
Deniz yollarına ait umumi 
seyrüsefer programı hazır
lanmıştır. Yakında tatbik 
edilmek üzere ilan edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUT 

M. Venize!osa yapılan sui
kast meselesi yeni safhaya 
girdi, Vaziyetin karışıklığı 
üzerine tedbirler alınıyor. 
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Meclis ve 
Şurayı devlet 

--o--

Yedi sene evvel Ruslar taraf.ından 
müsadere edilen bir motörün tazmini 
hakkında ileri sürülen iddia Büyük J\l;J. 
idi Meclisine kadar intikal eden ince bir 
hukuk ihtilafını tebarüz ettirdi. lhtilô.f 
ıudur: 

Yedi sene evvel bir motör Hopa'dan 
Batuma giderken Ruslar tarafından mü
sadere ediliyor. Bir kanuna göre Rusya
dan zarar gören Türk tebaasının zararla
n, Rus tebaaıma ait olup ta müsadere 
edilen malların bedelinden tazmin edil
mek lazımdır. Motör sahibi bu kanuna 
i.stinat ederek tazınin edilmesini istiyor. 
Kanuni müddet zarfında müracaat etme
diği ileri sürülerek reddediliyor. Bunun 
Üzeri.ne Şurayi Devlete müracaat ediyor. 
Şurayı Devlet te reddediyor. Motör sa
hibi iddiasını Büyük Millet Meclisine 
intikal ettiriyor. Meclisin Arzuhal En
cüıreni motör sahibini haklı buluyor ve 
paranın tediyesini adalet icabı telakki 
ediyor. Ancak mesele Meclise gelince 
bir kıum meb'ualar Şurayi Devlet karar
larının kat'i bir mahiyeti bai:ı: olduğunu, 
binaeıudeyh Meclia tarafından değiıtiri
lemiyeceğini iddia ediyorlar. it Teıkila
b Eaasiye ·ve Adliye Encümenlerine ha
yale ediliyor. Ankaradan gelen haberler
den anlaşılıyor ki bu encümenler de ihti
lafı halledememiıler ve timdi mesele tef
sir için tekrar Meclise gönderilmiıtir. 

Bu vaziyette tebarüz eden ihtilaf ıudur: 
Şurayi Devletin kararları knt'iyet kes
betınit mahkeme kararlan mahiyetinde 
olup Büyük Millet Meclisi tarafından ta
dil edilemez mi, yoksa Millet Meclisi bu 
kararları tadil edebilir mi? Şurayi Dev
letin, teşkilatımıza ve mevzuatımıza gö
re vazifesi, salihiyeti ve rolü nedir? 

Şurayi Devlet hükumetin kararların
dan, muamelelerinden ve faaliyetlerinden 
u.rar gören vatandaşların müracaat ede
cekleri en b;iyük bir idari mahkemedir. 
Vaktile hükumetin meı'uliyeti eaası ka· 
bul <edilmudi. Sonraları ilmme hizmetle
rinde umum menfaatine yapılan işlerden 
umumi bir istifade temin edildiği gibi, 
bu eınada vatandaıların tahtan uğradık· 
lan urarlann da bu istifade kaqılığı ola
rak, hükumet tarafından tazmin ve te
Jafisi kabul edildi. Bunun neticesi, devlet 
ve bükumeU aleyhine de dava edi
lebilmesinin kabulü oldu. Fakat amme 
hizmetlerinin busuııiyeti ayn bir ibbsasa 
ihtiyaç gösterdiği gibi, bu nevi davalar
da ayn bir muhakeme usulüne tibi olma
ıı da liizımgeldiii cihetle idari kaza 
namile ayrı bir müessese ibtas edildi. Fa
kat bundan beklenilen faydaların hasıl 
olabilmesi için adliye mahkemelerinin 
haiz olduğu bütün teminata ve imtiyazla
ra malik olması lizmıdır. Bizde evvelce 
1284 tarihinde ibtas edilen Şurayi Dev
let bu teminatı haiz değildi. Çünkü ka
rarları kabili tenfiz değildi. Tenfiz edi
lebilmesi içni aadaretin taıtikine ve ira
dei seniyenin suduruna ihtiyaç vardı. 

1340 Teıkilab Eaa•İye kanununun 
hükmüne tevfikan ihtaı edilen Şurayi 
Devlet ise tekmil bu teminab haiz ve 
mükemmel bir müessesedir. Şurayi Dev
let kanununa göre, idari davalar busu
ıunda Şurayi Devlet bir umumi mahke
me mahiyetini haizdir. Kanun bu mah
keme kararlarının biç b:r makamın tı.s
tilrinc hacet kalmaksızın tenfizi kabil ol
duğunu kabul etmittir. Türkiye Cümbu
rİyeti devletin ve idarenin muamelelerin· 
den dolayı mes'uliyet esasını kabul etıniı
tir. Teıkilatı Esasiyede idari davalara 
Şurayi Devletin bakacağı tasrih edilmit
tir. Şurayi Devlet kanununun hükümle
rine nazaran ela Şurayi Devi.et idari da
Yalarcla tam bir mahkeme vazfiesini ya
pıyor. Şu halde ihtilaflar hakkında Şura
rayi Devlet tarafından verilen hükümle
rin kazai mahiyette olduğuna ıüphe 

yoktur. Kanun da bu kararların bir 
makamın tastikine mütevakkıf olmadığı
nı tasrih etmiıtir. 

Binaenaleyh Şurayi Devlet kararlarını 
Meclis bozabilir demek, bu kararların 
Meclisin tastiki olmadıkça tatbik kabili
yeti yok demektir. Şu balde Şurayi Dev
let kanununun, idari kazanın bükmü va
tandata temin ettiği menfaat ihlal ~li
mit olur. Bugün idare lehine verilen bir 
karar tenfiz edilmediği gibi, yarın idare 
aleyhine çıkan bir karar da tenfiz edil
miyebilir. Bu suretle 1284 vaziyteine 
dönülmüı olur. 

Hülasa, diğer mahkeme kararları gibi, 
Şurayi Devlet kararlarının tenfizi!'e de 
muhakfet edilemez. Ancak Meclis, hüku
met lehine ıadir olmuş bir karan haksız 
görürse veya Şurayi Devletin bariz bir 
hatasından dolayı bir vatandaıın muta
zarnr olduğunu anlarsa o zaman devlet 
kendi uzuvlarının hareketlerinden dola: 
yı mes'uliyet kabul ettiği cihetle, vatan
daıa bir tazminat vermek veyahut ala
cağından vazgeçmek suretile bir uluvvü
cenap ve nlM<ı. hissi göstererek devletin 
nıes'uliyeti hakkında ortaya bir misal 
koymut olur. Y okıa kaziyyei muhkeme 
olan bir ka•arı değiıtiremez. 

Binaenaleyh bu meselede verilen ka
rua hi:.met etmek lazımdır. Fakat eğer 
hiil.:Unıetin bir haksızlığı, yahut ta mah
kemenin bir hatası varsa, vatandaıın za. 
ran tazmin edilebilir. Bu suretle devlet 
aleyhine verilecek kararların tenfiz kabi
liyeti hakkında vatandaşın kanaati sarsıl
mıy?cağı gibi, devletin her haksızlığı 
tanur edeceği yolunda bir emniyet te ha· 
111 olur. 

AhmetŞOKRO 

Beş Senelik Yeni Programımızda Neler Var? 
ihracatın kontrolü ve yerlij Saat 23 meselesi 

1 

. .d "" dd I . . . k Nasıl halledilecek? 
ıptı aı ma e erımızın O-_ Ankarada kahvehaneler 

runması mevzuu bahistir de saat 11 de kapanacak 
Sinema ve tiyatroların kapanma aa

lktısadiyatımızı alakadar eden her iş 
İktısat Vekaletine bağlanacak 

lktısat vekaleti· 
nin hazırladığı beı 
yıllık ikbıat pro-
gramının umumi 
hatları üzerinde 
lktııat vekH Cela\ 
Bey Vekiller be-
yetinde izahat ver
rniıtir. Programın 
esas müzakeresi 
Gazi Hz. nin riya
ıet edecekleri bir 
içtimada yapıla -
eaktır. Matbu iki 
cilt tutan program 
esaslı iki kısma ay• 
nlmaktadır. Bir kı· 
ınn Iktısat vekal.,... 
tinin yeni teıkila
bnı, diğer kıınn 

plaruaıtınlan. iktı
sadi ve mali pro-

iptidai maddelerımızi memleketimi:ı:de ma• 
mul hale koyan fabrikalardan biri 

gramı muhtevidir. Aldığımız malu
mata nazaran, bet senelik ikbsadi 
ve aınai program ıu ana hatları ih
tiva etmektedir: 

1 - Program, ikbsadiyatımı:ı:ı 

pek 11kı bir kontrol altına almakta
dır. Bu kontrolu devlet yapacaktır. 
lkbaat ve ticaret hayatında her it 
bilhassa ihracat , devlet kontrolu al-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Costes veBellonte geldiler 
Okyanosu aşanlar dünkü kötü havaya 
rağmen 14,45 te Yeşilköye indiler. 

, 

Costes ve Bellontes 
Bir Fransız karikatüristinin kalemi 

Brege siste"! inde bindiği yeni bir 
bombardıman tayyaresi e ıehrimize 
geleceğini yazdığDDJz meıhur Fran
aız tayyarecisi Coıtes dün saat 14,45 
te Selanikten Y eıilköye vasıJ olmuı
tur. Coatea Yeıilköyde tayyarecile
rimiz ile Fransız sefareti ateıemili
teri de Coutaon ile bazı zevat tara .. 
fından kartr anmııtır. 

Costes bundan bir kaç sene evvel 
arkadaıı Bellontes ile beraber Atlaa 
denizini atarak Amerikaya kadar git
meğe muvaffak o!nıuıtu. Bu seyahat 

Coste•'e tayyarecilik &leminde büyiik 
bir töhret kazandın:nıttır. 

Coıtea, bu defa Fransada yeni İn· 
ıa edilen bombardıman tayya.relcri· 
nin propagandasını yapmak, bu tay· 
yareyl Bakan memleketlerine gös
termek maksadile .. yahat etmekt ..... 
dir. 

Burada kaldığı müddet zarfında 
Funsız kolonisi tarafından Onion 
F rançai•e'de terefine bir :ziyafet ye. 
rilecektir. 

Costeı ile beraber Bellontes de 
tehrimize gelmit ve Tokatlıyan oteli· 
ne inmiş erdir. Dün kendilerini gör
rneğe gittik. ikisi de pek neıeli ve 
keyifli görünüyorlardı. Yanlarında 
Franaız ateıemiliteri De Courson ve 
mensup olduğu tayyare fabrikasının 
vekili vardı. 

İlk söz olarak havadan ıikayet et• 
tiler. Costea dedi ki: 

- Se anikte bava bir pa.rça iyi 
idi. Hatta açıktı. Her §eye rağmen 
bugün saat on ikide Selanikten hare
ket ettim. Dedeağaç önüne gelin
ce, ha va birdenbire çok fenalaıtı. On 
metre ilerisini görmek kabil değildi • • 
Ve fstanbula yaklaıbkça havanın fe
nalığı arbyordu. Epice mÜ§külat çek
tik. Bunun· a beraber 14,45 te Y eıiJ
köye indik. Buradan Eskitehire gide
ceğiz. Bittabi iyi bir hava bekliyo• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 

Ekmekçilere göre vergiyi 
Belediye tahsil etmeli 

İstanbul kazalarında kaç fırın var ve 
her biri nekadar ekmek çıkarır? 

Ekmeğin kilosuna bir kuruş zammcılil 1 sulleri koyacağı muhakkak ·· üJ k 
mesi hakkındaki karar, bütün alakadar- dir. gor me te-
lar tarafından eh•.mınİyetle karıılanmış- Verilen malumata göre b' d 
tı~. ~:r ~ok. kimseler, Ziraat Bankasının yalnız Istanbulda 1,180 oOo ılı: •:ne ? 
kullıyetlı mıktarda buğday miibayaatın- tahsil edilecekllir ' ergı 
da bulunduğu halde fiatlerin lstlanbul En büyük şehirlerden alın cak • 
borsasında bile 3,5 - 4 kuruıtan yukan nin, 4 m'lyon lirayı g-ec .. ataıun}'ergı 
çıkmaması, Filistine, Süriyeye ve Yuna- dilmektedir -• egı n e-
nistana fazla ihracat yapılabileceği ümit ş h · · · kaza! 
!erinin kırılması kartısında, Türk buğ- v b'e r'.?"; . 

1 
annda !"evcut fınn 

~ayını korumak için böyle bir tedbire ih O:,k ır /';;; e 1 ~ ednen .~ "!'kf:an ve ek· 
byaç olduğunu söylemek~d:rler. a e 8'8gı a gosterılınıt!&r. 

Ekmekçiler Cemiyeti reisi Ahmet Ri K 1 . Fınn dM ... lıfed;kfer; C<l<ard.klan 
za Bey, bu kısmın belediyece ekmek fi.. az.a amı cu u Çu .. al adedi Gündelik 
etlerine birer kurut zammedilerek Ekmek m•kt. 

farkın. ~nı;ye verilmek suretile yapıl- Eminönü 29 534 53085 
~sı ıhtimalı olduğunu, her halde tab- Fatih 49 895 8640 
datın tlunamen temini için tedbir almak Sarıyer 10 144 1511~ 
lazım geldiğini söylemektedir. Bakırköy 4 63 1030 

Bazı kimselcr:n de, elant:ktcn alına- Adalar 3 36 
cak vergi kaçakçılığına meydan venilme Beyoğlu 47 896 J200 
mek üzere daha esaslı tedbirlere lüzum Oıküdar 13 2l2 

87820 

gdö~'?'ektc1dirler. Bunlara göre, veı:ginin Kadıköy 16 285 
20320 

egırmen eracn çıkan un üzerinden alın Betiktaf 16 254 
28530 

ması daha muvafık olacaktır. Maamafih Beykoz 6 23607 

hükumetin bu husustaki söylenen bü- 85 9147 
tün ihtimalatı derpiş ederek en aaİim u- 193 3,404 

atlerinin tleıbitinden doğan kararsızlık 
ve karışıklık elim devam etmektedir. 

Sinemacılar üç gün evvel Bcyoğlun 
.ı,,. !mymakam Sedail Beyin nezd nde yap 
tıltlım toplantıda verilen karar mucibin
ce nlqe:mlan saa~ 21,30 da filme başla
makta ve saat 23,30 da bit:rmektedirler. 
Fu.at Dab' liye Vekaletinin tema~ yer
lcfinin nihaye1 saat 23 e kadar kapana
cağı huıuıundaki k:ırarı üzerine ı!ne
macılar elim tereddüt içindedirler. Dü
ne kadar sinemalara saat 23 te sinema• 
ların lmpanacağı hususunda tlebligatta 
bulunıalıınamı§tı. Bu sebeple timd:lik 
23,30 da kapanmak hususundaki kara
rın taıtıikine devam edilmektedir. Fakat 
ainemacılar bükUınetin 23 te luıpannıa 
kararının behemehal ılad>ikini emredece 
ğlni düıünerek endişe etmekte ve bu hu 
susta Dah'liye Vekaleti ila Baıvekilete 
çektikleri telgraflann cebavını bekle
mek~ledirlcr. 

Ankarada 
Hakimiyeti Milliye refikimizin ver

diği malumata göre bu karar Ankarada 
Cumartesi gününden itibaren tatb k edi 
lecektir. 

Hak'miyeti Milliyte, kahvehanelerin 
de saat on bide kapanacağını yazıyor. 
Refikimiz bu münasebetle diyor ki: «Za 
ilen yeni Türkiye için bugünkü şekilleri
le yabancı bir mevzu olması lazım ge. 
len kahvelerin on b' rden sonra dolu ol
duğu görülmüı değildir.» 

Toergler 
Kurtuluyor mu? 
Karar tefhim edilmeden 

başvekile bildirilmiş 
LONDRA, 22. A.A. - Reuter Ajan

sından: Mevsuk, fakat gayri resmi menb 
lardan öğrenildiğine göre, M, Hitler ve 
M. Coerin,g' de bildirilmit olan Layip
zig mehk...,esinin Rayittag yanıımı hak 
kınd.ıc.i laıramun Van der Lubbe'yi ida
ma mahkum edecek Toergler ile 3 Bul
gar ınununu beraat ettirecek tekilde ol 
dıığu tlllımin ediliyor. 

Bununla beraber T oergler bazı komü
niıt liderlerle bir hiyaneti vataniye ile 
maznun olarak yeniden muhakeme edile 
cektir. 

Dimitroff, Popoff ve Taneff derhal 
hudut harici edileceklerdir. 

Bazı müfrit milli sosyalistlerin Dimi
troff'un aağ olarak hududa vasıl olma
sına müaade edilmemesi fikrie olmaları
na rağmen M. Hitl~r ile M. Goering 

Kurtulıada hiyaneti vataniyeden 
muhakeme edileceği söylenen ko-

münist partisi reisi T oergler 

Layipzig mahkemesinin karanna harf> 
yen hürmet edilmesi hakkında ve Dimi
troff ile diğer iki Bulgann hududa aai' 
~ ~ salinı vasıl olmaJarı için kati emirler 
verdikleri haber almmışfu. 

BERLIN, 22. A.A. - Volff Ajansın
dan : Reuter Ajansı Rayiıtag yangın. 
cıları bakında verilecek ve yarın için 
beklenen hükmün baıvekil Hitlere ve M. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ordu önünde son lır tınadan bir resim 

-Memleketin çok yerinde 
kar devam ediyor 

Dün şehrimizde inhidama mail bazı 
evler tahliye ettirildi 

Üç gün evvel b!lflayan kar fırtı
nası, dün de geç vakite kadar bütün 
ıiddetile devam etti. Mahdut fasr a
larla yağan kardan lstanbulun bütün 
çahlan bem beyaz kesildi. 

Karla birlikte tiddetli bir poyra:ı: 
fırtınası hüküm sürmü§, hararet, aı
fırdan aşağı düımüı, soğuk hahn •a
yılır bir dereceyi bu muıtur. 

Kandilli saratbanesi müdürü Fa
tin bey, kendiıile görii§en muharriri
mize ıunlan aöylemiıtir: 

"- Havaların bu mevsimde böy
le gitmeai tabiidir. Kar, fırtına iJe 

kanıık bir halde yağmakta yann "bıa 
gün,, de devam edecektir. Öbürgün 
bava ann düzelip düzelrniyeceğini 
§İmdiden kestirilemez. Bu hal mev
sim icabıdır. Havalarda hiç bir fev
kaladelik yoktur.,, 

Yapbğımız tahkikata nazaran, 
denizlerde de ıiddetli bir fırtına de
vam etmektedir. Karadeni:ı: boğazın• 
da, dün yıldız karayel, limanda, Mar• 
marada ve Akdenizde kuvvet i poy
raz hüküm sürmüı ve kar, tipi halin• 
de yağmııtır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dü~kü güreşlerde maale
sef mağlubiyetlerimiz var 

geceki müsabakaların hepsini 
kazandık. Final bu ~ece 

Balkan güreş §&lllpİyonaıının ikinci 
devresi, dün öğleden sonra sene Aıri 
Sinemada yapıldı. 

Maçların ıaat on altına başlaması 
mukarrerdi. Fakat Balkan güreş kongre 
si ve bu kongrede yapılan uzun müna
kaşalar maçların saatini geçiktirdi. 

Münakaşa mevzuu 
Blkan güreş kongresinde en fazla 

münknşaya sebebiyeti veren nokta, 1934 
Balkan güreı şampiyonasının Gene Tür 
kiyede mi, yoksa Yunanistancla mı yapı
lacağı meselesi olmuıtur. Yunan mu• 
rah...\aıının her ,eye itiraz ebnesi kon
greyi uzatmıştır. Kongreya bugün de
vam edilecektir. 

Bir ııaat sonra 
Güreşlere ancak bir ıaa~ teehhürle 

hakemliği altında 56 kilodan Hüseyin ve 
beılandı. ilk gürq Yunanlı Menelis'in 
Y oguıliiv Tot arasında yapıldı. 

ilk mağlubiyetimiz 
Bu iki güreşçinin ilk on dakilık gü

reıleri beraberlikle neticelendi. ikinci 
on dakikada evvela Y ogu•lav alta düı
tü. Alta clüım<k sırası Hü•eyine gelince 
Yoguslav Hüseyine nazaran fazla olan 
kuvveti ve uz n kollarile bariz bir haki
miyet tlemin etti. Bu arada, Hüseyino 
büyük gayretlerle kurtulabildiği tehlike 
ler geçirtti. Yoguslav sayı hesabile ka
zandı. 

Yaşar hükmen galip 
61 kilodan Yaşarla Y oguslav Megul

yak karıılaıtı. 
Bu güreş bayii favüllü geçtG. Yaşa

nn kuvveti, Y oguslavın b'.lgiu çarpışın 
ca Y oguslav çelme takmak, bacaktan 
tutmak gibi favüllere saptı; Yaşar da, 
çok fena bir adet olarak hakemin düdük 
!erine ve mülleaddit ;btarlarına rağmen 

Nuri ile hasmı Yaneş 

minder dışında d11 gürqe devam etmek 
illetini §iddetlendirdi. 

ilk on dakika beraberlikle bittikten 
sonra Yaşar ikinci devredeki faikiyetile 
maçı hükmen kazandı. 

Yusuf Aralan mağlup 
77 K.iloda Yusuf Aslan, hasmı Y o

gusli.v Şehllzr'in mütemadiyen min<leı 
dııına kaçması Yusuf Aarslanı da, seyir 
cileri de, hatti bir kısım bakemleıU de 
sinirlendirdi. Yusuf Arslanın gerek kuv 
vet ve gereli tibarile faikiyetine rağmen 
hakemler ilk devreyi brabere verdileı·. 
lkinci devrede Y oguslô.v aiti. düıtüğü 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Midilli'niıı aradenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Yazan: Bahri Mülô;ı;unıeucıdi "Doniç" 
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Midilli Potiyi, Mosl'.of Zonguldağı 
ateşe tutuyor! 

3u sülün gibi gemi ve onun efradı tek şey isteyordu: 
. bombardıman değil, harp r 

Giresunda serbest kalır kalmaz \ 
yapacağımız i,leri şöyle bir gözden 
geçiriyorduk: 

Novrosiski tahri;> edilmi,ti. Fa
kat Ruslar petrollerini Poti' deki 
membalanndan geçirebilirlerdi. 
Poti ve bütün gaz nakliyat limanla
rı yakılmalı idi. Karar verdik. is
tikamet: Batum. 

Gece son süratle bir seyir yaptık. 
Sabahın saat dördüne doğru Batu
mun önlerinde bulunuyorduk. Rus 
projektörleri hem kafi değildi, hem 
kendimizi sakhyabiliyorduk. 

Hiç fütur getirmeden ve yolu
muzdan kaybetmeden sabahın ka
rartıları içinde Potiye vardık. Buz
lu, fırhnalı bir sabahb. Havada u
çu~n fener çiçekleri yiliümüzü ne 
kadar ok~arsa, heyecanımız da bi
ze o kadar ate1 veriyordu. 

Torpil tarlasının müsaadesi nit
petinde emniyetle ileriye sokulduk. 
Makineler durdu. Denizin ortasın
da hafif hafif sallanıyoruz. Herkes 
i~ başında. Bataryalarda mesafeler 
tayin edili :ı or, hedefler tespit olu
nuyor. Bir an sonra: 

-AteJ! .. 
Kumandası verildi ve ilk menni

lerimiz Rus kara tabyalarının ba
şında patladı. Hattı müdafaalar 
ve tabyalar olduğu gibi görülüyor. 
Biz de ancak iki bin metre mesafe
de duruyoruz. Fakat hıila orada 
her fey sakin olarak duruyor, her 
halele eski tabyalar hiç itgal edil
rneınit metrı'.ik bir halde duruyor. 

Gizli bir bataryadan ansızın top
çv ate,ine tutulduk. Galiba hattı 1 
miidafaanın gP.risine gizli sahra 
lopları yerlettirilmif. Mermileri 
evvela uzaklara düttü. Fakat biraz 
sonra bizi tam ateşi altına almakta 
gecikmedi. GP.mİttıİ"ziıı sancağı bir 
mermi parçası tarafından yırbldı. 
Maamafıh ciddi ve tahripkar isabet 
yok. Biz de hedeflerimizi ve yf!rİ
mizi değiştirdik. Mermilerimizi 
gerilere savu. uyorduk. 

Hüyük bir asma köprü, bir kaç 
huijday ambarı birden havaya uç
tu. Yangınlar batladı. Ne yazık ki, 
limanda hi ç bir gemi bulunmuyor
du. Kumandan: 

-Geriye .. 
Emrini verdi. Yapılacak batka 

bir it te kalmamıştı. 
Hava gittikçe fenalatıyor, kuv

vetli kar, Rusların gizli kalan ba-

Barolar Birliği 
Kongresi 
.Avukatlar fevkalade bir 

içtima yapıyorlar 
lstanbul Hukatlan, baro inzibat 

meclisin n daveti üzerine 25 Kanunuev
vel Pazartesi günü lsıhı:bul Halkevinde 
feykaJi.de olarak umwni bir içtima ya
pacaldardrr. Bu içtimada Adliye yangı
nından ımüteveU:t vaziyet ile 5 Kanuna 
ıanide l:mı.irde Q~pla?JmaJı mukarrer o
lan barolar biri ği kongTeıİne lıtanbul 
barosunun ela ittirak edip etmemesi me 
selesi ınüzak~re eclilecstir. 

Baro, Esas itibarıle lzmir barosunun 
davetini kabul e..lnittir. Pazartesi gün
kü içtimada mesele azaya tebliğ edil.,. 
cd< ve "birli.Ye i;tirak meselesi tasvip e
dildiği uk irde gönderaecek murahhas 
111r seçilec Er. 

Kıbrısta bir yangın 
Kıbnsta Lefkoıadan Londara ga

zetelerine bildiriliyor: 
Buradaki z:raat daireııi sekiz y,.. 

rindcn ateı verilerek kasten ihralr. e
d' miflir. Bu muhteıem binada hü· 
kümetin umum vesaiki mahvolup git
mittir • iki ay evvel de baytar müdü
riyeti dairesi esrarengiz bir IUl'etto 
yarunııtır. 

lısiz kalan amelenin yeni bina 
yapılarak it bulmak için komünist
lerin tahrikatı ile bu kundalr.çtlığı 
yaptıklan zannolunuyor. 

ltalyada otomobil yarışı 
ROMA, 22 (A.A.) - M. Muno

lini ltalyayı otomobille 2000 kilo
metrelik 3 merhalede devir için ya
pılacak yarıt galibine imzalı bir ku· 
pa verecektir. 

~ransız - Amerikan ticareti 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) - Bir

leıik Amerika hükillnetleri Franaa İ• 
le bir ticaret itilafı aktetmitlerdir. 

Bu itilafa &'Öre Fr&N& Amerika• 
ra 20 bin tonluk elma ve armut kon• 
!enjaru ve buna ,. ı.:~ bil Amerika da 
Franaa7a 784 b' 1 n1uk ~arap kon 
tenjanı •erm' k .. u ıniktar Fran 
oa tara1u iç'n kor. '11aıı aagari kon
teaianın iki mialiclir. 

taryası üzerine topçu aletimizi tes
pit etmemize mani oluyordu. 

Onun içindir ki kumandanın em
ri derhal yerine geldi ve timalitar
ki istikametine dümen kırdık. Yol· 
da hiç bir düJman harp gemi~ine, 
hattıi en ufak bir Rus yeı.cenlisine 
bile rastgelmiyoruz. Her halde bu 
dakikada hepsi limanlarında giz
lenmif kalmıfb. Bu terait altında 
tekrar sevgili Boğaziçine dünmek
ten batka çare yoktu. Nasıl olsa 
Ruslara tesadüf etmiyorduk. 

Fakat çok defa, insan dütündü
ğünün tenile kartılaşıyor. Bu anda 
telsiz istasyonu, Rusların alb bü
yük zırhlı ve on üç torpito ile Zon
culdağı bombardıman ettiklerini 
bildiriyordu. Bu ne müthit bir tan -
tana ve debdebeydi! Fakir ve silah 
sız bir yuvayı bombardıman etmek 
için, Ruslar bütün filolarile gelmit
lcrdi ! 

"Yavu;" Rus filasunu yakala
mak için hemen dıtarıya fırlamıftı. 
Fakat amiral bombardıman habe
rini çok geç almıştı. Moskof filo
su, kahramanca! hareketlerinden 
menmun ve müsterih Sivastopola 
dönüyordu. 

Bu, bize, telsiz istasyonunun ver
diği ilk haberdi. Fakat, itin kötü
sü Kafkasyaya ordu sevkiyatı de
vam edecekti. Boğaziçinden kal
kan bet gemi yolda idi. "Midilli" 
tekrar bu sevkiyata nezaret edecek 
idi· 

Hiç iyi olmıyan ve ho,a gitmi
yen bu seyahate devam edecektik. 
Şimdi gemilerin nerede olduğunu 
bilmiyorduk. Aktama kadar arama 
yaptık. Ve Onyede "Millet" vapu
runa tesadüf ettik. Büyük mavuna
lar kıtaab vapura tamamile tatı· 
mıslardı. "Millet" te binlerce efrat 
ve dört yüz beygir vardı. Gece saat 1 
23 e doğru "Akdeniz" de geldi ve 
her iki gemi ile Trabzona gittik 
Orada kıtaat gemilerden karaya 
ihraç edildi. Batumun bütün ya
kınlığına rağmen Rus kruvazörleri 
meydanda görünmüyor ve bir yok
lama yapmayı akıllarl"{ldan geçir. 
miyorlardı. Bütün bu fırsatlar için
de ihraç bitti ve biz tekrar sahil bo
yunu takiben geriye döndük. Fakat 
bütün bu gelit gidif, nakliyat, Po
ti'ye turaya buraya bir kaç mermi 
sallamak bize bir tey ifade etmiyor 
du. Biz harp iatiyordu1< harp! 

Deniz 
Seferleri 

(Bitmedi) 

Program hazırlandı, bugün 
lerde ila 'l edilecek 

lkbaat V et.aleti 934 senesine yeni 
deniz yollarına a t bir umumi seyrisefer 
programı hazırlamııtır ki, bu program 
bu günlerde ilan edilecd<tir. 

Devle<! Denizyollan .fletme idaresi
nin ve Vapurculuk Anonim ıirketinin 
murahhaalan bu hafta i~nde toplana. 
rak programda mevcut hatlan araların 
da taksim edeceklerdir. 

Hatl taksimatında lkbsat V eki.leti 
timdiye kadar Denizyollar idaresi İçİ1> 
yüzde yeti.niş, Vapurculuk tirketi için 
de yüzde otuz hisseye k~bul etmİJ idi. 
Yeni programda bu esa11n değittir'lme 
si muhtemeldir. Bunun ıebebi Vapurcu 
luk tirkotinin, yüzde o\!Jz niıbctinin 
şirketin iıılö~ 'm!tan vermniyece
ğinden bahisle Veki.lete fk'.ayet etmele
ridir. lktısaO Vekileti bu müracaatı e
aas übarile kabul etmiıtir. Bu ıdıeple 
Denizyollar idaresine ait olup ta bir 
müddetlbnberi muattal bir halde bıra
lobmı olan Mahmut Şevk~ Pata. Erei 
li ve Gelibolu vapurları, bir Kanunusa
nide ıefere alınamadığı takdirde, ıirl<e
te •aabet e<ltirilecek hisse miktarı arttı· 
rılaa&ttır. 

Şimdiye kadar yapılan tetk"kat, Mah 
muil Şevket Paıaı, Ereğli ve Gelibolu 
vapurlannın bundan sonra ela sefere el
verişli olmadığını göıtermiıtir. Binaen
aleyh ,irketin, seferlere iıtirak hiueai
nin yüzde otuzdan otuz iki hatta otuz 
bqe çıkarılması muhtemeldir. 

Urf ada bir katil asıldı 
URFA, 20 - Tahminen bir se• 

ne eYVel bir İçki Aleminde ote'.ci Meh
met ve deli Mehmet adlı arkadatını 
öldüren Birecikli Ali dayı hakkında 
Urfa ağır ceza mahkemesinde veri
len a fun karan makamatı aliye ta
rafından tudik edi'mitıir. Ali dayı 
burada aalben idam eclilm'ttir. 

M. Avenol Elyse'de 
PARIS, 22. A.A.. - Reislcümbur M. 

Lebrun, dün öğleden sonra milletler ce
miyeti umumi kitıDi M. Annol'u k.t.ul 
'tmİftİr. 

MiLLiYET CUMARTESi 23 KANUNUEVVF..L 1933 

HARiCi HABERLER 
Paristeki 
Casusluk 

Ayn ayn iki şebeke 
olduğu anlaşıldı 

P ARiS, 22. A.A. - Havas ajan
ıı bildiriyor : 

Sekizi ecnebi olmak üzre 10 ca
susun tevkifi ile neticelenen tahki
kat birbirinden ayrı iki mesele ol
duğunu meydana çıkarmıştır. 

Tevkif edilenler arasında muh
telif lisanlar bilen ve bahriye ne
zareti şifre kalemine merbut pro
fesör martin ve Rus Lydia Stahl, 
ecnebi bir devlet tıı.rafından Fin
landiyada casusluk şebekesi teşki
line memur edilmişti ve bu hususta 
Letonyalı Marie S.:hul ve yine ca
aus kadınlardan Serandon ' tcndile
rine yardım edecektiler. 

Diğer casuslar Fransanın şark 
ve cenubu tarki askeri teşkilatım 
nezaret tarassut bulundurmağa 
memur idiler. 

isyan durmadı 
Cubada üç treni yoldan 

çıkctrdılar 
LA HAV ANE, 22. A. A. - Meç 

bul kimseler 3 treni yoldan çıka
rıhnıflardır· iki kiti ölmüf, birçok 
kimseler yaralanmışhr. Bu trenler 
hükumet lehine ve Amerikalılara i
cabında Cuba işlerine müdahale 
hakkını veren platt kanunu aleyhi
ne tezahüratta bulunanları nakle
diyordu. 

Bütün gece tehrin muhtelif kı
aımlarmda silahlar patlamıttır. 

18 çocuk anası 
ROMA, 22 (A.A.) - On beli 

hayatta bulunan 18 çocuk anaaı Mar• 
kiz Agathe Nannari.ni Roma vilaye
tinin 92 anneden ibaret olan gnıpu
nu ana'ık ve çocuk gününde temsil 
edecektir. 

Alman yada 
Kısırlaştırma 

Takriben 400,000 kişiye 
ameliyat yapılacak 

BERLIN, 22. A.A. - Vahim ir
si hastalıklarla malül bulunanları 
kısırlığa tabi tutan kanun mucibin
ce Almanyada Üzerlerinde kısır!ık 
ameliyatı yapılacak olanların sa
yısı erkek ve kadın olmak üzre 
400.000 tahmin edilmektedir. A
meliyata tıbbi murakabe altında 
bulunmakta olanlardan batlanacak 
h r . Prusya a dliye nazın, muhtelif 
kısırlık vakalariyle metgul olmak 
üzre 80 hususi mahkemenin ihda
sını emretmiştir. 

Bu mahkemeler bir hakim, ye
minli bir doktor ve fizyolojik ve 
ırsi kanunlar mutahassısı diğer bir 
doktordan teşekkül etmektedir. 
Bundan batka Prusyada 13 yüksek 
mahkeme tesis edilmektedir. Bu 
mahkemeler istinaf takdirinde yu 
karıki mahkemelerin bidayet hü
kümlerin tetkik eyliyeceklerdir· 

Amerikaya giren içki
VAŞING·ı·oN, 22. A.A. - Amerika· 

ya içki ithalltı yapan devletlerden F ran
sa ile Portekizin kontenjanlan bitmi1-
tir. 
Diğer devletlerinki de bibnek üzredir. 

Amerikada gümüş para 
VASHINGTON, 22. A.A.- M. Rooo

vell senlik gümüt istihsali.tının yansın· 
dan müstahsiller lehine olarak para ba
sılm1t.ımı emretmiştir. Diğ~ yarısı bazi 
ne tarafmclan ihtiyat olarak muhafaza e 
dilecektir. , ı .-..i 

Sir John Simon Pariste 
P ARiS, 22. A.A. - Sir John Simon 

bugün saat llde hariciye nezaretinde M. 
Paul Boncour ile görütecektir • 

M. Paul Boncour, ıerefine bir öğle 
yemeği vcrec<ktir. 

PARlS, 22. A.A. - Belçika hariciye 
nazı:rı M. Hymans 27-12 de Parise gele
cek ve burada kalacağı kısa müddet iç'n
dc M. Paul Boncour ve siyasi tahsiyetler 
le gÖrüf"C"ktir. 

Dünkü güreşler 

Dün yapılan Süleyma niye klUbü kongresinde •• 

(Ba§i 1 inci sahifede) antrenörlüğünü yapan Miater Podi-
zaman bile onun mütemadiyen minder fut'un lngiliz gazetelerinden birine 
dlf!Dll kaçmasına mani olamryan Yuıuf Türk futbolü hakkında vermiı o!du-
Anlan bu kaçıtm önüne geçmek, asabi- ğu beyanatının tercümesini Cümhu-
yetle bir oyun tali>ik ebnek istttken, riyet gazetesinde teeuürle okudum. 
keneli oyunile ve 12 dakika 5 saniyede Eğer tercüme doğru ve bu beyanatı 
yenildi. hakikaten bu zat yapınıt İle, söyle

S:ıim taşla galip 
En td<nik giirefçimiz Saim, evTelki 

akşam Y oguılav güreşçinin ıek' z küsur 
dak'kada d.ıtla yendiği Bulg Balkao
.ı.l ile karıılaıtı. !!> tnder hakemi Dok
tor Pol!aktı. Daha ilk tutuılarcla Bulga
r• altına alan Salın 3 dakika 36 saniyede 
t!.ıtla hasmını yendi. 

Yunanlı hükmen galip 
Gene 72 k lodn Y ogusli.v Pirpiç ile 

Zaharyaclis'in güreıi hayli güzel heye
canlı oldu. Minder hakemi Sadullah 
Beydi. ilk tevazün dakikalan geçtikten 
sonra Yunanlı faikiyeti aldı ve maçı 
hükmen kazandL 

Çarpı1an kuvvetler 
79 kilodan Nuri ile Yogusli.v Yanes, 

Ahmet Fetkeri Beyin minder hakemliği 
le karıdqtl.Jar. iki kuvvetin çarpı§.malı, 
işi gene sayı hesabına döktü. Nihayet 
Nuri az bir fanda ve hiilmıen gal biyeli 
aldı. 

Güreften llODnl Nuriııin, arbılaılan· 
na giilerek: d .. i.f aramızda amma, bu 
Yogusli.v kuvvetli f"Y» dediğini işiV..ik. 

Güreılere gece devam edilmek üz.ere 
nihayet verildi. 

• • • 
Geceki güreşler 

Dün gündüz yapılan güretlerden 
çıkarken manıf futbolcümüz Zeki Rı
za Bey, bana lngiliz antrenör Mis
ter Podifut'un bir lngilizce gazete
de çıkan beyanatı balı.kında bazı ıey• 
ler söyledi. Not ettim. 

Dün gece Aari sinemada üçüncü 
devre gürqlerinin batlamaıı bt-k
lerken bu notlan temize çektim. Şöy
le bir teY oldu: 

- Memleketimize bir kaç ay ev• ı 
vel selen ve c..ıata.aaray ldübüniin 

miı olduğu fikirler battan qağı hi
lafı hakikat ve Türk sponı için ha
karetamizdir. Bu beyanata "Milli· 
yet,, te derhal cevap verimeai hepi
mizi memnun etti. Fakat bu kafi de
ğildir. Bütün sporcu arkadaşlarmıa 
tariz teşkil eden dii§iinceleri.ni tavzih 
etmoaini lngiliz antrenörden bekler, 
çok haaaaa olan teşkilatımızın hare• 
kete geçip bu meseleyi ehemmiyetle 
tahkik ebnesini temenni ederim. 

ilk mü;abaka 
Tam Zeki Rızanın bu sözlerini 

yazmıştım ki maçlara baılandı. ilk 
müa.ahaka 87 kilodan Yunan Stra
dudakis öle Bulgar Corciyef, Yugos
lav Batsko'nun minder hakemliğile 
karıılaş~lar. 

Bulgar kuvvetli amma •.• 
Bulgar çok kuvvetli, fakat teknik 

ve oyun namına hiç bir §CY yok gi· 
bi. .• Nitekim Yunanlı ilk tehlikeli bir 
hı.icumu atlattıktan sonra tekniği ve 
oyunlan sayesinde 4 dakika 7 oanİ• 
yede hasmmı tuşla mağlup etti. 

Kuvvetli bir Bulgar daha .•• 
Ahmet Fetgeri Beyin hakemliği 

altında, ağır sikldlerden Yunan Lala 
ile Bulgar Stoçiyef kaqılaıhlar. Yu
nan 97, Bulgar 102 kilo aikletinde 
idiler. Bu Bulgar da çok kuvvetli, 
fakat oynn bilmiyordu. ilk dakika
larda kuvvetile Yunanlmm aırtıru ye
re getirecek bir fırsatı kendi ken
dine kaçırdı. Bundan sonra iıe Yu
nanlının faikiyeti bariz bir tekil al• 
dı. ilk devre Yunanlının galibiyeti. 
le bitti. ikinci devrede de Y unatılı 
bayii oyunlar yaptı ve faikiyeti de
vam etti. 

Fakat Bulgar bir fırsatını buldu 
ve ıırf kuvvetile hasmını yere vura• 
rak l 7 dakika 49 saniyede tu9la ka• 

Kayserililer Gazi gününü kutlu/adı 
KAYSERi, 2. A.A. - Evvel ki gece Gazi Hazretlerinin Siva.s 

kongresinden sonra Kayseri' ye ge li,leri günü şerefine Halkevinde 
zengin bir programlı müsamere verildi. Müsamerede Gazinin Kayseri
ye gelişi canlandınlmıf, söz söyliyen hatipler bugün ehemmiyetinden 
hararet ve heyecanla bahsetmişlerdir. Müsamere çok heyecanlı olmuş, 
biterken hep bir ağızdan Cümhuriyet marşı söylenmiştir. 

Haykevi 20 Kanunuevel gün ünü her sene Gazi günü olarak kut
lulamayı kararlaştırmıştır. 

Kastamonuda şiddetli bir zelze/f! 
KASTAMONU, 22. (Milliyet)- Gece saat 21 de oldukça şiddetli 

bir zelzele oldu. Hasarat yoktur. 
ÇAN KIRI, 22. A.A. - Bu gece saat 20,40 ta oldukça şiddetli 

bir zelzele olmuştur. 

Yunanlılarla anlaşma imzalqndı 
ANKARA, 22. A.A. - Türk.Yunan ticareti anlaşması bugün 

saat beşte heyeti murahhasamız hariciye vekaleti katibi umumisi 
Numan Rifat Beyle Yunan sefiri M· Sakellaropoulo arasında imza. 
lanmışhr. 

imza M. Sakellaropoulo'nun rahtsızlığı dolayııiyle mü1rünileyhin 
evinde yapılmıştır. 

Bu anlaşma bir ,abattan itibaren mer'iyete girecektir. Yapılan 
tetlıikatta Yunan ithalatının tezayüt ettiği ve serbest liste ile bu te
zayüdü devam edeceği anlaşıldığı için ithalat ilk üç ay içinde yüzde 
kırk beş, ikinci üç ay içinde yüu/e elliye iblağ edilmi.ftir. 

Bilmukabele Yunanistan'a olan ihracatımız için bazı kolaylık
lar ve menafi temin edilmiştir. 
• 

I ta/gaga gidecek heyet bugün gidiyor 
ANKARA, 22. A.A. - ltalya ile ticaret muahedesi akdi için mü

zakerata memur heyeti murahhasamız reisi hariciye vekı'ileti katibi u
mumisi Numan Rilat Beyle heyete murahhas olarak dahil bulanan ikti 
sat vekaleti ticaret umum müdiri Naki beyler bu akıamki trenle feh
rimizden hareket etmişlerdir. 

Heyetimiz erkiinı istasyonda hariciye, dahiliye ve maliye vekille
riyle Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Bey sefirler, maslahatgiizar
lar hariciye ve iktisat vekaleti erkiim ile bir çok dostlan tarafından 
uğurlanmlfhr. 

iktisat vekı'ileti müdürlerinden Avni, Mruntaz beyler heyete mii
pavir olarak dahil bulunmaktadır. 

Balkan haberleri 

Atinadaki suikast etrafın
-da yeni yeni ifşaat 

Hava zabitlerinden bazılarının ifadeleri 
efkarı umumiyeyi heyecana düşürdü 

ATINA, 22 (Milliyet) - Hava 
kuvvetleri abiti Zotonun ifadesinden, 
Hava karargahı kumandanı M. Repanın 
M. Vcnizelosa kartı tertip ed.len su.i· 
karJ ile ali.kadar olduğu anlaıılmıttır. 
Hava kuvvetleri zabitlerinden üç kiıi 
gizli raporlar vererek istifa etmişlerdir. 
Bu iftaatın ehemın" yeti dolayısile hava 
kuvvetleri nazırı M. Zallisin de isilla et 
tiği söyleniyor. 

lfıaat efkarı umumiyede heyecan u
yandırmakla beraber, hiikUınet ricalini 
de endiıeye düıürmüştiir. Kabine ıılı: 
ıık toplanarak vaziyeti lliıkik ehniıtir. 
Tevkifat yapılmaktadır. 

Bu ifıaat üzerine Harbiye nazın M. 
Kondilisin tevkif edileceği rivayeti do
laşmıısa ela tahakkuk etmemiıJ:r. 

Kimler alakadar? 
ATINA, 22 (Miıl.yet) - Jandarma 

kumandanı Lagoyanis müstantildiğe ver 
diği ifadede iM. V enizelosa karıı suikast 
la ali.kadar olanların ve bunu idare .,.. 
denlerin isimlerini venn' ftİr. 

Müstantik azledilecek 
ATINA, 22 (Milliyet) - M. Veni

zelosa kartı yapılan ıuikast \!ahkikab il• 
mewul olan militantik Corcaki'nin bü-

zandı. 
Gözbebeğimiz Saim 

72 k.ıodan ::.aiın ve Yugoslav 
Pirpiç Yugoslav doktor Pollak'i.n 
hakemliği altında karıılattılar. Pir
piç Yugoslavların en iyi güreşçilerinden
mi~. Hakikaten daha baılangıçta a· 
carbğı göze çarpıyordu. 

F ııkat bu acarlıkla acaba, evvel· 
ki cün ve dün gündüzki maçlarını 
!usla kazanan göz bebeğimiz Sai• 
min e !inden kurtu!abilecek miydi? 

l!k on dakikanın bidayetindo çbk 
güzel oyunlar tatbik ebnesine rağ
men Yugoslav bu devreyi galibiyetle 
bitırdi. Fakat ilk devrede bili.i!tizom 
hasmını iy> yoran Saim, bütün tekni
ğini ;kinci devrede meydana koydu 
\'e cok heyecanlı olan bu maç ta 14 
dakika 12 saniyede Saimin lutlı> za• 
ferile tteticelendi. 

Bıavo Salın! Balkan tampiyonu 
Saim! 

Ahmet tuşla galip 
87 kiloı!lı.n Ahmet ile Bull'ar Corci• 

yef Yunanlı Meneliı'in hakemliği altın• 
da karıdaıtılar. Bidayetten itibaren 
Bulgara \lehlike tehlike üstüne geçirten 
Ahmet 6 dakika 2 ııa.niyede hasmını 
tuıla yendi. 

Bir tuş daha 
Gene 87 kilodan Yunan Stracludakis 

ile Y oguılav Yuhanı Sadullah Beyin 
bakemliğile gür~tiler. llk devreyi ga• 
libiyetle bitiren Yoguılav 17 dakika 31 
saniyede tuıla kazandL 

Bulgar gÜrt!Jmedi 
Çok yemek yediği i!iin güretemiyece 

ğini söyliyen ağır siklet Bulgar Stoçi· 
yef çdanadığmdan Y oguslav Balkoviç 
hü""'~" ııalip ilan edildi. 

Çoban çabuk İf merakııl'I 
Ağır ıikle~ Çoban' l.ılımet ve Yunan 

Lala, Do4.tor Pollak'ıa h~t."1liği altın· 

kıimet tarafından azledileceği söylen!· 
yor. 

Hükumet tedbir alıyor 
ATINA, 22 (Milliyet) - Son if...,. 

attan ıonra vaziyetin vahamef peyda et 
mesi üzerine, hükiımet Total bava ka
rargi.hma makineli tüfekler getirtmiştir. 

Yunanistanda posta grevi 
ATINA, 22 (Mlliyet\) - Yunan's

tanda postacdann grevi gevtemit ise 
de, Selaniktdu grev devam ebnektedir. 

Dün akşam grevciler bir toplantı ya
parak vaziyeti tell<ik ettiler. Hükiime
tin müsaacfesile yapdan bu toplantıda 
hükumetin noktai nazarı tebliğ edildi. 
Fakat grevciler l!atili itı:ale devam etme 
ğe karar verdier. Mevkufarm adedi tim 
di yüz eliye baliğ olmaktadır. Hükume
tin nokta.i nazan grevcilerin evvela işe 
bqlamalan, ondan sonra talepler:nin tel 
kit.ine gidileceği merkezindedir. 

Yunan meclisinde yortu tatili 
ATINA, 22 (Milliyet) - Bütçenin 

masraf kııımnu kabul eden Meclis, yor
\!Jlar münaıebetile bugiin mesaisini ta
til edecektir. 

da kıırJılaştılar. Halkan gülerek, alkıtla· 
yarak seyrettiği Çoban çabuk it görerelr 
haımıru 2 dakika 9 saniyede tuıla yen
di. 

Oç müsabakada üç galibiyet 
Dün akşam Türk güretçileri yaptık• 

lan üç maçın hepoini tuşla kazandılar. 
Bu alqam finali 

Balkan f&.'Dptyonunu tayin edecek 
final maçlan bu akşam gene Asri Sin.,_ 
mada yapdacakıJır. Buna ili.veten s.,.. 
best güreşler de yapılması muhtemeldir. 

S. GALiP 
p-at 

Futtol maçları yapılmadı 
Dün havanın fena ve karlı olmasmdaa 

futbol lik ma!ilart yapdınıyark tehir edil 
miştir. 

Yalnız Şeref ıtadında küçüklerin ma9 
lan yapılınıtllir. 

Bazı küçük futbolcularla görüıtük. 
Soğuktan donduklarını söylediler. Böy
le havalarda bilhaua küçük futbolcula
nmıza maç yptırmk biç te doğru değil 
dir. 

Süleymaniye terbiyei bedeniye 
kongresi 

Süleymaniye Terbiyei bedeniye kulil 
bü kongresi, dün öğleden evveel Şehza· 
clebqında Letafet aparll.marunda Orhan 
Beyin riyasefnde toplanmıştır. 

Kongrede kulübün vaziyet ve faali• 
yeti cJ.-afında görülıü!müı ve eski id,.. 
re heyetinden istifa eden katibi umumi 
f'.VlJhtar Beyin yerine izzet Bey ve umu 
mi kaptan Arif Byin yerine de lımeıl 
Bey ıeç"lmiı ve bu tekilde idare hey ... 
tinin meıasine devam etmeıi kararlaıtı• 
nlarak tnplnı>tr\·a ,.ilıayet verilınittCr. 

Bir boks hakemi öldü 
NEW.y('I, ı<., 22 (A.A.) - M.,._ 

bur ~ks hok"'ni Eugene Corri 75 ya
tında olduğu halde ölmüttür. 



Zülfüyar = Fıncancı 
katırları 

- Haftanın yazısı -
Habrınızua mıaır ! .•. 
.llı .. s, etnn rtoca bır gün bazı 

-1iunt:tıerı kenaınde goroüğü içın 
İ>ıuum zannetmıt ve detnediıme· 
llıı. i.tem.f ..• !:.fi dostu göz yafla· 
rı dokerek bu son hızmetı ae e· 
•·ı·gem.,mışler ve hocayı diri diri 
goıumuşıer .•• Hoca bu~ müadet me· 
:<uraa yatbktan sonra canı aıkıf· 

ınıt··· .bıraz yaıınkat örtüıdüğü an
i«tuan mezardan dışarı çıKDUf••• 
(J sırada oradan fincancı katırıa· 
rı geçiyormuş •• liocayı bem beyaz 
keıenJe mezardan çıkarken görün
ce Üı kmüjler ve tabiı sı. t.arında 
laşıuıl'1aıı ne kadar fincan, taoak 
ve zücacıye varsa kırılmış .•• Bu za
rarı gören fincancılar da hocayı 
bir temiz dovmüşler •.. Dayağı ye
dıkten sonra Akfehire avdet eden 
hocayı dostları gordükleri zaman 
h .. yn.t e.miş.er •• Nereden geldıği
ni aormut•ar, hoca tereddutsüz ce
vap vermış: 

- Ahıretten .. 
- Y aaaa ! Ee oralarda ne var 

ne yok? •• Viye soranlara da: 
- Vallahi efendim, fincancı 

kabrlarını ürkütmez.sen hiç bir 
fey yok ••. 

Demİf. İtte fincancı katırları
nı ürkütmek,, sözü bu fıkıadan 
gelir .. 

Zülfiyar lafına gelince; bunun 
neden kinaye olduğuna dair tim. 
diye kadar hiç kimseden bir fey 
İfibnedim. 

Fakat her ne olurıa olsun bu j. 
ki aöz ayni teyi ifade eder: 

( llişilmesj tehlikeli olan mev
l!u) •.• 

Böyle bir mevzu var mıdır? 
Böyle bir mevzu vardır. Buna hiç 
tüphe etmemeliyiz •• 

Fakat bu mevzu nedir? ••. İtte 
ınese'e burada ... Yirmi bet sene
dir memleket hadiselerini yaşa· 
ını, olanların ıiyasi havadaki de
ğiıiklerden ürkerek bu (Zülfiyar) 
telakkisinde pek vahimeli oldu· 
ğunu ıtörme1<1e cidden mütee~si· 
rim. Bu vehim geçen hafta zar· 
fı.,da bir kac okuyucunun bana 
göntfermit olduğu mektuplardan 
anladım ki; gazetecilerden halka 
k"d"r sirayet ehnit··· Kimisi Ka
d·köy vapun.tndan, kim!~i Eren
köv sanatoryumuna eJ,.ktrik ıtel
nıemes:ndPn •İkayeti bir zülfivar 
nı .. s0l0~i tP!i.1•k; etme\redlr. Mü
nevverlerde efkarın bu derece .-e. 
J..;n~0n "iması memJ,.ı,.,t:n fikir 
lıl'\vat< icin en<li~e edilir bir •ev
dir. F'mini"" k;: bu zatlara bah
seu:;;;m t~l'\1,1.iJerinin sebepleri 
•o..,,J-a c:..:ıd; H.- ~Pv ı;;v1emeseler 

bile blr tefsir yolu bulurlar. 
Herifin birile ördek diye alay 

ederlermif. Bir gün oturduğu kah 
vedekilerden biriııi havaya bakıp •.• 

- Hava bulutlandı, yağmur 
yağacak l demif. .. 

Ördek sözünden kızan herif 
te bunu aöy.iyene bir tokat aşket
tnif. 

.Birdenbire neye uğradığını an-
laınıyan adam sormuş: 

- Ne vuruyorsun be? •• 
- Benimle alay ediyorsun! 
- Ne münasebet? .. 
- Evet! Yağmur yağacak de-

din! Yağmur yağar, göl olur, gö
le ördek iner, aen bana ördek de
din ..• 

itte bu gülünç tefsir fekli maa
lesef yavat yavllf hepiınizi sarma
ya ba9laınıt ve matbuata Enchaine 
"zinciılenınİf,, gibi bir çefnİ ver· 
IDİttir. Kendi kendimize uzatbğı· 
ınız bu zülfiyar o kadar kol al· 
nııttır ki korkarım günün birin
de: 

- Havalar fena gidiyor .•• 
Sözünü zülfiyara dokunur di

ye yazmayıp bunu: 
"Havalar iyi gitmiyorsa da 

pek yıuwıt.a düzelmesi için ted
birler alınmıştp",, gıbi güıünç te· 
kilde ifade etmeğe kalkacağız. 

Bir mt:m..eket, hele miıli bir 
hükumete m«ııA olan yanı pohti
kada l'larional vasrıru alan bir 
hu..:funt:Le ıdare euuen memleket
leroe matbuat daııma memleket si
)'asetı hesabına bır takım dırek
tıt .er alır. Memleketıerı tehdit e
den dy .. si ve içtimai tehlikelerin 
bugünkü gibi artmış olduğu bir 
zamanda hudutsuz hürriyetlerle 
bir takım menci unsurların tama
men yı..:ıcı mesaisine kimse mü· 
ıaade etmez. Fransa gibi hürri· 
Yetin beşiği deniien bir yerde bi
le bu iş büyük tahdidata uğramış
tır. Fakat bu tahdit neden ib;,.rel· 
ıe o kadar kalmış, memurlaı·, ga· 
2eteciler hatta okuyucular bu hu
dudu kendi zaral'larına ve memle
ket zararına <1araltmıt değildir-
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Yunanistana 
Ayrılan hisse -- • Evvelki M listesine 

ilaveler 
yenı 

20 Te§rinisanide neırolunan yeni bir 
kararna:me ile kontenjana tabi olan bazı 
qyaınn ithalab badema müıllesna mem 
leketlere göre takıma edilmiıti. Karar
nameye merbut M [stcıinde yazılı qya 
lar, evvelki ıM listesine ilave mahiyetin
de olup Kanunusani, Şuıbat ve Mart ay• 
ları iı;in muteber olacaktır. Yeni lis· 
te Yunaniıtana ıu hisse aynlmııtır.: 

Tar'fenin: 
ı 06 A Maddesi için 990 kilo 
106 B ,, 900 n 
107 B ,, 300 ,, 
125 A n 300 ,, 
377 B ,, ısooo n 
377 c .. 5100 " 
378 C " 900 n 
381 c ,, 6000 " 
381 D ,. 18000 ,. 
487 c .. 1200 " 
494 A. 1 ,. 50000 ., 
497 A. 2 ,, 35ıOOO ,. 
505 " 900 " 
552 B ,, 3000 ., 

Yeni M. listesinde tarifenin 552 B ta 
rifesinde Romanya için de 4500 kilo talı 
•• edilmiıt:r. 

Varşova Leh-Türk f'c ·ret odası 
Var§OVada b"r Leh • Türk Ticaret o

dası teıis edilmiıtir. Bu odanın ll!Siıi 
Türk • Leh ticari münasebabnın İnki§&· 
fında mühim bir iimil olacağı gibi, asır
lık doıtluğun takviyesine de yard'm ede 
cektir. Odanın ilk iti karşıılıldı ilıraç ve 
!hal itinin U.nzimi olacaktır. 

Oda heyeti nmuıniyesin'n ilk içtıima
mda idare heyetine ıu zevat ıeçilmiıtir: 

Reisiliğe Lodz ticaret * ıanayi erba 
bmdan M. Adoy Mamburg, .ikinci re' ıli
ğe konsolos M. Clennen~ Skalski, umu
mi katipliğe M. W. Janowoki, katipliğe 
Abdullah Yahya Zihni, ıınubas.ipliğe Dr. 
A. Szwarc. 

Aynca bir kontrol komiıyonu da tq 
kil ecı:Jmiıtir. , 1 ı J 

Yumurtacılık kooperatifi 
Yumurta tacirlerinden bir kmnmm 

yumurtacılar arasında birlik yerine bir 
kooperatif teıkilini düıündükleri haber 
verilmektedir. 

Yunanistanın mamul sigara 
satşı 

Yunanlıların 8İgara ibracab artmak
tadır. lıtatiıtildere &'Öre 931 ıenesinde 
Yunanlılar altı milyon drahmi kıymetin 
de ıigara aatmıılardı. 932 seneıincle iıe 
bu miktar ıo milyon 36 bin drahmiye 
çılam§tır. 

933 .•~esinde ıi8'~ ihracab daha 8'e 
ni§iemıttir. Bu senesın altı ayında yedi 
milyon 73 bin drahmi kıymetinde siga
ra sallınıılardır, 

lsviçre ile ticaretimiz 
l sviçre ile anılrruzda bir ticaret mu

ahedeıi yapılacııktır. ltalyaya &'itmekte 
olan Türk heyetinin lsviçreye de bu mak 
aatla bir ıeyahat yapacağından babsedil 
mektedir. Türkiye • lsviçre licari müna 
aebetlcri de son bir iki sene içinde azal 
llll§tır. 

932 senesinde Türk:yeden lıviçreye 
ı90 bin liralık ihracat olmu•tu. Esasen 
miktan pek az olan bu ibra~t, 933 ae-

nkü~'~n ~ok~ ayında 65 bin lira gibi 
çuk bır miktara dütmüttür • 
Diğer taraf!ıan lsviçrenin b'ze olan 

ithalatı daha fazladır. 932 ıeneıinin do
kuz aymda lsviçreclen bize, 675 bin lira 
lık mal gelmiıti. 933 senesinin doklız a
yında bizeo lan itbalib pek o kadar far 
kebnemiı, 559 bin liraya inmittir. 

laviçrenin diğer memleketlerle olan 
münasebetleri tetkik edilirse, harici ti
cartincfe bir inkitaf var;,,., Mesela Bul-
8'arİstarun son bir iki sene Jçinde lsv'ç· 
reye olan tütün, yumurta ihracab art· 
DUJbr. 
., __ :_ürkiye - lsviçre arasında yapılacak 
.........,t muahedesi de, her iki memleket 
ticari münasebetlerini artltıracaktır, 

Amerikanın hariçte mübayaatı 
tle 

VAŞINGT~N, 22 (A.A.) - Hariç 
~pılacak mubayaata tahsiı olunan 

75 mılyon dolarlık albn yüz milyona çı· 
kanl~ııtır. M. Jones bidayPtte konulan 
75 mılyonluk tahıiaabn henüz tlikenıniı 
~ktan çok uzak bulunduğunu bildir 
miı.tır. 

Giresonda ihracat 
GiRESUN, 22 (A.A.) - Mevsim 

ba§langıcmdan bu güne kadar limanı· 
mızdan yabancı memleketlere iki mil
yon 267.345 lira kıymetinde 2ı.4t2 çu· 
val kabuklu fındık ve 55.637 çuval fın. 
clık içi ihraç edilmi§tir. 

ler .. 
Cümhuriyet umdelerine, dev

let otoritesine ve tahsi hayaiyet
lere ilişmiyen her namu..lu fikir 
ve kanaatin zülfiyarla hiç müna
sebeti yoktur. Halkın ve hakkın 
zararına o!arak cereyan eden bir 
teyi , 'zü:fiyara dokunur,, diye 
ve med•p gızlemek bugün mem
leketi idare edenlerin hakka kar
tı, doğruluğa karşı ve halk men
faatlerine karşı olan hassasiyet
lerinde hizmetlerinde füphe et
mek demektir ve İ9te asıl bu şüp
he, zülfiyara dokunur. 

FELEK 

Talebe birliği 
Kongresi 

1 Birlik mecmuasının neşri
yah münakaşaları davet etti 

Milli Tal ebe Birliği kongresi dün öi 
leden sonra Halkevi Beyoğlu şubesinde 
açılıruıtır. Kongre reôıliğine Tıp fakül
teıi talebesinden Fahri Bey seçildikten 
sonra idare heyeti raporu okunmu§tur. 

Raporda heyetln faaliyetine dair iza 
bat ırerilmekte ve seyahatler tertip edil 
eliği, Genç Hr:ıtiyanlar cemiyeti ve ec
nebi mekteplerinin gençlik üzerindeki 
\\ahripkar faaliyetlerinin önüne set çek· 
mek için çalıııldığı mevzuubabs edil
mekte idi. 

Raporun okunmasını müteakip genç
ler birer birer söz alarak idare heyeti• 
nin faaliyetini tenkit etmiılerdir. Bu 
mevzu üzer:nde leh ve aleyhte olmak 
üzere pek çok sözler söylenınİf(~r. 

Adnan Cemil Bey azayı vaz:ifeaizlik 
le ittiham ebnİş ve Birlik aza11nın, bir 
!iğe kartı lakayt bulunduğunu ıöyle
miıtir. Bu sözler umızmi itirazlan cel
betm' ştir. 

Şevki Bey, Birliğin Türklüğü ve 
genç~ği yükseltb:ek bir yol tuttuğunu, 
fakat idare heyetinin programsız çalış· 
bğmı ve aklına geleni yapbğını söyle
miş ve Birlik mecmuasının neıriyahnı 
tenkit ehniı~·r. 

Bundan sonra münakaşalar Talebe 
Birliği Mecmuasının nqriyab etrafında 
cereyan etmittir, Bu ıırada teftı:t heyeti 
raporu hazır olmadan, tenkitlere devam 
edilip edilmiyeceği meselesi ileriye ıü
rülmüı, tenkitlere esasen batlanmıı ol. 
duğunclan bu yoldaki müzakereye d&o 
vam edileceğ'ne karar verilmittir. 

Talebe Birliği Mecmua11nm neşriya-
1.!ı hakkındaki tenkitler geç vakte ka~ 
devam etmiıtir. 

Gençlerden bezılan, Mecmuanın tale 
be hayab ile pek al2kadar olmadığım ve 
milliyet, Türklük 8'ibİ mühim mevzular 
etrafında kıymetsiz yazılar neıredildiği. 
ni söylediler. 

Meliha Manan, meanuanm nqriya· 
bnı beğendiğini ve bilhassa milliyeti ve 
Tüıi<'üğün mescles.ine lüzumu kadar e. 
hemmivet •erildiğini anlattı. 

T aleb' Birliği re· si Zeki Bey milliyet 
ve Türklük mevzulu yazılann tenkit e
dilmesine iıJ.raz ecferek, talebenin genç. 
liğe, mililyetçiliği anlabnak mecburiye
tinde olduğunu, hararetli bir lisanla izah 
etti ve sözleri a!Jc.şlandı. 

Bu vadide cereyan eden müzakereler 
den sonra idar heyeti in!Ihabmın, ba§ka 
bir ebede yapılmasına karar verilerek 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Müfettişler kongresi 
Yakında tehrimizcle maarif veka

leti umum müfettişleri tarafından 
bir kongre top anacaktır. 

Bu kongrede bu seneki teftit mm· 
takalan müfettiıler arasında tasnif 
edilecek ve teftiı itleri görii§üJecek· 
tir. 

Adliye meslek mektebi 
mezunları 

Evvelki gÜn toplanma11 mukarrer 
bulunan adliye meslek mektebi me
zun'11n cemiyeti koft&'l'esi yanna kal· 
mııtır. 

Hamit Bey gitti 
Yüksek Tedrisat Umum müdürü 

Hiıınit Bey, dün akıam Ankaraya 
gitmiıtir. 

liselerde Türk inkılabı tarihi 
Liselerin son sınıfında okutulmak

ta olan Türk inkuabı tarihi dördün
cü cildinin bu senelerden itibaren 
liselerin üç sınıfında okutulması Maa· 
rif vekiıletince münasip &'Örü' düğii 
yazılmııtı. 

Bu hususta Maarif vekiıletince 
gönderilen tamime nazaran birinci 
sınıfta okunulacak babis.Ier ıunlar• 
dır: 

Büvük harbin sonunda Avnıpa 
devletlerinin ve Osmanlı dev' etinin 
vazivetleri, Gazi hazretlerinin Oa .. 
manlı devleti zamanındaki siyasi ve 
askeri bayatı, Osmanlı memleketleri· 
nin taksimi, lzmirin ito' i, ilk milli 
müdafaa hazırlıklan, Erzurum ve Sı· 
vas konııreıleri, Anadolu ve Rumeli 
m;;dafaai hukuk cemivetinin teşek· 
külü, milli müdafaa k"rşısında o., 
manlı hükUıneti, son Osmanlı mec İ· 
si meb'usanı, l•tanbulun itilaf d .. v. 
Jetleri tarafmrlan isgali, yeni Türk 
.ı..vlet:nin Ankarada kuruluşu, Bü
yük Mil Pt Meclisi ve bükUıneti hak· 
kınrlaki bahisler. 

Bu sene ayni bahisler liae.!erin ;. 
kinci sınrfmda ırösterilecf'k ve üçün.• 
cü ıımfla ise ücüncü t•rihin tıııma
mından baska dördüncü cilt tarih le 
öğretilecektir. 

Tevfik Fikret iht:fali 
Galatasaray I' sesi talebeleri Pazar gÜ 

nü saat 16,0 da Galat\taaray Lisesinde 
konferans aalonuncla Tevfik Fikret için 
bir ihtifal yapacaklardn-. 

70 Romanyalı talebe geldi 
Romanya Darülfünun talebesinden 

70 kişilik bir kafile Noel ve senebap 
yortularını geçi11mck üzere ıehrimize gel 
miılerdir. Talebe buradan Yunanista· 
na gideceklerdir. 

Sene sonu tahsilatı 
Sene ıonu münasebetile tabıil mÜ· 

dürlcri tahsilata azami ehemmiyet veril 
meıi için /Ylaliye tahsil tubelerine emir 
ler vermektedirler. 

lsJmbul tahsil müdürü Ali Riza ve 
muavini Şefik Beyler Cuma olmasına 
rağmen dün da:rede çalışnutlardır. 

•eledlyede 

Bütçe tetkikatı 
Bitiriliyor 
Belediye ve idarei husu

siyenin ne açığı var? 
Şehir meclisi daimi encümeni be

lediye ve vilayetin 934 bütçesini tet
kik etmiıtir. Bu tetkikat neticesinde 
varidat bütçesi ikmal edilmİ§, mas· 
raf bütçesinin de bir çok fasıllan ıröz
den geçiri mittir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikat 
neticesinde belediye bütçesinden !ııir 
milyon, idarei hususiye bütçesinden 
de üç yüz bin lira açık olduğu anla· 
ıılmııtır. 

Encümen bu açık Üzerine yapıla· 
cak iteri lmmağa karar vermiştir. 

Bu aene fevkalade bütçe yapıl· 
ma11 ela kabil görülmüyor. Varida· 
bnda açık veren bir müessesenin fev
kalade bütçe yapması mümkün değil
dir. 

Belediye talimatnamesi 
Yeni zabıtai belediye talimatna· 

mesini tetkik edecek komisyon bu
gün f.•1.,.diyede toplanacakbr. 

Köprü geç kapanıvor 
Dün aabab köprü üç çeyrek saat 

teahhur· a yediyi çevrek !leçe kap•m· 
m .. ı.r. Binlerce halk beklemit. dur
mmılardır. 

Han ve apartıman k:\rıcı'arı 
Belediye kanunu mucibince han 

ve apartnnan kapıcılannm belediye• 
ye müracaat ederek muayene edil
meleri ve et erine cüzdan verifmek 
"Vrotile ıicıJ edilmeleri lazım geldiği 
halde •İmdiye kadar ancak 700 ka
pıcı mÜrl\c11at etmi.ştir. 

lstanbuldaki han ve apartnnanlar 
d1'ha faz'a olduii:undan diğer kapı. 
cPııarm d,., derhal rniir,.r1tat edPl"'f"k 
cüzda" Rlm" an bildirilmistir. Kısa 
biı: mi~;'det içinde müracaat etmiyen. 
ler hakkmda kanuni takibat yapıla· 
Cl'Hır. 

Bele~iyı:ı ilıı f vhıf ıırasında 
alacak, verecek. 

Belediyenin evkafa ait emlakten 
tenvirive ve tanzifive re"tninden ala .. 
caih olduğu gibi bilmukabele evk~f
da be ediyeden alacağı vardır. Bu 
vazivet karşısında beledive tabaildar
!annm evkaf müesseselerini tAh'\il i .. 
çin tazyik ebnemelf'ri emredilmiştir. 

Belediye ile evkaf arasmcla a·a. 
cağa, vereceğe dair hesap tasfiye mu
ame! .. aine ba,landıihndan yakında bu 
alacak ve verecekler üzerinde mah
ıup muamelesi yapılacaktır. 

Kayyuırıluk ve müezzi~lik 
birleştirildi 

Evkaf idarelıi, evvelce ayn ayn olan 
kayyumluk ve mü•zzinlik vazifelerini 
bi~lcıtinni!tir. Bundan başka Ramazan 
m~nas~betile camilerde bir çok imam ve 
muezzınler arasmda tebeddülat yapıl. 
mqtır. Bu meyanda Ayasofya cam'i ;. 
kinci kayyumu H-L- Azi .. .. .. tllllZ z ve uçuncu 
kayyumu Hafız Mustafa Aınn Efendi
!~ Ç~berli~ta Atik Ali Paşa camii 
muezzın ve kayyum)uğuna naldedilmiı· 
!erdir. 

~.u~ Y<;~lerine de Süleymanıİye 
ca~ı ıkin.':1 muezzini Hafız Şevket ve 
Fabh carnıı altıncı müezzini Ahmet Tev 
fi~ Efendiler Ramazan münaaebetile tla 
yın olunmuılardı:r. 
Ev~ müdüı:iyetince hazırlaıwıuf o

lan. tasfiyeye .tabı tutulacak camilerin lis 
tJ:sı ya~mda ikmal ve Ankaraya iraal .,. 
dilecektıır, 

Hilaliahmer balosu 
Hôliıliabmer Beyoğlu tubesi senelik 

balosu ~el!ri ırece Perapalas aalonla
nnda va;ıbn_iş • ve davetliler neıteli bir 
&'ece 8'CÇll1nlttir. 

1 HORSA 1 
(1 t Bankasından alınan cetvelidir) 

21 Kanunuevvel 1933 
AktalD Fiatlara 

lıtikrazı dahili 95.25 Tab.,ili.t 
1933 ı.tilu .... ll7.SO El•ktrik 
~rk D. yollan 2..45 Tram••J' 
Onitürk 2:1.35 Tünel .. il .. ili 
Gümrükl.r 
Bajdat 
T. aıkerİJ• 

it B .. lıuı Na· -,. ,. Hamiliue 
•., Mü .. ıle 
Tram,.ay 

Anadolu Hi.ae 
Şir. Hayri7• 
Reji 

26,ıs R.ıhbm 
Z8,60 Anadolu 1 • .. ili 

9,71 kuoonıu• 
9,7S MWneaail 

ESHAM 

Telefoa 
1.90 Bomoati 
9

1
95 Terkoa 

106 
Kuponaoz 
Çimento 

4t.50 !tın.at doy. 
27.!0 Şa.rk d•T· 

ıs Baba 
390 Sark nı. ecsa 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 
Lon.d .. a 
Nüyork 
M.ilano 
Briikael 
.At;na 
Cene'fre 
Amıterda.m 
Sof7a 

12.08 f Prai 
893.75 J: Vi7a•a 

73.59.75 Madrit 
9.00.50 Berlin 
3.39.84 s.ı1raı 

82.48,50 Zloti 
2.44.SO Peıt• 
t.17,62 Bük:ret 

65.84.ZS MoakoTa 

N U K U T (Sabi) 
X:uroı 

20 f, Franıııı: 168 1 Şille. A•. 
1 laterlia 690 1 Peseta 
1 Dolar • 135 1 Mark 

20 Liret 223 1 z.ıotı 
:xı f. S.lçika 117 20 l.ay 
20 Drahmi 24 :lO Dinar 
20 1. la•İçre •ı8 l C•rno•fc 
20 Le•• 25~ 1 Altın 
21 Kur. C.k. ı 1, 1 t..1ecidi1• 
1 Flori• 83 Banknot 

~ 

~ 

~ 

17,?S 
46.25 

47 

52.80 

11.71 
18,.;o 
21.50 

11.llO 
17,70 
1.-
1.811 
us 

15,81,75 
4.29 

S.765 
1.98 

34.7475 
42083 
3.575 
7959 
10.94 

ICaruf -18 
49 

14~ 
023 -~ 9,33 
0,34 
2.28 

f cıll•t• 

Kabahat 
Ebenin mi? 
Ölü doğan bır çocuk için 

t ... hkikat yapılıyor 
Kadrköyünde Osmanağa mahallesin· 

de oturan latelo Efendi zevcesinin ölü 
bir çocuk doğurduğundan bahisle defni. 
ne ruhoat abnak için Belediye doktoru· 
na müracaat etmi(Jir. 

Belediye doktoru, çocuğun oesed' n
de bazı izler görerek §Üphelenmiı ve za. 
brta doktorunca da muayenesine lüzum 
8'ÖIJnÜttür. Zabıta doktoru da, bu izleri 
ıüpheli buinut ve cesewn mor8'a nakli
ne lüzum &'Örmüştür. 

Çocuğun, o civarda ikameti eclen ebe 
Madam Arıriri tarafından aoğurtulduğu 
teıbit eclilmiıfr. 

Ebenin doğumda hata&ı olup olmadı· 
ğı tahkik edilmektedir. 

Eyüp iskelesi tarafındaki 
kablo yan:tı 

Dün aabab Köprünün Eyüp isk~leıi 
tarafındaki elektrik lômbaları alev ala
rak yanmağa başlrunq ve gilçhalle önü· 
ne geı;Ulmif(Gr. 

Kabloda elektrik mühendiıleri tara
fında tam rat yapılmııtır. Köprüı!.cki 
kablolardan birine rüzgardan giren iri 
bir kar parçasımn rutubet tevlit et!iği 
ve bu ıırada köprü dubalan kapanırken 
inzimam eden tazyi~in teeirile kablonun 
alev aldığı tahmin edilm<ktec:tr. 

Kaçakçı kadın 
Evvelki gÜn garip bir tekilde kaçak

çılık yapan bir kadm yakaları:nııtır: Lİ· 
mana &'elen F ranıız bandıralı bir vapur 
elan yolcular arasmda bir kadın çıkımı, 
aalondan geçmek İs',lerken bu kadının va 
ziyeti memurlan ıüp.lıelendinniıtir. 

ll'll?DJurlar kadım yakalayıp merkeze 
8'Ötürmüşlerdir. Bunun Madam Efti is
minde bir kadm olduğu aniqıl11U4tır. 
Madam Eftinin üzeri aranınca entarisi
nin altından vücuıfüne kaçak İpekli aa· 
nlmıı olduğu görülmüştür. Bundan bat 
ka madam Eft!inin ayaklannm da gayri 
tabii bir ,ek ide büyük olduğu nazan 
dikkati celbehnittir. Kadının iskarpini 
çıkanlınca ayağına ela kendi çorabının 
albnd~n dört llane aynca kaçak İpek ço
rap giymit olduğu &'Örülmüştür. 

Çoraplar ve kwnaı müsadere edilmiş, 
madam Efti Dokuzuncu ihU:aas mahke
mesine verilmittir. 

Diplomasız dişçi 
Hayretin Efendi iıminde bir adamın 

ötede bericle diplomaıız olarak di§Çilik 
yaı:ımakta olduğu haber almmıt ve zabı 
ta tabk"kata batlruruıtı. 

Yapılan llahkbtta bu adamın bazı 
berber dük.inlannı dit muayenehanesi 
haline getirel'<'k buralarda tedavi yaptı
ğı anlqılıruı ve evvelki gün Galatada 
bir berber dükkanında gene birinin dişi· 
ni tec!avi ederken cürmü meşhut halin· 
de yakalamnı§.br. 

D'plomaıız olarak ditçilik yapan Hay 
rettin Efendi hakkında Sıhhiye müdürü 
yelli tarafından tanzim olunan evrak ad 
liyeye verilmiıtir. 

Kadın yüzünden 
Topkapı haricinde bir kadın yüzün

den kanlı bir kavga olmuıtur. Topkapı 
haricinde bir kulübede oturan lopti Hak 
lo isminde biriıi ocivarda F abna iımin· 
de bir kadmla taruşıyormuf. Son za• 
manlarda Hakkının arkadaıı Oıman is
minde biri de Fatma Hanımla münaıe
bet peyda etm'ttlir. 

Bu yüzden Halda ile Oımanm arala
n açtlmıt ve kadından ayrılmak için bir 
birlerini tehc!i>t etmeğe ba§{aıruılardı:r. 
Evvelki gün Hakkı ile Oıman karşılq
rmılar ve ıene kadın me-~elesi ta.,.....1,....,.._ 
rak aralarında kavga ba§lamııtır. Bu kav 
gada Halda, O.maru baımdan ve mu.n
telif yerlerinden tehlikeli ıuretlte yarala 
mıftır. 

V akaya zabıta vaziyet etm't, Osman 
haıtahaneye kaldınlmıttır. Halda yaka· 
!anarak tahkika~ batlarunııtır. 

Bir tramvay raydan çıktı 
Dün ıaat ı 7 ıularmda Sirkecide bir 

tnımvay nıydan çılıınut, bu yüzden tram 
vaylar arka arkaya dizili kalnutbr. Ray 
dan çıkan aıııl>a bir çeyrek saat uğr&§ıl 
clılrtan sonra batta konulmuı ve tlram
vaylar seferlerine devam etmiıtir. 

Yangın 
Kwnkapıcla Çadırcı Ahmet Çelebi 

mahallesinde Fatma Hannrun oturduğu 
18 numaralı evden, man8'aldan 11çrıyan 
br kıvılcım yüzün&en ate§ yıılmııt ıe de 
8'enitıe..-ine meydan verilmeden IÖn· 
dürülmü§!.liir. 

Elbise hırsızı 
Sabıkalılardan Tahir oğlu Sabri, Fm 

dıklıcla Sahil aokağmda ı 6 numarada 
MüJazıan Saim Beyin evine girerek mel 
buaata ait bazı eJYa atırmt§ ve yakalan
IDl§tır. 

Bir kaç vak'a 
BüyÜkadada oturan Vaıilin mO. 

töründe çalııan Veyse: iaminde biri 
motörden öte beri çaJarken tutulmut
tur. 

Artin isminde bir hamal Galata· 
da bir kamyonun la&tik pompasını 
çalarken yakalanmııtır. 

Kuınkapıda Asmalı Kahve soka· 
ğında Fatma bammm evinden yan• 
&'in çıkıntı ise de ıirayetine mcyclan 
verimeden aöndürülmüıtür. 

Tapu U. Müdürü geliyor 
Tapu umum müdürü Cemal bey 

bugünlerde tehriınize gelecek ve ls
tanbul tapu ıicil muhafız' ~ğı için ta· 
pu idareıinde kurWan yeni büronun 
resmi kil§adında bulunacaktır. 

! 

Bahtsız yavrular 
Dün ona, mektebimdeki dersim

den dönüşümde Kerestecilerde rasl 
geldim. Ba,ında sarı tek çizgili 
kasketi ve sırtında boz renkli önlü
iıü vardı. Kendisinin on beş misli 
büyüklüğünde bir yük arabasının 
üstünde ve kendisinden mübalağa. 
sız her biri beş altı misli büyüklük
te iki beygiri idare ediyordu. 

Bir bahtsız yavru ki, sabahleyin 
mektebine gibniş. Saat üç buçukta 
mektebin tatili müteakıp en tabii 
hakkı olan istirahatini feda ederek 
babasının yardımına koşmuş. 

Acaba bu facia burada bitiyor 
mu? .. Ben, mektep tatilinde, başla
rında mektep kasketleri, her gün 
tramvay basamaklarında bin teh
like içinde üç bet kuruş kazanmak 
için gazete satan, hatta sırtlarında 
yük lafıyan kaç bahtsız yavruya 
rastgeliyor ve onlara her tesadü· 
fümde ta yüreğimin derinliğinde 
ne kadar ince bir damarın kanadı· 
ğıru duyuyorum. 

Dün gece babam bana bunlar
dan, kendi semtlerinde oturan Bit
lisli Ahmet isminde bir yavrudan 
bahsetti ki o anlatırken ağladı, b~11 
dinlerken gözyaşı döküm: 

T efvikiye civarındaki dere iç· n
de teneke evlerden birisinin sığm· 
bsı olan, mektep tatillerinde ve cu· 
ma günlerinde boya sandığını yük· 
lenerek ayakk:.bı boyamak suretil1 
beş on para kazanan küçük Ahmet, 
sınıfını terfi etmiş. Bu sene mektep 
!erin açıhfında aşağı yukarı iki üç 
yüz kuruşluk kitap, defter ve sainı 
gibi mektep levazımı tedariki mec. 
buriyetinde kalmıt. Yüz kuru~ biı 
arada göremiyen zaval'ı küçük 
Ahmet için bu paranın tediyesi ne 
mümkün. Onunla yakından alaka· 
dar olan hayır sahibi, hali vakti ye
rinde bir hanım, kendisine bu za. 
ruri olan mektep ihtiyaçlarını teda· 
rik etmek üzere üç lira vermiş. 

Mektepçe onun fakrihali anlaşıl· 
mı,, mektep kitapları ve levazımı 
kendisine meccanen verilmif. 

Bu vaziyet karşısında küçük Ah
medin habrına gelen ilk iş, kendi
sine verilen parayı o hayır sahibi 
hanıma iade etmek üzere müraca· 
at olmuf. O hanım, verdiği parayı 
almadıktan batka ayrıca Ah:nedi 
taltif etmiş. 

Bunu yapan Ahmedi sadece ze
ki bir çocuk addetmek, onun fıtri 
faziletine karşı muhakkak ki bir 
küfran olur. 

Ey benim, karınları tok, sırtları 
pek ve sıcak sobalı odalarda otu an 
karilerim! Evlerinizin buğulu pen· 
cerelerinden seyrettiğiniz kaldırım· 
larda sizden ve benden daha küçük 
yaşta kaç küçük Ahmet, sırbnda 
yırbk gömlekle ve ayağında parça· 
lanmıt bir terlikle gündüz okuyor 
ve mektep tatilinde araba sürücü
lüğü, yahut küfecilik veya lostracı· 
bk yaparak geçinmeğe çalışıyor· 

Saliihattin ENiS 

OUmrUklerde 

Yeni teşkilat 
Vekalet müfettişlerin de 

raporunu bekleyor 
Gümrük ve inhisarlar vek'' eti 

tqkilat kanunu layihasının son ha· 
zırlıkJan bitmek üzeredir. 

Ali.kadar müdürler layiha hak
kında müta.Iealanru, fikirlerini nka· 
!ete bildirmiılerdir. Müfettif' er de fi
kirlerini bildirdikten sonra fevka~a
de bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplanbda layihanın beye:i 
umumiyeıi Üzerinde gÖrü§ii-ecektir. 
Bu kanun bu aene mutlaka çıkacak
br. 

Diyanet işlerine reisine 
yapılacak ameliyat 

Dinayet itleri rei&i Rifat Efendi 
hazretlerine bugün Cerrahpll§a baa
tanesinde ameliyat yapılması muhte
meldir. 

Döviz kaçakçılığı 
Avnıpaya mühim miktarda dö

viz kaçınrken yakalanan Macar te• 
baa11ndan •arraf Fransuva i e Alber 
K&!mon efendiye ait tahkikat ev· 
rakı müddeiumumilik tarafından (8) 
inci ihtisas mahkemesine verilmiıti. 
Mahkeme bu davayı salahiyeti ha
ricinde gördüğü için müddeiumwnili· 
ğe iade etmiı ve tahkikat üçüncü 

_ müstantikliğe havale edilmiıtir. 

1 Kaçak halterler \ ----
• Sporcular Cemiyeti yeni idare 

heyeti intihabatı yapılmı!}, yeni heve~ 
te Hal'.~, Sait, Mehmet, Ferhat •• lb
rahim Beyler seçilmiştir. 

* Ankara tapu müdürlüğüne Ma· 
nisa tapu sicil muhafızı Mevhip Bey 
tayin edilmiıtir. 

" Merhum Murat beyden münhal 
Evkaf Umum müdürlüğü hukuk mü
favirliğine lstanbul Evkaf müdürive:i 
avukatlanndan biri Süleyman Bey, 
ve Sü eyman beyin yerine de Evk f 
avukatlanndan Latif bey tayin edil
mişlerdir. 
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[ Fikirler ve insanlar ) 
Yahya Kemal' e selam 

Yahya Kemal geldi. Biribirimize 
bu müjdeyi verebileceğimizden ü
midimizi büsbütün kestiğimiz gün
ler de olmuftu. Bunun için üzülü
yorduk, çünkü türkçenin belki en 
pürüzsüz, en mükemmel birakç 
manzumesını yazmıt olan bu sa
natkarın eserine devam edebilmesi 
için memlekette olması lazımdı. 
Gurbet pek az taire yaramıttır. 
Keyserling bir memlekette, oranın 
olmıyan bir dille konutmanın ken
dine bir tuhaf geldiğini söyler; 
dille toprak arasında adeti esrarlı 
"affinitô" !er vardır, tair ayağının 
altında, dilinin hamurunu tetkil 
eden toprağın sıcaklığını duymağa 
muhtaçtır. 

Elbette ki memlekette olmak her 
tair için mübrem bir tart değildir; 
en güzel eserlerini gurbette vermİf 
olanlar da vardır, Yahya Kemal de 
bunlardan biri olabilirdi. Fakat 
bizim için bu kafi değildi. Çünkü 
o odasına kapanıp ahenkli mısralar 
dizmekle, benliğini itlemekle ka
lan bir tair değildir: sanat alemi
nin bir "action,, adamıdır. Daima 
kendisine bir muhit yapmak, heye
canlarını etrafındakilere sirayet 
ettirmek, kendi tiir telakkisini an
lıyacak, ona i~tirak edecek adam
lar yetittirmek istemittir. Bizim 
neslin en büyük bahtiyarlıkların
dan biri onu tanımak olmuttur. Bu
gün tanınmıt tairlerimizin, muhar
rirlerimizin çoğu, Yahya Kemal'in 
irtadından istifade edemeselerdi 
yollarını belki hiç bulamıyacak, 
herhalde çok zorluk çekeceklerdi. 

Bizden sonra gelenler, utanarak 
İtiraf edelim ki öyle bir ustadan 
mahrum kaldılar. Onlar, timdi 
Yahya Kemal'den bahsolunduğu 
zaman bizim niçin heyecana düf
tüğümüzü anlamakta belki güçlük 
çekerler. Onun eserinden beğen
mediğimiz parçalar, sanat telakki
sinde artık ittirak etmediğimiz, 
hatta •iddetle redde kalktığımız 
noktalar vardır; buna rağmen o
nun ,ahsına merbutiyetimiz azal
mamıştır, azalamaz. Hatta 
içimizde - bunu kendisi de 
pek ala bilir - onun en a
ğır muamelelerine tahammül 
edenler de vardır. Niçin? Sa
dece iyi bir tair olduğu, bize çok 
güzel mısralar tattırdığı için mi? 
Hayır; çünkü hepimizin ezberinde 
olan, artık biraz da bizim olan o 
manzumeleri tatmak için kendisi· 
ne ihtiyacımız yoktur. İfade edilen 
his, hayal, fikir tairin şahsından 
kurtulmuş, hariciletmif, her zaman 
ve her mekanın adamlarının baba 
mirası olmuştur. Onları sevmek 
için sahiplerini tanımağa ihtiyacı
mız yoktur, hatta sahiplerini unu
tabiliriz. Bu manada eserin asıl 
hayatı, onun üzerinde hiç kimse
nin bir hak iddia edemiyeceği an
dan itibaren batlar. 

Fakat Yahya Kemal, az yazdığı 
için bazılarının hala sitemine uğrı
yan bu şair, hiç yazmamıt bile ol
saydı yine bir zaman edebiyatının 
en mühim adamlarından biri, bel-

c,s 1 fi J-if,;. """, -
::.:oeuTLE8l 

Doğru ve eyi düşünmesini 
bilmeli 

Sıhhatimiz yolunda ve vücudumuz se
lamette bulunmak için ne yolda hareket 
etmek ve her günkü it ve hayatmuzda 
ne türlü bulunmak ve nasıl davranmak 
lazımgeleceğine dair bir ıürü ve pek çok 
yollardan bahsedildiğini her &'Ün iıitir, 
okur, dinleriz. Fakat bunları üzerimizde 
denemek için harekete gelmek pek azonı
%8. nasip olur. 

Hiç unutmamalı ki, her l"Y icknanla 
kazanılır. Her kuvvet tailın ve egzeraiz
~e elde edilir .. Fikrini iılebniyen, kafası ,. 
ıle çalışmıyan ınsanlardan hakkile iıtifa
de eclilmez. Bunlar ne kendileri ve oıe de 
başkaları için faydalı olmaz. Verimıiz, 

neticesiz fikir hareketleri bota giden he· 
defe isabet etmiyen çekiç darbelerine 
benzer. Beyhude yere ıarfedilen kuvvet 
ve enerjilerdir. Bunun için her ıeyden 
ene! insan, kafasını iılebneğe alııtır
malr. Ve düşünme itine daima talim ve 
terhiye ile öyle bir istikamet vermeli ki 
her hangi bir meıele hakkında mevcut 
n1üspet ve menfi bütün ihtimalleri gözö
nüne getirip her birini ayn ayrı leh ve a
leyhte tahlillerden geçirdikten ıonra ne
ticeye varılmak ıartile hakikat elde edi
kl!ilir. 

Bu türlü düşünmeğe alıırnıı kimsenin 
her vakit fikrinden, reyinden istifade o· 
l~n.ur. Ve börte. kafaımı iıletmeğe alııan 
bın her hangı hır teıebbüs hakkında ve
ya bu yolda evvelce okuduğu ve belledi
ği şeylere dair gözleri kapalı vereceği 
hükün.ılc~ ve ıöylediği sözler doğru çıkar 
ve isabetli olur. Sıhhati de selamette bu
lunur" 

Büyükada 
/)r. ŞÜKRÜ 

ki de en mühim adamı sayılacak
tır. Bunu tahsının icazına borçlu· 
dur. O, bizim edebiyatımızda gö
züktüğü zaman, hemen hemen bü
tün sanat kıymetleri karma karıtık 
olmuştu. Nazım kendi kendini in
kar edip nesir olmağa kalkıyor, ne 
olduğu beliniz birtakım fikirler 
hiç bir tekil kaydı düşünülmeden 
ortaya atılmak isteniyordu. Ortada 
tairi de, nasiri de kekeliyen bir e
debiyat gölgesi vardı. "Enfin Y ah. 
ya Kemal vint .•. ,, Mısram asale
tini, 'eklin itibarını iade etti. Di
van edebiyatımızın en güzel parça
larını okuyarak bu memleket şair· 
!erinin Avrupa'dakilrden çok eve! 
"saf tiir" in (poesie pure) nümune. 
lerini verdiklerini hatırlattı. Şiiri, 
veznini, kafiyesini, ahengini unut· 
turarak ve yahut takti ile, kuyu 
çıkrığı ittiradı ile okumak adet ol
MUftu. Yahya Kemal her manzu· 
menin ihtiva ettiği heyecanı, o he
yecanın ahengini ketfederek tiir 
okunacağını öğretti. Vakıa o da bir 
"poncif,, icat etti; gençler onu 
taklit ederek okumak hevesine 
düttüler; çoğu da ustalarının ze
kasına, sanat hassasiyetine malik 
olmadıkları için her manzumeyi, 
her manzumenin her mısramı aynı 
tarzda okumağa başladılar. Bu, 
Yahya Kemal'i anlamamaktan ile
ri geliyordu. Fakat ne de olsa genç 
!erde bir ahenk ihtiyacı uyan
mıttı; tirin alelade konufma dilin
den hariç, farkıya yakın bir dil ol
duğunu sezmitlerdi. Bir kaç geri 
kalmıt adamdan başka herkes o
nun etrafına koftu, ondan tektin 
sırlarını öğrenmeğe çalıştı. Onun 
gurbetten ilk dönüşünde ben henüz 
mektepte idim; kendisini tanıma· 
ma imkan yoktu. Fakat onu gören, 
onunla tanıtan edebiyat hocamız 
bize onun tarzı ile tiir okuduğu 
gün sınıfta edebiyatı sevenlerin 
hepimiz "yeni bir ürperme halko
lunduğunu" hissettik. Sonra kendi
sinin tiir okumasını da dinledik ve 
hakiki, halis tiirle temasımız itte 
o günden hatlar. 

Denebilir ki bizim nesil içinde 
biraz olsun kıymeti olan her edebi
yat adaını, onun tesiri ile yetitmit
tir. Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi 
gibi Nazım Hikmet'in de ilk ustası 
odur. Bizim ona hürmetimiz çıra
ğın ustaya hürmetidir; fikir, sanat 
işlerinde ise bu hürmet oğlun ba
baya muhabbetinden farklı değil
dir. Bunun içindir ki kendisinden 
ayrıldığım noktaların hiç birini in
kar etmemekle beraber ondan bah
sedildiği zaman kafam, en sevdiği 
heyecanlarından birini duyar. 

Yahya Kemal yine eskisi gibi e
debiyatçıları toplamağa onları 
"irşat" etmeğe çalıtacak ı:ıı bilmi
yorum; fakat yorulmadı, ümidini 
kesmedi ise "fildişi kule" de otur
makla iktifa etmiyecek, sanati için 
mücadeleye giritecektir. Bu ede
biyatımız için çok hayırlı oİacak
tır, çünkü o canlı bir adamdır ve 
etrafında hayat yaratmasını bilir. 

Nurullah ATA 

H•lkevlnde 

Vefa kulubunun danslı çayı 
Kumkapı - Vefa idman lculühü tara

fından dün öğleden aonra Halkevinde 
danslı br çay verilmiı ve güzel saatler 
&'eçirilmiıtir. 

Cumhuriyet gençler mahfilinin 
temsili 

Cümhuriyet gençler mahfili dün öi 
leden ıonra Beyoğlu Halkevinde bir 
"'.~aame.re v.ermiı vo gençler tarafından 
gu.zel. b~r pıyeı muvaffakiyetle temsil 
edıJm:ıt~r. 

Evlenme 
Merhum Ferik fsmail Paşa 

kerimesi İffet Hanım Ef. ile er
kanıharp binbatı Hamdi Bey Ef. 
nin evlenme merasiminin dunkü 
pertembe günü icra edildiğı mem
nuniyetle haber alınmıtlır. Tara
! eyne saadetler temenni ederiz. 

lST ANBUL BELEDlYESt 
~ ~ •• ..., TiYATROSU 

Bu aktam 
saat 21 de 

'.UKUSHAYAT 
Büyük opereli 
ı" azan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

Jmuma 
9584 

Bu ak~am saat 21,30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Viyana Operet eyctinin Büyük gala o
lar"!< Viktoria ve Husari. Pazar günü 
matıne saat 17 de Beyaz Beygir Oteli 
(L'Auberge du Cheval Blanc). Pazar ak
§am1 Viktoria ve Huıari Paz;ırtc'\İ .... ii .. 
nü ~oel münasebetile matine saat 17 de 
Marıtza. Pek yakıncla Flederrnaus. 
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HİKAYE 
Rakamların 

Necdet on yedi yaşında baba- l 
dan ö"suz kaımıştı. hayatını ıçın 
den yaş.ı.r, su.kutı, nahır, zayıt bır 
gençu. Dundan do.ayı do~ııorıar 

onu tah.ılaen menetuıer. 1Jerken 
haroı umumı geıdı çattı. !>ııansız 
asker olau. lsır atızuasker şuoe
sinde yazıcııucıa a.sKerngıni yap
tı; takat hep roman o"uyara.ıc, 

masa batıntta küçuk küçuK kagıt
lara manzumeler karaıayarak, ual 
ga geçerek. 

Og1e vakitleri paydos olunca 
doğru lieyogluna çı"ar, Kohot bi· 
rananesınae biralı, müketıet ye
mek yerdi. Bu softa bozuntusu 
ve battan çıkmıt hır arkadatıle 
akşamıarı da ayni suretle biraha
nelerde siyah bira içerek gecele· 
ri son vapurla evlerine dönerler
di. Doğrusu cephede bin sefaıet 
içinde..ıci Mkeı ,ıiğe göre bu Parıs
te bir sefahat hayatı demekti. 

Askerlik b.tti. Terhis olunca 
mualıim oldu, çocuklara musıkı, 
terbiyei bedeniye, türkçe deraleri 
gösterırdi; fakat yollarda, turada 
burada hep kitap okur, manzume 
yazar, hayalat ile vakıt geçırırdı. 
Hüıasa Jllecdet bu hayal malzeme
sile dimağını adamakıllı techiz 
etti ve yahut kafasım büsbütün 
berba.t etti. Bir aralık küçüklü· 
ğünde sever gibi olduğu bir kızın 
atkı içinde süslendi, çiçeklendi, 
canlandı. Kız içın yanıp yaku
mağa batladı. Anasıİım bir tek 
oğlu oldugu için nazı geçerdi. 
Annesine bunu açtı. Kıza görü
cü gıtınesini, tahammül edemiye
ceğini söyledi. Ferdane Hanım 
yangının saçağa sardığını görün
ce bir tane oğıunu mahzun etmek 
istemedi. Teessürünü sevince 
kalbetmek, derdine deva bulmak 
ümidile kızın annesile eski ah
baplık bahanesiıe görüttü. Onlar 
hiç o taraflı olmuyorlardı; çünkü 
Şaziye franıız mektebinde tahsil 
görpıüt, alafıranga bir kızdı. Bu 
zengin ve kibirlı aileden oğluna 
kız alamıyacağını anlayınca. Fer
dane Hanım oğluna döndü: Bu it· 
len vazgeçmesini, sonu çıkaııya. 
cağını anlattı. Necdetin bu haber
ler yarasına biber ekti. Delikan
lı batladı kağıtlar üzerinde fer· 
yada ... Mektuplar, maniler, tiir
ler, filan da falan .. 

Bu teessürler o kadar ilerledi 
ki.. \' azaıgı manzumeıerden bir 
kıtap ·yapıp kıza taıcaım etınege 
karar verdı. baba yadigarı oır 
kaç altın bozdurup bu arzusunu 
yaptı. Yaptı amma zıvanadan da 
çıktı. Kendisini aşk yüzünden 
kahraman olmut addederek bır 
teyler oldu. Önüne gelene aşkın
dan, kitabından, hıcranından bah
setmeğe batladı. Münasebetli 
münasebetsiz hareketler yapıyor· 
du. Mesela bir gün vapurda hiç 
tanımadığı bİ.11 adama. kendisinı 
fiıan kitabın muharriri diye tak· 
dim ediyor, buna mukabil ilti· 
fat görünce büsbütün çıldırıyor· 
du. 

Annesi oğlunun bu halinden 
korktu. Mazhar Osmana göster· 
di. Doktor: 

- Kitaplar, tiirler ya.sak, mad
di itlerle metgul olmalı. Dedi. 

Bu sözlerin tatbiki lazım. He
men turaya bwaya bat vurdular. ' 
Derken bir tütün tirketinın Ana
dolu kazalarından birindeki tube
sine memurluk bulundu. Bir per· 
tembe günü ana, oğul Galata rıh
tımından vapura binerek mahalli 
maksuda erittiler. 

Necdet gelirken bir tek kitap 
bile getirmemitti. Getirmemitti 
ya, burada onu neler kartıladı? 
Koca koca hesap defterleri. Ha
yal adamı olmaktan kurtulup mad 
di olmak için bu defterlerin üze
rine eğildi. Kafasının makaniz
ması bu itlere müsait değildi. Her 
gün denk ve kilo hesaplarını yapı· 
yor, koca cümleyi bir türlü tut
tuı•amıyordu. Bir ayın hesabını 
bağlamak lazım iken bir gün kırk 
dokuz kilo fazla geliyor, ertesi 
gün iki denk noksan çıkarıyordu. 
Bir batka. gün onları rakamların 
içinde yakalıyor, daha batka bir 
gün de sahifelerin ufki yekUnla
rını tutturamıyor, kızıyor, bu:un 
bir kant eve geliyor, sırt üstü ya· 
tıyor, pencereden bir demet yeşil 
yaprak, bir kucak mavi gök par
çasına dalarak kafa patlatıyor
du. Maddi adam olmak ta bu miy
di? Yedi, sekiz daha on beş, dört, 
dokuz daha on üç diyemezken, 
zihni ka.ıışırken kendisini adam 
yerine nasıl koyardı. Vaziyetin
den utandı. Cahdetti, uğraştı, ken 
disini sıktı. Ay sonu hesaplarını 

muzipliği 
kapattı. Tesadüfen o a.y da şir
kece mütetlıf uğradı. tiesapıarı 
tehit ettı. !>ordu, soruşturdu. 

Aradı, taradı. Otomobile bınıp 
gıtti. 

Necdet itinden, hesaplarından 
emindi. Artık bıç faşırmıyordu. 
Ve talso yapmak ıhtımalı de yok
tu. lkınci ayın on betıne doğru i
di. Kranta b.r adam çı"a geldi. 
Müdür onu prazante etti. Kendi 
yerme geliyordu. 

Neden? Onu tirketten çıkarı
yorlar, hesapıarında açık olduğu 
için mahkemeye veriyorlardı. A· 
man zaman yok. 

Erteısi gün pılı pırtıyı toplayıp 
doğru lstanbula geldıler. 

Necdet bu haksızlığa kızmı~, 
bet para iıtikabı olmadığı halde 
bu maddi işten dolayı namusu le
ke endiği için tekrar kıtaplarına, 
romanlarına dönmüştü. Şimdi haf
talık mecmualara ufak, tefek ya
zılar yazarak bir kaç para da ka· 
zanıyordu. Babasından kalan pa· 
ralar suyunu çekmişti. Utak te
fekle yaşanı:nıyacağını annesi an
lattıkça o: 

- Lekelendim; artık beni hiç 
bir yere almazlar. Diyor, kadımn 
ağzını tıkıyordu. 

Gün geçti. Okudu, yazdı. Ni
hayet ilk romanını bir kütüpha.· 
neye elli lira. ücretle Eattı. O es· 
nada şirketten bir mektup oldı. 
Beyanı itizar ediliyor, rakamlar
daki ıehivden dolayı bir yanlıt· 
!ık olduğu izah olunuyor, kendisi
nin namusu mücessem bir ruemt:r 
olduğu için vücudımdan istifade 
edilmek üzere terfian şirketin mu· 
hasebeciliğine tayin olunuyordu. 
Necdet maddi adam olmıyacağı 
için bunu kabul etmedi. lstifana· 
mesini gönderdi. Annesi buna 
kı~.I· .. o a"a n;;uJ bir "'üddet ka
ra sefalet içinde yaşadılar; fakat 
bu iyi mi oldu, fena mı bilmem? 
Necdet, bu hayal adamı, şimdi yüz 
bin lira sahibidir. Bir gazetesi 
var, bir matbaası var. Hem de 
'irket muhasebeciliğini bir kaç 
bin defa göl,,.e.Ie bırakan koca· 
man da bir şöhret! 

O. N. 

fstanbul Mr. Kumandanlığı 
Sıı.tmıı.lma kom. ilanlaı·ı 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için alınacak olan 12000 kilo 
bulgura verilen fiyat pahalı 
görüldüğünden 24-12-933 pa 
zar günü saat 16,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Talip -
lerin belli saatinde Merkez ku
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(681) (6962) 9561 . . ., 
Merkez kumandanlığına 

merbut lataat ve müesesat ih
tiyacı için alınacak olan 31000 
kilo bulgura verilen fiat gali 
görüldüğünden 24-12-933 pa 
zar gÜnü saat 16 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
belli saatinde Merkez kuman -
danlığı satmalma komisyonun 
da hazır bulunmaları. 

(679) (6963) 9562 
• * • 

Topçu ve nakliye mekteple· 
r.i ihtiyacı için 17 kalem mal
zeme 24-12-933 pazar günü 
saat 14,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı satınalma komisyonuna mü 
racaatları. (684) (6978) 

9592 

* • * 
Sıhhiye dairesi ihtiyacı i· 

çin alınacak olan dört kalem 
malzemenin münakasasına ta
lip zuhur etmediğinden 24-
12-933 pazar günü saat 15,30 
da pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartnamesini görecekle· 
rin her gün ve pazarlığına gi
rişeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (694) (7015) 

9642 
••• 

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için 500 kilo çe· 
kirdesiz zerdali reçeli ile 500 
kilo Ayva reçeli 26-12-933 sa· 
lı günü saat 15,30 da pazarlık 
la satın alınacaktır. Evsafını 
göreceklerin her gün ve pazar-

Neı'• ve zevk kıralı 

MAURICE CHEVALIER 
pek yakında en gllzel eseri olan 

MÖSYÖ VE BEBE 

... 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

'larik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

--..... Tel. Beyoğlu : 4887. 90 l7 

EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI 

Sayinı ocağı vakıf çiftlik arazisinden Rami civarında 25 
dönüm tarla "3 ·sene" müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. lha 
lesi 25-12-933 pazartesi gÜnÜ saat 15 tedir. Talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine müracaat eY 
lemeleri. (6899) 9193 

Kıymeti 
Muhaınmenesi 
Lira K. 
600 00 Küçükpazar'da Hoca Hayreddin Mahallesin· 

de Ayazma kapı ittisalinde eski - 3 yeni -
1 No. lu dükkanın tamamı. 

900 00 Karagümrük'te Muhtesip lskender Bey ma· 
hallesinde eski Alipa§a caddesinde köşeba· 
şın'da 23 ve 71 No. lu binanın tamamı. , 

200 

650 

00 

00 

Ayvansaray'da Lonca'da Hocaali mahalle· 
sinde Taşcılar sokağında 10 No. lu Hocaail 
camii müezzin meşrutahanesinin tamamı. 
Tahtakale'de Rüstempaş mahallesinde Pa· 
pasoğlu hanı sokağında eski ve yeni 12 No. 
lu bila hava dükkanın tamamı. 

3600 00 
Beyoğlu'nda Hüseyinağa mahallesinde Zan· 
bak sokağında eski mükerrer - 3 yeni - 5 
No. lu bir bap hanenin tamamı • 

Yukarda ki emlak satılmak üzere yirmi gÜn müddetle 
ilana konmuştur. İhalesi Kanunusaninin Üçüncü Çarşamba 
giinü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerie beraber Mah· 
lülat kalemine müracaatları. (6843) 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE vapuru 24 Bi

rinci Kanun Pazar günü saat 
20 de Galata rıhtımından kal· 
karak gidişte Zonguldak, fne
bolu, Ayancık, Samsun, Unye, 
Ordu, Gireson, Tirebolu, Göre
le, Trabzon, Rizeye. Dönütte: 
bunlara ilaveten Ofa uğraya· 
caktır. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 23 Birinci 

Kanun Cumartesi saat 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkarak gi 
dit ve dönüşte Ereg:li, Zongul
dak, Bartin, Amasraya uğraya-
caktır. 

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 25 Birinci 

Kanun Pazartesi saat 19 da Top
hane rıhtımından kalkarak Ban 
dirmaya gidecek ve dönecektir. 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fabrikala

rının ihtiyacı için 12:15 ton 
Adananın parlak cins pamu· 
ğundan pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. Vermek isteyenle
rin şartnamesini görmek ve 
pazarlığa girmek üzere bu se· 
ne ticaret odasından aldıkları 
vesikalarla beraber 28-12-933 
perşembe günü saat 14 te mez 

kUr fabrikada satmalma komis 
yonuna müracaatları. (7004) 

9638 

lığına gireceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (697) (7034) . .. . 

Maltepe Askeri Lisesi talebe 
leri ih!iyacı için 800 çift dahili 
potin 800 çift harici potin 
21-1-934 pazar günü saat 14 
te kapalı zarfla satın alınacak· 

tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve münakasasına gi
receklerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatinden evvel 
Merkez Kumandanlığı Satınal 

ma Komisyonuna vermeleri. 
(696) (7032) 

• 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJİ 
LA.BORA TUV ARI 

Umumi kan tahlilitı, frengi noktai 
nazarından (Wasaennan ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı aayılmaaL 
Tifo ve mtma hastalıkları t"fhiıi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat n ıu 

tahlilatı, Oltra mikroskopi, huıuıi a· 
tılar iıtihzarL Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(10562) 9224 ,3 üncü kolordu ilanları ] 

Eskişehir Askeri SA. AL· 
KO. dan: 

K. O. ve Hava kıt'atı ihtira 
cı için kapalı zarfla 250,000 
kilo Un satın alınacaktır. lba• 
lesi 30-12-933 cumartesi giiniİ 
saat 15 tedir. Taliplerin evsaf 
ve §eraiti anlamak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
çin de o gÜn ve vaktinde tek· 
lif ve teminat mektuplarile E• 
kişehir K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (3422) (6772) 

9300 
• * * 

Adapazarı Askeri SA. AL· 
KO. dan: 

Adapazarındaki kıt'at ihtİ 
yacı için kapalı zarfla 196,000 
kilo Un ve pazarlıkla 1,500 ki• 
lo şeker ile 400 kilo gaz satın 
alınacaktır. ihaleleri 28-12· 
933 perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin şartn• 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasa ve pazarlığa iştirak 
için de o gün ve vaktinde A 
dapazarında Maliye Daireıın· 
de Askeri SA. AL. KO. na ınii 
racatları. (3421) (6773) 

Asrın umdeıi 

ABONE 

3 aylıiı 
6 n 

iZ w 

9301 

" MiLLiYET" tir. 

OCRETLERl: 
Türk.Jye İçin 

L. I<. 
4-
7 50 

14 -

Hariç iı;i11 
L. IC. 
8-

14 -
28 -

Celea e•ra.k seri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 lı:uruıtur,- Gazete v• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz ilinların mea'u· 
liyetini kabul etmez. ' 

Ramazan: 5 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 36 16 45 

I!! 
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Memleketin çok 
Yerinde kar 

(Başı 1 inci sahifede)' 
Karadenız boğazında da kar tipİ· 

&i •e aia hüküm aürmüıtür. Evvelki 
lece ve dün Karadenizden hiç bir 
•apur gelmemi§, ve limanımızdan 
h-..eket eden vapurlar da Karadeni• 

1 ıe çıkamamaıtlardır. 
Bu meyanda evve.lki gece saat 2,5 

la limandan Rizeye hareket eden Ka
tadeniz vapuru ile Bartma kalkan 
teyYaz ve kömür a ·mak Üzere Zon· 
t'Uldağa tahrik edilen Zonguldak va
l>urlan, fırtınanın tiddetinden Büyük
dere önünde demirlemeğe mecbur 
olnıuılardır. Limanımızdan hareket 
eden diğer vapurlar da ayni suretle 
hareket etmiılerdir. 

Dev et denizyolları idaresine ge
len maliimata göre, Cümhuriyet vapu
ru Sinop açıklannda bulunmakta
dır. Bu vapurun Sinop limanına gir
diği zannedilmektedir. 

Bartın vapurunun dün Çanakka
leden geçtiğine dair telgraf beklenİ· 
Yordu. İnönü vapuru, Meraine hare• 
ket etmiıtir. 

Çanakkale vapuru Mersinden, Ban 
dırma Vapuru Ayva ıktan dün aabah 
•ali.men limanımıza avdet etmi§ler· 
dir. 

Ankara vapurunun dün gece fz. 
ttıirden limanımıza avdeti bekleni
Yordu. Bu vapurun Tekirdağı önle
tinden geçtiğine dair idareye malu
lnat gelmiıtir. 

Denizlerde yeni kazalar vukuuna 
dair ~ehülhamt ne liman idareaine, ne 
Denizyollan idaresine ve ne de Ge· 
ini Kurtarma Şirketine maliimat gel
lnemiıtir. Bununla beraber, fırtına 
'Ve tipinin limanlarda bazı hasaratı 
lnucip olduğu tahmin edilmekte, bu 
hususta tliman idare-erinden Deniz 
l'icaret müdürlüğüne maliimat gelme
ai beklenmektedir. 

Köatence civannda batan Yunan 
bandıralı Nilos vapuru mürettebatı 
evvelki gün ıehrimize getirilmiıler
dir. Bun"ar, denizcilik hayatalrında 
bu derece fiddetli fırtına ve kar ti
l>İai görmediklerini aöylemektedirler. 

Gene Köstence civannda karaya 
oturan Yunan bandıralf kereste ha· 
tnuleli Ağamemnun vapurunun va
:ı:iyeti de tehlikelidir. Limanımızdan 
bu vapurun imdadına giden Lanina 
tahlisiyesi, fırtmanm ıiddetinden va
Pura yanaıamamıthr. Ve tah"iı ame· 
liyeaine baılayamamaktadır. 

Boğaz dıfınJaki ziyalı 
i şamandıra 

Geçen fırtınalarda Karadeniz bo· 
liazı haricindeki ziyalı ve sadalı ıa• 
tnandıranın sada tertibatı bozulmut· 
tu. Son kar fırtınası yüzünden ziya 
tertibatı da bozulmuıtur. Havalann 
ilk müsaade ettiği günde tamiri ya• 
Pılacaktır. 

Oç gündenberi devam eden kar
lar, ıehirde de yeni bazı inhidam
ları mucip olmuıtur. 

Bu cümleden olmak üzere Zeyrek 
Yolruıunda oda oda fakir bazı ailele
rin oturdukları Kanlı medresenin 
bir kısmı, evve.ki gece tiddetli bir 
çatırdı ile yıkılmıştır. lnhidamdan 
biraz evvel bu eski ve harap bina
dan bazı ~Sler ititen aakinleri ken• 
dilerini dışarı aUıklarından zayiat olma 
lmf, bina tamamen tahliye edilmiştir. 

Kumkapıda Kazganı Sadi m aha"· 
lesinde Tülbentçi sokağı civarındaki 
Yangın yerinde mevcut mahzenlerden 
birinde 60 yaşlarında küfeci lsmail 
oğlu Mehmet ile zevcesi Kadriye kı· 
2J Nefise bannmışlardı. Yağan kar· 
~arm tesirile bu mahzen yıkı mı§ ve 
kan koca taılar altında ağır suret• 
te yaralanmışlardır. Mehmet Cerrah
Pata hasta nesine, Nefise de Haseki 
hastanesine kaldırılmışlard ır. 

Bundan baıka Kumkapı Nitanca· 
11 civannda Çoban Çavuf camii de 
çökmüş, içinde oturanlar dıtanda bu
lundukları için nüfusça zayiat olma
rnııtır. 

Camiin tamamen yıktınlarak leh· 
likenin önüne geçilmesi için o civar .. 
da oturanlar belediyeye müracaat et· 
mitlerdir. 

Bunlardan başka Topkapı ve Ye
dikule civarındaki duvaııları maili İn· 
hidam bazı ahtap ev erin de tahliye 
ettirilmesine lüzum görüldüğü haber 
verilmektedir. 

Belediye, tehrin muhtelif mmta
ka lannda yıkılmak tehlikesinde bu
lunan bina an tetkik ettirmektedir. 

BüyükzıbaJaki inhidam 
Geçen gece Büyiikzibada yıkılan 

evin enkazı al tında kalıp Beyoğ:u 
Zükiir hastahanesine yatınlanların bir 
kısmı taburcu edilmittir. Hastanede 
yalnız iki erkek ve bir kadın yaralı 
ka mııtır. Bunlann da sıhhi vaziyet
leri iyidir. 

Yıkılan evin yanındaki binanın da 
yıktınldığı hakkındaki haberler doğ
ru değildir. Bu ev, sadece tahliyo 
ettirilmittir. İnsidam hakkındaki tah
kikata devam edilmektedir. Alaka· 
darların ifade-eri a]ınınıttır. 

ANKARA, 22. A.A. - Ziraat Veka· 
leti meteoroloji enstitüsünden aldığımız 
rnaliimata nazaran memleketin her tara
fında iki gündenberi düşmekte olan ha
va tazyik bugünlerde iki ila üç milimet
re arasında yiikselmi_ştir. 

Bugüne kadar ıruntakalar içinde bazı 
sahalr hariç yağmurlu geçmekte olan 
hava son yirmi dört saat zarfında Tür
kiyede Orta Anadoluda Kayseri, Ispar
ta , Yenitehir, Aksaray, Kırşehir, Ce
rıup ve cenubi §&rki Anadolu ile Kara• 
deniz sahil mıntakası hariç kamilen kar 
lı geçmiştir. Karlı geçen yerlerde kar tu 
tarak toprak sathını örtınüştür. Fazla 
kar irtifai tetkil eden saha şarki Anado 
lucla Karsta 23 santimdir. 
Mıntakanm içinde kardan hasıl olan 

en fazla su mikdarı Trakyada lstanbul
da be~ Kocaelide, lzmitte dört, Eğe mın 
takaaında Denizlide iki, Orta Anadolu 
da Uşakta dokuz, şarki Anadoluda, Er
zurumda yağmurla karışık kar suyu 35 
tn!limetre ölçülmüştür. En fazla yağmur 
tnikdarı da cenubi Anadoluda Dörtyolda 

Costes ve Bellonte 
Geldiler 

(Başi 1 inci sahifede)" 
rum. 

Kendiıinden yeni bir rekor ıçın 
tasavvuru olup olmadığım sorduk: 

- Hayır, hayır, dedi. Hiç öyle 
bir şey düıünmüyorum. Artık ihtiyar 
oldum. 

İhtiyarlığmdan bahseden tayyare• 
cinin bu havada o kadar müşkülat İ· 
çinde İstanbula gelişine ne demeli 7 
Sonra tayyaresi hakkinda maiimat 
verdi: 

- Franaamn en son kabul ettiği 
Breget fabrikasının 410 tipinde, ye
ni motör\Ü, uzak keşif ve bombardı
man tayyareıidir. Vasati olarak aa· 
atte 310 kilometre sürate maliktir. 
Takriben 1500 kilometre uçuı rayo
nu vardır. Bu sebeple her vazifesini 
müstakilen ve kemali emniyetle ifa 
edebi ir. Sürat ve tealihatı itibarile 
hiç bir avcı tayyaresi tarafından ta
ciz ve taarruz edilemez. Dört ki~i
liktir. Altı mitralyözü vardır, bin 
kiloluk bomba taııyabilir. Te.lsizi var· 
dır. Fotoğraf almak için techizata 
maliktir. Rasadın kolaylıkla ifayi va
zife edebilmesi için son tertibatı ha
izdir. Tayyaremizin Eskitehirde tec .. 
rübesi yapılacaktır. 

Toergler 
Kurtuluyor mu? 

(Başi 1 inci sahifede) 
Coeringe bildirildiğini haber veriyor ki 
bu açıktan açığa bütün dünyada kararm 
tesir altında kalmıt olduğu hiasini do
ğurmaktadır. Bunun aksine olarak impe
ratorluk mahkemsi ağır ceza reisi M. 
Buenger bugün verdiği beyanatta Al· 
man usulü muhakematına tevfikan hük 
mün yarınki umumi celseden evvel kim 
seye bildirilemeyeceğini ve hiç kimse
ye bildirilmediğin ıöylemittir. Esaıen 
Reuter haberin verdiğ zaman ağır ceza 
mahkemesi henüz müzakered bulunuyor• 
du. 

Gayrimübadillerin emlak 
kayıtları 

Bundan bir kaç gün evvel bir ga· 
zetede aahlan cmlaklerin sahipleri 
çıktığı yazılmıftı. 

Y aptığnnız tahkikata göre, gayri 
mübadillerin emlak kayıtlannı çıkar
mak için Ankaradan üç memur ge:r 
diği doğru değildir. 

Ziraat bankasına ait gayri men .. 
kullerin kayıtları tapu müdürlüğünün 
mevcut memurlarının bir kıamı tara
fından ve dairedeki vazifeleri nihayet 
bulduktan sonra çıkarılmaktadır. 

Bankaca memurlara mesai ücreti 
aynca veri mektedir. Binaenaleyh ka
yıtlar çıkarılırken eshabı meaalilıin 
muameleleri de geri kalmamakta-
dır. • 

Bir silo yıkıldı 
ESKİŞEHiR, 21 - Ziraat Ban

kasının silo ittihaa: ettiği bina yağ
murlann tesirile yıkılmış bir miktar 
zahire zayi olmuttur. Nüfuaça zayi· 
at yoktur. 

kırk üç, Kara deniz sahili mıntakasında 
Rizede 22 milimetre ölçülmüştür. 
Ayın 21 nci gecesi Bolu dağında bir 

heyelan olmuş, nakliyat bir müddet dur
muş ise delıeman yol açılmııtır. Gece su 
huneti bir gün evvele nazaran mıntaka
lar içinde bazı yerler hariç bırakılacak 
olursa daha mülayim geçmif sayılabilir. 

T rakyada Lüleburgaz da sıfırın altında 
9, Orta Anadoluda, Kütahyada bet, şar
ki Anadoluda Karsta ve Erzurumda 3 
olarak kaydedilmiştir. 

Ankarad hava tazyiki düne nazaran İ· 
ki milimetre yükselmittir. Gece subu
neti sıfınn altında iki ve sabah yedi 
raıadmda aıfınn altında bir derece idi. 
Dün en yükıek suhunet zait dört dere
<eye kadar yükselmiştir. Dün hava ka· 
palı ve karlı geçmiştir. 

Şimal ve şimali ıarkden devamlı o
lark rüzgar esmiıtir. Yirmi dört saat 
:zarfında Ankaraya düten kardan ha11l 
olan su mikdarı iki milimetredir. Kar 
toprak sathını iki santim kadar örtınüı 
iıe de sonradan eriyerek leke halinde 
kalmıştır. Kar devam etmektedir. 

ç_:ANKIRI, 2. A.A. - Gece kar yağ
maga baılamııtır. K-.. devam ediyor. 

Kayseride evler çöktü 
KA YSERI, 22. A.A. - Yinni gün

dcnberi kısa fasılalarla devam eden yağ 
mu~dan bazı evler çökmüştür. İnsanca 
zayıat yoktur. Yağmur devam ediyor. 

ltalyada bir çok evler yıkıldı 
ROMA, 22 (A.A.) - Sürekli yağ

murlar neticesinde Cosenza vilayetinde 
bir çok evler yıkılmıştır. Montaldo'da 
d.?rti kişi enkaz altında kalarak ölmüı
tur. 

Dün yağan kar 
~ndilli rasathanesinden aldığımız 

malumata göre, dün saat 7 de ve saat 
14 te hava tazyiki 761 milim..U-e idi. 

... ~.ün ~üzg?r §İmalden esmiıtir. Aza
mı suratı sanıyede sabahleyin saat 7 de 
11, saat 14 te 9 mefre idi. 

Dün haraket saat 7 de dııanda - 1, 
en fazla hararet 1,5, en az - 1, saat 14 
te dışarıda - 1, en fazla - 0,2, en az 
- 2 derece idi. 

Dün saab on dörde kadar yağan ka
rın irtifaı 6 santimetreyi bulmuıtu. 

Bursada kar lırtıncuı 
BURSA, 22. A.A. - Bugün Borsada 

dahil olduğu halde Ulu dağ mmtakasın
da göz açtırmıyacak ıekilde ıiddetli bir 
kar fırtınası vardır. 

Bu şerait İçinde yolun vaziyetini tet
kik için Bursa dağ kulübüne mensup ka 
dınlı erkekli otuz kayakçı Ulu dağa bir 
yürüyüş yapmrılar ve yÜryÜ§Ü muvaf .. 
fakiyetle baıarmıılardır. Yılbatı tati
linde Ulu dağda kıt sporlan yapmak ü
zere 50 kadar sporcu şehrim'%e gelecek
tir. Bu seyahati Bursa dağ kulilbü ter
tip etıniıtir. 

MiLLiYET CUMARTESi 23 KANUNUEVVF.t 1933 

1 RADYO PROGRAMI 1 
ISTANBUL: 

17.JO Gramofon. 
18 Fraıttaı:ca der• (Müptedilere mahsuı) 
18,30 Belki• Haıum. 
19.30 Tanhurt Refik Be7 ,.. arkada11arı. 
21 Gramofon. 
21,30 Bedayii Musiki Hey'eti. 
ANKARA, 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Orkeatra.18,45: 

Alaturka aaı:. 19,30: Danı muıiki.J. 'lD ~iaa.• 
haberleri • 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16,30 Piyano ile parçalar, müıahahe, 17,05 

Hastalar te•elli netriyatr, 17,45 Eli•abet kili
•e•inden naklen Ora Kon•eri, 21,30 müıaha
be, 22,50 Gre.or.ien koro tarafından koro kon 
aeri, 23,30 Noel mÜ•ahabeai, 24,05 P.tü.aha
be, 24,0S Pl&k. 

BUDAPEŞTE 550m. 
13,05 Balalayka orkestrası, 14,JO Poıta me

murlarından mütet ekkil heyetin konseri, 17 
Ma aallar, 18 Noele a:t müsahabe, 18,35 Ka· 
narya nasıl yetittirilir? konferans, 19 Stt-pban 
Bertha nlon takımı, 20 Mü .. habe, 20,25 Pa
lim Pertia Siıan takımı, 21,20 Aktam haber 
leri, 21,35 Birer perdelik üç stüdyo ıkeçi. 23130 
Hava raporu, 23,40 Sahibinin •esi plilları, 

V 1 Y A N A 518 m. 
17 Çocuk koroau itlirakile Noel ha-.a1arı, 

Beytüllahimda Noel, 18,25 En yeni aramofon 
pli.klan, Müsahabe, 20,05 Halk muaiki•İ Max 
Schönherr , Dario Medina, Pepi Vichart, rad
yo orkea~ra•ı, İatirahatJerde haberler ••· 21,10 
Avdet i simli pİyeı, 21 ,50 Joaepb Haas, Noel 
aecesi Ferdinand Habel, Erika Rotika Yı1 Vi
yana ıenfonik takımı, 23~0 Son haberler, 
ZJ,35 Bar muıikiıi Oaıe barından • 
MILANO - TORINO • FLORANSA• 

TRIYESTE. 
18 Kadın neıriyatı, Oda musikiai plak ite, 

18 Pli.k, 20,40 Pli.k, haberler, 21,0S Pli.k, ha
berler, 21,40 Atk içkiai isimli Doniz.etti'nin e
serlerinden opera tem• ili. 

P R A C 488 m. 
17,05 Kon•er. 17,50 Mektep neıriyab, 18,35 

pli.k, 18,50 Pli.le, 19, 10 Zirai müaababe, A
mele netriyah, almanca !'etriyatı, 21,05 Bra
tislaYa tiyatroaundan naklen: ebeaaümler menı• 
leketi ismindeki romantik operet temaili. 

ROMA - NAPOLI • BARI. 
18 Orkeatra konseri, 20,30 Pli.k1 haber1er, 

21 Haberler, pli.k, 21,45 Pli.k konaeri, 22,10 
Hakimin. ilerleyiıi, isimli piyes, 22,50 Muhte
lif aletler Ye taıanni konaeri. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa, pli.k, haberler, pli..k, 17,20 Mek-

tepli n•t•iyall, 18 Lafayette tekerciıinden 
naklen musiki, 19, Haberler, 19,15 konser 
naklinin deTamr, 20 Oniyeraite radyosu, 21,20 
Pli.k 20,45 konferans, 21,05 Oancean.irı ida
resinde muallimler korosunun konseri. 

BRESLAU, 325 m. 
1 Kar7ıtık hafif haTalar, 17,15 Noel Mü

ıahabesi, 18,10 Net'eli muaiki., 18,30 Kahra
manlıia dair netriyat, 18,.50 Noele m~h.aua 
aanatki.rane ıarkılar, l~,20 AktuaUte, 19,50 
Müaababe, 20 Münihten Milli neıriyat Haen• 
ael operete( iamindeki Humperdinckin eıerle
rinden küçüklere mahsua bir opera temai.li, 
21 Habrler, 21,10 Halk müsildai, 23 Haberler, 
23,35 Münih'ten Gece musikiai. 

24 kAnunuevvel pazar 
ANKARAı 

12.30 - 13.30 Gramofon. 18 Orkeatra: Rof.· 
sini Ouerture Semiramis. Kalman Potpourri, 
Dayader. 18,45 Alaturka ıaz. 20 Ajana haber
le..-i, 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16,20 Orkestra, 17 Çocuk proıramı, 17,30 

Plik Yükaek artiatler, 17,45 Mü•ahabe, 18,20 
iyi haber isimli muailc.ili temsil. 19 Müıahabe, 
19,40 Taıannili konser, 20,05 Muhteljf ıöz
ler, 20.SO Senfonik orkeatra konaeri. 21,50 
Haberler, 22 Konferans, 22,15 Konserin dcı· 
vamı, 23 Neı'eli net riyat, 24 Müsahabe, 24,05 
Plik 24 Noel ne4riyab Kiliseden naklen. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
13,:--1 Opera orkestraaı, 15 Odeon plikla

rı, 16 Zirai lays!yeler, 16,SO Çocuk ıarkıları, ' 
17,30 Mektep netri)'ab 18 Skeç, 18,30 Spor 
18,40 Orkeatra, 19,30 Plik ile konferan•, 20 
Kili•e canları, 22 Londra radyo•u Yaaıtaai!e 
Beytülhamt'tan naklen, Noel dua••• 23,55 Noel 
neıriyah, 

B O K R E Ş 394 m. 
10 Ruhi netriyat, 11,30 Keza, 11,45 Ruhi 

musiki. 12 Pli.k , 13 Pla k, 14 Haberler, 14,15 
Plılk, 17 Köylü ne. riyalı, 18 Jean Marco ta
kuıu, 19 Haberler, 19,15 Jean Marco takımı
nın konıerine devamı, 20 Oni..-eraite radyoau, 
20,20 Pli.k, 20,45 Konfera.na, 21 Taıanni 
Noel havaları, 22,45 Son haberler, 

B R E S L A U 394 m . 
17 Hafif musiki Radyo orkeslraıı, Haberler, 

19 Musikili Noel netriyatı, 19,30 Noel çan• 
ları, 19,40 Kimseaizlere a:öre Noel,20 Konre
rana, 20,15 Nord-Ost~ Süd -Veat iaimli bir 
neıriyat , 21 Noel ıarkıları, 21,25 Taıannili 
Koro orkestra konaeri, 22,05 Mu•ahabe , 23,15 
Avrupanın en wüxel Noel tarkdarı, 24,05 Mu
kaddes ıeç isimli tar kıh neıriyat, 1: T aaan· 
nili or• konaeri, 2: Son. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,35 Gürcü Koroau'nun Noel haTaları, 

18,0S Plik hafif muaiki, 18,20 Müu.habe, 
19,SO Kuintet konseri, 20,20 Saat ayarı, 20,30 
Karıtı.k. neıriyat , 21,20 Noel sohbeti, 21,50 
Ruhi Te sulh hakkında. neıriyat, 22 Beetül~ 
hamt' tan naklen rubi: neıriyat Londra vaaıta
aile nakil, 22,15 Pli.le: ile Noel havalan, 23 Ha 
herler, 23,15 Akıam konseri Radyo orkestra• 
aı, 23,50 Kiliseden na.kil, 1 Stephan Kilisesin
den nakil. 

25 kAnunuevvel pazartesi 
ANKARA: 

12,30 • 13,30 Gramofon. Gramofon. 18 Ala
turka •az. 18,45 Dana musikisi. 19,20 Alatur
ka ıaz. 20 Ajana haberleri, 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Çocuk netriyatı, 17 ,30 Pli.k yükaek ar

tiıtler , 17,45 Müsahabe, 18 Orkestra halk 
musikisi 1 19 Muhtelif, 20 Umumi Avrupa 
Konseri, 21 Muaikili muaahabe, 22 Müaaha
be, 22,15 Piyano konaeri, 23 Spor haberleri, 
23,10 Dans eli.kları, 24 Müaahabe, 24,10 Danı 
pli.klan, 

BUDAPEŞTE 550 m. 
13,45 Opera orkestrası, 15 Sahibin.in Sesi 

p)iklan, 16 Stüdyo temajli çocuklara, 17 Or· 
keatra konseri, 18 Noel aöhbeti, 18,30 Spor 
18,40 Taaanni ve orkeatralı Noel konseri, 
19,40 konferana, 20,10 Şandor Bura Siaan mu 
aikiai, 23 Net'eli sözler, 21,30 Emmericb Kal· 
ınan'ın eaerlerinden Csarda• (Çardat) isimli o· 
peret temaili, 23,45 Haberler, Müteakiben 
Geora Gutenberı c:azbandı, Tas-annili. 

B 0 K R E Ş 394 m, 
13 Plik, haberler, 14115 Plik, 18 Sibiceano 

orkestra•ı Karıtık muaiki. 19 Haberler, 19,15 
Orkestranın devamı, 20 Üniversite radyoıu1 
20,20 PJi.k , 20,4S konferans, 21 İki perdelik 
Seare Mare iaimli Brediceanonun opera tem• 
aiti Stüdyodan. 

BRESLAU 394 m. 
17 Taaannil Noel musikisi, 19 Petermann'ın 

Sulh alr.dı iaimli temsil , 19,35 Hafif muaiki, 
20 Duvarların Ziya •eceai iaimli milli neıri
yat, 21 Daa Chriatelfein iıimli opera, 22,30 
Muhtelif, 24,05 Gece muaikiai, 2,20 Eıki Al
matıl kiliaelerinden nakil. 

V 1 Y A N A 518 m. 
16,30 Vilhelm takımı Hafif musiki, 18 J •• 

panya çobanları ve Noel, 18,30 Oda musikisi 
MNrecker·Kartet takımı, 19,30 yetimlere yar
dım, 20 Eli .. bet Schumann tarafından ıarkt-
1ar P~yanist Leo Ro•enck, 20,50 Saat ayan 
ve aaıre , 21 Johann Strauıa'un eıerlerinden 
operet .parçaları Şen muhaberebe, 23,20 Pli.k 
konserı, 

26 hAnunuevvel salı 
ANKARA: 

12,30 • 13,30 Gramofon. 18 Orkestra : Schu 
mann Ouverture Manfred, Gluck Fantaaie 
Aceat. Rachmaninoff Pr lude. Straua Valse' 
du und du. 18,45 Alaturka au.. 20 Ajana ha
berleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,20 Orkeıtra konaeri, 17 Cocuk neıriya

tı'..17,30 Yüksek aan'atkirlartn plakları, 17,45 
'4uaahabe, 18 Konferana, 181 15 Koro iıtira-

kile senfonik konaer, 19 Müsahabe, 19,45 
Piyano refakatile taıanni. 20 Müaahabe, 20,30 
Pli..k 20,40 Müaahabe, 21 SaYoya otelindeki 
balo İ•İmli Paul Abraham'ın eıerl•rinden O• 

peret. 24 Müıahabe, 24,10 Dan• muaikisi. 
B U O A P E Ş T E 550 m. 

13,30 Gitar konseri, 14,45 Askeri bando 
lcon•eri, 16 Genç kızlara proıram, 16,30 
Sevilen Plaklar, 17,30 Müu.habe, 20 Köy No• 
li, 21 Viyanadan naklen ranz; Lehar Radyo 
popuriai, 22,30 Haberler, 2,50 Triyo konseri, 
24 Macar Noeline dair 24,30 lmre Magyari 
Siııan mu•ikiai. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Haberler, plik, 14,15 Pli.k 18, Motoi or• 

lceıtrası, karıtd, musiki, 19 Haberler, 19,15 
Motoi orkeatraaı. 20 Oni.,.eraite radyosu, 20,20 
Plik, 20,45 konferans 1 21 Romen besteleri, 
21,30 Konferans, 21,45 Romen tarluları, 22,15 
Dana musikisi (plik). 22,45 Haberler, 23 San. 
Rcmo lokantasından naklen hafif musiki, 

BRESLAU 394 m. 
16 EEv musikisi, 17 Hafif mu•iki, 18,40 

Bariton muıanni İştirak.ile Alman ıarlulan 
19 Noel aexintisi, 19,20 Şarkılı muaahabe, 
20 Nürenberc'ten Milli ne1riyat, 20,40 Mü
nib'ten Jupiter-Senfoniai, 21 konferana, 22 
Konferans, 22 Dietricb - Eckart'ın ıarkılarL 
22,20 Neı 'eli mua.iki, 23,30 Son haberler va. 
24,15 ten aababa karıı 3 ç.e kadar: Karııık 
muaikili neıriyat, 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,20 Balet ve operet parçaları, T autenhayn 

tuarteti. 19,50 Saat ayarı vesaire, 20 Fraruı: 
Lebar tarafından idare edilecek Radyo popu
ria Viktor Hruby, Popuriye Vanda Achael, 
Judith Bokor, Ricbard Tauber •e Tauten
hayn'in ittiralJerile ve opera orkestrası re
fakatile, 21,30 Haberler, 21 ,40 Kıt leaanla• 
rt, isimli piye•, 23,40 Dana pl&klarL 

27 kanunuevvel çarşamba 
ANKARAı 

12,30 .. 13.30 Gramofon. 18 Orkestra: Ve
ber OuTertur• Jubel. Keman konseri (Eltrem 
Zeki B. Puccini antaiaie La boı.eme. 18,45 
Dana muaiki•i. 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O VA 1411 m. 
17,10 Çocuk.: provamı. 17,40 Müsahabe, 11 

Taıanni pl&k. 18,10 Oda muaikİ•İ. opera takı
mı u.n'atki.rlan tarafından, 18,50 Müıahabe, 
19,20 Hafif musiki, 20,05 Muhte(jf ıözler, 
21,05 Hafif muaiki, 22 Musahabe, 2,15 Taıaa
nili Konaer, 23 Müaahabe, 23,30 Dan• muai· 
kisi, 24 Mü.sahabe, 24,10 Dan• musikisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m . 
13 Kilise çanları, 19,05 Salon orkeatraıı, 

14,30 Polia takımının konseri, 18,30 Polydor, 
Bruns..-ick pli.k.ları, 19 Der• (ita.), 19,30 Pi
yanelu konaer, 20 Amele neıriyatı, 21,40 Stüd
yo temaili, 22,40 Haberler, 23 Simi Kurina 
Sisan takımı 24 Opera orkestrası taraftndaa. 
b-~ ~ 

B 0 K R E Ş 394 m . 
13 Boraa haberleri, pli.k, 14 Haberler, plak, 

18 Fanico Luca orkestrası Popüler Romen 
musikisi, 19 Haberler, 19,15 Orkestranın de
Yamı, 20 Oniveraite radyosu, 20,20 Pli.k, 20,45 
konferans, 21 Radyo orkes,traaı, 21 140 Müta
lea, 22 Radyo orkeatraaı, 2,45 Son haberler, 

BRESLAU 394 m. 
17 Hafif musiki, 18,50 Şarkılar, 19,10 Mü

aahabe, 20 Ay doidu Uimli musikili neıriyat, 
21,10 Kar tozları, isimli teınail, 23 Haberler, 
23,35 Gece muaiki. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
18,20 Zamanrmı%1D beatelerinden Viyana 

muaikiai Joıef Rinaldin.i, Louise Helletscru· 
ber, Alfred Jerıer, Otto Schulhof, Sedlak
Vinkler·Karteti, 19,10 Kanaı:zlara ta.,•İyeler. 
19,35 llı:tiaadiyat, 20 Askeri Kon•er, 5 cı su
yari bölüiü takımı, 21,20 Müaahabe, 21,35 
Ork.eatra konaeri, Dr. Rudolf Veirich, Vladi
mir Kaczmar, Viyana Senfonik heyeti, 23,10 
Haberler, 23,ZS Ecnebi eaperanto ıerviai, 
23,40 Oaae barından naklen Bar muaikiai. 

28 kanunuevvel perşembe 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 18 Alaturka aa:ıı:. 18,45 Vi
yolonsel konseri Edip B. 19,20 Alaturka. aaz. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m . 
13,05 Pli.k, 16,40 Hafif musiki, 17,40 Mü

aaha be , 18 Pli.k , 18,10 Musababei musikiye, 
18,20 Şubert ' İn eaer1erinden piyano konseri, 
18,50 Köylü cençler mahsus neıriyat, 19,03 
Konferana, 21 Popüler konaer tal'annili, 22 
Müsahabe, 22,15 Konseri devamı, 23 Dana 
ınu•ikisi, 24 Muaahabe, 23,10 Dans muaikiai. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Kuartet ~nseri, 14,30 ltıiz muaiki 

c.iJerin konseri, 18 Knnferan•, 18,30 Der• 
(İnci.) 20 Konferana;, 20,30 Offenbach'in e
serlerinden 4 perdelik Hoffmann'ın Hikiyele 
ri i•imli opera temıili Büyük operadan nak
len, rt1üteakiben Maudita Salon takımının kon· 
•eri. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Borsa haber1eri, Pli.k, 14 Haberler,pli.lc, 

17,15 Çocuk netriyatı, 18 Dinico talattır tara~ 
fından karıtık muıiki, 19 Haberler, 19,15 Or
kestra konserin.in devamı, 20 Oniveraite net· 
riyatı, 20,20 Kn.nferanı, 20,40 Pli..k ile bir o
pera temaili. 

BRESLAU 394 m. 
17 Net'eli tark.ılar, 18,30 Müıahabe, 18,50 

Piyano konaeri, 19,10 Zirai netriyat, 20 Mo
zart'ın e•erJerinden mürekkep konser, 21,10 
Avu•turya isimli netriyat , 21.30 VeuTe Jo
J't"Use Neı'eli dul kadın iaimli Franz Lehar 
ın operet temsili, 23,20 Haberler) 23,30 Kurt 
Sell'in Amerika haberleri, 24 Kartel yayli &• 

Jetler konaeri, 24 Neı'eli muaiki 

V 1 Y A N A 518 m. 
16,SO Sesli film parçaları, 17,35 Ski haber• 

leri, 17,50 Talr.Yime ait taribç:e, 18,15 Şarkı
lar ve hafif havalar Harret Hendera,18,55 Pra 
tik bilriler, 19,20 Atiye bir bakı-t, 19,45 Ti
yatro habet'leri, 19.SS Bü,.ük operadan nak
len Don C.rloa iıimli Verdinin eaerlerindea. 
opera temaili, 23,35 Kar havadialeri, 23,45 Jo
aef Holzet' takımının orkestra konseri • 

29 kanunuevvel cuma 
ANKARA: 

12,30 • 13,30 Gramofon. 18 Keman konıeri 
Ekrem Zeki B. 18,40 ranaı:zda dera. 19115 
Gramofon~ 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O VA 1411 m. 
17,10 Piyano kon•eri, 17,40 Müaahabe, 17,SS 

Pli.k , 18,15 Solist san'atki.rlarm ittira.k.ile 
lı:onıer, 18,50 Ziraat, 19,20 Dana pl&kları, 20 
Müaahabe, 21 Müaahabe, 21,15 Senfonik kon
aer, 23,40 Siaan muıiki•i, 24 Müsahabe, 24,10 
Siaan muaikiainin de't'amr. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Konetr, 14,30 Siaan muaikisi, 16,30 

Çocuk netriyab, 18,30 Maudita u.lon takımı, 
19,10 Stenosrafi derai , 19,40 Radyo konseri. 
20,10 Müaahabe# 20,25 Sab.ibinin sea.i plil.ları, 
21,10 Müıahabe, 21,50 Operet parçaları ta
aannili). 23,15 Haberler, 24 Euıen Pertis Si
.-an takımı. 

B0KREŞ 394 m. 
13 Bor•• baberleri, plak 14 baberJer, plftk, 

lf. Radyo orkeatraaı Masıon, Valdteufel, Puc
cini, Nottara

0
19 Haberler, 19,15 Radyo or

kestrası, 20 niverıite radyosu, 20,20 Pli.k, 
20,45 Konferans, 21 Senfonik Konser ( Alfred 
Alleaaardesconun idareıinde •e filharmonik 
takım tarafından, 21.SO Mütalea, 22,05 Kon
•erin devamı, 22,45 Son haberler, 

BRESLAU 394 m. 
17 Ha.fif muıiki, 18,30 Müsahabe, 18,50 YüJc: 

sek Plalz'a mahau• milli dan•lar, 19,10 Müaa
habe, 19,30 Keza, 20 Millet it ba,ında isimli 
musikili milli: netriyat. 21,0S Haberler, 21,10 
Hafif ınusi.ki, 21,30 Romantik neıriyat (Sen
fonik muaiki, 23 Aktam hab•rleri, 23,20 Saat 
ayarı •eaaire, 23,35 Hafif musiki,.. 

V 1 Y A N A 518 m. 
16,50 Şarlıılar Clariase Stuckart, Dr. Paul 

Lorenaki, Cbarlea Cerne, 17,35 Kadı-n aa.>.ti, 
18 Methur tnücevfıeral •e buneai latımıt olan~ 
lar, 18,25 Muhtelif 20115 Saat ayarı, ve aaire, 
20,35 Haftanın haber icmali. 20.SS Cbarly 
Caudro caz bakımı. 2,15 Haberler vesaire. 
22,30 Orkestra Kari Auderieth, Dr. Sie.fried 
Seidner, Kurt Kettner, Viyana oda muai.ki, 

İhracatın kontrolü 
(Başı l inci sahifede) 

tında bulunacak ve rekabetlere mey
dan verilmiyecektir. 

2 - Sanayi, ziraat ve dahili ti· 
caretin himayesi yeni ve faydalı esas· 
lar dahilinde yapılacaktır. 

3 - Kurulacak ve himaye edile
cek sanayi bütün mevaddı İptidaiye
sini dahilden temin eden sanayi ola
caktır. Şimdiye kadar her nevi sa· 
nayi himaye edildiği için iptidai mad
delerini hariçten tedarik eden sa
nayi lüzumundan fazla, hatta zarar .. 
1ı olarak inkitaf etmiıtir. Bu neviden 
kurulmuş olan fabrikalar, zamanla 
iptidai maddelerini memleket dahi· 
!inden tedarik edecek bir ıekil ala• 
caklardrr. 

4 - Hususi müesseseler ve eıhaı 
elinde bulunan sermayenin it saha· 
aına çıkması ve müsmir olması temin 
edilecektir. 

5 - Memleket iktısadiyatımn İ· 
daresi tamamen İktısat vekaJeti elin
de toplanacak ve memleket iktıaadi
yatıru alakadar eden a§lerle meığul 
olduğu halde hiç münasebeti olmı
yan veki.letlere bağlı olan bazı dai· 
reler 1ktısat veki.letine bağlanacak· 
tır. 

Programın bu ana hatlannda şu 
esaslı noktalar bulunmaktadır: 

Büyük ihracat mallanmıza ait müna
sebetlerin tetkilatlandınlması. Bu tetki· 
!atlandırma, ihraç esnaamda fiatlarda vu 
kua geeln tenzilatı kartılayacak ve bua 
lann müstabıilin menfaatini koruyacak 
şekilde ve icap ederse, hükiimet tarafın· 
dan nakten yardun edilmek suretile ya
pılacaktır. 

Büyjik ihracat mallarımız, her türlü 
hileden masun olarak ve Türk malları· 
mn hakiki nefasetini hariçte tanıttıra· 
cı.k tekilde atandardize edilecek ve bu 
hususta geni§ tqkilat ve teıebbüslere 
giri~ilecektir. 

Ticaret ofiai, hariç memleketlerle o· 
laı. iktisadi münasebetlerimizi gerek rek 
lim ve gerekse içinde yaıadığımız dev· 
riıı bütün tahavvülatı noktaamdan her 
türlü harektleri en modern tarzda ve en 
seri tekilde takip etmek üzere merkezde 
genit teşkilatlı bir harici ticaret ofisi 
vücuda getirilecektir. 

iş hareketlerini ve cemiyeti akvama 
girmemiz dolayisile beynelmilel noktalan 
Türk devletinin taahhüt ettiği beynelmi 
le! mesaiye müteallik harelıatı yakından 
b\kip etmek üzere bir it bürosu ihdas o
luMcaktır. 

Memleketimizin iktisadi hareketleri
nin mühim bir noktası olan şjrktt 
ler, sigortalar, bankalar, kooperatifler, 
sahasında devlet murakabesini daha ya
kından takip etınek üzere bir ıekle so
kulacak ve ayni zamanda bu dört çetit 
teşekkülün faaliyetleri eaaslı surette ta
kip edilecektir. 

Kredi hareketleri geçen ıene kabul 
edileı ve memleketin ödünç para iıleri 
kanunu ve halk bankası kanunları ile dev 
Jetin küçük krediyi tanzim hususunda al 
dığı kanuni tedbirleri en kıaa zamanda ve 
en modern ıekilde tahakkuk ettirecek su 
rette tanzim edilecek ve bu suretle bir 
taraftan tefecilikle mücadele edilirken, 
diğe rtaraftan da esaslan hazırlanan 
Halk bankası teşkilatı bir an evvel fiile 
konulacaktır. 

iktisat vekaleti iktisadi cepheden al
dığı büyük tedbirlerin ıeyirini yakından 
takip etmek ve teşkilatının faaliyetini mu 
rakabe altında tutmak üzere bir teftiı 
heyeti kadrosu vücuda getirecektir. 

Bundan başka programın aanayi kıs· 
mında gerek mevcut ve gerekse timdi 
den sonra vücude getirilecek eşyaya a.it 
ranayi müesseselerinin İstifade edecek
leri muafiyetler ile mevaddı iptidaiye 
list~leri hakkında da hükümler vardır. 

Bu hükümlerle mevcut aanayün isti
fade edecekleri muafiyetlerin nisbet ve 
hudullannın 5 ıene için değiımiyecek 
surette teıbit edilmesi ve bu aanayiden 
mevaddı İptidaiyelrini dahilden tedarik 
<'deceklerin bu müddetin hitamında buna 
imkan bulabilmeleri için tedbirler dütü· 
nülmektedir. 

Efrat tarafından yeniden vücuda geti
rilecek aanayie muaffiyet verebilmek i
çin hu aanayÜn daha %İyade mevaddı ip 
tidaiyesi memlekette mevcut veya kabi· 
li tedarik aanayi ıubelerinden alınası ba 
dema esaslı bir prenaip olacaktır. 

23,30 Palmhof kahYesinden naklen dana mu• 
aikiai. 

30 kAnunuevvel cumartesi 
ANKARAı 

12.30 • 13,30 Gramofon.. 18 Orkeatra: Bet
hoven Symphonie Paatorale. 18,45 Alaturka 
su. 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
18 Soli.at konseri, 18,SO Müaa.babe, 19,.20 

Koro konaeri, 20 Mii.nh.abe, 21,05 Hafif m.u
aiki taııannili, Müaababe, 22,20 Polonya mu
•Ütiainden rnürekkep konaer, 23 Dana mwİ• 
kisi, Müaahabe, 24 Vilııadan nakil 7 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Radyo konseri, 14,30 Salon takımı ta 

rafından ~onaer, 18,20 Plak 19 Müıahabe, 
19,40 Emıl Roaa salon talamı, 20,30 Müaaha
he, 21 Haydn iıimli bir akeç, 22,30 Haberler 
22,50 Bela Rac:t aigan takımı, 23,50 LudTi~ 
Ratjer idaresindeki opera orkestrasının kon
aeri. 

BOKRES 394 m. 
13 Boraa babftleri, plik, 14 Haberler, 14,15 

Plik , 17,15 Mektepli netriyab, 18 Lafayet p11.• 
tııc.ıaından nalJen hafif mu•iki# 19 Haberler, 
19,15 Hafif musikinin devamı, 20 Oniveraite 
radyosu, 20~0 Plak , 20,45 lıı:onferana, 21 Je,n 
Niculeıco tarafın.dan tal'anni, 21,20 Radyo or
kestrası, 22 Amatör saati, 22,15 Radyo or• 
keatraaı, 22,45 Haberler. 23 Romen. muaikiai. 

BRESLAU 394 m. 
17 Halk muaikiai taaan.nili, 18,30 Mü•ahabe 

18,50, Gitar Ye piyano lıonaeri, 19,10 Kilis• 
· çanları, 20 Berlinden Beethoven, Schumann, 
Brahma'ın eaerlerinden mürekkep büyük kon
aer, 21 Haberler 1 21,10 Rubu habia iaimli 
mu•ikil bir radyo temsili, 23 Haberler, 23.,?G 
Gece mwikiai Radyo orkestrası. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17 ,25 Koro konaeri Viyana Erkek taıanni 

lı.oroau heyeti, erdinand Croamann, Doktor 
Reinbold Scbmid, 18 Musahabe, 18,25 Pli.it 
hafif muaiki, 19,lQ Aktuahte, 20 Radyo orkea
traaı, Holzer'in idaresinde , 21 Naaibat1 21 105 
Verdinin eıerlerinden Atk Ye ~alcançhk hava
ları Cari Alvin, Roae Merker, Kolnman von 
Pataky, Dr. Emil Schipper, Vi1ana Senfonik 
heyeti. 22.45 Aktam. haberleri. 23 Alıtam J..an· 
seri. 

M•hk•melerde 

Kasabada 
Üzümcülük 

--o--

s 

yeni kooperatif faydalı 
işler görmeğe başladı 

Kasaba (Milliyet) - Memleketin 
milli iktııadının bugünkü tartlarda e
saalanru teıkil eden zirai istihsalcılığın 
aon senel~rde uğradığı buhranlı vaziyet 
bilhassa memleketin en kıymetli mahsu 
!ünü tetkil eden üzüm üzerinde de çok 
büyük rahneler açan b:r vaziyet ihdas 
eylerıi!tir. 

Bu müıkül vaziyet kartmnda müs
tahsillerimiz son zamanlar kendi kendi
lerini bu müşkülattan l<urtarabilmek ;. 
çin güvenilecek en em'n kuvveti gene 
kenıfisinde hiasetmeğe batlamıı, bugün 
bu iş ve iman<nı tatbik ıahaaına geçir
miştir. Bu da muhitimizde bulunan müa 
tahsil kitlelerinin umumi alakasını uyan 
dıran kooperatifÇilik teklinde tecelli et
miştir. Şelıriınizin en varidatlı mahsulil 
olan üzüm üzerinde bun&ın 3 • 4 ay ev
vel çok hamiyetli hemşerimiz; mebuı 

Y •tar Beyin teıebbüılerti ile vücude ge 
tirilen bağcılar satıı kooperatifinin aon 
aylarda tasdik olunan eaas mukavelena
mesi üzerine bu kooperatif resmen te
tekkül eyl...Uı ve adare mecliıine C. H. 
F. idare heyeti reiıi Cevdet, ziraatçı Ha 
san Fehmi, Etem Kaya ve Dr. Yusuf 
ve Seyfi Beyleri seçerek faaliyete bat
lamıttır. Çok kıymetli idare meclisinin 
geceli gündüzlü mesaisi muhitte uyan
dırdığı büyük ümit ve alika neticeai 
faaliyete baılaması bir ayı teıekkül 
müddeti doldunnadığı halde 1000 çuval 
kadar üzüm aevkeylemek &mki.rum elde 
etmiı ve ortak adedi de 120 rakamnunı 
geçmittir. Kooperatifimiz Manisa bağ
cılar kooperatifi ile mesaisini ileride ü
zümcülük üzerine çalı§Acak bir üzümcü 
ler kooperatifi konfederasyonu VÜCU• 
de getirmek ıartile tevhit eylemiı ve 
bu gün Madisa kooperatifinin kanalın
dan noahıullarıru ihraç eylemeğe batla· 
mııtır. Bu teıkili.t hareketi müstahsilin 
bugünkü vaziyetini kurtaracak bütün 
müstahıil muhitinde nurlu bir hareket 
telakki olunmaktadır. 

Ocak kongreleri 
MERSiN, (Milliyet} - C. H. 

Fırkası ocak kongrelerine hararet· 
le devam edilmektedir. Bu sene 
mukayyet azalar tarafından göste
rilen alaka her senekinden daha 
fazladır. Fırka vilayet ve kaza he
yetleri reisleri bütün kongrelerde 
bulunmakta ve dileklerle çok yakıı 
dan alakadar olmaktadırlar. 

Zongutdakta tahvil satışı 
ZONGULDAK, (Milliyet) 

Dahili istikraz tahvilatının (8) se
risine de Zonguldaklılar, geçen de 
fa olduğu gibi, bu defa da büyük 
mikyasta ittirak etmek üzere tim
diden hazırlıklara başlamıtlardır. 
llk parti olarak Amele Birliği na
mına yüz bin liralık tahvilat alın
masına karar verilmi~tir. 

Yakında Filyos • Zonguldak ve 
Ereğli demiryolunun da yapılması 
saadetine erecek olan Zonguldak
lılar, bizi Ergani madenine ulaştı• 
racak demiryoluna ait olan bu mil 
li istikraz hareketine, daha ~uurlu 
bir varlık ve özlü bir iman ile sar~ 
mışlardır. 

Bereketli · yağmurlar 
MERSiN, (Milliyet} - Mersin 

Vilayeti dört seneden beri kurak
lıktan mustariptir· Bu sene de yağ
mursuzluktan korkulmakta idi.Son 
günlerde yağan mebzul ve bereket• 
li yağmurlar enditeleri izale etınit
tir. Köylü ve bahçeciler sevinç içe
risindedirler. Bu sene feyz ve bere
ketli mahsill alınacağı unutulmak· 
tadır. 

Hacı Husnu Bey 
MERSiN, (Milliyet} - Mülkiye 

Batmüfettiti Hacı Hüsnü Bey teh• 
rimize gelmit ve hükumet konağın· 
da kendisine bir daire ayrılmıftır. 

Mumaileyh teftişlerine baflıya
caktır. 

Mersin belediye butçesi 
MERSiN, (Milliyet} - Şehrimiz 

belediyesinin 932 senesi kat'i he
sap bilançosu vilayet makamınca 
tetkik ve tastik edilmittir, 

--o--

Limon kooperatifi 
l\.1ERSIN Burada ehem-

miyetli bir mikdarda portakal 
mahsulü dde edJıliği halde timdiye ka 
dar portakal üzerine muamele yapan bir 
iki tüccar aralannda bir anlatma yapa. 
rak portakalları ucuz fiyatla almakta, bu 
yüzden portkal müstahsilleri mallannm 
değer fiyatlarını elde edememekte idi
ler. Haber aldığnnıza göre müstah•il
ler aralannda tfrket kurmaya ve Anka 
ra, lzmir, lstanbulda da b:rer şube aç
maya karar v.ennir"e• dir. Merıinde 
portakalcıhğında bnkişafmı -.,min ede • 
cek olan bu şirketin bir an evvel faali
yete geçmesini dileriz. 

Sivasta elektrik 
SİVAS, (Milliyet) - Sivası nura 

kavu,turmak için çalıtan müeıseae so
kaklara, caddelere elektrik tesisatı 
yapmakla metguldür. Ramazanın on 
beşine gelmezse bayrama muhakkak 
tesisatı ikmal edeceii ümit edilivorc:.. 
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Hergün bir yazı 

Ramazan nasıl geldi? 
ikramiyeli 0 

/ 0 5 f aizli1 

u~~~~?M~~ı.arı 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

ı Tramvay~a Bir 
Muhavere ... 

- Aman parmağım .•. 

Bu sene pek sessiz sadasız oldu, fakat 
Şehzade başında gene canlılık var 

Ayvalık suratyolı. ''B t t•b• ea•tı•ıaAn BAND1RMA vtpuru 23Bi- 1 ' ' er 1 ın 1 ~i;c~eK;rr~eci ~~~~!t~t ! 

- Af edersiniz! I 
- Ama dehşetlı canımı yaktıntı 
- Arğınızda nasır vır galiba .. -
- Nasıt, hem ne nas.r ... 

Bektaşinin birini ııcak bir yaz 
Ramazanında hararet bastırmıf. 
Çeşme batında maşrabaya sarılıp 
lakır lakır su içerken birisi gör· 
müt: 

- Aman, baba erenler •.• Ne ya· 
pıyorıun? Ramazan geldiğinden 
haberin yok galiba. •• 

Bektati gülmüt: 
- Haberim var ama, Ramazan 

her sene gelir. Fakir ise, bu dün
yaya bir kere gelirim! 

Ben bu sene, Ramazan geldiği· 
nin, Bektaşi gibi biraz geç farkına 
vardım· 

Sahurda gümbürdeyen davulun 
ıesini, ağır uykumun arasında duy· 
madım bile .•• 

ilk günü, sokakta eli tespihli bi
rine rastlar mıyım, diye etrafıma 
bakındım. Yağmurdan herkes bi
reı tarafa 11ğındığı için meydanda 
ktmseleri göremedim. 

Ramazan, öteden beri Şehzade· 
başını sever. Acaba oraya uğraınıt 
olmasın? 

Tramvaydan inerken, anladım 
ki tahminimde yanılmaınıtım. Ra
mazan, gelmit• •• 

Bana bunu ilk haber veren, kıra· 
athanenin duvarına astıklan "meş
rubat" tarifesi oldu: Kahve, çay 
y<!!di buçuk; gazoz on •. Senenin 
on bir ayında içinde ıinek uçmıyan 
bu genit kahve, daha öğle saatin
de kapısına kadar dolmuftu. Artık 
bu müşteri bolluğuna kavuştuktan 
sonra da fincan dolusu kavrulmut 
arpayı adama beş kuruşa içirmez
ler ya. • . Adı kıraathane olan bu 
koca salonda gazete, mecmua oku
yan tek kitiye rastlamadım. 

Kimi tavla, iskambil atıyor; ki
mi çene yarıştırıyor. Kimi de bir 
köşeye çekilmif, nargilesini toktır
dahyor. Belli ki hepsi de Ramazan 
dan kaçıp buraya 11ğınınıtlar-

Gürültüden, dumandan nefes a
lamıyacak hale gelinciye kadar o
turdum. Baktım ki daha fazla ka· 
lırsam, fena olacağım. Çıktım. Cad
dede dolaşırken, minimini bir dük
kanın önünde töyle bir ilan gözü
me çarptı: 

"Görülmemit vahti canavar .. ,, 
"Ahalii muhteremeye ! .. Sinema

larda hayallerini seyrettiğiniz ve 
burada asıl canlısını göreceğiniz 
Alp ve Hülya ( ! ? ... ) dağlarının 
vah'i hayvanlar~an yansı öküz 
( !), kulakları merkep ve yüzü bir 
metre uzunluğunda ( !) olan bu ga
rip malı!Uku bet kurut mukabilin
de seyrediniz ..• ,, 

Perdeyi aralıyarak içeri girdim. 
Çıplak ayağına ökçesiz yarım kun
dura giymiş bir delikanlı; "buy
run,, diye yol gösterdi. 

Sordum: 
- Nerede bu vahşi canavar? .. 
Sarı bıyıklı bir adam, elindeki 

deyneği, hayvanın bulunduğu kö
şeye ıoktu, biraz da karıttırdıktan 
sonra cevap verdi: 

- Gene tembelliği tuttu, kalk
mıyor!. Y aklatırsanız görürsünüz. 

Yarı karanlıkta fÖyle bir bak· 
hm· Bildiğimiz adi geyik. • Yahut 
o cinıten, ince uzun boynuzlu bir 
hayvan .• 

- Hani yansı öküzdü? 
Bıyık altından gülümsedi: 
- Rengi öküze benzer biraz .• 
- Peki, hani merkebi andıran 

tarafı? 

- Kulaklan ..• 
- Hani yüzü bir metre uzunlu-

ğunda idi? 
- Bir metre yoksa, yarım metre 

var! 
Gülmeğe başladım. O da benim· 

le beraber gülmeğe başladı. 
- Bir şey daha sorayım sonra de 

dim, bu hayvanı nereden buldu
nuz? 

- Anadoludan geldi? 
- Hani Hülya ( !) dağlarında 

tutulmuftu? 
- Onu yanlıt yazınışlar. Alp 

dağları olacak. 
- Alp dağları Anadoluda mı-

dır? 
Cevap yok. 
Dıtarı çıkarken kendi kendime: 
- Sakın, meşrutiyet günlerinde 

te,hir edilen Niyazi Beyin meşhur 
geyiği bu olmasın? diye düşündüm. 

Hayvancağız, senelerce sonra 
böyle kalıbı değiştirerek bam baş
ka bir kıyafetle ortaya çıkınıt ola
bilirdi. 

Beyazrta doğru yürüdüm. Cami 
avlusunda ..UUr fB.kır oluklardan 
akan yağmurun sesi, tadırvanda ap 
test alanların akıttıklan suyun se
tine kantıyor. Namazlarını bitiren
ler, ellerinde kunduraları, başların 
da yazma mendiller camiin büyük 
kapısından dıtarı çıkıyorlar. 

Lastikleri bolluktan ikide bir a
yağından fırlıyan gözlüklü bir ha
nım, ıergideki inhisar paviyonun
dan, bir paket on beşlik tütün için 
çekite çekişe pazarlık ediyor· 

Dönüşte, bakkal dükkanlarının 
camekanlarına bakıyorum: Demet 
demet güllaçlar, billur tabaklar i
çinde hotaflık kayısı, erik pestille· 
ri, çeşit çefit pirinçler. • • iplerin 
üstünde sallanan kangal kangal su 
cuklar .. 

Ve artık hiç fÜphe etmiyorum: 
- Ramazan geldi! .• 

M. SALAHADDiN 

İTİMADI MİLLi 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETi 

ADAPAZARI TuRK TİCARET BANKASİLE 
Birleterek teşkilatını tevsi etmiftir. Mallarınızı bu Türk firke

tine siırorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi 
İTİMADI MlLLI HAN 

M ı • v k"' 1 t• d t:ı:.1'a~::!!~a.G~~~:!:ıit~1;:~ ıl a ıye e a e ın en: l~k, D!kili, _lzmire. Dönüşte Ge- I 
lıbo!u ya ugramayacaktır. 

- Ö le ise, bu pıtavatsızl·ğııP1 
aize bir hizmet yaparalı. 
ödemiş olayım ..• 

- Nıaı'.? 

14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 
aılı F evzipaşa Diyanbekir demir l~lunun şefkatli istasyo· 
nundan sonra olan kısmmm inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık iatikrazmm 4.000.000 -
liralık ikinci kıammı teşkil eden B. tertibinin kayıt muame· 
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa· 
mı bitecektir. 

1 - Bu iatikrazm 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 kıymetınde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder -:e ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkını verir. 

4 - Bu iatikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
duldan tahvillerinin B. tertibine iştiraklarmı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş giinlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlamlan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
mine':\, 19, 70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa aa· 
tdacaktır. 

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

7 - Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T c.şr in.'.evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekfuı 
Adet Beheri Türk Lirası 

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

ı89 120 34.680 
,.....-

300 94.134 

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

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e· 
dilecek işbu ikramiye mıktarbrınm ne suretle hesap ve tea· 
bit edilmiş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapdan neşriyatla i· 

(702_0)~-------

Mersin yolu 
lNEBOLU vapuru 24 Birinci 
Kanun PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö
DÜfte bunlara ilaveten Taşucu, 
Anamur, Ku,adası, Gelibolu'ya 
11ğrayacaktır. (7019) ...... [ .................... . 

- H men B E Ş t R K E M A ı, 
eczaneı'na gidip b:r ııasır 
ilacı alın .. Bu ilacı kul:aıı· 
dıktan aonra rahat rah•1 

tramvaya binersiniz! (10534) 

f LAN 
OSMANLI BANKASl'nm Gal•IJt 

Y enicami ve Beyoğ u devairi, MiJidi I• 
aa yortusu ve yıl lıa!ı münasebctile 2' 
Kanunuevvel 1933 ve 1 Kanunu.-Jll 
1934 tarihlerinde kapalı bulunacıı~ 

zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban· b f .ı h f · dil ı ... :,. nm merkez ve şu eleri tara m ;ıan er tara ta ıcra e ece~ .. 
kalardan talep edilmesi. b "" l'd A "kan Eka D yçe 

8- Faız· ve ikramiyeler bu iatikrazm temamen itfa- Bu bankalardan aşka lstaııbu a men pres, o oo 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di .,. 

ama kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. ma, Felemenk Bahri aefit, Seliinik bankası, 
9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler l • ..ı~· Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. . ticareti ~ 

ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka riciye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile. lzınıt 
aa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin- Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da ıcra e• 
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ha· dilecet;~r_. Bu defa yapılacak B. tertibine ait byıt muaJ'le 
şa baş alınır. lesi için on dokuz lira yetmiıı kuruşun tediyesi mukabilinde 

K t I "' h yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye• 
ayı m uam e a : rine gecmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık IJJıl' 

Ac•nt~lraı: Adapazuı Türk T'c•ret 
vakkat ·makbuz verilecektir. 

Ba.,ı,uı merkezi ve şubeleri 10- Kayıt muamelesi Türkiye Cümburiyet Merkez 12- Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman cJe• 
.. ı' . ' . . . . 1 9588 - 9023 Bankası ile Ziraat, lş, Oamanlı,Emliik ve Sümer Bankaları ğiştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 9163 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tarihi roman : 7 

Güneşin Oğlu 
Yazan: lıkender FAHREDDiN 

Diyordu.. adetlerini öğrenmedi mi? 
Ulun hatun bir kaç defa Hitay ı Diye soracak olursa, Ulun Hatun 

ın köyüne gitmif, onu kulübesinde oğluna ne cevap verecekti? 
bulamaınıttı. Komşu çoban, Ulun 
hatuna: 

- O, anası öldükten sonra, tek· 
rar sürülerini gütmeğe batladı. 
Ak~arı geç geliyor ve sabahla
n gün doğmadan kalkıp gidiyor. 

Demitti. Ulun hatun, Hitay'ın 
anasının öldüğünü öğrenince müte· 
eııir oldu. içi ve batı yaslı, f(lhre 
döndü. 

Boranın anası, oğluna Hitaydan 
uygun bir k;z bulamıyordu. Şehir· 
de bir çok zeng:n kızlan vardı. Fa
kat, Bora onların hepsini tanıyor, 
hiç birisini sevmiyordu. 

Ulun Hatun, günler geçtikçe si
nirleni:; or, oj;luna istediği gibi bir 
kız bulamadığı için hiddetl.,niyor
du. 

Nihayet bir gün, Bora, tekrar a
nasına: 

- Nasıl oldu. . . Hala obamızın 

Ulun Hatun korktuğuna uğra· 
ınıştı. 

Bora, bir sabah, atma binmİf, 
yola hazırlanmıttı. iç avluya doğ
ru yürüdü .• ve anasına seslendi: 

- Şu kızın yüzünü göreyim, an
ne! Uzağa gidiyorum.. Belki bet 
on gün gecikirim. 

' 

Ulun Hatun kapının önünde sap
sarı kesilmişti .. 

- Oğul, sana ıöylemeğe çekini
yordum .. ! Hitay bir kaç gün evvel 
köyüne gitti ve bir daha dönmedi. 

Diye kekeledi .. çeneleri kilitlen. 
misti .. 
Oğlunun kızmaması için, arka

sından fU sözleri de ilave etti: 
-- Anası ha~ta idi .. ölmüt·· Bel

ki bunun için dönmemittir. 
Bora birden bire başını önüne 

eğdi. . dü~ündü. 

- Anası mı ölmüt dedin?! Za.
vallı kızcağızı bir defa olsun arat· 
malıydın, anne 1 Bizi uğurıuz ta· 
yarsa, soyumuz lekelenir .•• 

Ve atını sürdü .• avludan yola 
çıktı .• 
Şehirden uzaklattı. 

• • • 1 

Bjr bayram günü 
Martın birinci günü.. 
O gün herkes av eti yer ve kır· 

larda eğlenirdi. 
Türklerin Orta Asyadan getir

dikleri bu bayram, Dicle • Fırat sa· 
hillerine yayılan kabileleri arasın
da en uğurlu bir gün sayılırdı. Bü
tün gençler oklarına sarılır ve kut 
avlamak için orman eteklerine ya
yılırdı. O gün kim fazla kut avla
mışsa, ailesi tarafından kendisine 
çiçekler ve muhtelif hediyeler ve
rilirdi. 

Günetin oğlu, o günü, civarda 
yaşayan dost bir kabile arasında ge 
çirmitti. Zaten bir haftadan beri 
tehre gitmiyordu. 

Boranın misafir kaldığı (Alage
yik) kabilesi reisi de kendisi gibi 
genç ve dövüfÇÜ bir adamdı- Bora 
o gün reisle beraber hemen her
kesten fazla denecek kadar kut av
lamışlardı. 

ikisi de kabilelerinin en maruf 
Dİfancıları idi. 

Reiıin kapısı önünden, akşam· 
üstü, ellerinde vurulmut kutlarla 
dönenler sayısızdı. 

O sırada kapının önünden, uzun 
sakallı ve sevimli çehreli bir ihti
yar, Boraya ıelam vererek geçıiıiş
ti. 

Bora arkadatına sordu: 
- Bu adam kimdir? 
- Kabilemizin (Asu [1]) ıu-

dur .•• 
Bora yerinden fırladı. • 
İhtiyarın arkasından koştu. 
- Biraz dur bakalım, baba! 
(Alageyik) lerin reisi (Aıu) yu 

çağırdı. 

Bahçede oturdular .• 
- Bugün sizden batka herkeıin 

talihine baktım. .. ! 
Diye söze başlayan ihtiyarın 

gözlerinin içi, insana ümit veren 
bir atef kaynağına benziyordu. 

Bora atıldı: 
- Ben kabilenizde misafirim, 

baba! Bu gece yola çıkacağım. Söy
le bakalım: Bu bayram gününden 
gelecek bayram gününe kadar ne
ler göreceğim, neler geçireceğim? 
Bu bir yıl içinde geçecek tatlı gün
lerim, acı günlerimden fazla mı o
lacak. · yoksa eksik mi? 

Asu torbasından bir koyun ciğe
ri çıkardı .. Sivri bir değneğin ucu 
ile ciğerin üstünü deşerek, gördük
lerini anlatınağa b~ladı: 

- Bütün yıl ömrün at üstünde 
geçecek .. Bir akar suyun başında 
ber gün kaval çalan ve ağaçların 
gölgesi altında uyuyan bir çobanla 
dövüşeceksin .. ! 

Bora güldü: 
- Haydi canım, ben zayıflara 

el kaldırmam. Sürülerinin başında 
uyuklayan zavallı bir çobanla boy 
ölçütmek benim için küçüklüktür. 

Asu sözüne devam etti: 
- Hem de bu çoban galiba bir 

kadındır .. Saçları uzun görünüyor. 
Fakat pazıları kalın. Omuzları ge· 
niş. Kuvvetli bir vücudu var. Zan
ııettiğiniz gibi zayıf ve miskin bir 
çoban değil. 

Bora dudağını bükerek: 
- Peki .. Başka ne var? 
Diye sordu. 
Asu: 
- itte, gene o .. Hep o kadın gö

rünüyor, dedi, timdi de siz onun a
yağına düşüyorsunuz! Onu seve
ceksiniz, oğul ! Gelecek yılın av 
bayramına kadar onun peşinde ko
tacaksınız ! 

- Av bavramından sonra ne o· 
la.ı:.ıı.k? 

Aıu başını salladı: 
- Ne mi olacak. •• 7 ! OJallll!j 

evleneceksiniz! 

lki arkadat gülüttüler •• 
Asu yoluna devam etti. •J 
Alageyik reiıi, Günetin oğhı 1 e 

alay ediyordu: d 
- (Sert ·elli) de kız kalpıll ! 

ını, Bora?! Asu'nun söyledilJ;fl 
··ı çıkana, gelecek yıl düğünüpııl 

var demek .. ! . .. 
Bora batını önüne eğmit, düf11 

nüyordu. 
Arkadatı biraz daha ciddi bir 1' 

vırla Boraya bir ka ç söz söyleOlt' 
ğe lüzum gördü: 

- Bizim kabilenin Aıu'ları ar#' 
ı• 

sında, ben, yalnız bu adama inll11 

rım. Doğru söyler .. Ne derse olııt· 
Hastalara verdiği ilaçlar da pıç-1' 
gibi keskindir .• Hasta derhal ;yil~ 
tir, ayağa kalkar. Umarım ki sc

111 

için dedikleri de doğrudur .. ! 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

(BitmeJi) 

jffl° 
[1] O devirde falcılık ve hefı 

lik eden ada111u 

B 

lı 

ele 

tın 

tnü 

' 

• 
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1 AN BUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene sablmaktadır. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a ·istal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ıandık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~lll?. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul 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 tat'afmdan müşteri hesıbma si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. i 

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

-~ Yeni çıkan 

Burhan Cahit Beyir 

İhtiyat Zabiti 
er Si 

Fi 50 kuruş 

Cephe Gerisi Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fi 60 kuruf 
KANAAT kütüpha

nesinde satılır. 
------,11300) 

Fiatlarımiz: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şeker· n 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

SATILIK KAGlR HANE 
Kadıköy iıkeleıine yalan 7 odalık ve 

\, ıvadar ki.gir hane banyo, au, hangazı 

•lektrik teıiı:ıtı. Galatada Tünel civa• 
tında : HRISOVELONI BANKASl'ua 

trıüracaat. (11136) 9603 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye 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. Sipariı bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

Dr. A. KUTİEL 
En az 'beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

Karaköy, Topçular caddeal No. 33 
(10527) 9321 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 
• t . . • •• ~ -'f J - ' • ' 

Umum vekili : 

AHMET' RÜ$T0 ZADE r 
MEHMET HAYR 

'Telgraf Adt'OSJ l MUHAVER ISTANBUı..., 

Tetofon t 24.&'lO ve 24429 

Sırkeeı Mıtot Pa$a t-tan ikinci K•• 

Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne bü
yüklükte olursa olsun size 
kudret İstihsali için teklifat
ta bulunmağa ve planlan ih
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü 
ar:Zularmızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki· 
nayı bizde mutlak bulursu
nuz. 

10 beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
BlLLERİMİZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta· 
ne R. WOLF LOKOMOBl
Ll işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede· . 
rız. 

BUHAR MAKINALARl
MIZ her tarafta tanınmış
tır, çok yüksek takat ve 
tazyilderle de imal edilmek· 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER
KOMPRESÖRSOZ. Dizel· 
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
SOPERH1TER, EKONO

MA YSER ve l ~r maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTlBA TiMiZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı 
teyiniz. 

Nafia Vekaletinden: 
16, 18-12-933 tarihle rinde münakasası icra kılına· 

cak olan (150,000) kayın normal ve (1716) adet kayın 
makas traverslerinden (100 ,000) kayın normal ve (1170) 
adet makas traversine ait m ünakasa müddetleri görülen 
lüzum üzerine 25-12-933 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 ve (50,000) kayın normal ve (546) adet kayın 
makas traversine a1t müna kasa da 25-12-933 tarihinde 
sat 15,30 a kadar uzatılmıştır. 

Şartnamenin teklife ai. t maddeleri tadil v0 teklif 
mektubu şekli terti~ edilmiş olduğundan bu husustaki nü· 

rnunelerin a'akadaranca Anka ra'da Nafia Vekaleti Leva
znn Dairesinden ve Hayd arpaşa'da Liman işleri Müdür· 
lüğünden almaları . (6911) "521 

Edirne Belediyesinden: 
Edirne Belediyesi tara fmdan kapalı zarf usulile mü· 

nakasaya konulan Taşlı müsellim menba'ı sularının Edirne 
Şehrine isalesi, tesisat ve inş aatma ait münakasa şarlna· . 
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 
linae tevzii İnşaat ve tesisatı ve mevcut kanalın Belediye 
Fen memurluğunca tanzim e dilen merbut keşfine göre ta
miri 17-10-930 tarih ve 10198 n aralı Be!ediyeler 
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 çıkarılmıştır. 

2 - Kapalı zarflar 4-1-934 Perşembe gÜnÜ saat 
15 e kadar Edime Belediye Riyasetine makbuz mukabilin
de tevdi edilecek veyahut me zkur saatten evvel vasıl o!acak 
veçhile posta ile teahhütlü olarak İrsal edilmiş bu'unacaktır. 
Mezkur saatin hululünden sonra tevdi edilecek veya vasıl 
olacak teklif mektupları kabu l edilmeyerek sahiplerine ia
de edilecektir. 

3 - Tevdi olunacak teklifnameler atideki vesaiki 
ihtiva edeceklerdir. 

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

B - inşaat ve tesisatın bedeli muhammeni olan 
259000 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde 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 tahvilatı veyahut borsa fiatmdan 
yüzde on noksani!e Milli esha m ve tahvilatı. 

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

E - Talibinin bu İşi yapabileceğine dair Belediyece 
muteber bir bankanın veya m uteber bir müessesenin kredi 
ve itibari mali " Referance " mektubu ve talibin ticaret o
dasına mukayyet olduğuna dair vesaik. 

F - Tailplerin bu gibi şehir tesisatmı muvaffaki
yetle vücude getirdiklerine dair Be1ediyeler veya müesse 
selerden aldıkları bonservisler-le Nafia Vekaleti sular U
ınum müdürlüğünce musad dak "Fenni iktidar" ehliyet 
namesi yahut bu iktidarı ve ayni makamdan ehliyetname
yi haiz bir mütehassısın kabu lü kat'iye kadar inşaatı idare 
ve nezaret edeceğini natık ve noterlikçe musaddak bir 
teahhütnameyi veya musad dak suretini "Talipler bu ve
saik ve T eahhütnameleri mü 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 
lan ve teklifname nümunele rini ve musaddak proje dosya 
smı mukavele ve şartnamelerin bir suretini 75 yetmiş bC!'l lira 

mukabilinde Edirne, Ankara, İstanbul Belediyelerine · mü 
racatla alabilirler. 

5 - Vahidi fiat esası na göre yapılacağından talip 
ler teklifname nümunesinde 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
naklı olarak imza ve bu teklif İ!'. üzerine kendi muvazzab İ· 

sim ve adres ve mahalli ika meti 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 - Verilen teklif!erin yekdiğerile mukayesesi her ta 
lip tarafından verilen vahit fiatlarm evvel keşifte muhar• 
rer ve ona tekabul eden inşaa t mikdarlarile zarbmdan husu 
le gelen mebaliğin yekfuıu üz erinden yapılacaktır. 
. 7 - T esisatm boru aks an11 münhasıran Font veya çe 
lık olarak yapılması kararlaşt ırılmış olduğundan sair nev'i 
borular için yapılacak teklifle r nazarı İtibare alınmayaca 
ğı gibi verilecek teklifnamey e mukavele ve ıartnameler ha
ricinde hiç bir mütalaa ve metalibe kayıt edilmemesi ve 
verilen teklifnamedeki rakka m yazı ve imzaların 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 mezkilrdur. Ancak Font boru 
evsafı hakmdaki 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 Be1ediyeye ait tir. 

1 O - Münakasanm icra ve mukavelenamenin akit 
ve teatisi için lüzumu olan bilcümle rüsum ve tekalif ve 
Belediye rüsumile tellaliye g azete ilin ücreti ve noter masa 
rifi müteahhide ait olacaktır. 

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

12 - inşaat müddeti ihale tarihinden itibaren 934 
senesinin Teşrinievvelinin birinci günüdür. lşbu müdde
tin hitamında kabulü muvakk ati ve kabulu muvakkatinden 
atlı ay sonra da kabulu kat'is i icra edilir • Kabul muamele
si Nafia Vekaletinin tayin e decği iki kişilik mütehassıs he 
y'etin kararile olacaktır. Ve bunlara ait masarif müteah
hitle Belediye tarafından münasıfeten ödenecektir. 

13 - ihaleyi müteakip on gün zarfında bilmum ma· 
sarif kendisine ait olınak şart ile müteahhit mukavelenameyi 
imza edecktir. Aksi takdirde muvakkat teminat Belediyeye 
irat kaydolunur. 

14 - Belediye keşif namede ve hwasai keşfiyede zik· 
rolunan inşaatın tamamı veya bir kısmını müteahhide yap
tırmak ve teahhüt olunan inş aatm izami yüzde on nisbetin 
de müteahhide fazla inşaat yaptırmak halanı 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 yüzyinni 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 ile ayda bir tanzim edilecek istih· 
kak raporu üzerinden yapılacaktır. işbu istihkak raporla 
rı esas vücuda getrilen hakiki İş ile müteahhidin kabul etti 
ği vahit fi.atlardır. Her bir istihkak raporu bedelinin yüz
de üç kabulu kat'ide iade edilmek üzere tevkif edilir. Şu hu
sus mukarredir ki borular tamamen Edimeye getirildiği 
gün bedelinin yarısı müteah bide derhal tediye o?un-.caktır. 

16 - lşbu şartnameden mütevellit ihtilafat Erl"r"1e 
muhakiminde hal ve f slolu! ur (6913) 9528 
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İşlerinizin düzgün, • • 
neşenızın devamlı olması 

• 8 

çın: 

ur • 
ecı a 

Halis, nefis 
fincan 

• 
1 r 

köpüklü kahvesinden ve 
kahve ile karşılayınız 

bir 

E D E E Dİ AT: 

MISIR ÇARŞISI KAPISI KARŞ_ISI 
Kurukahveci Mehmet Efendi 
Mahtumları Ticarethanesi 11253 

................................................................................................................................ -
lLAN 

Yeni yapılan Banka binası 
mermer imalatına ait 

münakasa 
lSTANBUL EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN: 
1) Emlak ve Eytam Bankası Ankarada Bankalar cadde

sinde Tütün İnhisar İdaresi ittisalinde inşa ettirmekte oldu
ğu Merkez Binasına ait mermer malzemeyi kapalı zarf usulile 
Ankara ve lstanbulda münakasaya koymuştur. 

2.) Taliplerin tekliflerini muhtevi zarflar 6 kanunusani 
1934 tarihine müsadif cumartesi giinü saat on ikiye kadar 
Umum Müdürlükte Katibi Umumiliğe ve İstanbulda Şube 
Müdüriyetine bir makpuz mukabilinde verilmiş olmak lazım 
dır. Mezkur gÜne kadar toplanan mektuplar İstanbulda Şu
be Müdüriyeti nezdinde müteşekkil komisyonca saat on beş· 
te açılır ve teklifler beş gün zarfında bir karara iktiran etmek 
üzere Umum Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlüğe tev· 
di edilen teklifler Meclisi idare huzurunda 11 kanunusani 
1934 te saat on beıte açılır ve Heyeti umumiyesi hakkında 
ittihaz edilecek karar alakadarana tefhim olunur. İdare Mec
lisi dilediğine ihalede serbesttir. 

3.) Münakasaya iştirak arzu edenlerin bet lira mukabilin
de mermer imalatına ait plan ve şartnamelerle teklif mektu
bu nümunelerini tedarik ve mündericatlarına göre mukteza
sını ifa eylemekle beraber mezkiir evrakı imza edilmiş bir 
halde Bankaya tevdi etmeleri lazımdır. 

4.) Tekliflere, teklif edilen bedelin o/o yedi buçuğu nisbe
tinde Milli Bankalarca muta teminatı muvakkate mektubile 
bu İşteki ihtısaslarıru müsbit vesaik raptetmeleri icap eder. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
828 meşe makas traversinin kapalı zarfla münakasası 

13-1-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare binasın 
da yapılacaktır. Fazla t11fsilit Ankara ve Haydarpaşa veznele 
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7025) 

Ba.ker'cle 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. sı 

286 

89 
100 
271 
276 
279 
281 
283 
284 
288 
872 
873 
875 

Semti 

lstanbul 
Balıkpazan ı: 

Beyoğlu 
Kandilli 
Şehremini 
Büyükada 
Bebek 
Edirnekapı 
Beyoğlu 

" Büyükçarşı 

Eyüp 
Şehremini 
Büyükada 

Mahallesi 

Ahi Çelebi 

Şahkolu 
Kandilli 
Beyazıtağa 
Karanfil 
Bebek 
Avcıbey 
Kamer hatun 

" Badrumhan 
Cezri Kasım 
Deniz abdal 
Karanfil 

Sokağı 

Meyhane 

Küçük Hendek 
Mektep 
Meyhane 
Zeytinlik 
Dere 
Pastırmacıçılanazı 
Şirket 
İrmak 
Bodrum han 
Çömlekciler 
Yeni çeşme 
Refet Paşa 

Cinsi Hissesi Emlak 
No. 11 

Kagir mağaza üstü odalar 12510/50400 24 

Kagir hane ve dükkan 24/120 42-40 
Hane 6/10 33 
Dükkan rramamı 6 
Arsa ,, 11 
Hane ,, 12 
Arsa ,, 14 

l u u 25 
,, ,, 125 

Oda 3/4 6 
Kagir dükkan ve oda ~ amamı 23 
Bostan ve kulube 1/2 26-26/ l 
Kısmen kagir ahşap hane Tamamı 41 ı 
ve bahçe \ '-./ 

Hiueye göre ıııır 
bammen kıJ11"1i 
4995 T. L 1 

2000 ,, 
410 " 
600 " 
375 " 
600 " 
150 " 
200 " 
100 " 
500 " 
800 " 

1000 " 
'$000 " 

876 Kumkapı Çadırcı Arapzade Kagir iki dükkan ve odalar 35/ 120 1-65 585 ,, 
877 Beyoğlu Hüseyinağa Macar Arsa arşını 76 3/ 4 37 eski ve yeni 300 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimubadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı 
gayrimenkullerden 286, 89, 100, 271, 272, 279, 281, 283, 284, 288 sıra No. Warı pazarlıkla diğerleri açık arttırma suretile ı 
satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 2-1-934 sah giinü saat 15 tedir. Müzayedeye iıtirak edeceklerin yevmi mezkôrda saat 
on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazundır. Şartname Banka kapısına asıhmıtır. Senei haliye vergisile belediye 
resimleri ve dellaliye müıteriye aittir. (7006) 

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

· Umum müdürlük ve mülhakatı İçin 97 kalem evrakı mat
bua tabettirilecektir. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara
da Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü ayniyat mu
hasibi mesullüğüne ve lstanbulda Galatada İstanbul Liman 
sahil sıhhiye merkezi baştabipliğine- müracaatları lazımdır. 1-
hale 30 kanunuevvel 933 cumartesi günü saat on dörtte İs
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Baştabipliğindeki mü
bayaat komisyonunda yapılacaktır. (6765) 9314 

BAKER'de 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer olan 11500 adet ekmek torbası .. 
nm kapalı zarf münakasası 7 ikincikanun 934 pazar günü 
saat 15 te yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat 
makbuzile beraber mezkiir giinün muayyen saatinde komis • 
yonumuza müracaatları. (6849) 9564 

Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET. 
ı Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

B«tk~r'cle 

Mevsim ·n so Ölçü üzerine kostüııl kekv ç cuk 
yeniliklerinin ve paltoların elbiselerini 

En mükemmelini bulabilirsiniz 
Ba~er her zarif kadın ve erkeğin idealidir. 

9663 


