir ki aradaki nisbet, 
11tafr yukan, yarı§ baılamazdan ev-

1 jel~i kad.ar büyüktür. Harpten evvel 
,'!tere ıle Almanya arasındaki de

lli:ı: ınıaatı yanıı böyle bir netice 

vermitti. Almanya ile Rusya ve Fran
aa arasındaki kara ıilahlan yanıı 
da Öyle oldu, 

Ancak inaanlann hafıza11 pek kı
aadır. lngilterenin bir hava kuvvet• 
lerini arttınna yanıına baflıyacağı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ve bu yarı§a da her devletin iıtirak 
edeceği anlaşılıyor. Harpten evvelki 
yanı çok feci netice vermiıti. Bu y&
ni yanıın da ayni neticeyi venneain· 
den korkulaa yeri vardır. 

Ahmet Ş0KR0 

heyetinde izahat verdi 
ANKARA, 19. A.A. - Cümhuriyet 

Halk fırkaaı grupu idare heyeti reiıli
ğinden : 

Grup heyeti öğ,eden ıonra reis veki
li Cemil Beyin reisliğinde toplnnarak 
köylerde ıatılan inhisar tütünleri hak· 
kında Gazi Ayintap mebusu Reıit Bey 
tarafından verilen sual takriri üzerinde 
müzakere ceryan etti. 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin izaha 
l~ ve muhtelif hatiplerin bu mevzu üze
rindeki mutaleati din' endi ve meselenin 
etraflıca tetkiki ile neticeıini raporla 
grup heyetine bildirmek üzre grup ida· 
re heyetince bir encümen tefkil edilme
ıi kararlattınlacak müzakereye nihayet 
verildi. 

Dün Galatcuaray luesinde talebe ye tayyarenin tehlikui hakkında 
bir /con/erana verildi (Yazısı iç sahifedcdir). 
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Berk· dönerken Middilli 
ateşe başlıyor 

Midillinin mermileri Rus istihkamları 
içinde patlıyor, her tarafta panik 

görülüyordu .. 
Kumandanımız Bahri Yüzba§ısı 

F enz ciddi ve parlayan gözlerile ge
miye avdet ediyor. Biz artık biliyor 
ve hisediyoruz, harp yine bathyor -
'·Uzun ve çok uzun aüren Marmara• 
nın sulh dakikalan" artık geçmitti. 
Hakikaten bunlann bazdan talileri· 
ne o kadar küamütler, Te arkadaıla· 
nnın vatanlarmdaki diipnanlan ile 
harbederken bu müddet zarfında 
bot alarak geçirdikleri gÜnlere linet 
ediyorlardı! Ekaeri ... akitler gibi bu 
aefer vaziyet bqka tekil almııtı 1 

Gemilerimiz, Amiralın Termit ol· 
duğu vezaife göre techiz ediliyordu. 

Ruıya; ilk defa olarak muamelei 
hasmaneye baJlamııtı, artık ıimdi dü 
ello eldivenlerini atabiliriz. 

"Midilli krovazörii harbe hazırla-' 
nıyor. Onunla beraber (Hamidiye) 
ve (Bet'k) gidiyor. Her iki eski harp 
gemileri (Barbaroz) TC (Turgut) ııe
ride kalıyorlar, Karadeniz Boğazını 

Rua taarruzundan himaye etmek üze 
re tavzif ediliyorlar. 

•·Yavuz" torpitolarla Ye bir torpil 
gemiai ile Sivaatopola doğru gidiyor. 
Bizim filotillamız Odeaaya gitmek Ü· 
zere emir almııtı. "Hamidiye'' Kırımı 
ziyaret edecek ve bu esnada ''Midilli'' 
ve "Berk,. te ıarka doğru akın yapa· 
caklardı. 

Henüz birbirimizden aynlmadan 
Amiral gemisinden bir İfaret daha ve
rildi: 

''Umum ııemiler. Tiirkiyenin ia
tikbali için elinizden ııe• her teYi 
yapınız! Amiral". 

Bu auretle biz kuvvetli duman sÜ· 
tunları içinde krovazörlerden aynlU'· 
ken bu itaretler henü.z ••yavuz" Üı· 
tünde sallanıyordu. Daha uzun meaa• 
felerden iıaret bayraklannı ııönnek 
l<abil oluyordu, ve biz bu suretle dı
ıarıya çıkıyor ve her an yeni bir harp 
ile karıılaımağa gidiyorduk. 

Saat dokuıı:a doğru bava tekrar 
açılmıttı, ve kıç güverteden dağ sil
sileleri ileri doğru görülüyor; is
tikbalde daha ıığca ve daha yakın
dan görmüt olduğumuz Kafkasya
nın kuvvetli zinciri içinde garp 
silsilei cebalini ufuktan görüyor· 
duk. 

Şimdi güzel biçimli bir dağ bur
nu önünden dönüyoruz, ve günet 
yağmur peçesini yararken, büyük 
bir limana giriyoruz ki, bunun ni· 
hayet müntebasmda Novrosiski du
ruyor. Orada "Berk,. daha hava 
aydınlanır andınlanmaz gözük
müt ve orada limanda toplu ola
rak duran gemileri sıkıtbrmıf ve 
onları dıf&J'ı çıkmaya davet etınit
ti. Ademikabul halinde de "Türk 
filoıu,, meydana çıkm" ve şehrin 
resmi mebanisini ilırak etmif ve 
bombardıman neticesi barebeye çe
virmitti. 

"Türk filosu,, muktedir ve li· 
yakatli "Midilli,.nin tekli içine gir
mitti. 

Kuvvetli küçük ve dalgalar halin 
de büyük 'limandan içeri giriyor
duk. Güzel ormanlarla meıtur, yük. 
sek dağlarla muhat, zengin liman 
" ' 10e sanat tehri önümüzde duru
yor. Gayrikabil tadat ceıim petrol 
tankları biribiri üstüne müvazi o
larak sıralaD.ID.1', büyük buğday YI· 
ğınları, liman ve tersaneler içM 
liman içinde mahfuz olarak toplan
mı,lardı. 

"Berk,, iç limandan bize doğru 
geliyordu. Bize bildiriyordu ki: 
"Vazife nihayete ermittir,. ve bize 
limanda bulunan bitaraf gemileri 
izah ediyor, bir Holanda ve bir 
lngiliz gemisi ki her ikisini - ma
atteessüf sonuncusunu da- hima
ye etmeğe mecburduk. Zira Tür
kiye henüz İngiltere ile baliharp
te değildi • 

Bizim kumandanımız "Berk,,ı 
limanın önünde yakl&fllcak olan 
Rus sefainiharbiyesini gözetlemek 
üzere karakol olarak göndermit
ti. 

Şehir hala sükunet içinde bulu
nuyordu. Asabımız gergin olarak 
sahil bataryalarını görüyoruıı:, aca· 
ba yakında top aletine batlamak 
istemiyorlar mıydı! 

Hiç bir mermi dütmüyor, her 
fey sakin olarak duruyor. 

Fakat buna mukabil, sokaklarda 
tabiyelere doğru kofllll Rua zabit-

lerini görebiliyorduk; timdi her
halde bataryalar atef açacaktı! 

Hemen bizim ağır toplarımız 
tabiyelerin içinde patlıyordu. Rus
ların müthit bir panik halinde sağa 
ve sola kaçıttıklarını görüyorduk. 

iç limandan bize doğru Rus hü
kilmet bandrasını hamil bir motor· 
bot geliyordu. 

Fakat timdi derhal mermilerin 
ittialile serian kaçan Rualann uzun 
uzadıya muamelelerine vakit bırak 
madan mühim askeri tertibat ve 
faaliyet esnasında kendilerini kur
tarmalıdırlar. Geminin borda topla 
n da limanın iç taraflarında patlı· 
yordu. Rua memuru çok geç kal
mıt olduğunu anlamıt olacak ki, 
derhal kendini limanın mahfuz 
mahalline doğru motorbotile bü· 
yük bir bavf ve endişe içinde kaç
maya batlamıttı. 

Toplu olarak on dört Rua gemi
si yanıncaya yahut isabetle batın
caya kadar mermiler biribirini ta· 
kiben limana dü9üyordu. 

Bu esnada biz limanın ta içer· 
!erine kadar aokulmuftuk. "Petrol 
tanklarının kısımı haricisine doğ
ru sağ tarafa hedefimizi çeviriyo
ruz! Birinci top - alet!,, 
Şurada - bir isabet! Fakat fev· 

kalmutat, ittial yapmıyor! Petrol 
kesif bir duman parıltıları içinde 
tanklardan çıkıyor., ikinci top -
alet!,. - Gümbürrrr •... -

Sanki her fey tanklardan dıfan 
fulıyormut gibi çıkıyor ..• Ötede bü
yük bir ittial neticesi bir o kadar 1 
yüksek gaz deposunun kapağı yüz. 
lerce metre havaya fırlıyor ve tim
di kazana doğru kırmızı, müthit 
alev sütunları olarak dütüyor. 

infilak üstüne infilak biribirini 
takip ediyor! Yangın civar tank
ları da tututturuyor. Cenup taraf
taki gaz depoları bir alev denizi 
içinde örtülmüf gibi duruyor. Kır
mızı, devasa alevler meydana çıkı
yor, bütün tehri müthit, donuk bir 
gaz si'tunu kaplıyor, ve yalruz şeh
rin nihayetinde bulunan deniz fe
neri beyaz bir örtü giymit gibi par· 
lıyor.' Kaim, cesim, siyah duman 
dalgalan semanın her tarafını kap
lıyor - Novroıiıki üzerinden ide
ta bir gece manzarası peyda olmut 
gibi. Gayrimalum bir açık koyu zi
yadan bir küsuf içinde kalınıt zan
m tevlit ediyor. 

Bundan sonra arkadaki gaz de
polarının bulunduğu tank sırası 
bombardıman ediliyor, ve takriben 
t.::...'>lu olarak bit.mit büyük petrol 
tankı alevler içinde yanıyor. Rus
lara bugün C:ünya yıkılıyor gibi 
geliyor! Biluum kabil olan vesaii 
tinakliye ile, Y-:ta ola
rak, arabalarda ve otomobillerde, 
bazıın bir beygirin sırtında üç kiti
sıralanmıt bir vaziyet havf ve deb
tet içinde müstacelen şehri teke
diyorlar. 

Bunu müteakip mermilerimiz 
büyük buğday depoları ve liman 
"ve tersanalerin üzerinde patlıyor • 
V eaaiti nakliye, yük vagonları ve 
vinçler tahrip ediliyor, buğday de
poları ve istasyon binaları bom
bardıman neticesi alevler içinde ya
nıyordu. 

Yalnız tren istaıyonlarmın bom
bardımanından o kadar büyük bir 
netice elde edemiyorduk, zira bun
ların bulundukları mahalleri an
cak haritadan takip edebiliyoruz 
ve bu ameliye yalnız geminin gü. 
vertesinden yapılabiliyordu. Bu
nunla beraber tren istasyon binala· 
nrun ve daha bir çok yük vagon
lannm imhası ile memnun kalma
lıdık, nitekim bilahare bize Rus 
filmleri lstanbulda bunları aynen 
göstermİftİ. 

Şeffaf alevler buğday ve saman 
yığınlarından semaya doğru fıt
kınyor, ve yanan tankların donuk 
duman dalgaları bütün şehri kaplı
yorlardı; bu tahribin ve imhanın 
bir manzarası idi - bizim vazife
miz ikmal edilmitti. "Midilli,, ha
reket için dümen kırıyor. 

Bu esnada Rusları arayan "Berk, 
limanın methalindeki liman tabi
yelerini topçu atefile tekrar imha 
etmit ve burundaki telsiz tergraf 
istasyonunu tahrip etmitti. 

(Bitmedi) 
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HARiCi HABERLER 
Hitlerin 
Silahlanma teklifi 
İngiltere Fransaya düşün

celerini bildirdi 
PARIS, 19. A.A. - M. Paul Bon· 

cour, dün öğleden ıonra lngiltere aefi. 
rini kabual etti. Sefir, Hitlerin silahlan· 
ma teklifleri hakkında lngilterenin dÜ· 
ıüncelerini bi dirdi. 

M. Paul Boncour, İngiltere aefirini 
M. Benea, ile yaptığı görüımelerden ve 
alman kararlardan haberdar etti. 

M. Paul Boncour, bundan sonra ltalya 
sefirini de kabul ederek ayni görüıme
ler hakkında kendiaine malümat verdi. 

Gandhi ve Hintli 
avukatlar 

BOMBAY, 19. A.A. - HükUınet\ 
Gandhi'nin itaatsizlik hareketine iıtirak 
eden Hintli avukatların barod · çıkarıl
malan için adli takibat yapı ·a11nı ia
tiyecektir. 

Stanley vilayeti valiai, memurlan Can 
dhi thrafından tertip edilen tezahürlere 
iıtirakten men'ehnittir. 

Alkol kaçakçı gemileri 
VAŞiNGTON, 19.A.A. - M. Mor· 

genthau alkol kaçakçılığı ile mücadele 
eden sahil muhafaza donanmaaı hareki· 
tını bizzat idare ettiğini ibldirmiıtir. 173 
kaçakçı Yapurundan •ekizİ hariç üst ta
rafı kami'en lnııiliz bandiralıdır. 

Dünyanın refah 
Ve nizamı için 

Romen kralının bir Fransız 
gazetesine beyanatı 

PARIS, 19.A.A. - Havaa ajanar bil· 
diriyor : lntranaiııeant gazeteainin mu• 
habirine Bükrette verdiği beyanatta 
Kral Karol, Romanyanm iktiaadi inKita· 
fım göstermiı, beynelmi el vaziyetin 
Romanyanın kuvvetlenmeaine yapacağı 
tesir üzerinde iarar ctkniıtir. 

Kral demiştir ki : 
Siyaai hadiaelerin iktiaadi hadiaelere 

bağlı ve ondan mütevel it olduğu artık 
hiçbir kimae için sır değildir. 

Bütün dünya ıunu eyice anlamalıdır 
ki refah ve nizam için yegine zaman 
memleketler araamdaki mübadelelerin 
tanzimidir. lktiaadi kalkınmaya hiç te 
ınani olmayacak olan bu tanzim iti ia
tilual il~ iıtih ik arasında adilane bir 
münasebet teaiaini kolaylaıtıracak tekil 
de idare edilmelidir. 

Bundan aonra Franaa ile Romanya mü 
nuebetinden bahaeden Kral dedlip ki: 

" Siyaai ve iktiaadi tekiniülümüzü la· 
kip edenler F ranaa nezdinde daima bul· 
duğumuz genit krediyi görmüılerdir. 
Bu yardımın kıymetini takdir Henlerin 
en birinciai benim. 

Sovyet Rusya - ltalya 
gümrük mukavelesi 

ROMA, 19. A.A. - Ayan, öğleden 
aonra 1-6-933 tarih'i ltalya ile So...yet 
Ruaya araaındaki ııümrük mukavelesini 
tasdik eden kararnameyi kanun ıekline 
tahvil etmiıtir • 

77 milyar altın 
PARIS, 19.A.A. - HaTBa ajanam· 

dan: Ayan, dün bütçe kallmmıası !iyi. 
hasmın müzakeresine raponıör M. Reıı• 
nier'nin okuduğu raporu dinlemekle 
hafladL 

M. Regnler, altın ihracının yüzde aek 
un kartılığı mucut olan franıım aağ
lamlığına hiç bir sunı'&e tesir etmediğini 
taadik etti. 

Fransa bankaaında meYCut a'tm IDİkta· 
n olan 77 milyan tecavüz etmektedir. 

Paraguay-Bolivya a:asında 
harp bitti 

NEVYORK, 19. A.A. - Montevideo 
dan bildirildiğine ııöre sulh için yapılan 
iptidai müzakereler , Baraguay ile Boli
vya araamda harp ha ine nihayet Ter• 
dinnittir. 

Küba da f cci hadis· 1 !r 
LONDRA, ı9 • A.A. - La H&Tane' 

dan Nen Chronide'ye bi' dirildiğine ııö
re, Cuba'da feci hadiaeler olmuıtur. Va· 
ziyet ecnebilerle M. Grau aleyhtarları 
için tehlikelidir. 

Evvelki gün El Pais gazeteai hüku· 
met taraftarları ~afından rağma edilir
ken çıkan hadiaeler esnaarnda a'b kiti 
öldürülmüt, 21 kiti yaralanmııtrr. 

İspanya kabinesinin 
beyannamesi 

MADRID, 19. A.A. - Kabine dün ak 
tam toplandL Hükumet beyanameaini 
bugün mecliste okuyacaktır. Kabine ay• 
ni zamanda münakalat, sihhiye, bahriye, 
:ıdliye ve ticaret bahriye müatleıarlan
nı da tayin etmiıtir. 

İngiliz amirallerinin 
konferansı 

LONDRA, 19. A.A. - Dai'y Ex· 
pres'in Singapur muhabiri gelecek ay o
rada bir imperatorluk df'nİ't konferanaı 
toplanacağını bildirmektledir. 

Çin denizleri filosu amirah Der
ger, Hint filosu amiralı Smith, yeni Ze· 
landa filosu Amiralı Hyde, konferanaa 
ittirak edeceklerdir. 

40 gün süren 
Havai sefer 
Fransız tayyare filosu 

cezairde karşılandı 
CEZAIR, 19. A.A.- Hava nazın M. 

Cot, dün aabah, 20,000 kilometrelik se
yahatnerini 40 günde bitinniı olan Vuil· 
lemin filoaunun 28 tayareaini karııla· 
mıttır. 

Bu tayyare uçuıa, bir rekor teşebbü· 
•Ü mahiyetinde değildir. Fakat seri ha
linde malzemenin kabiliyetlerinin bir 
gösteriıidir • 

Saat 8 den itibaren büyük bir halk 
ve birçok askeri ve aivil tahaiyetler mey 
dana eglmiılerdi . Tayyare'er, ufukta 
ııöründüler ve V uillemin'nin makinesi 
10,35 te aon günlerde yağan yağmurlar
la çamurlaımı' sahaya indi. 

Vuillemin, milli mart çalınırken na
zıra beraber krtlaatı teftiı etti. Bu arra 
da öteki tayyareler de gelip indiler. 

Hepsi toplanınca, hava nıwn pilot· 
iare franaız hava tarihine ilaYe ettikleri 
terefli aahifeden dolayi teıekkür ve ken 
dilerini tebrik etti. 

Vuillemin, filosu 1UUD1na hava nazı. 
nna teıekkür etti. Reiaicümhur, fi oya 
ıııunimi tebriklerini, bu ıerefli hadiae
den dolayi bütün memleketin kendile
rini tebrik ettiiini telgrafla bildiriyor
du. 
Yazlık sarayda bir öğle ziyafeti ve 

rildi. Aktam üzeri biiyük ıenlikler ya· 
pılch. 

Harp senelerinde 
Doğanlar 

Fransada yeni bir askeri 
proje tetkik ediliyor 

PARIS, 19.A.A. - Ali aakeri tu· 
ra, bu aabah M. Daiderin riyasetinde 
toplanmııtır. Zannolunduğuna göre Şu· 
ra, mebuaan mecliainin yalanda mÜza• 
ker edeceği Bernier projesini müzakere 
edecektir • Bu proje, harp esnasında te
vellüdafın zayif olduğu seneler zarfın
da doğanlann menfaatine olarak bu gi. 
bileri aakere almınasmm tedrici surette 
tehirini derpiı eylemektedir. 

Bu yüzden timdiki orduda 18,000 ki
ıilik bir tenalriis haaıl o-acağuıdan bu· 
nu telafi ebnek için orduya 15.000 mu• 
tahauıa a1macak ve faata aaayiıin İa· 
deten teaiıi dolayiaila iıleri kalmamıt 
olan tlaburlar Franaaya c:elbedilecektir. 

lngilterenin umumi 
kontrolü altında •.• 

LONDRA. 19. A.A. - Avam kama· 
raar, üçüncü kıraatinde 52 reye karıı 
293 reyle, Terre Neuve idaresini mu• 
vakkaten lngilierenln umumi kontrolu 
altına alan kanun layiha11m kabul et• 
mittir. 

Tayyareci Lindberg 
CHARLESTON, ı9. A. A. - Lind· 

berııh i'e kanat dün buraya ııeldiler. 

Tayyareci Kost 
ATINA, 19 (A.A.) - Tayyareci 

Kooıt saat 12,15 le Seliniğe hareket et· 
mit tir. Seyahatına ait programını ora• 
... tesbit edecektir. 

Kılıç Ali Bey 
Bir müddettenberi Avrupada bu

lunan Kılıç Ali Bey dünkü trenle 
memleketimize avdet ebnİftir. Kılıç 
Ali Bey arkadaıonıza bot ııeldin de
riz. 

M. Kemal Bey 
Gülhane hariciye aeririyab mual• 

!imi operatör M. Kemal Beye küçük 
parmağında geçirdiği bir iltihap -
bebile ufak bir ameliyat yapılınıt Ye 
Üç gündür istirahat etmektedir. Ari· 
zanın tamamile zail olduğu ve iki üç 
güne kadar vazifesine ve ameliyat• 
lanna baıhyacağı memnuniyetle ha· 
ber alınmııhr. Kıymetli operatörümü· 
ze geçıniı olaun deriz. 

Hasan Fehmi Bey 
Merhumun cenazesi dün 

kaldırıldı 
Kastamonu mebuau Hasan Fehmi Be 

yin vefatı haberini dünkü nüshamızda 
teessürle yazmııtık. Hasan F elımi Be • 
yGn cenazesi dün sabah aaat 11,5 da bü
yük merasimle Fatlıtel<i evinden kaldı
rılmıt ve namazı Fatih camiinde kılın • 
dıktan sonra cenaze Edirnekapı haricin 
cldr:i f'lhitlikte ebedi istirahatgfiluna tev 
dl edilmi§tir. Cenaze menısimine çok ka 
labehk bir kütle ittirak etmittir. Fırka 
vilayet idare heyeti reiai Cevdet Kerim 
Bey, ıehrim'zde bulanan mebualar, f,.... 
ka erkam, Üniversite pl'OfeaörleıU, fe • 
rik Galip Pqa, mükü Fehmi Efendi, bir 
çok talebe, merhumu aevenler ve dostla 
n cenaze ınerabnine ittinıdı: edenler a
rasında bulunuyorlardı. Cenazeye muh· 
telif teıdd<üller ve mektepler namına 
müteaddit çelenk lronulmuıtu. Dünkü ce 
naze menaimi çok ha2Jin olmuı, mezar 
batından gözya§lan arasında uzaklatıl· 
1Wflır. 

Aldığmuz mlfunata göre Hasan Feh· 
mi Beyfo bekiyoi izamı, ilkbaharda Ayan 
cılcta aile moıkberesine nakledilecelctir. 
Merhuma al'ahtan derin a:ıağfiret dile
riz. 
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DAl(i 
Şimendif erciler konferansı işini bi
tirdi. Kamyon rekabetine karşı tedbir 

IZMIR, 19 (A.A.) - Şehrimizde şimendiferciler tarafından ak
tedilen konlerans mesaisini bitirmiıtir. Demiryolları işlerinin günden 
güne nezaket kespettıfji şu sırada buna İnzimam eden kamyen rekabe
tine mani olmak için bir kanun çıkarılması hususunda hükUmeti· 
mi:ı:den temenniyatta bulunulması ve bundan başka şimendifer ida
relerinn yekdiğerlerile olan münasebetleri etrafında bazı görüşmeler 
yapılmış ve hareket nizamnamesi mevaddı üzerinde ba:ı:i ulak tefek 
noluanlaıkların i:ı:alaıi için demir yollan idaresinin ayni hüsnüniyet· 
le hareket etmeleri temennileri ka rarlaştırlmıştır. 

Adile Sadri Maksudi H. istifa etti 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Hariciye veklile~nin birinci kadın 

memuru olan Adüe Sadri Maksudi Hanım istila etmiştir. 

Türk - Yunan anlaşma misakı 
'.ANKARA, 19 (Telefonla) - Yunanistanla iımzalanan samimi an 

laşma misakı üe Romanya ile imzalanan dostluk, ademi tecavüz, ha· 
kem ve uzlaşma muahedesi tasdik edümek üzere meclise tevdi edilmif· 
tir. 

Türkiye ve Sovyet Rusya 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Hudutta zuhar eden ihtüiiflann tel· 

kik ve hall'ne müteallik olmak üzere Sosyalut Sovyet Cümhuriyetleri 
I ttihaJı ile aramızdaki mukavelenin altı ay daha u:ı:atılmmı hakkın
daki protokolun ta.dikine dair hükumet meclise bir lôyiha vermif
tir. 

Hava tehlikesi 
Tayyare cemiyeti müdürü 

bir konferans verdi 
Tayyare cemiyeti latanbul ıubeoi mü 

dürü Hasan Fehmi Bey tarafıırılan dün 
Galataaaray liaeainde (Hava tehlikeıııi) 
mevzulu bir konferana verilmittir. 

Konferanaçr, gelecek harplerde tayya
relerin aldığı ehemmiyetli vazifelerden, 
taarruza uğrayan bir memleket toprağı • 
run her lir köıeainin tayyareleriin tehdi 
di akında balunacaklarmdan, ve bilbaı• 
&a ta)"Yareler vasıtas:ile zehirli gaz mu• 
harebesinin arzettiği tehlikelerin azame 
tinden bahse~ ve geniı tlmik izahat 
venuittir-

Haaan Fehmi Bey, bütün tafsilatiy· 
le izah ettiği tayyare muharebe ıekille
rinde sonra bu tehlikeye karıı nasıl ko
rumnak lizmıgeld'ğini anlatmq ve tay
yare hücumlarına kaqı en müesa'ir aila 
hm yine tayyare olduğu noktaamda ıs • 
rar etmiıtir. 

Hi:aliahmerin yardımı 
ANKARA, 19 • A.A. - Hi'ilialımer 

cemiyeti kıt müaaaebetiyle Beyazıt, Van, 
Mut. Elaziz ve lğdır'da bulunan 2524 
muhtaç vallıı.ndaıa para Ye eıya ile yar· 
dımda bulumnayi kararlatbrmıı ve yar• 
dım iılerinin tanzimi için mahalline bir 
Hilaliabmer müfettiıi göndenniıtir. Da
ğıtılacak eıya tudur: 

l200 caket Te 1200 pantalon , 1600 
yün fanila, 2750 çift yÜn çorap 130 çift 
çocuk çorabı 117 çocuk için yün örme 
caket ve 2775 ba~taniye • 

Bu eıya yo'a çıkanlmııtrr. Bundan 
batka n:ıkit olarak da 9000 lira ııönderil 
mittir. 

Her tarafta yağmur 
ANKARA, 19.A.A. - Meteoroloji 

enstitüsünden aldığımız malumata göre 
b:r gÜn evvel bütün Türkiyede birden 
yükselmiı o'an hava tazyikinin tekrar 
diitmeai üzerine yağıı yeniden başlamıt· 
fır. Son 24 aaat zarfında orta Anadolu· 
da Kastamonu, ıarki Anadoluda Kara 

Yeni vapur 
Şirket uzun seferler için 

yeni vapur alacak 
Tillk npurculuk ıirketi ile DeYlet 

Denizyollan idaresi araanida, muhtelif 
hatlara ifleınekte olan adetleri muay • 
yen vapurlann tarafeynin tonaj yekuna 
na nazran yeni takaimatı • kinunuaani
den evvel kararlqtırdacaktıT. M- • 
fih bu taksimata, tarafeynin tonajlan • 
na nazaran tesblit edilmit bulunan yüzde 
70 ve yüzde 30 eaaalannı dejiiftirmeye
cektir. Bu itibarla yalruz muhtelif hat • 
!ara iıleyen tarafeyn vapurlarının "
ket günleri değiftirilecelttir. Bununla 
berabeo-, Türk vapurculuk firketi, bir an 
evvel vapurlarla kadrosunu tal<Wyeye 
azmebnİftir. Filhakika tirkete girmeyen 
"1lpurcalarm 12 vapunı, hilen De...let 
Denizyollan idareainde kira ile çalııbrıl 
maktada. Şirkete ııiren npurcularm va 
purlan ise, nakliyatı arzu edildiği dere
c:ede temin edememegtedir. Meseli De
niz yollan idareainin Eğe, Cülc-1 .,.. 
Ankara gibi büyük vayurlamun iılec&ği 
mmtakalara, ıirket uzak aeferlerde mil! 
külit çekmesi taMi olan binniabe kil • 
çük vapurlar iıletebilmektedir. Bunclua 
dolayı ıirlıoet, yeni TBpurlarla kadrosu· 
nu blr an evvel takviye etmek istemek. 
tedir. iŞrket miimenilleri, ı5 yatından 
yukan vapur alına.-yacaiı haldmıclald 
nİzamntııme hükmünün 28 y&flDA kadar 
gemfletilmesi için lktıaat nlmletinden 
vaat ald.tdarmı söylemektedirler. Ba 
meaele, bugünlerde Heyeti vekileden ge 
ç~. Şirket mahafili, yapdan eyni te 
tebbüıılerle bu müaaadenin 30 yqma ka 
dar gmitletileceği ümit etmektedirler. 
Bu huauata Heyeti Yemle kararmı "'" 
rir vennez, priı:et, yeni bir iki vapur ma 
bayaau için Avrupaya bir heyet gön • 
dermeğe karar venni9tir. 

ve havalisi hariç kalmak üzre bütün Tür
kiye yine yağ.ılı geçmİttir. Yağıı San 
Kamıtta kar, Erzincan ve Sivaa'da karla 
karıtık yağmur ve diğer yerlerde tema 
men yağmur teklinde olmuıtur. En faz· 
la yağıt Trakyada Eclirnede S, lstanbul· 
da 3 milimetredir. 

Balkan haberleri 

Yunan Hariciye nazın bu
gün Romaya gidiyor 

M. Maksimos Zağrepte Yugoslavya 
kralı ve Hariciye nazırile de görüşecek 

ATINA, 19 (Milliyet) - Hariciye 
nazın M. Maximoa yamı Romaya ha· 
reket edecektir. Haıüciye nazın hareke· 
tinden evvel Yugoslayyanın Atina aefi· 
rile uzu müddet görüımüttür, M. Maxi· 
moa Romaya gitmeden evvel Zağrepe 
uğrayacıak, orada bulunakta olan Yugoa 
lav Kralı ve Hariciye naurile de ııörü • 
ıecektir. Bu ziyaretlere hususi bir ebem 
miyet atfecMlmd<ted'.r. Müteakıben Ro
maya gidecek olan M. Maximoa orada i
ki iÜn kalacak ve M. Muuolini ile siya· 
ai vaziyet etrafında göriiıec:ektir. Bu mü 
likatlarda, bilhaua, aon zamanlarda Bel 
1:ratta Yuııoılavya ve Balgaristanın hü 
kiimetleri araamda vuku bulan temasla 
rın görütüleceğô muhakak addeilmekte. • 
dir, M. Maximoa Romadan sonra Parı. 
ae ııiderek Franuz himillerile müzake
rata girıecektir. 

Rumitebfi 
ATINA. 19 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Yunan ve Bulgar marahhaa
lan arasında İcra edilen müzakereler ea
nasmda iki memleket araaında muallak 
bir halde bulunan meaele'erin hallini ia· 
tihdaf eden bir itilafın ana hallan tes • 
bit edilmiıtir. Bu meyanda bir d:e tica • 
ret mukavelenamesinln akdi vardır. Bu 
nunla beraber muahedenin tanziminde 
ve bu meyanda her iki taraftan ielri •Ü· 
rülen buauıi mütalibatrn tahmininde te 
aadüf olunan müıJ<ülal, muhtelif m .se· 
lelerin her iki ılarafça ayn ayrı ve etraf· 

ıca tetkik edilmeaG zaruridir. Bu ıebep
ten dolayı müzakenotm muvakkaten te
hirini lüzum görülmüştür. Fakat iki h• 
yet araamlaki bu heyetlerin reialeri va
sıtaaile idame edilecektir. 

Orduyu teftiş 
ATINA, 19 (Milliyet) - Yanan 

Harbiye nazırı M. Kondilis yortulardan 
sonra memleket dahilinde bir aeyahate 
çıkacak, kıtaatı teftit edecektir. 

Bulgar murahhasları Sofyaya 
döndüler 

ATINA, 19 (Milliyet) - Yunan n 
Bulgar murablıaalan araaınıcfa cereyan a 
den miizalı:eratın inkıtaa uğradığını bil
dirmittim. Neşredilen bir resmi tebliğde 
Bulgar murahhaalarmın bazı meaeleler 
hakkında hükiimeterile temu etmek Ü· 
zere müzakereletiin talik edildiği bildi
rilmektedir. Bulgar murahhaslan Sofya 
ya hareket etmiılerdir. 

Belgratta bir idam kararı 
BELGRAT, 19 (A.A.) - Devleti 

himaye mabkemeai, ecnebi bir memle • 
ketten memleket dahiline aitah, mühim
mat ve infilik edici maddeler ithal et • 
mit ve bunlan Yugoslayyada ıuikaatlar 
yapılmaar maluadile bir takım eıhaaa ~ 
zi etmit olan ve fimdi firar halinde ita! 
yada bulanan Antoa Lirkani cıyaben i-o 
~ mahkiim etoiftir. 



lflCLE~ 
Ahlak bahsi! \ 

Tasarruf haftası hıllmeden ev
vel şu mahut ··)'erli maıını ecne
bı :U ... 1ı aiye satmak,, bahaine bir 
dana ıı ,,.nek pek aykırı dütmez 
sanırım. 

Hayatın karlı ve zararlı taraf· 
larını görmüş, tecrübedide bır 
dostum bana şu darbı meseli söy
lemitti: 

.. Karı olmıyan ~yin zararı 

vardır.,, 
Ben hep bu esası göz önünde 

tutar, işlere öyle hüküm verir.m. 
Yerli malını ecnebi malı diye sat· 
manın aleyhinde bulunanlar, bu
nun b.r curüm olduğunu müteca
ainermın mabkeme,e veıııımesi 
lazım geldığını idaıa edenler, bu
nun neden rena olduğunu yanı 
ne zararı olduğunu bır türlü açık· 
ça soylememelhedırıer. 

Size üç dört defadır \>u yolda 
yazdıgım şeyıeri gene tekrara ma· 
ha.ı gormüyorum. .bence bir mem
leke1in sanayıine yapılacak en 
büyük hizmet o me1n1eket mamu
latını satmaktır. l'lasıJ, ne tekilde 
sa•mak llizımdır? .. .bunu sabcıya 
bıraıı:mak en doğru yoldur, frenk· 
lerin elde edilen netıce kullanı
lan vasıtalara hak verdirir,. d .ye 
bir sözleri varoır. 

Bu sözü 9u münakata ettiği
miz meselede de tatbıK etmeye 
Jna1* yoktur. 

Unutmamalıyız ki; hali harp· 
te düsmanr ezmek içın her türıü 
vnaıU: metrudur. Bugün dünyada 
hüküm suren iktısadi harbin de 
b.r siıih harbinden daha az müh
li.ıı; oldlığunu harıgimız iddia ede
biıııriz?. 

Sözü buraya kadar getirdikten 
aonra Aktam agzetesinde bu bah
se dair okumu9 olduğum bir yazı
daki tikre ıliteceğım. •. 

Muharrir bu yazıda hülasa ola
rak diyordu ki; evet! malımızı 
ecnebi malı arayan bir adama sür
mek için ecnebi malı diye göster
mek belki kanunda bir cürüm teş
kil etmez amma bu bir ahlak me
aeleaidir. Ticari ahlakımızı ıslah 
etmeliyiz ve bu huydan vazgeç
meliyiz ...• ,, 

Çok güzel! Lakin yerli malı sa
tan tüccarlar kalkıp bize ,sorsa
lar: 

- Canım! Şu ahlak tasfiyesi
ni evvela bizden n.ye bathyorou
nuz? Her tarafta ahlak tastiye e
diıdl de biz mi kaldık? .• 

Tabii buna cevap veremeyiz. 
Kaldı ki; ahlak metbumu her gün 
ytn~ b.r t ekil almak suretile da:· 
ma degişıklığe uğramaktadır. ln
aalı ölc.ürmek te memnudur. La
kin harpte bu müıahazayi ileri sü
renlere gülerler ... 
Bu yerli malının ecnebi malı di
ye satılması mese'.esinde yerli sa
nayii aleyhine bJr şey yapacağız 
diye ödüm kopuyor. Allah vere 
de olmasa! 

Pul yok! 
Geçen sene bir gün Pariste bir 

poıtahaneye girdim. Pul istedim: 
- Bizde pul yok, tütüncüler

den alın! dediler. Fena halde i
çerledim, hıç unutmam (Milliyet) 
e yazibğım mektuplardan birinde 
de bundan bahaettim. 

Geçende bir gün Defterdarlığa 
gittim Muhasebe idaresinin civa
nnda (Kıymetli evrak memurlu
ğu) diye de. bir lavba gördüm. 
İçeride pul lazım oldu. Sordum: 

- Tütüncülerden alın! Dedi'
ler. 

Aklıma Paristeki postahane 
geldi, haydi oradaki itleri _tenkit 
etmek bize dütmez, lakin hır def
terdarlıkta yani pulların satış e
dildiği yerde de: 

- Pulu tütüncüden al! Demek, 
bilmem pek münasip olur mu? 

FELEK 

Akay'ın bütçesi 
Devlet Denizyollan, Akay, fabrika ve 

havuzlar idarelerinin 1 kinumısan&den 
iflıaren tatmka baJlanması Jazm. gelen 
yeni bütçelerini müzakenı için Büyük 
Millet Meclisi Maliye, Bütçe, lktısat ve 
Divanı IMlıhasebat encümenlerinden mü 
rekkep heyeti umumiyeleri bugilnlerde 
toplanac:ldır. Yeni bütçelerin tatbila ile 
Devlet Denizyollan teıkilatında evvelce 
de yazdığımız veçhile değifİk)ilder ya
pılacaktır. 

Devlet Denizyolları bütçesine, üç 
yenU vapur mübayaası için tahsisat konul 
muıtur. Bütçe, heyeti umumiyeden de 
ayni şel<"lde geçene idlll'e, yakında üç 
vapur alacaktır.Bu hususta idareye ıim
diye kadar ecnebi vapur ıirketleri tara 
fından vapur satmak teklifleri yapılmış 
bulunmaktadır. --Tıp talebesi kongresi 

Tıp Talebe cemiyetinin senelik kon· 
gresi cuma günü saat onda Ha!kevinde 
toplanacaktır. 
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Tütün satışı --
Müşterek satış fikri 
yeniden canlandı 

Geçen sene Cenevrede toplanan 
tark tütünleri konferansında §&rk tü
tünü yetiıtiren üç Balkan memleketi 
tütünlerinin dünya piyasaaına bir el
den ve bir teıkilat tarafından çıkarı!
ması kararlattınlınııtı. 

Şehrimizde yapılan tütün konftt· 
ransmda da bu nokta etrafında anla
ıılmııtı. 

Aldığımız ma!Unıata nazaran Yu
nanlılarla aramızda ticari müzakerat 
cereyan ettiği ıu günlerde bu meaele 
yeniden mevzuu bahaolmaktadır. 

Anlatıldığına göre Yunan ve Bul
gar hükUnıetı.eri Cemiyeti Akvamın 
tavauutile yaptıkları ve nafia iıle
rinde kullandıklan istikrazm taksit
lerini ödeyebilmek için bu tekli mü
layim görmektedirler, bu taksitlerin 
baflıca ihraç eıyası tütün olan bu i
ki memleketin tütünlerinin satılama
maımdan ve iyi fiyat bulamamaım
dan ileri geldiği iddia olunmaktadır. 

Hazırlık görülüyor 
Y okahamada bir ticaret müzesi 

tertip edilmiıtir. Bu müzede Japon· 
ya ile ticari münaaebatta bulunan bü
tün memleketlerin ihraç ..., istihsal 
efya'lanndan nümüneler, grafikler da
imi olarak tqhir edilmektedir. 

Müzeye konulmak üzere memle
ketimizden de istihsal ve ihraç qya· 
sı nümuneleri istenmiıtir. Gönderile
cek nümuneler hazırlanmaktadır. 

Yunan tütünlerini satmak için 
Gelen malUınata göre bir Yunan 

heyeti İngiltereye Yunan tütünü aat -
mağı temin için Londraya ııitmİ§tir. 

Heyetin reisi ıehrimizde toplanan 
Balkan tütün konferansına da iıtirak 
ebnit olan M. Grigoryadis'tir. Bu 
za·J Yunan Kontinentale tabaco Şir
keti müdürüdür. Yunaniatanm , bizim 
de olduğu gibi, Y unanistana tütün ih
racatı pek azdır. 932 de Yunanistan 
lngiltereye 82 ton tütün ihraç ebnit
ti. 

lngiltere istihlak ettiği tütünün 
büyük bir kısmını müstemlekelerin
den bilhaaaa Amerikadan tedarik e
der. 

Portakallar birikti 
Portakal piyasasındaki vaziyet 

elan devam ebnektedir. Dörtyoldan ge 
len portakallar lstanbııl piııaaasmda 
birikmit kalmııtır. 

Portakalcılar bu vaziyeti Ticaret 
müdürlüğü ve oda vaııtasile hükfune .. 
te arza karar vermitJerdir~ 

v 

Y aptığmuz tetkikata nazaran Sov
yetlerle aramızda 30 eyhil 933 tarih· 
li mukavelemiz mucibince Sovyetler 
bizden yün, tiftik, canlı hayvan ve 
zeytin alacaklardır. Fakat Sovyetle
rin portakal ihtiyaçlannı da Türkiye
den tedarik etmeleri tabii görülmek
tedir. 

Fasulya ihracatı 
Son günlertle Fransaya memleke

timizden külliyetli miktarda fasulye 
ihraç edilmiıtir. Bu ihracat yekiinu 
15 tona baliğ olmaktadır. 

Müslüman memleketlerine 
ihracat 

Son hafta zarfında ramazan mü
nasebetile Cezayir, Tuns, Suriye gibi 
lıli.m memleketlerine bir kıamı e9ya
nın ihracatı fazla olınuftur. 

Bu meyanda mühim miktarda ta· 
han helvası, tah,n, pastırma, cülya ... 
iı, suçuk ve ağa,:\ itatıkla marpuç ta 
vardır. 

Bulgaristanda sigara fiatı 
Gelen malumata göre, Bulgaris

tan ikinci nevi sigara fiyatını 7 leva
dan 6 levaya tenzil ebniftir. Bunun 
ıebebi birinci nevi aigaralara ikinci ne 
vi tütünün kanıtmlmamasını temin· 
dir. 

Yafada turk birası 
Bu hafta Yafaya ilk defa 2024 ki· 

lo bira ihraç edilmiıtir. Türk birala· 
n için hariçten bazı talipler vardır. 

Bir dosta cevap 
iyi bir dost olduğu ı1rade

sinden belli olan fakat mektubu
na imza koymayan zata cevap ve
riyorum: 

Hakkımda gösterdiğiniz yük
sek duygulara çok teşekkür ve 
m innet. Benden bir dost ııfatıile 
yeni bir felakete düşen bedbaht 
bir efendiden bahsediyorsunuz. 
Elimden gelen her İnsanlığı yap
mağı terefim bilirim. Fakat bu 
vazifemi hakkile yapabilmek için 
ancak ve b :lhassa sizin yardımı
nıza tiddetle muhtacım. Bu insa
nİ)'etinizi de gösteriıseniz kurtar
mak istediğiniz adam daha çabuk 
kurtulabilir. Derin aaygdarımı su
narım efendim. 

"Milliyet,, le : :Aka Gündüz 

Trabzon lisesi mezunları 
cemiyeti 

Trabzon lisesinden mezun olanlar ce 
miyeti bugün öğleden sonra senelik koıı 
gresini Halkev«ie akteedccktir. 

l'•ll•t• 

Beykoz parkı ---
Park içindeki gazino 

tamamile yandı 
Evvelki gece Beykozda bir yangın 

olmuıtur. Yangın Beykozda Abra
ham Pata korusu parkında metruk ve 
harap bir halde bulunan ah§&P gazi
nodan çıkmıttır. Mezki'ir gazinonun 
binaıı tamamen yandıktan sonra it
fa.iye tarafından söndürülmüıtür. 

Aldığımız habere göre, bu binada 
park korucusu Şakir efendi namında 
biri oturmaktadır. Şakir efendi tara
fından yakılan ateıten sıçrayan kıvıl
cım dolayısile yangın zuhur etmiı
tir. 

Bu yangından dolayı korucu Şakir 
efendi nezaret altına alınmıt , tahki
kata baılanmııtır. 

Dayak yedi 
Y edikulede Debağhane ameleain

den Siyon ile Muıtafa arasında kav. 
ga çıkmıı, Siyon dayak yemİ§tir. 

Osman yaralandı 
Galatada Arap Kadri ile Oaman 

kavga çıkarmıt. Kadri, Osmanı yara· 
l"ID!fhr. Kadri yakalanmıftrr. 

Bir kız yaralandı 
Kandilli sakinlerinden manav AJi. 

nİn kerimesi Perihan ismindeki kızı 
Kandillide Dere içinden geçerken 0-
merin idaresindeki yÜk arabuı çar
parak b&§ından hafifçe yaralanmıı· 
tır. 

içmişler, hesap gelince ... 
Sirkecide Trakya birahane.inde 

içki içmekte olan Hüseyin, Halil, Hil
mi, hesap vermek yüzünden aralann
da kavga çıkmıı; neticede Halil Hü
aeyinin cebinden zorla 21 lira almak 
istediğinden suçlu yakalanmııtır. 

Meşhur yankesici 
Polis memurlan m"§hur yankes>

cilerden Ali Rızayi ya.kalamııtır. 
Ali Rıza, bundan bir kaç gÜn ev

vel mimar Vahram efendinin içinde 
bin lira bulunan cüzdanım tramvay
da çarparak kaçmıftı. Ali Rızadan 
çaldığı paralar almmııtır. 

Kaza mı, cinayet mi? 
Sanyerde mücadele memuru Sa. 

fer efendinin av tüfeğile vurulduğu
nu yazınııtık. 

Safer efendinin kendi tüfeğile kar 
rundan kazaen yaralandığı söylen
mektedir. Bununla beraber bir cin..,. 
yet olmaaı ihtimaline mebni de ken
diaile ava çıkımı olanlann ifadeleri 
de alınmaktadır. 

Hamdullah Suphi Bey 
Bükreş sefirimiz Hamdullah Suphi 

Bey ıdlün Dacia vapurile Köstenceden 
şehıfunize gelmiştir. Hamdullah Suphi 
Bey bugÜn Ankaraya gô..!ecektir. 

Mahkemelerde 

Ylllyette 

İkramiyeler --6 çocuklu annelere ikrami-
yeleri nasıl verilecek? 
Altı çocuğu hayatta olan anne

lere Sıhhiye vekaleti tarafından mÜ· 
ki.falı naktiye verilmektedir. 

Bu muamele §Öyle yapılır: 
Sıhhiye veki.leti ve onun taıralar

daki te1kilatı müracaab eden bir an
nenin altı çocuiu bulunduğu tak
dirde nüfus kayıtlanna ve ilmüha
berlere istinaden bunu teabit eder. 
Kanun müki.fatını kararl.B§tınr, ta
hakkuk muamelesini yaptınr, para
mn tediyesi için evrakı tanzim eder, 
parayı ödeyecek maliye memurluğu· 
na aönderir. 

Burada maliye memurunun vazi
fesi, nihayet ve.ki.Jetin emrinin sure
tini görmek ve istihkak aahibinin hü
"iyetini aramaktan ibaret olmaaı la
zım gelir. 

Fakat tesadüf ettiğimiz bir hadi
seden öğrendik ki, malmemurlan, is
tihkak sahibinden iıe yeniden baı
laruyor gibi alb çocuğu olduğuna da
ir mahalleden §&hadetname ve bun· 
lann nüfusça da tasdikini ve buna 
mümasil evrak istemektedirler. 

Halbuki tekemrnüı eden bir mua• 
melenin sonradan böyle taleplere ma
ruz kalması it aahiperinin haklı ıi
ki.yetlerini mucip olınakta ve ali.ka
dar makamlara müracaat ebnektedir
ler. 

Bir suiistimal mi? 
Beykoz maliye dairesinde bir me

murun bir kumpanyadan rüıvet aldığı 
ve tahkikata baılandığı haber alm
ınııtrr. 

Frengi talimatnamesi 
Frengi tallınatnamesini tadil et

mekle me9gul olan komiıyon dün 
Gülhane hastanesi cildiye mütehıusı
., muallim T ali.t Beyin riyasetinde 
toplanarak bazı maddelerin tadili i
le me9gu) olmuıtur. 

Yahya Kemal Bey 
Sa:bık IMadrit sefiri Yahya Kemal 

Bey d~ tehrimize g!elmİftİr. Yahya Ke 
mal Bey bir iki giine kadar Ankaraya 
aidecektir. 

Harice tütüu satışı 
Harice yapılan tütün •tıtmm bir el 

den idareu >'e bu hususta bir Lirnitet tir 
ket tqk.ili hakkındaki kanun Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiıtir. Ka -
nun mucib"nce tqı.lil edilecek ıirket ....
nayesinden yü>Jde elli biri hükumete a
it olacaktır. Müetbakisi de milli banka
larm iıtirakilıe temin edilecckt"r. Şirke
tin tC§lriline başlanmak için, bir talimat 
name yapılacaktır. Bu talimatname lnhi 
sıırlar umum müdürlüğü tarafından tan 
z'm ve Heyet!i vekilece tetkik ve tasdik 
edilec:ıektir. 

Kasalar nasıl açılacak? 
Yangından çıkan kasalar anahtarla 
değil, bir mütehassısa açtırılacak 
Yanan adliye binaaı enkazı Üze

rinde henüz hafriyat yapılamamıt
tır. 

Mühendisler tetkikatları neticesi
ni belediyeye bildirmii\erdir. Beledi
ye tehlikeli duvararı yanndan itiba
ren yıkmağa baılıyacaktır. 

Kaaalar bir heyet huzurunda ve 
mütehass11 bir zat tarafından açıla
caktır. 

Kaaalann anahtarlan mevcut ol
makla beraber bunlar anahtarla açıl
mıyacak, içersindeki evrakın hara
ret teairile yanmasa bile kavrulmut 
olma11 ihtimali düıünülerek bu gibi 
hallerde kasa açmak ta mütehasaıs 
olan bir zata açtınlacaktır. Bu müte
hasaıa kasalan açmadan evvel içerai
ni rutubetle imli. ebnektedir. Bu su
retle kaaanm muhteviyatı kasa açılın
ca ve hava ile temas eder ebnez bo
zulmamakta, hali uliıini muhafaza 
ebnektedir . 

Böyle olduğu takdirde paralann 
ve evrakın numaralan teabit ed.ilm.eıi 
kabil olacak ve paralar devlet ban
kasından, evrak ta ait olduğu daire
lerden tecdit olunacaktır. 

icra dairelerine mefruşat 
veriliyor 

Tophanedeki askeri sanatlar mek
tebine yerleıtirilen icra dairelerinin 
dün bütün noksanları ikmal edilmiı· 
tir. Levaznn daireai dün de icraya 
bir çok masa, aandalye , defter ve 
sair kırtasiye malzemesi göndermiı
tir. 

Dün de yazdığODJz veçhile cumar
tesi gününden itibaren bütün icra daı
ireleri yangından evvelki vaziyette 
faaliyete geçmiı bulunacaklardır. 

icra dairesi Aıkeri aanatlar mek
tebinde 15 oda i§gal ehnit bulunmak
tadır. iki gün zarfında dairenin bü. 
tün ihtiyaçlan ikmal edilıni§ buluna
caktır. 

icra dairelerine yeni tayin edilen 
hukuk mezunlarından iki efendi ta
yinlerinden enel batka yerlerde va.
zife almıı olduklan için icra memur
luğundan istifa ebniıerdir. Bunlann 
yerine yenileri tayin edilecektir. 

Hacı Kroş Babayı soyanlar 
Uluköyde kurabiyeci Haçı Kroı 

babanın evini soymaktan ıuçlu Sa
fer, Hasan ve diğer dört arkadaıı yan 
gından aonra tahliye istidası vermİ§-
1er ve tahliye olunmuılardı. 

Bunlar hakkındaki hazırlık tah· 
kikab dün ikmal edilmit ve suçlular 
mevcuden ikinci iatintak dairesine 
aevkedimitlerdir. istintak dairesi 
suçlular hakkında yeniden tevkif ka
ran vermiıtir. 

Sulh ceza mahkemelerinde 
duruşma 

Sulh ceza mahkemeleri ıimdiye 
kadar mevcutlular hakkında durut
malar yapıyorlar, doaya üzerinde mu· 
hakeme icra etmiyorlardı. Sultanah
met sulh birinci ceza mahkemesi bu· 
giinden itibaren muhakemeler yap
mağa baılayacaktır. 

Yanan ceza dosyalannm ihya11 i· 
çin muavinler tarafmdan karakolda 
yapılan hazırlık tahkikatlanrun cu
martesi günü tamamen ikmal edile
ceği tahmin edilmektedir. 

Beşiktaş cinayeti 
Geçen sene B"§iktaıta Serencebey 

Y okuıunda kayın validesinin kirac111 
Şerafettin Efendiyi öldürmekten suç
lu Osman efendinin yangından evvel 
yapılan aon muhakemesinde müddei· 
umumilik tarafından cezalandınlma
ıı iıtenilmit, muhakemesi müdafaa 
yapılmak Üzere talik edilmiıti. 

Bu muhakemeye ait dosya yan
ınııtır. Bunun için yeniden tahkikat 
yapılmıt ve evrak aJhncı istintak dai· 
resine tevdi edilmittir. istintak ha
kimliği Osmanm mevkufiyetinin de
vamına karar vermiıtir. Bu ite ait 
ilk tahkikat ikmal edilince evrak son 
tahkikatın yeniden açılma11 için ağır 
ceza mahkeme.ine aevkedilecektir. 

Münferit hAkimlik 
Son adli teıkilat1JJJ1Zda lstanbuldan 

başka yerlerde ağır ceza mahkemesin • 
elen baıka miiçtemi ha!Lmlik yoktur. 
Bütün Asliye mahkemeleri tek hi.kimlik 

1,5 milyon açık 
Belediye bütçesi nasıl 

kapatılabilecek? 
Belediye yeni sene bütçesi ikmal 

edilmek üzeredir. 
Bu Rne açık olan bir milyon kü

aıir bin liranın kapatılmuı için hiç 
bir tedbir bulunamadığı için bir çok 
belediye hizmetlerinden aarfı nazar 
edilmek mecburiyeti hasıl olmuıtur. 

Kanunusani içinde Ankarada top· 
lanacak belediyeler kongresinde ls
tanbul belediyesi bazı teklifler yapa
caktır. Bu teklifler arasında güm. 
rüklerden alınan oktruva hisscainin 
bir misli fazlalaıtırılması da vartlır. 
Bu takdirde belediye timdi aldığı 
750 bin lira kadar oktruvası yerine 
bir buçuk milyon lira para alacaktır. 

Bu vaziyette bütçe açığı kapan
mıt olacaktır. 

Elektrik fiatı 1 O para indi 
Elektrik \arife komisyonunun ye

ni teıbit etu\ij elektrik fiyatını Na.
fia veki.leti kabul ederek dün beledi
yeye tebliğ ebniıtir. Yeni vaziyete gö
re fiyat kilovat ba§ma 16 kuru§ 30 
paradır. Ve bu karar üç ay evvelin
den muteberdir. Binaenaleyh bu ay 
baımda elektrik §irketi geçen Üç aya 
a.it aldığı kilovat baıına on para faz· 
la ücreti yeni ay hesaplanndan mah· 
aup edecektir. 

Nafia veki.letinin karanru beledi
ye firkete bugün tebliğ edecektir. 

Yeni ölçüler 
Yeni ölçüıer kanunu bir kanunu

aaniden itibaren tatbik edilmeğe bat· 
anacağı için belediye bu hususta ted
birlerini ikmal etmiıtir. Alıı veriıte 
halkın zarar görmemea.i. için fiyatlar
da yapılacak tenzili.ta dair bazı mu
kayeseli lavhalar hazırlatılınııtır. Za· 
bıtai belediye memurlan bütün dük
kan ve mağazaları daimi bir kontrol 
altında bulunduracaklardır . 

Şehir pl anları projeleri 
lstanbulun müatakbel projesını 

hazırlamak üzere belediyenin açtığı 
miUabakaya dahil olan 9ehir müte
husıalanndan Her ErgÜz tanzim et
tiği iptidai projeyi bir ay evvel bir 
raporla beraber göndermiıti. 

Fransız tehir mütebassrslannda n 
M. Agache ile M. Lambert de proje
lerini hazırlayarak gönderdiklerini be 
lediyeye bildirmiılerdir. 

Diğer Fransız mütehaı1111 M. 
Prust ı .. tanbula gelmeğe vakti olma
dığını bildirmittir. Bu itibarla müsa
baka bu üç mütehassıs araaında ya
pılacaktır. 

Belediye gelen proje ve raporla
n, ıehrin bedii, iktısadi ihtiyaçlarma 
a.it bir raporla beraber bir heyete tev· 
di edecektir. 

Heyet mesaisini üç ay içinde ik
mal edecek ve raporunu hazırlaya· 
caktır. Bu rapor ve proje tehir mec· 
!isinin tetkikinden geçtikten sonra hü
kUnıetin tasdikine gönderilecektir. 

Hükfunetin tasdikinden sonra bu 
üç mütehassıstan biri §ehrin aııl imar 
planım hazırlayacaktır. 

M••rlfte 

Talebenin istediği 
Meclise intikal eden tram

vay meselesi nedir? 
Milli Türle talebe birliği tramvay 

ıirketinden bazı ıilı:i.yetleri ha.O bir ra· 
por hazırlamq ve bu rapo"' tabettire -
rek bütün Büyük Millet Meclisi azası
na ıdlağrtmııtır. Talebe birliii tramvay 
arabalannm aeyrek iıı..nemıden, bilet 
ücretleriıiin fazlalığından, arabalardaki 
izdiham ve pislikten, talebeye aynca su 
hulet gösterilmediğinden §°.ki.yet etmek 
tedir. Birlik daha evvel tramvay Jiri<e
tine bu hususta müracaat etmİ§ISe de bu 
tqebbüs müsbet bir fayda venrıerniftir. 
Bu mesele Maniıa mebusu Refik Şev
ket Beyin verdi.ği bir takrir üzerine Bü
yük !Millet Meclisinde müzakere edile
cektir. 

Uzum ve incir verilecek 
Ta.ıarruf Ye lktısat hafta11 münasebe 

tile ilk mekteplerde yapılan tahrir mü 
aabkalan evrakı dün Maarif idaresine 
gelmeğe baJlanuıtır. Bunlar tetkik olu -
nacak ve birinciler ayrılarak kendilerine 
yerli mahsulatından birer sandık incir ve 
üzüm verilecektı:r. 

70 bin liralık tahsisat 
Universite Fen fakültesi kimya kür· 

süleri için celbedJen liri Abnan profesör 
en aon olarak §Clırimize ırehniılerdir. 
Bu profeoörler lıiİmya enstitüsünü geze 
rek laburatuvarlardaki noksan alat ve e 
devat için 170 bin liralık bir tahı!at 
istenıişlerdir. 

Çay ziyafeti 
lstanbul laz lisesi ikinci devre talebe 

senebaşı tatilinde mektepten timdiye ka 
dar mezun olan arkadflan tettline bir 
çay ziyafeti vereceklerdir. Bu münase
betle bir merasim yapdacak ve mezun
lar bin'birlerine tanııtınlacaklardır. 

tıir. Bu sene tek hakim usulü lzmir ve 
Ankaradla da tatbik edilmiı, asliye mah 
kemelerinin hepsi münferit hô.kimliğe il 
rağ olunınuıtu. Yalnız lstanbuldaki as
liye ıvahkemeleıinde halen müçtemi hô. 
ldimlik usulü tatbik ediliyordu. Y angm -
dan sonra vaziyet değiıtiği için yeni se 
ne batından itibaren lstanbuldaki asli • 
ye mahkemelerinde de münferit hakim 
lik usulü tatbllk edileceği, ancak mahke 
melerin m'.kdan ve adedi arttırılacağı 
söylenmektedir. 
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Mevzuunu kaybeden 
bir semt 

Hayli zaman var ki geçmemi,. 
tim. Dün bir işim dolayısile uğra
dıı::ı. Ve doğrusu yüreğimin sızla
dığını da duydum: 

Bahriye, orada iken Kafımpafa 
da hayat, tıpkı yerden fışkıran 
bir su halinde kaynardı. Adım ba
tıııda bir bahriye zabitine,adrm ha· 
tında bahriye neferlerine rastgeli
nirdi. Halicin o yakası, ganbotlar
dan zırhlılara varıncaya kadar kıç 
tan kara eden harp gemilerinin 
durak yeri idi, ve sahil bir gemi 
tarlası halinde idi. Ve yukarıda 
Bahriye hastahanesi, eteklerini süs 
)üyen çam ağaçları üstünde kram 
renkli çehresini Halicin durgun su· 
larmda seyrederek narin bir imti
dat ve eda ile uzanırdı. 

Dün geçerken baktım da yakın 
vakitlere kadar ten mamur olan 
oraları, bugün boş, tenha ve müh
mel bir hale gelmif. 

Kasımpaf&nın dillerde destan o· 
lan ve darbımeaellere giren bir 
mecrası vardır ki, onu hepimiz bili· 
riz. Gariptir ki bu mecra, burada 
senelerce ve aaırlarca aktı, durdu. 
Beyoğlu semtinin bütün müzahre
fatını taşıyıp nakletti. Halbuki bu 
mecranın menbaındaki Bahriye 
sarayında İmparatorluk devrinin 
anlı şanlı, dağ yaratan kaç nazırı 
gelip geçti. Ve kaç nazır, senelerce 
havayınesimiyi, bu mecranın ha va
sile memzuç olarak teneffüs etti; 
fakat hiç birisinin aklına bu müte
affin ırmağı örttürmek gelmedi. 
Nihayet hatıramda yanılmıyorsam, 
Bahriye Nazırlığı zamanında Ce
mal Paşa, bu mahzuru defederek 
koca bir semti bu yürüyen beladan 
kurtardı. 

Fakat dün gördüm ki."Uğra,ır
aan bağ, bırakırsan dağ olur!,, Ka· 
idesi burada da kendisini göster
mit: Mecranın üstünü örten beton 
yeryer çökmüt· öyle çöküntüler ki, 
bugün tamirleri yerine göre yarım 
çuval çimento ile kabil olduğu hal
de, yüzüstü bırakıldığı takdirde bu 
arızaların tamiri, yarın yüzlerce 
ve belki binlerce liranın sarfını 
utilzam edecek.. Ve hatta belki, 
bugün tahtellirz gitmesi itibarile 
gözden ıilinerek tarihe kantan bu 
mecra, bir gün gelip, Beyoğlu sırt
larile Haliç arasında kablettarihe 
ait bir ejderha gibi tekrar hort
hyacak. 

Bugünkü Kaşımpaşada mevzuu
nu kaybeden bir semtin hali var. 
Bir hal ki insana, sararmış yaprak
ların yerlerde süründüğü ve yetil 
dallı ağaçların kadit olduğu tenha 
bir ormanda geziniyormut hisaini 
veriyor. 

Ne yazık ki, Bahriye aleminin 
neşeli, ten Katımpaşası yavaş ya. 
vaş inhitat ediyor, yavat yavat sö
nüyor. 

Salahattin ENiS 

KU~Uk halterler 1 
• Hasta bakıcı hemşireler yurdu -

Hastabakıcı Hemıireler Yurdu heye
ti idaresi dün Hili.liahmer Cemiyet in
de içtima ederek hastabakıcı hemıire
lerine bir yurt tesiıi meıelesi göriiful· 
müıtür. 

• Bir konferans - Tıp fakültesi 
doçentlerinden Süheyil Bey dün ak· 
f&Dl aaat ı&,5 ta Beyoğlu Tıp Cemi
yetinde " Türkiyede cüzam hastalığı· 
nın tarihi,, mevzulu bir konferans ver 
miıtir. 

._I _B.......;;.,O ..;;.;;R...;;;S...;.A.:..__f 
(lı Baııkaımdan alınan cetvelidir) 

19 Kanunuevvel 1933 
Akı am Fiatları 

l.tilı:ram dalüli 95.25 Tah .. ilat 
1833 latikram 97,50 Eloktnı. ~ trrk D. 10\luı 2...c5 Tram••J' -.-nitürk 27,40 Tün.J ~ 

tt il 26,45 ILhtıra 17,'TS 

" 
ili 26,80 Anadolu 1 46,40 

Cüınrü.kJer a 
" ili 47 

Baidat 9. 75 kuponauıc 
T. aa.k.-iye 8,715 Mümesail 52.!)0 

ESHAM 
lı Banb.aı Na· Telefon 'I ıı:ıa ... 9.90 Bomonti lö,40 
~• " Hamiline 9,!ı5 Terkoa 28 
" ., Mü•a•i• 106 Çimento 11 .~o 
Tramvay 44-<0 lttn.aı doy. 17,70 

Anadolu Hiııe 27.90 Şark de,. •. 1.-
Şir. Hayriye 15 Balya l .BS 
Reji 390 Sark mı. ecsa 2.BS 

ÇEK FlATLARl 
Parl• 12.0ll 1 Proıi 15.81 .75 
Londra 690 Viyana 4 29 
Nü7ork 74.65,94 Madrit 5.765 
Milano 899 Berlin 1,98,12 
Brüksel 3.39.87 Belcral 34.7475 
Atina 82.48,50 Zloti 42083 
Ceaevı:.e 244.20 Peıt• 3.575 
Amıterdam 1.17.50 Bükreı 7959 
Sof ya 65,M,25 MoakoTa 10.94 

NUKUT (Satıı) 

Kuruı ICuruı 

20 f. Fransız 168 J Şillo . AY. 24.50 
1 l aterlin 690 l Peseta. 16 
l Dolar ı35 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zelo tl 24.-
:>o f. Belçika 117 ZO Ler 023 
20 Drahmi 24 :lO Dinar 46.-
20 1. •••İçr• 818 1 Çern0Ti9 - .-
20 L••• 25.- 1 Altın 9,33 
21 Kur. Çek. na 1 M.c:.idiy• 0 .34 

1 Florin 83 Banknot 2.28 
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lstanbul Universitesinde ... "G.za:'. 
Yeni lstanbul Üniversitesi ilk ilmi 

verimini ve bununla beraber ..• Ehem· 
miyetli bir noksanını meydana çıka
rıyor. 

Şarki Roma imparatoru Jüstinien'in 
tanzim ettirdiği meşhur kanunlann 
yıldönümü olduğundan, lstanbul Ü• 
niveraite.ai - beynelmilel ilim tarih.in .. 
de unutulmaması 18.zım gelen - bu 
hatırayı kutluladı, Hukuk Fakültesin• 
deki muhterem ordinariüslerden biri 
'"Hukuk ilminin inkitafı bakımından, 
hukuk tarihinde lstanbulun ehemmi• 
yeti'" hakkında bir konferans verdi. 

Üniversitelerin talebeye öğretmek· 
ten baıka, orijinal tetkikler yaparak, 
ilmin terakkiıine hizmet etmek te va .. 
zifeleri olduğundan, yeni kurulan Ü· 

niversitemizin bu vazifesini de pek iyi 
takdir ederek meydana çıkardığı bu 
ilk ilmi verimini selamlamak ve kon· 
ferans yapan muhterem hocanın bize 
lstanbulun ilim tarihinde ehemmiyeti· 
ni tanıtmak iatemesinden dolayı ken• 
disine tefekkür etmek borcumuzdur. 
lstanbulda kurulan üniversitenin ilk 
işlerinden biri, içinde bulunduğu bu 
tarih ıehrini tetkik etmek olduğunu 
bu muhterem hoca bize ne güzel a,..,. 
!atıyor. 

Birinci konferansa mevzu olarak, 
imparator Jüstinien devrinin aeçilm~ 
ai de aynca memnuniyet verecek bir 
ıeydir. lstanbul Üniversitesi bu sene 
yeni açıldığı vakit Jüstinien kanunla
rı mecmuasının bin dört yüzüncü yıl· 
dönümü olduğu, doğrusu, kimsenin 
hatırına gelmemifti. Belki imparato
run ruhu bu iyi tesadüfe dikkat etmit 
ve, imparator kendi sağlığında yapt• 
lan her ıeyi kendi adına izafe etmİ§ 
olduğundan, yeni lstanbul Üniversite• 
sine de ''Jüstinien Onivera.itesi,, adını 
vcrmi~tir. 

Jüstinien'in her sahada esel'leri o 
kadar çoktur ki bir kere bu iınpara• 
torun eserlerini kutlulamak yoluna 
girilince, üniveraitede sık sık kutlula
ma vesileleri bulunabilecektir. Mese
li imparatorun en dayanıklı eseri c>-o 

lan Ayasofya binası 537 tarihinde ta
mamlanmıı olduğundan dört sene 
sonra bin dört yüzüncü yıldönümünü 
kut!ulamal<, yalnız üniversite için de· 
ğil, bütün Istanbul hatta bu binaya 
aşık olan bütün dünya için parlak me
rasim vesilesi olabilir. 

Hatırımızda kalan doğru ise, bu 
imparatorun kanuni eserleri de henüz 
kutlu!anan kanunlardan ibaret değil. 
dır. imparator daha 528 senesinde 
mahsus bir komisyon toplıyarak Had, 
rien zamanından beri çıkarılmıı olan 
kanunlann hepsini bir araya getirt
miş ve 529 da neşrolunan bu ilk ka
nunlar mecmuaırna kendi adını koy-
durmu~tu. Yeni ünivcraitemiz dört 
ıene evvel kurulmuı olsaydı, Coth 
Justinien'in bin dört yüzüncü yıldönü
münü kutlulamak fırsatı da kaçml
mış olmazdı. 

Bereket versin ki, imparator ilk mec 
muayı çıkardıiından bir aene sonra 
yeni bir komisyon toplamııtı. Bu ko
misyon da Mili.dın ikinci ve üçüncü a
sırlarında büyük kanuncuların eserle
rini, içtihatlarını bir araya &'etirdi. 
Hem de bu sefer iı daha uzun oldu
ğundan ikinci komisyonun çalıımaaı 

Üç sene sürmüıtü. Bu ikinci kanunlar 
mecmuasına Pandectea denilmiıti. ü. 
niveraitemizin kurulmaaı bu mecmua
nın bin dört yüzüncü yıldönümüne 
ra&tladığından, kutlulanan bu ikinci 
nıecmua olsa gerektir. 

Jüstinien devrinde yıldönümlerl 
kutlulanacak kanunlar zaten bu ka
darla da kalmaz. Çünkü bu imparator 
ölünciye kadar mütemadiyen kanun 
çıkarmııtır. 534 ten 565 senesine ka
dar çıkardığı kanunlarda gene bir a
~ay:8 t?~l~narak b~nlara da Corpu• 
ıurıa cıvılı.s adı verılm.ittir. Bu üçüncü 
mecmuada kanunlardan her birini 
ayrı ayrı kutlulamak yorucu iı olsa 
da 1965 senesinde hem bu kanunların 
topunu birden, hem de imparatorun 
ölümünü kutlulamak mümkündür. O 

• 

vakit konferans yapmak hangi muh
terem Ordinariüae nas.ip olursa ona 
ne mutlu! 

• • • 
Üniversitede bu kutlulama vesileaİ· 

!e meydana çıkan ehemmiyetli nok· 
san da burada bir lstanbul tarihi se
mineri bulun:mamaııdır. 

lstanbul tarihi için vakıa lsviçre ü
niversitelerinde aynca bir seminer, 
hatta sadece bir kürsü bulunduğun
dan haberimiz yoksa da, baıka mem• 
lekellerin bazılarında, meseli. ParU. 
Üniversitesinde, Atina Oniveraiteain· 
de birer lstanbul tarihi kürsüaü var
dır. Paria Üniversitesindeki lstanbul 
tarihi hocası M. Charles Diclıl bir ara• 
!ık lstanbula gelmit ve eski Darülfü
nunda konferanalar yaparak lstanbul· 
da dahi bir lstanbul tarihi kürsüsü lü
=:umunu zımnen anlatmak iatemiıti. 

Paris ve Atina Üniversitelerinde İs
tanbul tarihi kürsüsü bulunmasına ha· 
kiki bir sebep olmasa bile bu kürsüler 
oralarda baki kaldıkça latanbul Üni
versitesinin bundan mahrum kalma• 
st - Frenklerin "Nobleue oblige'' de· 
dikleri &'ibi - doğru olamaz. 

Bu lüzumu bir vakitler lstanbul Be
lediye Meclisinde bile takdir eden bir 
zat çıkmııtı. Bu zat lstanbul Darül
fünununda bir lstanbul tarihi deni 
teıiai için belediyeden tahsisat veril· 
meai hakkında bir teklif yapmıftı.Tak· 
rire o vakit Belediye Mecisinde aza 
bulunan büyük bir edibimiz itiraz e· 
derek "bir ıehir tarihi için bir den 
küraüıü olur mu?" mealinde bir nu
tuk aöylemiıti. latanbul gibi bir tarih 
tohri için bir dera kürsüsünün fazla 
olamıyacağını o büyük edibimiz ıiip· 
hesiz bilirse de, o vakit darülfünuna 
"erilecek olan tahaisatı, bu nutuk ile, 
kendisinin himaye ettiği batka bir 
müeıseıe menfaatine çevirm.iıti. 

lstanbulun her köıesi bir taıılh sak
lar ve bu saklı tarih henüz tamamile 
meydana çıkanlamamamıtlır. Buna 
da sebep, htanbul tarihinin tetkikine 
şimdiye kadar latanbul Üni\'.ersitesİ• 
nin :tabancı kalmasıdır. 13u tarih la
tanbulun her kö§Csİ üstündcu ve al
tından tetkik edilerek tamamlanacak
tır. Bunun ancak lstanbuliular tara· 
(ından yapılabileceğini Paris Üniver
•ilesındeki lstanbul tarihi hocaaı M. 
Charles Dichl, Ce"il Esat Beyin kita
hına yazdığı takrizde canlı Lir misal 
ile ne güzel anlalmı§tır 1 

Bu hocanın &'Österdiği misal Sultan 
ahmet camiinin etrafındo bu1 unan ev .. 
!ere yabancılar giremedikleri içın bu
ralarda eıki imparatorlar aaıayrna. a
it bulunabilecek mal\ımatın toplana
mamıı olmasıdır. O vakitten beri, Sul
tanahmet cami.sinin etrafmdaki fl!vle
ri yangın yerli ve yabancı herke&e aç· 
tJ, fakat htanbulun bA§ka l<lraflarm
da yııbancıların giremiyecekteri daha 
nice ıarilıi yerler vardrr! Buııların al
tınd«.ici tarih hazinesini hiç kimse bil
miyur. Bunlan aramağa, lata.obul ta .. 
rilıini tamamlamağa salahiy..:ti olacak 
dünyada yalnız İstanbul Ümversiteıi 
vardfr. 

l&tanbul tarihinin tamamlanması a
rada sırada Avrupa ve Amerika Üni
versitelerinin buraya gönderecekleri 
- ve onlara çok pahalıya malolduğu 
için tabii pek nadir olan - heyetlere 
bıraluldıkça lstanbul tarihi daha pek 
çok zaman eksik kalacaktır. 

Bu tarihi tamamlamak için yabancı 
üniversitelerin ilmi aalihiyeti olama· 
masına başka bir sebep te lstanbulun 
yalnız Bizana tarihini değil, Tıirk ta
rihinden mühim bir kumını da sakla
masıdır. latanbul tarihini tamamla
mak için hem Bizans tarihini ve sana
tını, hem de Türk tarihini ve aanatıru. 
bilmek laznndır. Bunu da ancak ls
tanbul Üniversite•i yapabilir. 

Hukuk Fakültesindeki muhterem 
hocanın yaptığı konferansı, İstanbul 
Üniveraitesinin ilk tarihi ile ne kadar 
alakası olduğunu pek güzel gösteri
yor. 

Ümit ederiz ki, üniversitenin kuru
luıunda hatıra &'elmiyen bu ek&iklik 
böyle muhterem hocaların verecekleri 
- ve bizim ııöyliyebileceğimiz sözler
den pek çok ziyade kanaat 
verebilecek - izahat ile yakın bir 
zamanda tamamlanır. 

G. A. 

... ·• ~· 1 KUa.A.& ............... ; 
Arkalarından sürüklemek 

• • 
ıçın ... 

Bir kadın terzi ile görüşüyorduk. 
Önüne Paristen getirttiği 934 ktt 
modellerini açmış, birer birer yap
raklarını çevirerek izahat veriyor
du: 

- Bu seneki roplar, çok kumaş 
yiyecekler .• İtte size (15) metre 
k~m~tla meydana gelen bir balo el
bısesı ••• 

Hem de arkası tekmil dekolte 
olduğu halde .. Metresi on liradan 
olsa, yalnız kumaş için 150 lira la
zım .• Garnitürünü, kupür ve dikit 
hakkınt da koyarsak bir balo kostü
mü 200 lirayı bulacak •.• 

Dişlerimin arasından: 
- Müthit teY··· Diye söylendim. 
Terzi devam ediyordu: 
- Bu seneki mantoların önleri 

bilir misiniz, çok sade ••• Pilileri bi
le yok .• Fakat arkaları, öyle süslü 
öyle çok süslü ki •• Bir mantonun ar 
kasını biçimine sokmak için bazı 
kere üç gündelikçi sabahtan akta· 
ma ~adar çalıtıyoruz da gene biti
remıyoruz. 

Yanımda.ki. hanımlardan biri 
sordu: 

- Önleri bu kadar sade olduğu 
halde, arkaları neden bu kadar süs
lü? 

Terzi, güldü: 
- Belkim de erkekleri arkaların

dan sürüklemek için! •• 
M. SALAHADDiN 

cs·ı;:;·H·r~:···:·:·::-.-
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=:OGUTLERJ 
Şişmanlığın sebep ve 

tedavisi 
Herkeain bildiği bir §eydir ki faz 

laca bir adeli kuvet sarfedildiği za.
man alınacak gıdanın da ona göre zi 
yade olması iktiza eder; nitekim çok 
kuvvet aarfma lüzum görü·Jmediği va 
tikler o kadar ziyade yemeğe ihtiyaç 
kalmaz. Bu demektir ki, çok çalışan 
ve ziyade kuvvet sarfedenler çok ye
meli, az çalıtanlar se az yemekle ikti 
fa etmeli; fakat bunu bir hakikat gi
bi kabul edip ona &"Öre hareket ede,.. 
!er ekseriyetj teşkil etmezler. Bilakia 
vücutça fazla kuvvet sarfedecek it
lerde bulunmadıklan halde bazı kim 
seler iıtehası yerinde oldu mu bunu 
11hhat alameti addederek lüzumun
dan fazla yerler. 

işte, baılıca hata ve şiımanlığın 
en büyük sebebi buradadır; normal 
halde itliyen bir hayat makinesinde 
yenilen yemekler derhal vücude sin· 
dirilir, yenilen ıeylerden bir kısım 
nesiçlerin eksilen yerlerini tamamla
maya sarfolunur, diğer bir kımsı da 
vücudün hararet ve etlerin enerjisi 
(adeli kuvvet) teklinde harcanır• bu 
tartlar içinde tabii vücudün sikle't ve 
vezni değiımez. Ancak her hangi bir 
ıebeple vücudün İ~emesi azalır ise 
bermutat her vakit yediklerimiz vü
cudümüzün ihtiyacından pek fazla 
&'elir. Bunun pek az bir miktan VÜ· 
cud~~ enerjiaini hasıl etmek için ıar. 
fedı!ırse de fazlasr zaruri vücuıte 
yağ haline kalbolunur. 

Vücudün ıişmanlığa baılamasınm 
yaf ile al.il.kası olduğu bunda kıı·k 
ile elli ya§ arasında bulunduğunu ka 
~ul edilmekte ise de evvelce sporlar 1 

ıdmanlarla meığul iken bil&hara ter 
kedip atıl hayat yaıayanlarda daha 
evvel baıladığı da ıı:.örülmekteclir. Te
neffüs ile vücudümüze fazla oksıjen 
sokmanın gıda maddelerini tamami
le yakmak husu&undaki hizmeti dola 
yıaile pek büyük ehemmiyeti vardır. 
Bunun içindir ki, ıidedtli vücut hare 
ketleri esnuında nefea alıp vermek 
arzu edilir bir halde olur. Atıl ve ha 
reketsiz zamanlarda ise teneffüsle 
kafi miktar oksijen alınamaz. Bu hal 
de vücudümüzdeki &'•da maddelen 

Milliyet'in edebi romanı: 76 drm. Fakat Kadri Bey çok nazik 
idareli •• Beni elimden tutarak onla-

:~ \ıl ra götürdü: 

iKI R ( 1 ( 1 c.ı .. ~.~;,. m:m:::::: 
rı~---------:.. BUR HAN CAHİ~ Teyze hanım beni kucakladı, öptü. 

...._ __ _... llnlulap Komanı) - Sahiden Çi~ek ••• Hem ne bili-

- Yalıda timdi bizbizeyiz. Misa 1 çiçeği renginde (Apre .d.) k • yor musuı:ıuz, gelincik. 
firler on buçuk vapurile gelecek- dı. Beni boyun Narinmdı 1 fçıl ar j • Teyzenın bulutunu hepsi beğen-
i A cak b

. b uk b d 1 en az a.. dıler H 1 k · 1. ·· er. n on ır uç ta ura a 

1 

Fak t lb' t d ' • a anın ocaaı sevım ı gu-
1 1 

a e ıse za en ona a uzun ı I .. 1.. ak b. .h . • 
o ur ar. olduğu için bana çok iyi ld. y l- er.yuz. u, ~ acı ır ı tıyar. Müte-

Kad · Bey b • ku ak! d E . ge ı. a kaıt hır mıralay. 
rı enı c a ı. n i nız omuzları bıraz darca kaldı. i R • b . . 

ıevdiği güllerden beyaz bir gönce- Fakat omuzbatlarında farbel" 1 , -. .engı. oyu, tıpkı gelıncık .• 
yi saçlarıma ilittirdi. duğu için dar olduğunu ben h~a:e: ! ~~lıl~dc~~ te tıpkı ktzımız gibi siyah 

Narin taka etti: diyorum. goz u .ur •• 
- Ama kıskanacağım baba.. , Drtardan beti• l Narın elımden tutmuş çekiyor: 

B d 
ı o mıyor· V il h. k k 

en e kızınız değil miyim. Suat Bey beni yeni kryafette ö- .-. a .a ı. ts .anryorum •• Bana 
Bahçede, büyük manolyaların rünce elini çırptı· g hır çıçek ıamı verın bakayım. 

altına uzun bir sofra hazırlanıyor. _O ··k •1 N b Teyze hanım ona da buldu: 
N k k b 

, mu emme •.• ar fUru u S h .1.. . 
e yazr i ugün elbise de değif- gibi ... Vallahi çok ık 1 - e~ er zaman nı ufersın! 

meden geldim. (N · ) · d '· · . Y emege otururken Kadri B0 v 
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arın ın yar ımıle bıraz yıkan- b • - S B . l ~ 
unu arine anlattığım zaman: dım yu""zümedeki luk. l . 
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enı sagına, uat eyı so una aldL 
O ··ı d d. G 1 ki ' yorgun ız erı- Ne d b · h · · - zu me, e ı. e ece er ya- ni silmeğe çalıttım. • •. z~man an erı asretını çe.c-

bancr değil. Halam ve onun ihtiyar B ··nk"" ak. d. . tıgım aıle sofrası.. Aile kokusu 
k B

. d ugu u s ın, en ışesız ve hat- İ · d b. · k •·• 
ocası. ır e teyzem... Teyzemi ti neşeli halimi görenle .k. çım e azgın ır sevınç aymyor. 

görsen •. Öyle seversin ki.. at evvel öm .. .. ~.oh~ 1 kı" sba- Yemeğin ortasına doğru Kadri 
S 

.
1
• rumun en mut ı• a u- B · b. .dd. 

onra ı ave etti: sunu · d·-· .h. l T ey aesıne ıraz cı ıyet verdi: 
- İstersen odama çıkalım. Sana Jer geçır ıgıme 1 tıma vermez- - Bugün ailemizin mes'ut bir 

göre bir elbise arayalım. Atağıya . d. -· • h günü oldu. Bu sofrada toplananlar 
Lüzum görmediğim halde israr hanım v kın ıgımız zaman ala yeni bir ailenin kurulutuna şahit 

etti. 1 mişlerdi e Öt~~;'• teyze hanım gel- oluyorlar. Krzımız Çiçek oğlum 
Gardrobu oldukça 7engin ..• Nar- l tım ki y~ba:cı~:;1e 0 k~~~r alışmk 1

1
t- Suat'le nişanlanıyorlar. Çi~ek Ha

gorunce sı 1 • mm, çok kahır görmüt Türk vata· 

Etıbba odası kongresi 
Etibba odası heyeti idaresi dün top 

lanıruıtır. Bu i~tlİmada 29 kanınhevvel 
de yapılacak olan seneik kongrede mev 
zuu bahsoacak meseleleri müzakere et • 
miştir. Heyeti idare büteçnin tanzimin. 
de azami tasarrufa riayeti nazarı itiba
ra alaıi< bütçeyi o suretle tan:ıiİm ebniJ· 
!erdir. Etibba odasniıfa.ld kongresinin 
ruznamesi ıu veçhile kabul ec!ilmiıtlr. 

1 - 1934 senesi bütçesinin müzak,.. 
re ve kabul 

2 - 933 senesi hesabı kat'i cetvel
letiinin tetkik ve tadili 

3 - Müddeti nihayet bulan idare 
heyetinin yeniden intihabı ve muhasip.. 
lerin değiımesi dolayuile hesapların tet 
kik ve tasfiyeÔJ iiçn heyeti umumiye ta• 
rafından iki mürakıbm tayini. 

Hilaliahmer gençlik 
teşkilatı 

Hilaliahmer gençlik teıLlilatı hakkın
da bazı yeni kararlar veımek üzere ya
rın H:iialımer cemiyetinde Maarif mü
messilerinin de ittirakile l:ılr toplantı ya 
pılacaktır. Bu toplantdar her aym ilk 
perıernbe günleri tekrar edilecektir. 

Himayeietfal kongresi 
Hiınayeietfal Cemiyeti nahiye fU· 

helerinin senelik kon&'relerine yakın
da bA§lanacaktır. Kaza ve vilayet 
kongresi de ıubat içinde yapılacak
tır. 

Y•11l 11••rlJ•t 

Hazır hesap 
Memleketimizin en eski ve çok 

kıymetli riyaziye hocalarından Ab
düli.ziz Beyin ''Hazır hesap, zarp ve 
taksimler,, ismi altında mühim bir e
ser neırettiğini haber aldık. 

Bundan kırk sekiz sene evvel ki.. 
tap neırine batlıyarak " Rehberi ilmi 
hesap,, , ''Mecmuai meşaili heaabi
ye,, Talimi hesap ve "Çocuklara mah· 
aus rehberi talimi hesap" isimli eser
~erile, bir kaç neslin çocuklarına he 
sap hakkında esaalı ilk malilmatı ve 
ren bu kıymetli mualiınin yeni eseri, 
cidden dikkatle tetkike değer mahi 
yeıtedir. 

Abdülaziz Beyin kitabını okuya,..,. 
!ar, zihinlerini hiç yormadan, zarp 
ve taksim ameliyatını yaparlar. Mil
yonlarca adedin hasılı darbını ve mil
yonlarca adedin harici kıan:ıetini, cet· 
velde hazır olduğu için kolaylıkla bu
lurlar. Neticeleri, he14p makinelerin
den daha çabuk elde ederler. 

Taksimlerde harici kısmet rakam
larını, gayet aeri bir surette ikig.er i
kiter çıkarırlar. 

Bankalara, ticarethanelere, güm
rüklere, fabrikalara, imalathanelere, 
haHlı hesap iılerile uğratan bütün 
müesseselere bu kitaptan tedarik et
meleri çok ameli netice verecek ve 
itleri yan yanya azaltacaktır. 

Bu mühim eser, Beyoğlunda Mon• 
den kitaphaneainde, Galatada, Per• 
şembe pazannda Rize matbaasında 
latanbulda Yeni Postane caddesinde 
Celal Mahmut Bey mağazasında sa
tılmaktadır. Fiaıi 12 buçuk liradır. 

bakılamaz ve yağ halinde kalırlar, 
bu itibarla vücudün aikleti artar, be
den hareketleri yapmak ta güçleıir. 
Kesik kesik nesef almalar daimi bir 
hal alır. Bir kelime ile: Habis daire 
denilen tekli meydana gelir. 

Bunun önüne geçmek ve çaresine 
bakmak için yağldarla niıastalı, ıe· 
kerli ve ispirtolu ıeyleri yemekten 
vazgeçmekle beraber münasip vücut 
idmanlaı~ ve beden hareketlerine de· 
vam edilmelidir. 

Sulh zamanlarının g izli faaliyetleri, gizi. heyecanları 
derin bir aş~ macerasile ıi1slenerek 

GiZLi MUHAREBE 
Fran11zca ıöılü büyük heyecan filminde gö1teri!miş•ir. 

Ayrıca programa iliY• olarak: Darillbıdayiden 

ff AZJM Beyin IPEKFILM studyosunda hazırladığı 
tamamen Türkçe sözlü, 3 büyllk lı:ısımlık 

KARAGÖZ ŞAİR 
Yarın matinelerden ifbaren 

1 PEK SİNEMASINDA (11236) 

Bu akşam MELEK Sinemasında ~ 
Büyilk Sinema Müaameresi olarak mevsimin en bilyük aşk fılmi 

AŞK FIRTINASI 
l:ave olarak: Paramount gazetesi. Fiyatlarda ıam yoktur. 

erkenden aldırın. Telefo~: 40868 (11235) 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18,15 Franaı:r.c;a derı (llerlemlı olanlara). 
18,45 Şehir Tiyatrosu arti.tleri tarafından 

temıil. 
21,30 Bedayil Musiki Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemani Reıat Bey Te arkadaıları. 

ANKARA. 

TÜRK Sinemasında 
Bir san'at harikası 

42nci SOKAK 
14 yıldıı 200 ıüzel kıı tarafın
dan temsil edllen bir oaht1er 

BEBE DANIELS • 
WARNER BAXTER 

12,30 • 13.JQ: Gramofon. 18: Orkeatra.18,45: 
Dana muaiki•i.20ı Aja.na haberleri, 11••••••••• (11237) -

V A R Ş O Y A 1411 m. 
16,40 Keman konıeri, 17,15 Çocuk proıra· 

mı. MU sahabe, 17,55 Caz: muıikisi, 18.SO Mü
•aahbe, 19,20 Caatroiıomja ka.h••ıinden Sa· 
loıt muıikiıi, 20 Muhtelif müıababeler, 21,05 
Oda muıikiıi, Lemberıten, ~05 Müıahaba. 
22,15 Taıa.nni, 23,05 Ziemianıka kahvesinden 
Danı muıikiıi müıahabe, danı muıikiıi. 

BUDAPEŞTE SSOm. 
14,30 Oıkar Şvaytıer ıalon takımı, 17 Ma

ıal aatr, 18 Sk7 sporuna ha.zırhk, 18,30 klarl 
net konseri, piyano refakatile, 19,05 lta.1, ders 
19,30 Bela Racz Siıan talumı, 20,35 aulaaha· 
be. 

V 1 Y A N A 518 m. 
'17 kon•er, Margarite Gaı.aner, Rita Löbi•ch 

A Roıe, 17,35 Müıababe, Çocuk notriyatı 
18.25 Şimdiki Avusturya •anatk.irlarının ese~ 
)erinden 'konaer, Job. Müller Hermann Sed· 
lak, Vinkler Kateti, Enith Szanto, Panl U· 
lano•aky, 19,15 Zira) neıriyat, 19,35 Amele 
ve memurlara mahaua neıriyat, 20 Kıı zama• 
nı iaimli konaer radyo orkeatraaı, C · "'I' 
Pntachart, Max Schönherr, 20,55 Mü•ahah .. 
21,0S Senfoni~ konıer, Oavald Kabaıta, A· 
dolf Buıch, Vıyana Senfonik heyeti, 2J,25 
Son haberler, 23,50 Palmbof kah•ehaneaİn• 
den naklen. : Dana muaikiai. 

MILANO • TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE. 

18 Taranni, haberler, 20,30 Pl&k, haberler, 
Müsah.abe, 21,40 Piyes, 23 Pli.k konaeri, 23,30 
Dana rnuaikiai. j 

P R A C 488 m. 
17 M. O•lrkvadan rad)o orkeıtraıı, 18,35 

Pli.le, 18,45 müaahabe, 18,55 Pll:k 19,0;) Zi· 
rai muıababe, 19,15 Amel netriyatr, 19,25 Al
manca neıriyatı, 20,05 müıababe, 20,25 Slo· 
Yen halk tarlaları, 20,40 müaahabe, 21,05 Fil
harmonik konser, 22,05 Müaahabe, 23 Son 
haberler, Franaı:ıca neıriyat. 

ROMA • NAPOLI • BARI. 
18.10 Radyo orkealraaı, 20,30 Pli.le ha· 

herler, 21 Haberler~ plak, müıababe, 21,45 Ci· 
maroaa'run eserlerinden Gizli T .. h.hül iımİn· 
deki opera. temıill. 

BÜ KREŞ 394 m. 
13 Borıa, plilı:, 14 Haberler, pli.k. 14.20 

l>li.k, 18,0S Radyo orkeab'aaı, Mozart, Cries, 
1. Strauaa, SaintS•en•, Cluck-Motte, 19 Ha· 
berler, 19,20 Rad10 orkeıtraıı Notlara, D•o• 
rak, Orasoi, 20 Onivcraite radyoıu, 20,20 
plik, 20,45 konferana, 21,45 Piı:etti, Trio Ro· 

ve 

ı 

lST ANBUL BELED1YES1 
SEHIR TIY ATROSU 

Bu akpm 
saat 21 de 

LUKS HAYAT 

Büyük opereli 

Yazan: Ekrem 

ve Cemal Retit 
umuma 

9584 

Asrın umdesi " MILLlYET " tir. -ABONE ÜCRETLERi : 
Türki7e I,in 

L. K. ·-7 50 
14-

Hariç için 
L K. ·-14 -
ıs-

Gelen evrak •eri verilme:1.- Müddeti 
ff':Ç~n nüthalar 10 kuruıtur.- Caaete ve 
matbaaya ait iıl•r için mildiriyet• mG· 
racaat Milir. C...etemi& ili.nlann mea'u• 
liye~ini kabul etmez. ' 

Ramazan: 2 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 35 16 44 

salıki piyano, Kosanoff keman, Lupa y(yo'" 
lonael, 21,30 Konferana, 21,SO Mme Nin• 
AuTelina tarahndan tasanni, 2,15 Nicolo Cbilf 
tarafından piyano lr:onaerl, Cluck • Brahaı•• 
Cbopin, Chilf, Haberler, 23 Dinico orke•tr••1 

tarafından romen mu•ikiıl. 
BRESLAU 325 m. 

Sigortalarımzr Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

17 Hafif muaiki , 18,30 Şimal kültiirü.. kon· 
fere.na, 18,SO İohann Adolrf Ha••enia ••eri•• 
rinden taıannil'i kon•er, 19.110 Zirai mO.saha 
be, 19,30 Müıahabe, 20 Berlinden nakl•n, Atl 
ton Bruc.1".nerin eserlerinden lır:onaer, 21 GU· 
nün ki•• abberleri, 21,10 Şarkılar 22,20 T•- • 
ıanil bir musiki popuriıi Münib'ten, 23 Soo 
haberler, 23,S Neı'eli ıece muıikiıi • 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan , 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 9008 

mnm rstırap çekmif, terefi uğruna 
çok kahramanlıklar göstermi' te· 
miz bir evladıdır. 

İyi, mes'ut bir tesadüf onu aile
mize karıttırdı· Eminim ki yeni ai
le daima saadet yolunda yürüye· 
ceklerdir • 

Kadri Beyin sözlerine halanın 
kocası, ihtiyar miralay cevap ver
di. Gençlikten, sevgiden, aile zev· 
kinden tatlı tatlı bahsetti. Kendi
mi dünyanın bütün ıatrraplarmdan, 
hasis, maddi dütüncelerinden uzak 
latmıf, bir mebedin derin ve serin 
mahremiyetinde zannettim. 

Karttmda oturan Narin ikide bir 
ayaklarımı dürterek beni güldürme 
ğe çalışıyor. 
Yemeğin sonunda Kadri Beyin 

itaretile hizmetçi büyücek bir ku
tu getirdi. 

Narin bana göz kırptı. Bu alaycı, 
takacr kız hem güldürmek için ne
ler yapmıyor. 

Kadri Bey me9in kaplı kutu-
yu açtı. 

Utancrmdan bakamryordum. 
Sesini duydum. 
- Çiçek Hanım uzat elini kı

zım. 

Batımı kaldırdım. hepsi gülütü
yorlar. 

- Kızarma yavrum. Bugün sı
ktlacak gün değil, 

Elimi uzattım. Titriyorum. Kad
ri Bey parmağıma ince bir altın 
halka geçirdi. 

Sonra Suat Beye döndü ı 
- Haydi delikanlı·. İtte istedi

ğin oldu. Uzat bakalım parmağını. 
Narin ellerini çırptı. Ötekiler 

de karıttılar. Bu şakırtılar devam 
etti. Bahçevan Halim ağa önüme 
kocaman bir gül demeti koydu. 

Kadri Bey: 
- Bizim Halim ağa çok nazik 

adamdır. Görüyorsunuz ya. Bunu 
herkes aktl edemez. 

Halim ağaya te,ekkür ettim. 
Yemekten sonra _ koltuklara da

ğrldık. 
Artık bir gün evvelki hadiseleri , 

yalnız onları değil, bugünden evvel 
ki bütün hayatımı unutmuttum. 
İçimde frtkırmak için kalbimi taz. 
yik eden bir sevinç var. 

Misafirler dört vapurunu kaçır
mamak için haznlamrken hepsi 
ayrı ayrı yüzümden, saçlarımdan 
öptüler. 

Teyze hanım yanaklarımt sıktı: 
- Gelecek cuma hepinizi bekli

yorum. Evime biraz gençlik, he
yecan ketirin e mi ? 

Narin aramıza girdi: 

- Ama bahçeden bir teY kopa
rırsak kızma teyze.. Biz gelirsek 
evin altını, üstüne getiririz, 

Selim Sırrı Beyin konferansı 
Yann ak§aID saat 6,15 de Selim Sır· 

n Bey Radyoda muılad konferansnu ve
recektir. Mevzu " Kuvvet nedir ve na'" 
ad elde edilir? " 

- Zarar yok. O gün için razı· 
yım· 

Onlar gittikten sonra Kadri BeY. 
anlattı: 

- Narinin teyzezi çok sinirli ve 
biraz da hasis bir kadmmıf, onun 
için evinde hatta hizmetçi bile güç 
duruyormuf. 

Aktaın oluyordu. 
Ben nereye gidecektim. 
Retit Beyin tuttuğu pansiyona· 

mı? 
İçime yeni bir sızı çöktü. Ne ya• 

pacağrm. 

Dütündüğümil gören Narin: 
- Biraz denize çıkalım ister mi· 

sin, dedi. 
Babası müsaade etmedi: 

- Yok, denize ne zaman olsa 
çıkarsınrz. Şimdi biraz itlerimizi 
konuşalım. Çiçek, artık ailemizin 
misafiri değildir. Suat'i çağrr baka· 
lım. 

- · J 
Ne oluyordu. 
Terasta dolatan Suat Beye ses· 

lendiler. 
Kadri Bey: 

-Şimdi konuşalım bakalım çocuk 
lar, dedi. Nitan oldu. Bu ilk adım· 
dır. Vaziyeti tespit edelim ••. Bana 
kalırsa Çiçek Hanım bugünden iti· 
haren yalıda kalmalıdır· Ne dersin 
Suat? 

(Bitmedi) 



Puccini'nin 75 inci doğum senesi 
İtalyan opera bestekarları arasını nin ilk eseri olan Vili operasından 

da eserlerinde en muvaffak olan- batlanılarak bestelediği bütün o
larından biri de hiç tüphe yoktur pera eserlerinden birer parçası 
ki Giacomo Puccini'dir. Puccini i~idilecektir. Parçalarının her nok-
1858 senesinde Lukka tehrinde tasında bir sanat eseri gizlenen bu 
doğmut musikiyi seven bir aile-
nin oğludur- Musikiye göstermiş ol-
duğu meraktan dolayı ebeveyni 
kendisini konservatuvara kaydet
lirnıitlerdir. Mumaileyh konserva
tuvarı ikmal edince daha pek genç 
Ya,ta "Le Vili,, ismindeki operası
nı besteliyerek gene Milan opera
sında 1884 senesinde oynanılmıfh. 

Bestekarın bu ilk eseri sanati 
tıek alkıtlanmıt ve kendisine mü
kafatlar kazandırmıftı. Genç beste
kar ikinci olarak 1889 senesinde 
"Edgar,, isminde ki operasını tek
rar Milii.no operasında verilmek Ü· 
zere hazırlamıt ve pek beğenilmit
tir. Bunları "Manon Lescaut (Ma
ııon Leıko) operası takip etmekte. 
idi. ilk defa olarak T orino opera 
llnda temsil edilen bu eser ltalya
ııın bütün operalarında verilmit ve 
b14ka lisanlara da tercüme edile
rek Puccini'yi bütün dünyaya ta-
nıtmıttır. Puccininin eserleri çoğal
tnağa batlıyordu. 1896 senesinde 
"La Boheme" ve bir müddet sonra 
da taheseri ıayılan "T osca,, (Tos· 
ka) ile "Madame Butterf!y " ve 
"Turandot,, operetini bestelemittir. 
Puccininin bütün eserleri her lisa
na tercüme edilmit ve dünyanın 
her tarafındaki operalarda göste
rilmektedir. 

Giacomo Puccini 

güzide parçalan dinlemelerini bü
tün amatör karilerimize tavsiye e
deriz. 

T. M. 

Radyo 
Taşınıyor mu? 

lstanbul radyosu postahane binası
nın en Ü8t katının bir kısmını İşgal et· 
mektedir. Postahane binasının adliye
ye verilmesi meıızuubahistir. Şu tak
dirde radyo stüdyolarının da diğer 
bir binaya nakli lazım gelecektir.Hal
buki radyo için müsait bir stüdyo da· 
iresi bulmak pek kolay bir iş değı1-
dir. Postahane salonların büyük ııe 
yüksek olması dolayısüe radyo için 
aadanın bozulmadan mikrofona gır· 
mesi temin olunmuştur. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 20 KA.NUNUEVVFL 1933 

Bir tenkit 
Geçen haftalarda bir akıam Viya

na radyosunda en mükemmel bir kon
ser neıredilmiıti. B11 konser zamanı· 
mızın en tarunmıt musiki rejisörlerin
den Arturo Toacanini tarafından ida
re edilmiı ve Viyana filharmonik takı
mı tarafından Viyanın Lehar salonun
da verilmiıti. Hiç bir orkestra takımı 
ile mukayese edilemiyecek Viyana 
filhannonik takııru ilk defa Arturo 
Toacanini'yi önlerinde görmekte idi. 
Konser bütün dünyanın musiki merak
lıl:ırınca sabır11zlıkla bekleniyordu. 

Konser verildikten sonra bir çok 
radyo merkezlerile dinleyicilerden lak 
dir telgrafları alınmııtır. Bununla be
raber Viy,nada bir mecmua bu güzi .. 
de konserde tenkit edecek bir kaç 
nokta bulmuı ve konserde çahna;ı eser 
)erden Raapigihi'nin ''Pipi di Roma•• 
par\.aaı ile Debuaay'nin ,,.La meı-1' ini 
nakletmenin iyi netice vermediğini 
iddia etmiıtir. 

Tabii buna cevap olarak Viyan.ı 
Radyo Şirketi ıu cevabı vermİftir: '"Bi 
zim borcumuz en müntehap kon&cr]e .. 
ri nakletmektir. Böyle konserleri nak
letmezıek ıoo miıli tenkide uğu.mak
tan ise. • • mecmuanın tu tekilde ten
kidine cevap venneğe hazınz. Ten
kidi tahlil etmek vazifemizdir. Yukar
da ismi geçen eaerler radyoda naklen 
netre müsait midir? değil midir? Mu
•iki tiryakilerinin kulağile hop~rlör
den dinlenen bu nakil hakkında nnla
~rlan bir §ey, umumi konser aalıınlarm 
dan nakledilen hu gibi yüksek konser 
!erin nakeldilmeıi doğru değildir. Bu 
çeıit konser takımlan radyo stüdyola
rına getirilerek sadarun olduğu gibi 
mikrofona aksedecek ıekillerde yer
kttirilmeai lazımdır. Yoksa umumi 
salonlarda tortop mevki alan orkestra 
takımının aadaıı dört duvara çarpa
rak İncelikleri kaybolmuı bir halde 
mikrofona aksetmesi her haJd,, sada 
§airlerinin kulaklanna biraz ı;..okıan 
gelir. 

Halbuki ıtüdyoda verilecek bir kon
serdeki heyetin taksimatı birçok t<"C· 
rübelere iatinat ederek ona göre yapı
lır ve sada akislerinde hiç bir nokaan 
kalmaz. Unutulmamaıdır ki n1evıim
de dolayı umumi mahaller ile salon
r ardaki ök•ürük ve nezleli kimselerin 
tacizatı do. ne§rİyahn pürüzlü ge1me
ıine yardım eder. 

radyomuzun fena bir vaziyete düınıe· 
sine sebep o!acağını tahmin ediyoruz. 

Amerika konservatuvarında 
Nevyork civarındaki Buffalo ıehrin

de "Seneca Vocational High School" 
ismini tafıyan iıli mektebinde üç rad
yo mürıile merkezi mevcuttur. Mer· 
kezlerin İ§letilmesile neıriyatın idare 
edilmesi huıuıu talebeye pratik ola
rak göıteriliyor. Merkezerin iıaretle
ri W S V S, W M, wSYP dir. Bunla • 
rın birincisinde her gün sabahlan 8.30 
dan ıo a ve öğleden sonra ı4 ten ıı; 
e kadar umuma ınektep dersleri ne1-
redilmektedir. 

Amerikalı kadınlar ve radyo 
Amerikada kadınlara huıuıi mürsile 

ruhsatiyesi adedi ıoo dan aıağı değildir. 
Bu, Amerikada kadınların radyoya kar
'' ne kadar fazla meraklı olduklarını gös
terir bir delildir. 

Hayret verici rakkamlar 
Amerikada "Columbia Broadcastinı 

Co,, fının ifadesine göre 30 milyon ev 
idareıinde ı8 milyon radyo aleti ve ln
gilterede de ıo milyon ev idaresinde 6 
milyun kadar radyo aleti bulunmakta i
miı. 

Belçika trenlerinde radyo 
Belçika turizm ofisi Romaya ıeya

hat için hazırladığı bir husuıi seyyah 
trenine, r.eyyahlarm her ıcyden haber ... 
dar olmaları için trene büyük bir rad
yo teaiaatı yaptırmı§tır. Tteaisatı ima
le memur edilen Filipa müesaeaeai on 
iki vagondan ibaret olan bu trenin 84 
kompartımanına da birer hoparlör 
koydurmuıtur. Bir ha11as alet tara
fından celbedilen neıriyat müıeddide
Ier ile yülueltilerek bütün hoparlör
leri kafi derecede sada ile doldurmuı
'Ur, 

Nihayet Yunanistanda radyo 
Atinada bir tayyare muhaberatııia 

mahsus radyo iataayonu teaiı edilmesi. 
ne karar verilmi§tİr. Bu merkez muai
ki de neıredecektir. 

Alman kısa dalgalı merkez
lerinin çalışma saatleri 

Bu aym baımdan itibaren Alman~ 
k11a dalgalı radyoları ıu aaatcrde ça• • 
lıımaktadırar. ı9, 73 metrelik poata 
aaat ıs ten ı9 a kadar, 3ı,30 metrelik 
posta saat ı9,30 dan 4,20 ye kadar 
2S,Sı metrelik posta ıs ten 2ı e ka
dar, 49,83 metrelik merkez 2ı,30 dan 
sabaha karıı 4.20 ye kadar neıriyatıa 
bulunur. 

Moskovada buyuk radyo binası 
Her yerde olduğu gibi Moıkovada 

da büyük bir radyo bina11 inıasına karar 
verilmiıtir.Burada radyoya ait sergiler 
ve sair her ıey teıhir edilecektir. Bi
nayı İn§• etmeğe 24 kiti talip olmuıaa 
da 3 mühendiıin resimlerinden bir ta
nesi tercih edilmeğe Li.yik görülmiit
tür. 

Ses kaşakçılarının tecziyeleri 
Yugoslavyada radyo satın alıp bir 

müddet ıirketi haberdar etmemiı olan 
Venzel ve Mafuı isimlerindeki baha 
ve oğul 14 der gün hapis ceza11na 
ma.hküm olmuılardır. Gizli dinleyici
leri komıulan jandarmaya haber 
venniılerdir. 

Son arzu 
Geçenlerde Fraıuada idama mah

küm edilmit olan bir katil müddeiu
mumiden aon arzu olarak bir kere ev
lenmesine müsaade edilmesini iatemiı 

5 

Cuma (22.ı2.933) ak§amı saat 2ı 
de Viyana radyoıunda Puccini'nin e
serlerinden parçalar teganni edecek 
olan tarunmıt tenor muganni JOSEF, 
SCHMIDT (Yozef Şmit). 

ti. Fakat bu evlenme kiliaeye gidilme 
den icra edilmeli imiı. Tabii mahku
mun bu arzusu reddolunmuıtu. Son 
haftalarda Amerikadaki bir idam mah 
kUınunun son arzuau da bir radyo net· 
riyalı dinlemek imiı. Bu arzu bittabi 
kabul edilmiı ve mahküm elektrikli 
ölüm sandalyaaına oturduğu zaman 
yalnız kendiıine iyi bir hoparlörle kon· 
ser dinletilmekle bırakılmayıp ayni 
zamanda yanına tesis edilen bir mik
rofon ile bütiin harekatı da Nevyork 
radyosu tarafından naklen neıredil 

mittir. 

Romanya'da yeni merkez Musiki dehasının 75 ci doğum se 
ııeai olmak münasebetile eserlerine 
bir kıymeti mahsusa verilen Viya
na radyosunda bu cuma 22 • 12 933 
aktamı saat 21 de mumaileyhin 
eserlerinden terekküp eden ve kıy
metli sanatkarların istirıikile bir 
buçuk saatlik bir kons~r netredile
cektir. Konser Kabasta kabasta ta -
rafından idare edilip Sopran mu· 
ganniye Vera Schwarz ile T emor 
Josef Schmidt (Jozef Şmit) ittirıik 
edeceklerdir. Josef Schmid'in se
sini evvelce Breslau radyosunda 
ara ııra dinliyorduk. Geçenlerde 
tanınmtf Tenor muganninin bir 
sesli filmi de İstanbul sinemaların
da gösterilmittir. Konsere Puccini-

Bir çok memleketlerde sureti mah· 
sıısada stüdyo olarak in§a edilmiş ola.1 
binalar stüdyoluğa müsait olmadığın· 
dan yıkt!ıp başka şekillere konulmu~· 
tur. Postahane binasındaki radyv 
stüdyosunun bir tesadüf eseri olara/, 
bu kadar müsait iken buradan başka 
bir daireye nakledilmesi, maalesef, 

Şayet postahane binası adliye dai
resi ittihaz edilecek olursa radyonun 
ya ayni mahalde kalması ııe yahut yu
karıda zikrolunan evsafı haiz bir mar 
hal bulunması lazım gelir. Aksi tak
dirde bugüne kadar epeyce tekamül 
asan göstermi§ olan radyomuz. bir arı 
.zaya uğramr§ olacaktır. 

Romanyada ı20 kilovatlık gayet 
kuvvet1i bir merkezin imal edilmesi İ· 

çin Fraıuız mütehassıalan tarafından 
bir plan hazırlanmıı ve yakında bu 
merkez Brar.ov kasabasında yapılmı· 
ya baılanacaktır. Merkez ı93S •ene
sinde faaliyete geçebilecek bir hale 
getirilecektir. Bu merkezin imaline 

kadar muvakkaten çalııtırılacak olan 
20 ki" ovatlı yeni bir merkezin imal 
edileceğini bildirmiıtik. Haber aldığı· 
mıza göre bu merkezin imali hayli ileı 
lemiı ve bir aya kadar çalıımağa baı
lıyacaktır. Dalgası ıS7S metrelik y& 
ni Romen istasyonu fİmdikinden her 
halde çok daha kuvvetli olacaktır. 

iŞmdiki posta ı2 kilovatlıktır. Bu 
merkez ilk programını ıs kanunuıani 

Paz.arlan ilükreı Tadyonında alnle diğimiz Grigora& Uınıllu takrmı de neşredeceği kuvvetle ümit ediliyor-----------------------·-----------ID:IJ ............................ ._ .......... ..;. .... .;;... .......................... __ 
Baro, Hazırladığı Layihayı Vekalete Gönderdi Rifat Ef. Hz. 
(Başı l inci sahifede) 

ni bir Adliye bina51 ônıası müstebat gÖ 
>'\ilmektedir. 

Merr.urlara avans mı 
verilecek? 

Adliye yangınında muamelat ve da
'Valara müteallik tahıi zararlardan maa
da memurlara ait birçok ~si zararlar 
Vardır. Bunlar peyderpey meydana çrk
ınaktadır. Mezun olan hakimlerin mute 
tnetl« nezdinde rnasfuz maaıları daire 
ııl'e kalnuı, yarunııtır. Avukatların, ha -
kimlerin,mübaıirlerin resmi kisveleri yan 
ınııtır.Hakimler ve mübaıirler mahkeme 
de alelade elbise ile makam ve mevkileri 
ni iıgal etmekted"rler. Adliye dairesin
de yatanların kiiffeıinin eıyalan, nüfus 
cüzdanı, aıkerlik vesikası ve saire gibi 
bütün ıahıi evrakları yarunııtır. Adliye 
vekaletinin bir sene zarfında mukassiten 
keailmek Üz\ore hiikim ve mübaşirlere bi 
rer maa§ niıbetinde avans vereceği tah 
tnin edilmektedir. 

Baro, hazırladığı projeyi 
gönderdi 

lstanbul barosu İnzibat meclisi Ad
liye yangınında yanan dosyalrın yeni • 
d1en tesisi için Ji.zun gelen esaslan tes
bit etmdc: üzere mütead'dit müzahir he· 
yetler tctkil etmiıti. Bu heyetler hazır
lachklan raporları inzibat meclisin" ver 
mi§lerdir. Mecliı bu raporları tetlik et· 
tikten 10nra bu hususta bir layiha ha -
~lamrt ve bu layihayı ı6 kanunuev • 
ve) ı933 tarihinde Adliye vekaletine Ve 
bir suretini de Büyük Millet Mecl'si 
Adliye encümenine göndlermiıtir. Bu la 
:viha hukuk ve ticaret davalarına ait dos 
Yaların imkan daireıinde yeniden tesiıi 
için baroca derpiı edilen esaslan ihtiva 
etmektedir, Layihanın hülasasını aıağı
Ya yazıyoruz: 

ı - lstanbul Adliye yangınında ya
nan dosyaların yeniden tesisi için her 
ınahkcınede mahkeme hakimile baı kati
binden mürekkep bir Büro teıis oluna
cak, Avukatla takip olunan dava dosya
larının teıbitinde Bürolara muavenet et .. 
mek üzre Baro mecliıi inzibatı ~arafın
dan da bir Avukat terfik o'unabilecek. 
terfik olunacak Avukat Büronun azasın
dan at ve ayni salahiyeti haiz itibar o. 
lunacak Avukat büronun azaımdan at 
ve ayni ıalilhiyeti haiz itibar olunacak 
Yalnız kendi dava dosyasının tesbitin
de Avukat büroda vazife aahibi olamıya
cak. 

2 - Bürolara arzuhalle veya ıifahen 
ınüracaat olunabilecek, arzuhalle müra
caatta yangın vukuuna kadar geçen saf
halar yazılacak, ıifahi müracaata da yan 
iln vukuuna kadar geçen safahat yazı
lark müracaat eden taraftan bir zabit. 
name imza olunacak. ileride izahatı ıa 
~iane alrnarak İtmam edilmek üzre mu
hat.ematı cariye safhalarını haiz olmayan 
•rzuhal veya tifahi müracaaa dahi red
do· unmıyarak kabul olunacak. 

3 - Dosyasının tesis için müracaat 
eden alakadarana veya Avukatına ı,nü
racat muhakime müracaat mahiyetinde 
telakki o'unarak kanuni müddetleri kat
etmiı itibar olunacaktır. 

4 - Müstl~cel mevat müstesna olmak 
üzre Büro müracat sırasına göre diğer 
tarafın Avukatı varsa avukatını davet 
edecektir. Davet olunan taraflar dosya
nın tesisi icin büro tarafından vaki o
lan sualler; cevap vermekle mükel ef o
lacak. 

S - Her tarafı Avukatları davaların 
mahkemede geçirdiği safhalarını müd
d~abihin ha11l ve ıebeplerini hakikati 
veçhile beyana mecbur olarak, ıki l•ara
fın yekdiğerine tebliğ ettikleri arzuhal, 
liyıha ve vesaik suretleri Büroya tevdi 
olunacak. 

6 - Dosya tesisinde Büro azası ara
sında ihtilaf olursa mahkeme reisi kati 
surette halli mesele edecektir. 

7 - Yangından evvel yalnız bir ar
zuhal verilüpte tebliğden evvel yanmıı 
iıe müddei dava11nı yeniden arzuhalle 
llecdit edecektir. 

8 - Arzuhal tebliğinden sonra yan
mıı iae iki taraf suretleri ita .ederek 
doıya tesis olunacak Büro bu husuıta 
bir zabıtname imza ederek iti mahkeme .. 
ye ıevkedecek. 

9 - Yanan eıbabı ıübutiye diğe rta
rafa tebliğ olunmuş iıe ıuretlerini diğer 
taraf büroya tevdi ile mükel'ef olacak 
in'ffizamı ammeye muşrayir oll'"n,...., 'I'! 

eıluı11 aaliıenin hukukuna müessir 0 ). 

mamak ıartda iki taraı:m tesactuJ<uae 
ki.fi olacak. 

ıo - Yanan esbabı sübutiye diğer 
tarafa tebliğ olunmamıı veya diğer ta• 
raftan alınamamıı ise bu veaikarun aslı 
veya ıureti resmi dairelerde mevcut ise 
celbolunacak • 

11 - Yanan vesikanm ne as1 ı ve ne 
de ıureti elde edilemezse vesikanın vü
cuduna delalet edecek beyyineleri em
mareleri takdir eilinek ve indeliktı;a mü 
temmim yemin verdirmek veya vesika
nın mevcud~yetine ıühudu 1ahsiye din· 
!emek suretıle muhakemeyi yürütmek 
üzre dosya mahkemeye sevkolunacak. 

ı2 - Beynettüccar tahaddüs eden da 
valarda tüccarın musaddak ve kanunen 
ıay~nı kabul. v_e muteber defatir, kuyu 
datile de te11sı muamelede mümkün o
bi-eeek. 

ı3 - Davanın llıkip ettiği uauli saf
halar ve ara kararlan büro zabıtname
ıile ve teıadükü tarafeyn ile teıbit olun
muı ise intizamı ammeye müteallik ol
mayan husuaatta tarafeyn bakında mü
teber tutulacakl!ır. 

~4 - Muhakemede ıahitler dinlenip
te ımzalı zabıtnameler ve sureti musad .. 
daka'arı yoksa ve keıif ve muayene ve 
muhasebe rüyeti gibi muamelatta rapo .. 
run aalı veya musaddak ıureti elde edi
lemezse bu muameleler tekrar etl~rile
cck. 

. IS - Muhakemenin hitama erdiği i
ln tarafın tesadükile anlasılırsa it mah-

kemeye sevkolunacak mahkeme iki ta- (Başı 1 inci sahifede) 
rafın teıadükünün mahiyetini ve hudut yet fırkası merkezinde hazırlanan hususi 
ve tümulünü bitıetkik karar verebi- clair~re misafir edilıniılerdir. Rifat Ef. 
lecek kuvvet:Je görürse kararını ita ede- Hazretleri bir müddetıeo beri gözlerin-
ctk değilse noksanını ikma' ettirilecek. den muztarip bulunuyorlarch. Son za • 

ı6 - Mahkeme büronun tesis ettiği manlarcla bu rahatsızlık maalesef ıilerle-
dosyayı tahkikat hakimine göndermeğe mit ve Efendi Hazretleri sol gözlerinde 
mecbur olmaksızın iıe vaziyet edecek- rüyet kabiliyetini kaybetmitlerc!ir. Bu 
tir. va7.İyet üzerine muhterem diyanet iıleri 

Lüzum görürlürse azadan birine tah- reiai tedavi edilmek üzere latanbula gel 
kik ettirebilecektir. meğe mecbur olmuşlardır. Rifat Efendi 

ı 7 - Bir taraf hükmün tefhimini id- Hazretleri şehrimize Ankara mebusları 
dia diğer taraf tasdik etmediği takdirde Aka Gündüz, Kınacı zade $akir, Hıd;t, 
karar yeniden ittihaz olunacak. Ferit, Muslihittin, Rifat Beylerle mah -

18 - Eğer mahkemeden hüküm ita dumlan Kırşehir mebusu Hazım Bey re 
edildiği hakkında iki taraf tesadüf eder- fakatinde gelmiıledir. Dün saat ı6 da 
ıe dosya mahkemeye sevkolunacak Rifat Efendi Hazretlerine Üniversite 
mahkem Uesadüku doğru ve vaki addet- rektörü Profesör Neşet Omer Beyin re • 
tiği ve hükmün ıuduruna ve esbabına fakatinde Üniversite profesörlerinden 
kanaat getirdiği takdirde ilamı tanzim ve göz mütehassısı Her lger Vayner, 
edecek kanaat egtirmezse usulü veçhile Niyazi ismet, Hakkı Hayri, Şakir Ah -
yeniden hüküm verecek. met, Sal:h Sa:t, Nuri F clımi Beylerden 

mürekkep bir heyet tarafından bir kon· 
ı9 - Y anı:ından evvel e;;.er ilô.n sa· ı t 0 su tasyon yapı mııtır. Heyet bugün mü-

dır olmuı ve tebliğ edi miş iıe ilamın b ı zakeratıa u unncak ve konsultaayon ne-
musaddak ıureti alakadarmdan alınarak ticeıi tetkik olunarak bir tedavi hatllı ha-
yedinde ilam olmayan tarafa tebliğ olu- reketi tayin oı!ilecektir. Büyük inkıla • 
nacak ve müddeti kanuniyesi zarfında bın çok değerli ve ta~lhi §ahsiyetlerin • 
alakadaran tarafından l<emyiz olunabile- den olan Rifat Efendi Hazertlerine kı-
cek, dosya temyize gitmiı nakzan veya sa zamanda kurtulut ve sıhhat dileriz. 
bsdikan geldikten sonra yanmıı ise mah ı ... -------....;;,... _____ ...., ........ 
kemci temyizden getirilecek kayıtlara likçe takip o· unacak. 
doıya teıis olunacak. 26 - Yanan dosyaların yeniden tesisi 

20 - Müddetli ihtiyati te~birlerle için kabul olunacak iıtiınai hükümler 
müddetli icra tehirlerinde karardan mu- bu bapta tanzım kılınacak kanunun me-
tazarnr olan diğer taraf 30 gün zarfın- riyete girdiği tarihten itibaren bir sene 
da temdit hakkında bir karar iıtihsal za .. ında vaki olacalı: müracaatlar hak· 
edilebildiği takdirde kararın hüküm kında cari olacak andan ıonraki müra• 
ıüzliği bildiri mezse tehirin hükmü de- caat ahkamı umumiyeye tabi olacaktır. 
vam edecek. 27 - Yanan dosyaların ihzar ve ilisİ• 

2ı - Resmi dairelelerle nim resmi si hususunda tarafeynin veya avukatla-
.. nn gerek tahriren ve gerek ıifaben va-

muesaeıe ve aninim tirket!ler alakadar Li olacak beyanatı tecezzi kabul temi-
oldukları davalar için birer cetvel ya- yecektir bir tarafın kanun ve hüsnü 
parak bürolara ırönderecekler. 

niyyet ve ah ilk kaidelrine ittibaren vaki 
22 - Tapo daireleri i; e maliye daire- olan beyanatı diğer taraf(Jan tasdik edil-

leri bankalar ııibi müessesatı maliye miyerek inkar edilmek veya aui niyyet-
mahkemelerle İcralardan son bir sene le tehrif ve tağyir edilmek gibi ıebep· 
zarfında kendilerine yazılan mü:tekkere lcrle ve yahut her ne auretle olursa o] ... 
ıuretlcrin büroya bila talep gönderecek- sun tesadüku tarafeyn temin edilcmdiği 
!er. ıuretıe beyanatl!a bulunan taraf diğer 

23 - Yanırın sebebile çıkan'acak su- tara( lehine olan kısmını isterse gayri 
retler, müzekkereler, ilamlar ve zabıt· vaki addetmeke bakı o'aiblecek, bu su-
nameler pul reımile bütün harçlardan retle suiniyyet esbabının gayri meıru İs· 
muaf olacak. ti!adeıine meydan verilmiyecek. Eğer 

24 - Müruru zaman ve sair kanuni t••aduku tarafeyn temin edilemeıine 
müddetler ve hakimin mehilleri yangın- rağmen beyanat1a bulunan taraf bu hak-
dan bir ay evvelinden yani 4 Teırini- kını istimal etıniyerek beyanatı vakıa 
aani 933 tarihinden bu bapta çıkacak üzerine tesiai muamekıyi istene olvakit 
kanunun meriyete girdiği tarihten İti· beyanatı üzerine icabı dü1iinülecek. 
baren bir ayın hitamına kadar ceryan 28 - Yangın sebebile husule gelen 
etmiyecektir. vaziyeti iıtiınaiyeden suiniyyet eıbabı-

2S - Yanan doaya'arın tesisi için bü nın istifadeaine mahal vermemek için 
rolara ve mahkemelere hilafı hakikat alellt;ak ıehadel~e isbatı müddeaya re• 
beyanatta bulunanlar eğer Avukat ise vaç verilıniyecek §ahitlerle iıbatına za• 
büronun müzelıkereıi Üzerine Baro in- ruret hasıl olacak yerlerde bile mahke-
zıbat mecliıı· tarafından bı"lmu'"rafaa mu ı ı o'-' J d me er ıruum er e §ahitlerin hüveiyeti, 
vakkat veya daimi tart cezaaıla tecziye tarzı hayatı ve ikametgahları zati ıaha-
olunacak. Avukatın agyrdan hakkında detle derecei a'akaları iyice tesbit olu-
büroca veri'ecek müzekkere üzerine nacağı gibi yalan yere ıahadcO• yelte-
makamaJ. resmiyeye karıı beyanatı ka- nenlere mahal verilmiyecek şekilde di-
zibede bulunmak cürmile müddeiumumi- ğer tedabir dahi alınacaktır. 

Reçeteler tarif eye 
Tabi tutulacak mı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
tirilp neticelenılirileb]ecı,k kadar basit 
değild'.r. Bu itibarla ıimdiye kadar uza 
mıı olaa gerektir. Eczacılar, öteden be
ri b"r çok dedikoduları mucip olan re
çete fiyatlarının muayyen bir tarifeye ti 
bi tutulma11ru iatemişlerdir. Son lirlik 
kongresinde de bu temenni izhar edJ. 
miştir. Birlik, bu husuata yakında tek
rar Sıhhat vekleti nez<Dinde tetebbüsatta 
bulunacaktır." 

Endişeye 
Lüzum yok 

(Başı 1 inci sahifede)" 
retini tanzım gibi yükıek bir görüı mah 
sulu olan bu karar, piyasa ve it hayatı 
bu yo' da tanzim edilmİf olan ve ma
ğaza ve dükkanları saat yirmi, yirmibire 
kadar açık bulundurulan ıehriınizde İÇ• 
timai itiyatlara uygun olmadığı cih.;t e 
halkımızın ekaeriyetini geceleri sinema· 
lar gelememek iz.l:rannda bırakacak ve 
bundan buhran sıkıntıları içinde çırpı
nan ticaretimiz son derece mütessir ve 
sinemalardan muhtelif ıekillerde yüz bin 
!erce lira alan devlet hazineıi de mü
tazarrır o"acakbr. 

lılerin korkunç bir ıukuta uğradığı 
bilhassa bu mev•im.içinde böyle bir ka
rarın tatbik ticarefonizi tamamile felce 
uğratacağından ıermayelerimizin heder 
ve ailelerimizin periıan olmasına kail 
olmıyacağına hiç fÜphe etmediğimiz asil 
tefkat ve temiz adalet hislerinize i'tica 
ederek gece oyunlarmm yirmi dörde ka 
dar devamına müsade buyurulmasıru 
iıtirham eyleriz, Efendim. 

Türkiye sinema ve filmciler 
birliği reisi: Keınal, ipek si
neması, Saray sineması, Türk 
ıineması, Artistik sineması, 
Melek, Elhamra, Şık, Alka
zar, A'emdar, Hale, Milli, 
Y ddız, Tan sinemalarL 

Beş senelik 
İktısadi program 

(Başl 1 inci sahifede) 
!ayarak Birliğe vennişlerdir. Demir sa
nayiC:lerinin tadilini arzu eto:kleri mad ... 
deler 16 yı geçmektedir. Diğer grupların 
rapor'an alındıktan ıonra ki.nunu
sani nibay'etinde umumi talil pr"jesini 
ait olduğu makamlara takdim edilecek
tir. Gümrük tarifeıi kanununda yapıla
oak tadilat projesini hazırlamak üzere 
SanayÜ Birliğinda toplanan komiteler 
peyderpey mesailerini bitirerek hazırla
dd<lan raporları birliğe tevdi etm<ckte • 
diri er. 

• 

Defterdar semtocağı 
C. H. F. Eyüp Defterdar semt o

cağı kongreai pazartesi akıam.ı ıaat 
ı9 da ocak bina11nda yapılmııtır. 

Ocağın konser ve konferanslar j.\ 
çin hazırlanan salonunda yapılan bu 
kongrede Fatih kaza11 reisi Hikmt.t 
Bey ve kaza idare heyeti azasından 
bazı zevat bulunmuıtur. 

Kongre riyasetine farmakolog A· 
rif ve katipliklere Abdülkadir ve Ha) 
rullah Beyler intihap edildikten ıon
ra semt ocağı reisi Ali Faik Bey bir 
ıenelik mesai raporunu okumuıtur. 
Rapor aynen kabul edilmiı ve gele· 
cek sene için temenniyat yapı'mııtır. 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihabı yapılmııtır. Semt ocağı yeni 
idare heyetine ittifakla . gazetemiz 
muharrirlerinden Ali Faik B. reis, Ke
mal, Necati, Ihsan ve Fazı Beyler a
za olarak seçilmiıtir. Yedek azalık
lara Mehmet, Hacı Mehmet, Hürrem, 
Hasan ve Ömer Beyler seçilmiılerdİI\ 

Nahiye kongreıinde ocağı temıil 
için Ali Faik ve Mehmet Beyler, ye. 
dek mümeısilliğe de Necati ve Ihsan 
Beyler seçilıniJlerdir. 

Direklerarası semtocağı 
Cümhuriyet Halk fn4ıaaı Direklera

ra11 semt ocağmm senelik kongreıi ev 
velki aktam Şehzadebafı:nda fırka mer
kezinin büyük salonunda yapılmııtır. 
Kongrede ocak mmtakasının ve halkın 
ihtiyacatına ve dilelde~me taalluk eden 
muhtelif mesele ve bilhassa M:lli Tasar 
ruf ve lktıaat ve Ergani bakır yollan 
tahvilatınm bymet ve fevaidine dair ka 
za idare heyetinden Nafiz, muallim N u 
""""n. Hamdi ve Enver Beylerle sair ze 
vatm heyecanlı hitabeleri derin alilkt İ· 
le kar§danmıı ve tesbit edilen dileklerin 
mafevlı: makamata ibtağı kararlaıtmlm11 
tır. Kongrede evvel ve sonra ocağın hi
mayeıinde bulunan gençler tarafmclan 
muvaffakıyetle verilen konser alkıtlar 
toplamıt ve h&zmına üzüm, incir, fınıdık 
ceviz ve portakal ıerbetli ikram edilm;,. 
tir. Süleyınaniye ocağııun senelik kon• 
gresi de bu alqam uat 2ı de Süleyma• 
niyede ocak merkezi salonunda yapıla • 
caktır. 

Ayrılık çayı 
Maarif vekaleti yüksek tedriıat 

umumi müdürlüğüne tayin edildiğin
den dolayı halkevi reisliğinden ayrı· 
lan Hamit Beyin ıerefine yarın ak
ıam ıaat ı 7 de ha.lkevinde yeni reis 
Ali Rıza "Bey tarafından bir ayrılık ça• 
yı verilecektir. 

Halkevinden: 
Birinci ki.nunun 21 inci perşem ... 

be günü saat ı8,30 da Beyoğlu k11-
mrnda Üniversite doçentlerinden Veh· 
bi Bey tarafından (Sokratın hayatı) 
hakkında bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 
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Her gün bir ya!..ı 

Tasarruf haftası içinde 
Yerli malını 

mekte 
yabancı 

ne fayda 
diye göster
varmış? 

Yerli malı ... Yerli malı! .• "Vatan 
daş, yerli malı kullan!,, "Ey muhte
rem ahali ... , Kullanın yerli malı! .. ,, 
"Yabancı mallara para kaphr-

ı "Yl' abu··· 1 ma .... ,, er ı m su erımızı ye .•• 
Yerli fabrikalarımızda yapılan ku-

l d . . ' maş ar an gıyın ... ,, 
Hersene Tasarruf Haftası gelin

ce, buna benzer bir çok nasihatler 
yapılır, drvarlara yerli malına teş
vik edici sözlerle dolu afitler yapıt· 
tırılır, üzüm, incir, fındık, kaysı 
ı:ünleri tespit edilir, yerli malların 
nümunelerine otomobillerle şehri 
haştan bata dolatbrarak geçit res
mi yaptırılır. Nutuklar, vecizeler, 
tezahürler, gazetelerde sütun sütun 
yazılar .. Hepsi iyi, hepsi yerinde, 
lıepai lüzumlu .• Fakat bazı vatan
daşlar var ki hala yerli malı kullan 
mağı sadece milli bir vazife diye ka 
bul ediyorlar. Mesela, yerli kumat -
tan elbise yaphrırken, sanki bir fe
dakarlığa katlanıyor, yahut vatan 
hesabına bir nevi feragat gösteri
yorlarmış gibi: 

- Şöyle böyle bir kuma9 ama, 
ne de olsa, yerli malı .. Paramız dı
şarıya gideceğine ... 

Diyorlar. Giyim kuşam hususun
da kılı kırk yaran bazı 9ıkların 
halis Türk malı kumafı, üzerine 
Madin england damgası vuruldu
ğu için metroda iki üç lira fazlası
na aldıklarını az mı duyup işitiyo
ruz? Vatandatlar, yerli malı kul
lanmağa belki alıtıyorlar, ileride 
daha da alıtacaklar. Fakat neden
se, yerli malları içinde, ayni cinste
ki yabancı malları arahnıyacak ka
dar sağlamları, dayanıklıları, zarif 
ve ucuzları olduğuna hala bir türlü 
inanamadılar. 

Geçen gün çorap almak için bü
yük bir mağazaya girm~tim. Tez
gahtar önüme üç cins yün çorap çı
kardı, birinin fiati60, ötekinin 80, 
üçüncüsünün 100 .... Yüz kurutluk 
çoraba 9öyle bir baktım. Ötekiler
den hemen hiç farkı yoktu: 

- Bu niçin yüz kurut? Diye sor
dum. 

Markasını gösterdi: 
- Bakınız, London yazıyor, ha

lis İngiliz çorabı .. 
80 kuru9luk çorabın etiketinde 

ole şimdi hatırımda kalmıyan bir 
:yabancı isim yazılı idi: 

- Peki, bu çorap, dedim? .. 
Gizli bir feY söyleyecekmit gibi 

l•.ulağıma iğildi: 
- Yerlidir! 
- Ya üzerindeki marka? .. 
- Markayı, fabrikası vurup, gön 

deriyor .. Yalnız, biz burada müfte
rilere ye:rli olduğunu haber veriyo
!"Ptz. 

İngiliz malından kolaylıkla ayırt 
~dilemi7en bu çoraba yerli etiket 
~oymamllğı menfaatine daha uygun 
bulan bu çorap fabrikau, belki do
layısilP yerli malının sürümüne hiz
met etmit oluyor. Fakat unuhna
•ın ki: Yarli malına kartı vatanda
,ın emniyetini azaltan amillerden 
biri de ~endisidir ! .. 

Dün Beyoğlunda, yüksek sınıf
tan m;işterisi olan bir kunduracı 
He görü9tüm; bana anlattıklarını 
Jazıynum: 

- Bütün mallarımız yerlidir! Fa 

kat, bazı mütterilerimize bunu a
çıkça söyliyemeyiz. Çünkü, o za
man, ziyanına satmamız lazımgelir. 
Mallarımıza yabancı fabrikaların 
markalarını vurduğumuz halde an
cak masrafımızı çıkartabiliyoruz. 
Kunduralarımızm fazla işçiliği ol
ması, bizi buna mecbur ediyor! .. ,, 

Sade kumatta, ayakkabıda değil, 
hemen bütün giyecek eşyasında yer 
)iyi, yabancı makyajla cilalıyarak 
mütteriye yutturmak gayreti var. 

Yalnız turasını da unuhnamalı:. 
Kabahat bir taraflı değil.. Bu vazi
yetten alıcı da, sahcı kadar mes'ul. 

Fabrika ve tezgah sahiplerinin 
ileri sürdükleri en büyük mazeret 
fU: Mü9terilerde yerli mala kartı 
bir tereddüt var. Aldıkları şey, ku
mqsa "acaba boyasını ahnaz 
ıtıı?,, Kundura iıe, "acaba köselesi, 
çabuk parçalanmaz mı?,, ipekli ise 
acaba, yol yol olup akmaz mı?,, 
Lastikse, "acaba içi su almaz mı?,, 
Şapka ise "acaba yağmura daya
nır mı?,, diye dütünüyorlar. 

Yerli diye çıkardığımız malları 
evire çevire muayene ettikten son
ra soruyorlar: 

-Avrupanmkiler yok mu? 
Biz de, ister istemez, biraz da

ha itinalıca yapılmıt yerli mallarını 
hakiki lhgiliz, Fransız malı diye 
damgalarını göstererek, bozulmı
yacaklarına, akmıyacaklarına, ça
buk eskimeyeceklerine dair temi
nat vererek satmağa mecbur oluyo
ruz. Beğenip alıyorlar. Memnun 
kalıyorlar. Memnun kaldıklarını 
da gizlemiyorlar ve gelecek sefere 
gene o maldan arıyorlar. Siz bizim 
yerimizde olsanız ne yapardınız?,, 

Ba,kalarını bilmem ama, ben si
zin yerinizde olsam tunu yapar
dım: 
Dükkanıma ilk giren mütteriye 

yerli malını, yerli malı olarak çı
karhrdım. Beğenmezse, bu defa 
bafka bir yerli malı gösterir, fakat 
onu yabancı mal diye satar, neti
ceyi beklerdim. Ayni müfteri, tek
rar dükkana geldiği zaman sorar
dım: 

- Nasıl efendim, memnun kaldı 
nız mı? 

Beğendiğini söylerse, göğsümü 
gere gere haber verirdim: 

- Aldığınız mal, yerli malı idi! 
itte nümunesi ... 

Ve bu propaganda, drvarlara a
sılan bir kaç yüz vecizeden daha 
kuvvetli olurdu. 

Herfeyden evvel, halkımızın 
yerli malına olan inanışını kazan
malıyız! 

M. SALA.HADDiN 

Sütçüler intihabı 
Sütçüler ve süt müstahsilleri cemi • 

yeti İntihabı geçen hafta tehir ediJmiı 
ti. Bu intihap bu gün yapılacaktır, 

lnhitap dördüncü Vakıf handa cemi 
yeller bürosunda yapılacakbr. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Calataıarayda Kanzük eczahaneai 
karıısmda Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

• 

Güneşin Oğlu 
Ulun hatun da oğlunu bu dü9ün

ce ile evlendirmek istiyordu. (Bo
ra) mn yaşı ilerledikçe atetlenen 
kanım, günün birinde, yerli kızlar
dan biri tututturabilirdi. 

itte o vakit, Orta Asyadan temiz 
gelen Türk soyuna, soyu belirsiz 
yabancı kanı karıtacak ve Ulun 
hatunun biricik oğlu, Türk soyunu 
lekeliyen fena bir adam olacaktı. 

Ulun hatun bu itin sonunu dütün 
dükçe, tüyleri ürperiyordu. O gün 
oğlundan ayrıldıktan sonra, derhal 
yola çıktı.. (Sert-elli) civardaki 
köylerden birine gitti .. Ve kocası
nın en eski ve sadık adamı olan 
me,hur çobanın kızını buldu. 

Hitay, sürülerini otlabnıf, dö
nüyordu. 

Genç kız, yıllardanberi, Ulun 
hatunun yüzünü görmemi9ti. Onu 
birdenbire tanıyamadı. 

Hitay'ın kötürüm anası, canlı 
bir ölü gibi, ottan bir yatak üstün
de yatıyordu .. Batını kaldırdı .. Ya- ı 
nında duran Ulun hatunu görünce J 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

ağlamağa batladı: 
- Ne mutlu bana.. Senin gibi 

temiz yürekli bir kadını dünya gö
zile bir daha gördüm! 

Sonra kızma döndü: 
- Hitay, dedi, hepimizin başı 

olan Güne9in karısını her zaman 
göremezsin! Haydi, ayaklarına ka
pan ve bastığı yerlere yüzünü sür .• 
Bugün yurdumuza ve ocağımıza 
uğurlar geldi. 

Genç kız tafaladı .. Elindeki so
payı bir köşeye atarak yere iğildi 
ve Ulun hatunun dizlerini ve bastı
ğı yeri öptü. 

Ulun hatun, (Hitay) ın kendisi
ne bu derece boyun eğeceğini um
muyordu. 

Elini başına uzattı .. 
Saçlarını oktadı .. 
Kolundan tutup kaldırdı: 
- Seni almağa geldim, Hitay ! 

Senin, dağlarda bitip dağlarda ku
ruyan lekesiz yapraklar kadar saf 
ve temiz bir kız olduğunu tahmi~ 
etmi9tim. Umduğum gibi çıktın ... 
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Spor Roman gibi bir hayattan 

Güreşçiler 
Bugün geliyorlar 

Yunan, Bulgar, Yugoslavya 
güreşçileri bugün geliyorlar 

Aldığımız mal\ımata göre, Bal
kan ııüreı 9aınpiyonaaına İ§tİrak ede
cek Balkan milletlerinin güretçilerin
den Yugoslav ve Bulgarlar bu aabah 
konvansiyonel trenile §<'hrimize ııele· 
ceklerdir. 

Yunanlılar da gnee bu aabah Ro
manya vapurile ıehrimize muvaaalat 
edeceklerdir. 

Romanyalılarla bir ihtilaf çıktı· 
ğından gelip gelmiyecekleri belli de
ğildir. Fakat biletleri gönderildiği i· 
çin bunlann da bugiln gelmeleri İh· 
timali vaı·dır. 

Türk takımı, ıampiyona maçları 
için çalı§tınlmı§ ve kuvvetli bir ha
le getirilmittir. 

Müsabakalara cuma ve cumarte
ıi ak§8111lan da devam edilmek üze
re pertembe alqamı aaat dokuz bu
çukta Beyoğlunda Aari ainemada ba§ 
!anacaktır , 

Balkan f"IDpİyonası heyeti tertibiye 
sinden: 

1 - ikinci Balkan gİİr"f ıarnpiyo
namta ılaMI olan millet'.!er buııün tdı· 
rimize gelecdderinden gerek Sirkeci ııa 
rında ve gerek Galata nhtnnmda miıa· 
firlerİınİ71e meraı:m yapılacakbr. 

2 - Y ug°"lav ve Bulgarları getire
cek konvansiyonel treni saat 10,22 de 
ıneşkl.lı: b .. uıan RomenJerjn Dacia va 
puru aaat l 6 da, Y w.ulılann bindikleri 
Romanya vapuru saat 16 buçukta Gala 
ta rıhtmmına yanaşaaı.ldaı1dlr. 

4 - Miaa.firler:ıniz.in kafileleri kea· 
dilerine tahıis ecLlen T epeba§llldaki 
Kontinantal ot.elinde ikamet ecleoeld.,.
dir. 

5 - Bu ruqam aaat 21 buçukta ay
ni otelde bütün milletler:n iştirakile i
kinci Balkan kongresi aktedileca>ktir. 

6 - Tepeba§ı Am ainemasındaki 
numaralı koltuklan bugilnden itibaren 
kapattırmak mümkündür. 

Cuma günkü maçlar 
lıtanbul Futbol heyeti riyaoetinden: 

22-12-1933 cuma günü yapılacak 
müaabl<alar: 

Taksim aahaımda: Saha komiıeri 
Necmi Bey 

Beşikta§ • Bevkoz B. takımları aaat 
11 hakem Cafer Bey 

· Kasımpaşa • To.,kapı 1. nci takımla
" saat 12,45 hakem Rüıtü Bey 

Beşikt&§ • Beykoz 1 nci takımlan aa 
at 14,30 hakem Cafer Bey 

F e"erbahçe aahaımda: Saha komise
ri Muslilı Bey. 

Vefa • Kumkapı • lıtanP<>,lspor B. ta 
knnlan ıaat 11 bıkem M. Re§at Bey 

Beylerbeyi - Hilal 1 nci takımlan saat 
12,45 hakem Kemal Halim Bey 

Vefa· Kumkapı • lıtaobulspor 1 inci 
takınılan saat 14,30 liak- Adil Giray 
Qey. 

Betiktat Şeref aaha11nda: Saha ko • 
miaeri Salahıılttin Bey 

Kasnnpa§ft • T opkapı B. takwnları ha 
kem Halit Bey saat 10. 

Vela • Kumkapı • Galatasaray genç 
talmnlan hakem Ahmet Ad.on Bey sa· 
at 11,15 

F er.r-rbahçe • Kas mı paşa genç talam 
lan hakem Halit Bey oaat 12,30 

T opkapı • l•tanbulspor genç takımla 
n hakem Ahmet Aıdem Bey saat 13,45 

Dünya ku~asına girmiyoruz 
Türkiye, Fil : ıtin, M11ır olarak ayn.

lan diinya kupa11 eliminaıyon grupu· 
na girmeğe evvelce karar vemıİftİ. Son 
dakikada öğftndiğimze ııöre, umumi 
merkezin müeaade vennemesi üzuine 
Futbol fedenuyonuna bu grupa ve do
layıaile dünya kupa.sına girmekten vaz 
geçmİ§tİr. 

sonra •• 
Taksim babçeıi, T0t>ebaıı bahçesi, 

Makainı, Eski Gardenbar, Aari sin&
ma müateciri ·Ve Fran.ız tiyatrosu ida
resinin ıeriklerinden müteveffa Mös· 
yö Lebmanın cenazesi dün kaldırıl· 
mı§tır. 

Bu münasebetle dün Taksimde 
Ayatriyada kilisesinde aaat on birde 
dini i.yin yapılmııtır. 

Cenaze meraaiminde müteveffa
nın Türk ve ecnebi bir çok doatlan, 
ticaret alemine mensup bir çok zevat 
Fransız konsoloshanesi erkanı bulun
muılar ve yeğeni Mösyö Koçoya ta
ziyetlerini beyan ebniJ!erdir. 

Mösyö Lehman albnı§ Üç yaıında 
kalp hastalığından öhnÜ§tÜr. Kendi
sinin hayatı hakiki bir roman mevzuu 
olabilecek kadar genİ§tir. 

Mösyö Lebman fakir bir çocuk· 
ken beı on krutla makara ve mendil 
satarak hayata atılmı§, garson olmuı, 
bunu ilerlebniı, yılmaını§ , çalı§ml§• 
tır. 

Mösyö Lebman bildiklerine azmi
nin dereceıini ıöyle anlatırdı: 

"- Çorap, mendil satardım. Bir 
gece Tepeba§ından geçiyordum. Bah
çede oyun vardı. Parmaklığa çıka· 
rak ııönnek istedim. Memurlar geldi 
ve kolumdan tutarak atWar. O daki
kada içimden: "Ah buraya bir sahip 
olıam,, arzusu geçti. Nihayet buna 
muvaffak oldum. Azmin elinden hiç 
bir f"Y kurtulmaz.,, 

Mösyö Lehman, zengin ve söylen• 
diğine göre milyoner olmuıtu; fakat 
israftan kaçınırdı. Müeueaelerinde 
bir çok kimseler çalııırdı. 

Möıyö Lehman ecnebi gruplarını 
da memleketimize gedirbnit ve tarut
Dll§hr. Kendisini ecnebi tiyatro veya 
alemlerinde tannnıyan olmadığı gibi 
Pariı ve Atinada da tanırlardı. Şimdi 
hayatta variai olarak hemJİreaile ye
ğeni Mösyö Koço bulunmaktadır. 

Şartlı bir tediye 
lstanbul radyo fİrketi abonelerinden 

bazıları, alafranga plak neıriyatınm ala 
turkaya nazaran fazlalığından §il<İlyet 
etmektedirler. Şirket, Ramazana malı • 
ıuı olmak üzere neıriyatmı 21 buruğa 
kadar temdit ebnİ§ ve alaturkaya fazla 
saat ayırmqtır. 

Radyo §İl keti, aon zamanlarda, abo
nelerinden senelik abone ücreti tahı:J 
ettimxktedıir. Bazı aboneler, alafranga 
ve plak n"§riyatı azaltılmak ıartile sene 
lik ücreti tediye ebnitler<dir. Bunlardan 
Ziya Bey isminde b . r abone, abone üc • 
reti olan 10 lira 55 kurut venniı ve mu 
kablilinde aldığı makbuza (alafranga ve 
plak neşriyatı devam ederse abone be • 
deli iade edilecektir) diye yazdırıp altı 
nı parayı tahsil eden ıı irkef mümessiline 
imzalatırmr~tır. Kendisile görüşen mu
harririmize bu makbuzu göstererek de· 
miştir ki : 

- Makbuzu muhafaza ediyorum. Av 
rupa merkezlerinde yüksek kıymette ala 
franga neşriyat yapılıyor. isteyen abone 
ler1 raı!yoJannı ayar Ve alafranga n"§ri 
yatı takip ederler. Burası Türk radyosu
dur ve daha ziyade alaturka neır;yat 
yapmalıdır. Eğer ıirket, alafranga ve 
plak netriyatma er.kisi gibi • Ramazan. 
dan oonra da deva meclerae verdiğlim a
bone bedelinin iadesini iateyeceğ 'm. Ver 
mezlerae mahkemeye gideceğim.'' 

FRANSIZ TiYATROSU 
Bu aktam saaO 21,30 te Tebessüm Di· 

yarında (Au Payı du Sourire) Leba
rın nefiı opereti. Y ann ak§am saat 
21,30 te Maritza, Kalman'm meıhur o
pereti, Cuma gündüz 15,30 te matine 
Çardaa. Cuma ak§lUIU 21,30 te emsal
ıız muvaffakiyet kazanan Beyaz Bey
gir Oteli (L'Auberge du Cheval Blanc) 
dekorlarile, koıtümlerile pek mükem
mel revü opereti. 100 kİ§i ıahnede. Pek 
yakında Viktoria ve Huoari, Abra
bam'ın en güzel operetö. 

f tsT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. iLANLA~' 
Merkez Kumandanlığına Satınalma komisyonunda ha • 

merbut lat'at ve müesseaat ih- zır bulunmaları. (680) (6959) 
tiyacı için 30,000 kilo Zeytin * ,. * 9

558 

yağı 31-12-933 pazar giinü Harbiye mektebi ihtiyacı 
saat 14 te kapalı zarfla satın için 2000 kilo kuru üzüm 21· 
alınacaktır. Şartnamesini gÖ- 12-933 perşembe giinü saat 
receklerin her gün ve münaka- 15,30 da pazarlıkla satın a~3 

sasına gireceklerin belli saatin caktır. " isteklilerin belli giıll 
de Merkez Kumandanlığı Sa- ve saatinde Merkez KwnandaJl 
tınalma Komisyonunda hazır lığı satınalma komisyonunda 
bulunmaları. (634) (6634) hazır bulunmaları. (685) 

9237 
(6997) • •• 

Gedikli Küçük Zabit Mek
tepleri ihtiyacı için 1890 adet 
el ve yüz hav.usu ile 75 adet 
bakır hamam tası 28-12-933 
perşembe günü saat 14 te al~
ni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumanaanlı~-Satınalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (646) (6721) 9240 

• • • 
Kuleli Asken Lisesi talebe

leri ihtiyacı için 1209 çift da
hili ve 1209 çift harici fotin 
30-12-933 Cumartesi gunu 
saat 15 te kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Şartnames:ni gö
receklerin her gün ve münaka 
ııasına iştirak edeceklerin tek
lif mektuplarını belli saatin
den evvel Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(645) (6722) 9241 

'f. * ... 
Harbiye ve merbutu mek -

tepler ihtiyacı için taahhüdünü 
yapaıruyan müteahhit namı he 
sabına 1500 kilo arpa 21-12-
933 perşembe günü saat 16 da 
p~arlıkla alınacaktır. Taliple 
rin teminatlarile Merkez ku -
mandanlığı Satmalma komis -
yonuna P'elmeleri. 

(677) (6957) 9556 

• * * 
Harbiye ve merbutu mek -

tepler ihtiyacı için taahhüdünü 
yapamıyan müteahhit hesabı
na 15,000kiloyulaf 21-12-933 
perşembe gÜnÜ saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Taliple 
rin Merkez kumandanlığı sa -
tınalma komisyonuna gelme -
lari. (678) (6958) 9557 

'f. 'f. 'f. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müesesat ih
tiyacı icin alınacak olan 30 bin 
kilo beyaz peynirin kapalı zar
fına talip zuhur etmediğinden 
20-12-933 çarşamba günü sa
at 15,30 da pazarlıkla satına
lınacaktır. Şartnamesini gör -
mek isteyenlerin her gün ve pa 
zarlığına gireceklerin belli sa
atinde Merkez kumandanlığı 

• • • lı 
Harbiye ve merbutu ıne. · 

tepler ihtiyacı için 12,000 Jci~.0 
nohut 26-12-933 salı günll 
saat 14 te pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Şartnamesini göre· 
ceklerin her gün ve pazarlığı· 
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satJJI• 
alma komisyonunda hazır bu· 
lunmaları. (690) (6992) 

• • • 
Merkez KumandanlığJJla 

merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 35,000 kilo.sa~5i 
nun 13-1-934 cumartesı gw~ 
saat 15 te kapalı zarfla alına· 
caktır. Taliplerin belli giİJI 
ve saatinden evvel Merkez f<ı.1 
mandanlığı satmalma koınis· 
yonuna teklif mektuplarını -;e)t 
meleri. (6994) (6S8 

'f. 'f. 'f. 

Merkez Kumandanlığın" 
merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 30,000 kilo siyıı.lı 
zeytin daneıi 13-1-934 cuın~' 
teıi giinü saat 16 da aleni ınıı• 
nakasa ile satın alınacaktJt· 
Taliplerin belli gÜn ve saatiıı' 
de Merkez Kumandanlığı sa· 
tınalma komisyonuna müra;) 
caatları. (687) (699:ı 

••• 
Merkez KumandanbğJJl" 

merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı İçin 20,000 kilo kurll 
üzüm 13-1-934 cumartesi gi.i· 
nü saat 14 te aleni münakasll 
rin belli gÜn ve saatinde Topbıı. 
rin belli gün ve satinde oTphıı.• 
n~de Merkez kumandanlığı sıı.· 
tmalma komisyonuna müra· 
2_atları. (686) (~ 

• •• 
Eıkişt-.hir hava makinist 

mektebi ihtiyacı için 150 ade~ 
karyola 25-12-933 pazarte•• 
günü saat 15 te- pazarlıkla ~a: 
tın alınacaktır. Şartnaıne•ını 
göreceklerin her gün ve paza~· 
lığına gireceklerin belli saatın 
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalma komisyonunda haıır 
bulunmaları. (689) (6993) 

••• 

• 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkardmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyen8 satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~nvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Korustnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 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: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf Telefon 9J16' 

.CT üncü kolordu ilanla~ · 
Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 

hastaneleri ihtiyacı içm müte -
ahhidi nam ve hesabına pazar
lıkla 298 ton Kriple maden kö 
mürü satın alınacaktır. İhalesi 
20-12-933 çarşamba günü sa- ı 
at 15 30 dadır. Taliplerin şart 
nam;yi görmek için her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda kolor -
du Satınalma komisyonuna mü 

Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

racaatları. (6953) 
9553 

••• 
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. 
Satınalma komisyonuna mü-

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. Siparit bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az mikdarda alan müşterilere tenzilat beş vagon veya daha fazla 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 

yapılır. 

racaatları. <541> <69~:2 tMUderris Dr. Raşit Tahsa·n 
• • • Cumartes~ p&zartesi çarşınba, saat 2-5 

Kadıköy Bıvramv'erl sokak No 23 
K. O. Hayvanatı ihtiyacı (10997) 

d . 9461 
İçin pazarlıkla 2,500 a et ıp 
yular satın alınacaktır. İhale-
si 23-12-933 Cumartesi günü! VAPURCULUK 
saat 14 tedir, Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek ü TORK ANONiM ŞiRKETi 
zere her giin ve pazarhğa iş lSTANBUL ACENT ALICI 
tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda Kol Ordu satm
alma komisyonuna müracaat-
ları. (540) (6977) 9591 

• • * 
K. O. Krt'aları ihtiyacı için 

acık münakasa ile 280,000 ki
l~ odun satın alınacaktır. İha
lesi 15-1-934 pazartesi günü 
sat 14 tedir. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün ı 
ve münakasaya iştirak için de ı' 
o gÜn ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fmdıldıda K. O. 
Satmalma komisyonuna mü- ' 
racaatları. (542) (6974) 

••• 
Davutpaşa kışlasında K. O. 

topçu taburunda biriken 40 a • ı 
raba gübre pazarlıkla satılacak 
tır. İhalesi 23-12-933 cumar- 1 

tesi günü saat 15 tedir. Talip- 1 

11:rin şeraiti anlamak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 1 

de o gÜn ve vaktinde F mdıklı-' 
di.' Üçüncü Kolordu satmalma 
komisyonuna müracatları. 
(538) (6975) 

Liman Han, TelJon: 22925 

AYVALIK YOLU 
SAADET vapuru 20 Birinci 

Kanun Çartamba günü saat 19 
da Sirkeci rıhbmından kalkarak 
gidifte, Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Alhnoluk, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek. 
Dönütte bunlara ilaveten Boz
c:aadaya uğrayacaktır. -------MERSIN-lZMlR-SUR'AT 

YOLU 
INöNO vapuru 22 Birinci Ka 

nun Cuma günü saat 10 da Sir
keci nhtımından kalkarak doğ
ru lzmir, Antalya, Menin, Pa
yaaa gidecek. Dönüşte bunlara 
iJıiveten Alanya.Küllük, Çanak· 
kaleye uğrayacaktır. -----

MUDANYA YOLU 
TAYYAR vapuru her Per

fembe günü Tophane rıhtımın· 
dan ıaat 9,30 da hareketle Mu. 
danyaya gidecek ve gelecektir. 

Nümuneıi mevcut bile.t tor
balarından x 200 adedi pazar
lıkla, yaptırdacaktır. isteklileri 
lıcrgün saat 10 dan 12 ye kadar 
levazım müdiriyetine gelmeleri. 

• 
Türkiyelmarbankasından 

Türkiye İmar Bankası idare Meclisi Hissedarlar umumi heyeti
ni 6 K. Sani 1934 cumartesi günü saat 14,S da fevkalade olarak toplan 

adavet eder. Toplantı tarihinden bir hafta evveline kadar umum 
hissedarlar veya vekillerinin hisse senetlerini ve vesikalarını bankamı· 
za tevdi ile mukabilinde makpuz almaları rica olunur. 

Müzakere edilecek it : 
Esas mukavelenamenin 7 nci ve 5& nci maddelerinin tadili. 

(11226) 

Is tan bul Baro Reisliğinden: 
Adliye Sarayı yangınında Baromuza ait riyaset muhasebecilik 

ve inzibat meclisi mühürleri de zayi olduğundan bu kerre yenileri yap 
tırılmışhr. Eski mühürlerin hükmü olmadığı ilan olunur. (11234) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bakırköyünde Sakız Ağacında Orta Sokakta 25 No. 

lu dükkanda 52 parça muhtelifülcins menkul eşya açık art
tırma usulile 28 Kinunuevvel 933 perşembe günü saat 14 te 
mahallinde satılacaktır. Taliplerin mahalline müracaatları. 
(6767) 

E<!!?~.w~e~~~!r~~!~~:ij. J 
nakasaya konulan Taşlı ınüs ellim menba'ı sularının Edirne 
Şehrine isalesi, tesisat ve İnş aatma ait münakasa şartna-. 
mesı. 

1 - Edirneye 25 kilo metre mesafede Taşlı müsel
lim menba'ı suları olbaptaki musaddak proje ve mukavele 
ve fenni şartnamesi dahilinde kasabaya isalesi ve Şehir dahi 
linde tevzii İnşaat ve tesisatı ve mevcut kanalın Belediye 
Fen memurluğunca tanzim edilen merLut keşfine göre ta
mın 17-10-930 tarih ve 10198 numaralı Belediyeler 
münakasa ve müzayede ve ih alat nizamnamesının tarifa 
tı ve aşağıdaki şartlar daire sinde ve 14-12-933 tarihinden 
4-1-934 tarihine kadar 20 Yirmi gÜn müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya çıka rdmıştır. 

2 - Kapalı zarflar 4-1-934 Perşembe gÜnü saat 
15 e kadar Edirne Belediye Riyasetine makbuz mukabilin
de tevdi edilecek veyahut me zkUr saatten evvel vasıl olacak 
veçhile posta ile teahhütlü olarak irsal edilmiş bulunacaktır. 
MezkUr saatin hululünden sonra tevdi edilecek veya vasıl 
olacak teklif mektuplan kabu 1 edilmeyerek sahiplerine İa· 
de edilecektir. 

3 - Tevdi olunacak 
ihtiva edeceklerdir. 

teklifnameler atideki vesaiki 

A - İmalat nafia mü teahhidi olabileceğine dair Na 
fia Vekaleti Nafia meclisince müseccel "müteahhidin ehli
yet mektubu veyahut Noteri ikçe musaddak sureti." 

B - İnşaat ve tesisatın bedeli muhamıneni olan 
259000 liranın yüzde yedi buçuğu nishetinde teminatı 
muvakkate akçesinin yatırıld ığma dair Belediye veznesi 
makbuzu veyahut nakit yerin e Belediyece muteber ve nÜ· 
munesine muvafık bir banka kefalet mektubu ve
ya aynan istikrazı dahili tah vilatı veyahut borsa fiatmdan 
yüzde on noksanile Milli esha m ve tahvilatı. 

C - T eklifat muteber bir Şirket namına tevdi edi 
liyorsa mümessilinin vekalet namesinin aslı veya Noterden 
musaddak sureti. 

E - Talibinin bu işi yapabileceğine dair Belediyece 
muteber bir bankanın vcva m uteher bir müessesenin kredi 
ve itibari mali " Refera~ce " mektubu ve talibin ticaret o
dasına mukayyet olduğuna dair vesaik. 

F - Tailplerin bu gibi şehir tesisatını muvaffaki
yetle vücude getirdiklerine dair Belediyeler veya müesse 
selerden aldıkları bonservisi erle Nafia Vekaleti sular U
mum müdürlüğünce musad dak " Fenni iktidar " ehliyet 
namesi yahut bu iktidarı ve ayni makamdan ehliyetname
yi haiz bir mütehassısın kahu lü kat'iye kadar İnşaatı idare 
ve nezaret edeceğini natık ve noterlikçe musaddak bir 
teahhütnameyi veya musad dak suretini "Talipler bu ve
saik ve T eahhütnameleri mii nakasadan beş gÜn evvel Be
lediye Riyasetine ibraz ve vize ettirmeğe mecburdurlar. 

Belediye kanaatbahş ol mayan Fenni iktidar ve ehliyet 
nameleri red etmek hakkını muhafaza eder. 

4 - Talipler teminatı muvakkate ve kat'iye mektup 
ları ve teklifname nümunele rini ve musaddak proje dosya 

sını mu~a~ele ve ~artnamelerin bir suretini 75 yetmiş beş lira 
mukahılınde Edırne, Ankara, İstanbul Belediyelerine mü 
racatla alabilirler. 

5. - Vahidi fiat esası na göre yapılacağından talip 
ler teklifname nümuneginde muharrer silsilei fiat cedve 
linin her bir maddesi hizasına teklif edecekleri vahidi fiat
karı kuruş cinsinden rakkam ve yazı ile ve her türlü hak ve 
silintiden ari olarak okunaklı bir tarzda imla ve zirini oku
n:ıklı olarak İmza ve bu teklif in üzerine kendi muvazzah i-

sim ve adres ve mahallı ikameti sarahatan yazılı bir zarfa 
koyup kapadıktan ve zarfı gÜ zelce mühürledikten sonra bu 
kapalı zarfı üçüncü maddede musarrah diğer vesaik ile bir 
likte diğer bir zarf içine koyu p kapatacaklar ve bu dış zarf 
üzerinde (Edirne Şehrine su isalesine ait tekliftir) diye ya
zıldıktan sonra ikinci madde mucibince Belediyeye tevdi 
edeceklerdir. 

6 - Ve,.ilen tekliflerin yekdiğerile mukayesesi her ta 
lip tarafından verilen vahit fiatların evvel keşifte muhar
rer ve ona tekabul eden inşaa t mikdarlarile zarhından husu 
le gelen mehaliğin yekfınu üz erinden yapılacaktır. 

7 -Tesisatın boru aks arnı münhasıran Font veya ce 
lik olarak yapılması kararlaşt ırılmış olduğundan sair nev;i 
borular için yapılacak teklifle r nazarı itibare almmayaca 
ğı gibi verilecek teklifnamey e mukavele ve şartnameler ha
ricinde hiç bir mütalaa ve metalibe kayıt edilmemesi ve 
verilen teklifnamedeki rakka m yazı ve imzalann her türlü 
tereddüde mahal kalmayac ak şekilde okunaklı olması 
şarttır. (Şartnamei fenninin Font için mukayyet hususatı 
bundan müstesnadır.) 

8 - Yapılacak ameliy atın cins ve nev'i sureti tatbiki 
mukavele ve şartnamelerde mezkUrdur. Ancak Font boru 
evsafı halandaki şeraitin çeli k boru teklifi yapanlara şümü 
lü olmayip bunların yapacakları teklif Alman hükfunetinin 
kabul ettiği çelik boru (Nor mine) uygun olacaktır. 

9 - Hariçten talep ed ilecek bilumum malzemenin 
gümrük resmi Belediyeye ait tir. 

1 
10 - Münakasanm icra ve mukavelenamenin akit 

ve teatisi için lüzumu olan bilcümle rüsum ve tekalif ve 
Belediye rüsumile tellaliye g azete ilan ücreti ve noter masa 
rifi müteahhide ait olacaktır. 

11 - Bu şartname a ncak ihaleyi kat'inin Belediye 
meclisince tastika iktiran eyl ediği tarihten itibaren Beledi· 
yeyi teahbüt altına alır. 

12 - İnşaat müddeti ihale tarihinden itibaren 934 
senesinin T e§rinievvelinin birinci günüdür. işbu müdde
tin hitamında kabulü muvakk ati ve kahulu muvakkatinden 
atlı ay sonra da kahulu kat'is i icra edilir • Kabul muamele
si Nafia Vekaletinin tayin e decği iki kişilik mütehassıs he 
y'etin kararile olacaktır. Ve hunlara ait masarif müteah
hitle Belediye tarafından münasıfeten ödenecektir. 

13 - İhaleyi müteakip on gÜn zarfında hilmum ma
~arif kendis~e ait o~ak .şart ile müteahhit mukavelenameyİ 
ımza edecktır. Aksı takdirde muvakkat teminat Belediyeye 
irat kaydolunur. 

14. - Belediye keşifna mede ve hfilasai ke§fiyede zik· 
rolunan ınşaatm tamamı vey a bir kısmım müteahhide yap
tırmak ve teahhüt olunan İnş aatm azami yüzde on nisbetin 
de müteahhide fazla İnşaat yaptırmak hakmı haizdir. Be 
lediye münakasada teklif edil en bedellere ve icabıhale naza 
ran hat ve hareketini tayin edecektir. Şukadar ki kabul edi
lecek inşaat bedeli 120000 yüzyirmi bin liradan dun olma
yacaktır. İhaleden sonra müteahhidin bu baptaki itirazı na 
zarı itibare alınmaz. Bu takd irde fazla veya noksan işlere ait 
bedeller müteahhidin teklif ettiği vahit fiatlara nazaran be 
dele zam veya bundan tenzil edilir. 

15-Tediyat: Her üç ayda bir tanzim edilecek istih
kak raporu üzerinden yapılacaktır. işbu istihkak raporla 
rı esas vücuda getrilen hakiki iş ile müteahhidin kabul etti 
ği vahit fiatlardır. Her bir İstihkak raporu bedelinin yüz
de üç kahulu kat'ide iade edilmek üzere tevkif edilir. Şu hu
sus mukarredir ki borular ta mamen Edimeye getirildiği 
gÜn bedelinin yarısı müteahhide derhal tediye olunacaktır, 

16 - İşbu şaı"tnamede., mütevellit ihtilafat Edirne 
muhalamınde hal ve faslolı.. ur (6913). 9528 



. -

İkramiyeli 0 
/ 0 5 faizli 

Ergani istikrazının 
"B,, tertibine ait ilin 

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

ıılı F evzipaşa Diyarıbekir demir l'ıOlunun şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısmının inşasına tahsis edilınek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazının 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame• 
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11·1-934 akşa
mı bitecektir. 

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

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

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

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi hulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklannı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunwevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil İştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

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

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

7- Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 Tcşrin~evvel tarilılerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Liraaı Y ek\ın 
Adei Beheri Türk Lirası 
~ 

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

289 120 34.680 

( 300 94.134 

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

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e· 
dilecek i11bu ikramiye mıktarbrınm ne suretle hesap ve tes
bit edilmit olduğu aynca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban· 
kalardan talep edilmesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazın temamen itfa· 
ıına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
ıa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den ha11abat kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmeıinde de ba
ta ba11 alınır. 

Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

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

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

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

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza Memurlc.ırı için 391 metre kaputluk ku 

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

oü saat 11 dedir. 
3 - İstekliler biçilen bedelin yüzde 7 ,5 olan muvak

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

bilir ve nümunesi !!'Örülebilir. (6982) 9596 

MiLLi YET ÇARŞAMBA 20 KA.NUNUEVVF• 1933 

\ 
' 

9471 

........................... 
Oenızy otları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Kan.köy Köprübaıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 · 

Antalya Yolu 
ANTALYA vapuru 20 Bi · 

rinci Kanun ÇARŞAMBA 10 
da Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidi,te fzmir, Küllük, Bodruırı, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönütte 
bunlara ilaveten Finike, Çanak· 
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

(6965) 9574 

KARADENİZ 
Sür'at yolu 

KARADENİZ vapuru 21 Bi
rinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal· 
kacalı: giditte lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya dönütte bunlara ilave
ten Pazar, Polathaneye uğraya· 
caktır. (7001) 

.. - Dr. l H SAN SAM 1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo-

.. _larmda bulunur. 4m (1561 ).,....., 

--------- 9322 -
.... ~v ES 1 K A ..... 111!!! 

Emlaki mazbuta yurtluk ocaklık 1 
veaikaıile her nevi bonolar satar 
ve alır ve mukabili emlak alı~r• 
vergi borçları kapatır. Balıkpa-

zar Makıudiye Han No. 35 
-- M. DERViŞ • [11186) 

9605 

1 LAN 
OSMANLI BANKASl'run Galata, 

· Yenicami ve Beyoğ''.u devairi, Miladi I· 
sa yortusu ve yıl batı münaaebctile 25 
Kanunuevvel 1933 ve 1 Kanunusani 
1934 tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

Bir Motopomp isteniyor 
Maraş Belediyesinden: 

25-30 Bargİr kuvvetinde harik için 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) 9594 

Ticaret ve Sanayi 
~ Müzesi Müdürlüğünden: 
~ Yurdumuzun mahıullerinl, madenlerini ve mamulltını tanımak 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Kilo Espestos Aleni Münakasa 11 Kinunusani 934 saat 14 te 

100 ,, Kurşun Levha ,, ,, ,, ., ,, ,, 
50 ,, Pirinç tel kafes ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
77 ,, Telli lastik Levha ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

1000 Metre İzolalı tel ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
4000 ,, Kordon tel ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
3000 ,, Soneri teli ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

30 Kilo Fuyuzluk tel ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
100 Adet Tinol ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

3000 Kilo Parça bez ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
Yukarda cins ve mrktarı yazılı 10 kalem Levazımın 11 

Kanunusani 934 Tarihinde aleni münakasası icra kılınacağın 
dan talip olanların yevmi mezkrda şartnamesini görmek İste· 
yenlerin de her gÜn Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. (6967) 

Haydarpaş Eamrazı İstiliiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanede yapılacak olan hava kürü mahalli ve tara· 
çasının inşası 2 Kanunusani 934 tarihine müsadif Sair gü
nü saat on dörtte Galata'da Kara Mustafa paşa sokağında İs
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki komisyonda açık 
münakasaya konulacağından isteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere hastane İdaresine veya mezkur merkez Leva-
zım memurluğuna müracaatları. (6792) 9356 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
(4500) adet yerli mamulatı hayvan tımar fırçası 

kapalı zarf usulile satın alma cak ve kapalı zarf münakasası 
4. 2. Kanun 934 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. 

Talipler nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için mezkur günün muayyen saatinde ilk 
teminat makbuzile Komisyonumuza müracaatları. (6889) 

9479 

için Sultanabmette Ticarrt ve Sanıyi milzeıini geziniz. 6964 
9573 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden~ 
Sisli Havalarda Sefainin selameti seyrüseferlerini temin 

için Karadenizde Kerempe burnunda tesisi mukarrer sis düdü· 
ğü, kapalı zarf usulile ve iki ay ?'üddetl~ m~akasaya ~o~u~: 
muştur. 20 Ka. Sani 934 tari!_ıine m~sadi! cumartesı gun1! 
saat 1 4te ihalesi icra kılmacagından taliplerın şartnamelerı 
görmek üzere Galatada Rıhtım caddesinde idarei merkeziye· 
ye müracaatları. (6354) 9031 

1 tST ANBUL BELEDiYESİ iLANLARI 1 
Hacı Osman-Trabya yolu için lüzumu olan 3200 metre 

mik'abı taş pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti an· 
lamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 
840 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 25-12-933 pa· 
zartesi günü saat onbeşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (7000) 

1 
inhisarlar U. Müdürlüğü 

Alım. Satım Komisyonu ilAnları. 

" 1000 " kilo Kağıt Pamuğu satın alınacaktır. Ta
liplerin nümuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek ~ 
zere yüzde 7 5 teminatlarile birlikte 25-12-933 pazartesı 
günü saat 14 te Galatada Alım. satım komisyonuna müra· 
caatları. (6881) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf münakasasında talip zuhur etmediğinden 
pazarlığa tahvil edilen (31200) çift yerli yün çorap pazarlığı 
21-12-933 perşembe günü saat 15 ten 16 ya kadar yapıla· 
cağından isteklilerin ilk temin at makbuzile Komisyonumuza 
müracaatları. (6998) 

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


