
Costes Eskişehire kadar gitti, 
yere inmeden dönmeğe mec
bur oldu. Belediye kömür de
polarını teftiş ettiriyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Fransadaki tren kazası her 
yerde teessür uyandırdı. Ölü
lerin mikdarının iki yüzü bula
cağı zannediliyor. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Turizm ve 
Otomobil 
Seyahatleri 

Birkaç gün evvel,Büyük Millet Mecli
ainde Turizm ve otomobil oeyabat~e· 
ri etrafında bir münakqa oldu. Bu ı§• 
lerde baıka milletlerden geri kal~":
mak lüzumu üzerinde 11rar edıldı. 
&una benzer meseleleı· üzerinde faz
la haaaas olmak· her ıeyden evvel 
medeni seviyeni;. yüksekliğini göste-

rir. . k 
Türkiyede Turing ve otomobıl. u: 

fübü tesis edileli, bükıimet, Turızmı 
teşvik için her vesile ile yeni yeni ted· 
bir alıyor. Seyahat ma~aad!le '?.em~.~
ketimize 6 ireıı. otomobıllerın gumt'UK 

resmini depo auretile hudutlarda al· 
mak ve çıkarken iade etmek p<>k 
müıküı oluyordu. Bunun jçin Avru!'a• 
da cari usullere göre Türkiye Turmg 
ve Otomobil kulübünün beynelmilel 
kefaletile - teminat akça•ı depo edil· 
ınekaizin • girebilmeleTİne dört aene 
evvel çıkan tripti~ kanuni!~ m~saade 
edilmi§ti. Tabii kı, otomobıllenn; ıa
hiplerile gelmeleri §arttır.. T~kı .bu· 
nun gibi seyahat makaadıle Turkıye· 
den çıka'n otomobiller de, Turing Ku
lübümüzden aldıkları triptiklerle ec• 
nebi memleketlere kolay kolay girc
b>liı•ler. Fakat bu da az çok külfetli 
oluyor. Her memleketin ayn ayrı· 
\riptiğİDi almaktansa Carnet de pu 
ıage denilen vesika ;ıe (Beynelmilel 
rriptikler Mecmuası ile) seyahat da· 
ha kolay olacağı için Turing Kulüp 

bizde mütekabiliyet olmadığı halde· 
beynelmileJ merkezden istisnai suret
le müsaade almış ve tatbikata başla· 
mı§br. 

Gümrük vesikasmdan ba§ka bir de 
beynelmilel otomobil kullanma vesi
kası vardır ki, bu seneye kadar bunu 
vermeğe mezun değjldik. 14 Nisan 
1926 da hükumetimizin Pari&le imza 
ettiği mukavelename geçen aene Bü· 
yük Milet Meclisi tarafından kabul 
edildi, bir kaç gün evvel de Heyeti 
vekilece tatbiki şekilleri tekarrür etti. 
Bu mukaveleye göre teşkilatı tam 
belediyelerde verilen talimat daire• 
ıinde tetkjkat yapdacak ve neticede 
otomnbil sahiplerine Turing Kulüp ta· 
rafından beyanname ve TW.k plakası 
verilecektir. Her halde önümüzdeki 
Şubattan itibaren hi9 bir ecnebi vesi· 
kaaı almaksızın, otomobillerin harice 
gidebilmeleri her ıuretle temllı edj). 
mit olacakbr.. Otomobil seyahatleri
ne ait mu1>meleler bu suretle ilana! 
edi).mekle, acaba her teY balledilıniş 
aayılabilir mi? 

* * * 
Bütün bu muameleleri yapma.k la

:run idi, baruri idi. Fakat Türkiyede 
otomobil aeyahatlerinin artmau için 
ea esaslı şey, yol meoelesidir. Yollan• 
mızı bu seyaballleri kolaylaştıracak 
dereceye çıkarmağa mecburuz: Bu
günkü aogari ihtiyacnruz ; E· 
dirne • lstanbul • Haydarpa§a • An
kara yolunun teknik ıurette yapılma.-
11dır. Bu yol yapılmadıkça; propa
gandalarımıza ve muamelatı kolay• 
Jathrmamıza rağmen otobilizm teıki· 
Jatı ve cereyanlan haricinde kalma
mız mukarrerdir. 

Bütün dünyada Turizme verilen 
ehemmiyet etrafında bu ıütunlarda 
tafsilat vermeyi fazla buluyoruz. Tu· 
rizmin propaganda bakımından oldu
ğu kadar ikbaadi cephpeden olan te• 
air ve faydasını kim bilmez? 

Avrupada yollanna en ziyade iti
na eden memleket, İtalyadır. Bu yüz. 
den Avrupanın her tarafında otomo.
b11 turizmi a-.1.dığı halde • habnmız• 
da kaldrğma göre • Bu ıene ltalyaya 
ı:eçen ıeneden ( 500.000) kadar fazla 
otomobilli seyyah ginniı olduğunu 
resmi iatatiatiklerde görüyoruz. 

Otomobillerin demiryollanna re
kabet ettiği hakkında bazı Avrupa 
matbuatında zaman zaman tenkitle
re tesadüf ediyoruz. Bu gibi müli.ha
ıı:alar, Türkiye hakkında varit ola
maz. Esasen mevzuubahs olan meıe .. 
le; eşya nakli ve muntazam yolcu se
ferueri değil, gezmek makaadile Tu· 
rizm otomobillerinin seyriseferleridir. 
Bu cereyanı kolaylatbrınak sayesin
de gerek vata.ndatlarımızın, gerek 
\l<:nebilerin memleketim.izi tanıınalaı
n ve gezmek İçin Türkiyeyi başka 
memleketlere tercih etmeleri temin e
ılilecek demektir. Demiryolu yapılıunı. 
J'•n ve yapılma11 çok müıkül verinuiz 
olan bir çok güzel yerlerimizi, §ehir
lerinüzi birbirine hağbyarak büyük, 
ikbaa.di faydalar elde etmek müm
kündür. 

Bütün Avrupada olduğu gibi, Bal
kanlarda bile ticari otomobilcilik ile 
Turizm otomobilciliği yerine göre be
ıediyeler tarafından tanzim ve demir
yollanna rekabet etmiyecek surette 
ıniirakabe edilmektedir. Hatta geçen 
Seli.nik Balkan konferansında bu ci
het yemden tetkik edilmiı, memle· 
ketler arasrnda - mümkün olduğu ka· 
dar. · yeknaaak bir nizam tesisi için, 
kongre, Turing kulübünden bir rapor 
istemiştir. 

Turizm işi, hük\ımetimizi, bilhassa 
Dahiliye, lktısat ve Nafia Vekaletle
•imizi mühim surette alakadar edi· 
Yor. Turing kulübümüzün raporu Ü· 
:ıerine alınacak tedbirler, alakadar· 
lar tarafından ıabıraızlıkla beklenİ· 
Yor. Tekrara mecburuz ki, alınacak 
bütün tedbir ve kararların başında, 
)'o] meselesi, yollarnnızın in~a ve tan
:tiıni gelmelidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 
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Dün Millet Meclisinde üç Vekil izahat verdi 
Adliye yangını, tramvaylar· ve sinemaların ·kapanma sa~tleri 

Üç Vekilin C v Üniversite !~~re. kadrosun 
A. da bazı degışılclıkler oldu 

Zekaı B. yangın, Fuat B. tr~mvaylar, Ş. Hocaların maaşlarındaki . ikiliğin kaldı-
Kaya B. sinemalara dair izahat verdiler r!~~ce~~n ib~ik?nu~~~io~eıetc müracaat edildi 

Yangında 4 milyon lira kıymetinde dosya yandı 
Mecliste münakaşalar oldu. Yangın mes'ulleri cezalan dırı ... 
lacak. Tramvaylar ve sinemalar meselesi. Gençliğe bir hitap 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Mil· 
Jet Meclisinin bugünkü toplantısında 
Adliye Vekaleti vekili Zekai Bey ad· 
liy-o yangııu hakkındaki sual takririne 
Nafia Vekili Fuat Bey tramvaylar hak 
kındaki suale, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya. Bey d., sinema ve tiyatroların 
kauanma saatlerine dair verilen tak
rire cevap vermiılerdir. 

Zekai Bey adliye yangını hak· 
kındaki auale cevabında hadi· 
Eenin vukuunu müteakıp tahki· 
kata başlanıldığını ve devam etmeklıe o
lan bu tahkikatın henüz intaç edilme· 
mit olduğunu söylemiş ve hadiseden İh· 
mal ve teseyyü ~ ve saiı· sebeplerle """' 
sul olması lazım gelen adamların takip 
ve mesul edilecekleriıll kaydetmiııir. 

Yangın nasıl çıktı 
Vekil Bey izahatımı devamla yangının 

saat sekiz raddelerinde ve hademelerden 
kapıcı Etem tarafından merdiven altına 
bırakılmı~ olan mangal dan 11çrayan kı· 
vılcmu:ıı tltlıta perdeye ve oradan da boş 
sandıklara sirayet etmesi sureti.le çıktı .. 
ğını ve nöbetçi Mustafanın saat sekiz 20 
de ve yangın lemamen Llevessü ett'k
ten sonra ve alevlerini pençereden çı· 
karken görmek suretile yangından ha
berdar olarak arkadaıı Saılm vasıta11 ile 
ıaa' 8,30 da Ayaaofy" polis merkezine 
malumat verdi.ğini ve saat 8,40 da çağ. 

Nalia vekili Fuat 8. 
nlan itfaiyenin ıekiz 45 de hadise ma
halline gelmit bulunduğunu aöylemiı ve 
nöbellı;i Mustafa tarafından yangının gÖ• 
rülmesile itfaıiyenin yetiımesi araımda 
25 dakikalık bir zaman geçtiğini ilave 
ederek demiştir kj : 

Tahkikat devam ediyor 
Gece bekçisi hademe Ahmet, Etem 

Ye bunlara vazifelerim öğretmek ve 
kendilerin takip etmek meauliyetİni de
ruhte etmiı olan serbademe ile, dairece 
bu gibi iılerle tavzif edilmiş olan mü • 
meyyiz Tevfik Bey hakkındahl taJıki.. 
kat devam etmektedir. Tahkikatın ati· 
yen aldığı ıehll yangın hadisesi etra• 
fında ihmal ve terabiden ve vazifeainl 
hüsnü ifa etmemiı olmaamdan dolayı di 
ğer bir takım memurine de aual tevcihi 
m icap ettirecek olursa bunlar hak· 
kmda takibat yapılacaktır. 

lmzaaız mektuplar 
Vekil Bey, yangını müteakip lstan• 

bulda bulunduğu esnada vakanın ihdas 
ettiği teesaürden hasıl olan tafsilatla 
bazı memrular hakkında ıikayeti iııtiva 
eden imzalı ve imzasız bir takm mek
tuplar aldığını ve bunlan tahkikat ;. 
le meıgul adliye müfettişlerine tevdi 
ve vazifedar bulunan bilumum memurin 
arasında yangınla ne dereceye kadar a. 
li.kadar olursa olsun kusur ve ilimal o
lup olmad-klarının tahkikine memur e-

r 

Adliye vekil vekili Zekai 8. 
dildiklerin söyleyerek bu cihetten yapı· 
lan talılc:katın diğer talıibattan ayn o· 
!arak kusur ve ihmal sebebile bir takım 
mesullcr göıtermekte bulunduğunu ve 
heyeti teftişiyece tetkik edilmekte o· 
lan fezlekenin ayrıca bir heyeti teftişiye 
tar"°ltdan tahkime devam edilmesine lü· 
zum gösterd:ğini ilave eyleıniı ve devam 
edecek olan bu tahkikatta mesuliyetle 
ri taayyün edecek olanlar adaletin paı• 
çesioe verileceklerdir, demiştir. 

Kaybolan evrak 
Zekai Bey. yagında zayi olan ve kur• 

tulan hukuki ve icrai dosyaların adedi ve 
bunların ihtiva ettiği kıymetler hakkın 
da da malumat vererek ağır ceza mah· 

Temaşa yerleri 
23 te kapanınca .• 

• 

Boğaz ve sevahili müteca
vire seferleri de değişiyor 

Sinema ve tiyat'rolann, çalgılı kah· 
ve ve gazinoların saat 23 Lle "kapana· 
caldanna dair belediye daimi encümeni· 
nin verdiği karar dün belediye riya•eti 
tarafından Cümhuriyet müddelumumfü· 
ğIDe b:ldirilıniıtıir. Bu müeaseaelerden İ· 
tiraz edecek ve malılcemeye müracaat e
decek bulunursa, müddeiumumilik daha 
evvelden karara mul'tali olduğundan ona 
göre hareket edecektir. Maamafib ,im 
diye kadar itiraz eden olmamıttır. Ev· 
velki akşam Şehir tiyatrosu, ansızın 
temıoillerine aaat 19,S ta haşladığı içjn, 
saa\l 21 de gelen b"rçok müıteri kapıdan 
geri dönmüıtür. Dün akşamdan itiba • 
ren saat 7,5 olarak gazetelere ili.o ve • 
rilcliğinden mesele ber tarafa İ§aa edil-

(Devamı 2 inci sabüede) 

Costes İnecek 
Yeri bulamadı 
Eskişehire kadar gitti ve 

"inmeden geri döndü 
Bir propaganda seyahati yapmakta 

olan Fransız tayyarecisi Costes dün 
================= propagandasını yap

Bir tavzih 
Dünkü nüshamızda Hakmiyeti Mili< 

ye başmubariri Falih Rıfkı Beyin maka
lesinden bahsetmiştik. Bu makalede mev 
zuu bahsolan (Musa Dağ) kitabı bir Al 
man tarafından, fakat hem Almanyada 
hem de Viyanada şubeleri bulunan bir ta 
bı evi vasıtasile Viyanada neşredilmiı 
ve oradan dağıtılmııUr. Esasen Alman. 
yadahl yem idarenin bu kitabı 
bizim gibi nefretle karşılayacağına 
emin bulunduğumuzu Hakimiyeti Milli
ye izah etmekte ve mezkiir killahın 
Almanya.la efkarı umumiyeyi zehirleme 
s;jne genç rejim inkdapçılarının meydan 
vermjyecekelri üm:dini izhar etmekte • 
dir. 

mak iatediği harp 
tayycireaile saat 
14.15 te Y etölköy. 
den Eskiıehlre mÜ· 
teveccihen uçmuı· 
:aa 'da havanın mu .. 
halefetinden dola, 

· yı 16.45 te geriye 
dönmeğe mecbm· 
olmuştur. -

Costea Y eıilköy
den uçtuğu zaman 
hava esasen .sisli 
idi. Rasadatı havai
ye raporları kar gösletmekte idi. Costes 
Eskitebire kadar gitmİ§se de tayyare 
mevdanını bulmağa muvaffak olama
mııtır. Bugün hava açık ve mü1ait oldu
ğu takdirde Eskiıehire gidecektir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 8. 

kemesin,e ait bir kısmı mevkuflu olmak 
üzre göı:ii!me! üzre bulunan 132 ve hük 
me bağlanmıt 21, üçüncü ceza mahke
mesinin muhtelif senelere ait olmak ÜZ· 
re 1496 doıya ve eaaı defteri 
ve 6 zimmet defterile ikj karıır kartonu, 
932, 933 senelerine ait mukarrerat 
defteri, birinci ceza mahkemesinin 
36 dosya, 16 esas ve zimmet defteri, 
yedinci istintak dairesinden 8 dosya, 
yedinci hukuk mahkemesinden bir doa 
ya, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı hukuktan elli altmıı kadar 
dosya, yedinci ticaret mahkemeainden 
bir dosya, ikinci ticaretten dört dosya 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bir meb'usumuzn 
Daha kaybettik 

Yozgat Meb'uau Ahmet Hamdi B. 

Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Be
yin evvelki aktam Kadıköyiindeki e
Tİ.nde vefat ettiğini teeasürle haber al
dık. Ahmet Hamdi Bey dört devre. 
den beri Mecllste millet vekili bulunu
yordu. Adliye Encümeninde, hukuki 
fikirlerinden çok istifade edilen kıy. 
metli ve çalışkan bir meb'uaumuzdu. 
Henüz ihtiyar denmiyecek bir çağda 
ölümü cidden bir kayıptır. 

Ahmet Hamdi Bey merhumun cena 
zesi bugün saat 10 da Kadıköyünde 
Süreyya paşa sineması kar§ısındaki apar
tımanından merasimle kaldınlarak aile 
kabristanına defnedilecektir. 

Şükrü Kaya Bey 
--o--

Dahiliye vekili bugün 
Ankaradan gelecek 
Evvelki gün vefat eden Dahiliye 

vekili Şükrü' Kaya Beyin kayın pederi 
Arif Pa,anın cenaze meı·asinıi bugün öğ 
leyin yapdacktır. Cenaze, Modadan kal
dn-ılark aile kabristanına defnedilecek
tir. Cenazede askeri merasrimm de ya • 
pılacakbr.Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
cenaze merasimincre bulunmak üzere hu 
sabah Ankaradan şehrimize gelecektir. 

Universitede Darülfünundan devren va· 
JIİle gören hocalar haremden yarını iıti· 
fade etmektedirler. Halbuki yemden lla· 
yin edilen bocala ise tb.m olarak istifa
de etmektedirler. Bu vaziyet, Üniversi
tede yeni teşkilat kanunu tatb k edilin 
eeye kadar devam edecek~. Üniversite 
hocalarının maılarmda böyle ikilik ol
ması teessürü mucip olmaktadır. Öğren 
diğiınze göre bu ikiliğin atık ortadan kal 
dınlması hakkında !Maarif V ekaletinı 
müracaat edilm!ttir. 

idarede tebeddülat 
Üniversite idare kadrosunda yeniden 

bazı değişiklik yapılmııl'ır. Talebe ve 
tedris işlerine bakmak üzere Rektörlüğe 
merbut bir kalem, idare ve mali işlere 
bakmak Üzel'e de ayrı bir kalem vücude 
getirilmişti r. Bi~inci kalemin müdürlü • 
ğiıne hukuk fakültesi mezunlarından Hi 
c.abi Bey tayin edilmiştir. 1 kinci kale • 
min müdürlüğüne de eski yazı iıleri mü
dürü Melımed AH Bey tayin edilmişl'ır. 
Hesap iş )eri müdiirlüğü de ikiye aynl
mış tır. Nakit işleıi muhasibi mesullüğü, 
Ayniyat muhasibi meoullüğü. Nakit İş· 
!eri muhasibi mesullüğüne Remzi Bey. 
ıı.yniyata Nasuhi Bey tayin edilmiştir. 
Meı kez binada b'r merkez dahiliye mü· 
dürliiğü ihdas edilmit ve buraya hukuk 
dahiliye müdürü Hilmi Bey tayin ec!Ol
mişt'ir, Hukuk ve Tıp dahiliye müdür • 
lülderi ıimdil: k münlıaldir. Her fakülte 
nin hesap itlerini tetkik için de fakülte 
!ere birer hesap memuru verilmiştir. 

Yeni inşaat 
Üniversite inşaat iılerinde çalışmak 

üzere vekalet Edip ve Affan Beyler İs· 
minde im mimari rekl~rlük emrine ver
miştir. 

Tıp fakültesi dekanı Tevfik Salİın 
Pıi§& ve Üıllversite umumi katibi Beaiın 
Bey dün aabah Guraba ve Cerrahpa§a 
hastahnelerini gezeretr buralardla yapıl· 

Neşet Ômer Bey 
makta olan anfileı-i teftiş etmişlerdir. 
inşaat bitmiştir. Yalnız elektı-ik tesisaı 
kalmışl~r. Teşrihane binasının çürük o· 
lup olmadığı haklnndaki tetkikat beniiz 
net:celenmemiştir. Tetkikat bitmediği i
çin bina henüz tesellüm edilmemiştir.Fa 
kültelerde asistanların tayinlerine ba~lan 
mıştır. Her fakülte meclisi bu asistan • 
!arı seçmekted;r. inkılap enstillüsiinı:e 
kanunusani baımdan itibaren tedrisati\ 
başlana<ktır. M:satir köşkü bu husus i
çin tefrik edilmiştir. 

Onivers:ille rektörlüğü itfaiye müdür
lüğüne müracata eılerrk yangın tehlike 
sine kartı binadaki tertibatm kafi ge -
)İp gelıniyeceğ'.nio tetkikini istemiıt:ı·. 
ltfaiyeden gelen bir heyet vaziyeli göz. 
den geçirmjş ve su tesisatının yangın 
söndürme vesait!inin kafi olduğunu ver
diği bir raporla bildirmiştir. 

Gazianteplilerin günü 
Dün Halkevinde toplanıldı, Antebin 

kurtuluş hatıraları anıldı 
latildaJ lıari>inde çok mühim rolü ve 

kahramanlıkla dolu mefahiri olan Gazi 
Antebin on ikinci lrurtuluı yıldönümü 
veaıilesile Gazi Antep gençleri tarafın • 
elan dün 1 sıan'bul Halkevintre büyük bir 
toplanL\ yapılmr§' ve bu kutlu gün yade
dilmiıtir. 

Gazi Antep gençleri Halkevinio kon 
ferans aalonuna Gazi Antep kahraman 
lıldarmı tesbit eden eanlı vecizeleri ha
vi levhalar asmıılardL 

Bunlarda: 
- Son Türk harikasının nasıl bir 

tek Gazisi varsa, bir tek Gazi telıri var 

Tetkik ve teftiı için şehrimize ge • 
len Tapu ve Kadastro u.mum müdürü 
Cemal Bey dün de tapu müdiriyetinde 
meıgul olmu§tur. Öğledlen sonra kada•· 
tro postalarında ifayi vazife eden tajıu 
memurlarile Tapu ha§ memurlarını top · 
layrak bir içtliına yapılmış, tapu ve ka· 

dır. Ga3.iyi ancak Türk milleti doğurur. 
Gazj Antep yalnız Türk vatanında bu • 
lunur. Ve Antebi ancak Türk Gazi ya • 
par.) , 

- Gazi Antep bir zafer kalesidir. Bu 
kale 11,000 yeğitin kemiğinden çabldı. 

- Gazi Antep 400 rmlyon servetini 
yükselttiği §eref abidesinin emeline gö
mdü. 

Bundan baıka Gazi Antebin krokile 
ri vücude getirilmiı ve Gazi Antep köşe 
ıi yapılmıştır. Bu köteye krokilerle be • 
raber Gazi Antebc ait resimler, bir al • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

dastro işleri hakkında görüıülmüşlür. 
Oğrendiğimze göre haziranda lstanbul 
tapu müdiriyetinde büyük bir teşkilat 
vücude getirilecek, l sl'anbul kazal:ırın -
dıı sicil muhafızlıkları ihdas eıülecek ve 
lstanbul ve Bursa ,..;)ayetleri bi..Jcstiri· 

lecektir. • 



2 

[ Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme etlen : Mehmet HALiT Ya zan: BahrQıe birinci mülcizum "Don.iç,, 

9 

Talih Midilliye gülüyor 
Zonguldağa mayin dökmeğe hazır

lanan Rus gemisi nasıl batırıldı? . 
25 KanunuevvP-1.. Denize çıkma

ğa hazulanıyoruz. Hava soğuk va 
tat•ız .• Yağmw· da yağıyor. Sırsık
lam bir haldeyiz. 

Sabaha kar•ı saat 3,5 de henüz 
nöbeti teslim etmiştik. Harp po.., 
tası, birden: 

- Kıç güverte altına! .. Diye ba· 
ğırdı. Ancak aş .ğı güverteye in
mitlim ki kıçta imşek gibi bir çiz
gi parladı. Siyah, yağmuriu !_':ece
yi delen bu zi) a çizgisini hepimiz 
gördük. 

- Atet !.. Projektörleri yakınız.! 
Projektörlerimiz biranda müthiş 

bir ziya dalgası netrederek önümü 
zü aydınlattılar: Uzakta, iri gövde
li bir gemi, ,::.;:ıhe yok ki bir Rus 
gemisi bize doğru bütün aüratile 
geliyordu· 

Biraz sonra, harp gemisini tethis 
etmek mümkün oldu: 

Dostumuz Rostislaf •• 
Kaybedecek bir ıaniye vaktimiz 

yoktu. Rostislaf'ın tek başına gel
miş olabileceğine ihtimal vermi
yorduk. Kim bilir, arkasında daha 
kaç gemi vardL 

Projektörlerimiz başıaki Rus ge
misini iyice tespit ettikten sonra, 
gemi ile aramızdaki mesafeyi kat'i 
suratte tayin etti. Bu meaafe, takri
ben on iki hektometre idi. 

Dört, beş mermi kadar patlattık. 
Rus gemisi, bundan fena halde mü
teessir oldu. Mermilerden bir çoğu 
su hattına isabet etmişti. Rostislaf 
kırmızı başlambasile korkak bir su
rette yoluna devam ~diyordu. Mer
milerimiz biribirini takip etmekte 
idi. 

Öte tarafta, Ruslar hata bir mer
mi atmıyorlar. Fakat projektörleri, 
her tarafa doğru aksediyor. 

Bu aırada torpidolar, ufukta gö
ründü. Son süratle istikametlerini 
bizim prijektörlerin ziya huzmele
rine tevcihederek yaklaşıyorlar. 

- Projektörlerinizi kapayınız l 
Emri akabinde etrafmıız, zifiri ka· 
ranlık içinde 1-aldL 

- Her iki makine azami kuvetle 
ileri! •• 

Dümen kırarak süratle gecenin 
karanlığı içinde ilerliyoruz. Kruva
zörümüz, bu halile bir kaç canava
rı parçalayıp mahvettikten sonra 

yuvasına çekilen bir kaplanı andı
nyordu. 

C..öiriinü~e bakılırsa, Rus filosu
nun bir kısmını yakalamıt ve arka 
ruıı:a takmıt sürükliıyorduk. Ro.., 
tiılaf biraz daha yakla,sa İnutlaka 
kıç tarafından bir torpil yiyecekti. 

R., sur• .. 'P. h!r olm,.z•a bir gemi 
babrmıt olacaktık. Sabah ortalık 
ayull11oıı. ...... ..:uan evveı, tekrar Rus
l:ı.rla kartılaşmak muhtemeldi. 

Saat 6,50 de uzaktan bir gemi 
göründü. 

Sert bir dümen kırarak döndük, 
son süratle ona doğru gidiyoruz. 

Bu mutlaka bir Rus gemisi olma
lı idi. işaret verdik: 

- Milli bayrağınızı gösteriniz. 1 
Grandi direğine Rus bayrağını 

çekmekten başka çare bulamadı. Is 
ter istemez bize doğru döndü. 

- Salvo ateş! 
Kumandası akabinde gemi i'tial 

etti. Hemen işaret verdik: 

- Mürettebatınızı sandallarla 
gönderiniz 1 

iki sandalı ağzına kadar doldu
rarak yola çıkardılar. Mürettebatın 
kısmıazamı tahlisiye simitlerile su· 
ya atılıyorlar. Biz de bu esnada \la
tan gemiye doğru gidiyoruz. lstop 
ederek denize düşen esirlerimizi 
buz gibi soğuk suyun içinde balık 
eibi avlıyoruz. 

Sandallarımız, bu kabarık deniz 
de mü,külat içinde çalıtıyorlar. Ni
hayet uğraşa uğrafa, Rusların hep-
3ini kurtarmağa ve gemimize a). 
mağa muvaffak olduk. 

Sırsıklam bir halde güverteye 
çıkarılan Ruslar, Almanların ken
dilerini öldüreceğini zannederek 
soğuktan ziyade korkudan titriyor
lardı. 

Ruslar arasından bir tanesi. so
ğuktan donarak ölmüştü. Cesedini 
bahri merasimle denize atmamız 
Ruslara emniyet vermiftİ. Ruslar 
biraz sonra, takım takım kamarala 
nna gönderildi. Batırdığımız Rus 
gemisinin, Zonguldak limanına ma 
yen döşemek için yola çıktığını 
çok geçmeden öğrenmiştik. Deniz 
ortasındaki bu teaad4if, tam zama
nında ve yerinde olmuftu. 

(Biımedi) 

Türk-Japon muahedesi 
Yeni itilafla Türkiye en ziyade müsa
adeye mazhar millet kaidesinin ağır 

yükünden kurtuluyor 
A N KAR A, 25 (Telefonla) -

Türkiye Cümhuriyeti ile Japonya 
İmparatorluğu araımda mün'a!Ut tica.
ret ve a.eyrigefain muahedaine mü.:e• 
dair itilafın taatiki hakl.ında hükümet 
bugün Meclise bir la7iha aevketnut
tir. 

lktıııat ve Hariciy~ Encümenlerinde 
tetkik olunarak heyetiumumiyeye tev
di edilecek olan hu li.yiha mecliain kıt 
tatilinden evvel müzakere edi!ec:ek ve 
kanuni,et keabedecktir. 

U,ulıaya, Japonlarla alrdedilmit o
lan rnuahedeye mü' ! ak olmak üzere 
Hariciye Vekaletilo Japonya Sefareti 
arasında taati edilecek ve yen.İ itilafı 
tespit eden takrirler merbuttur. 

Bu yeni itilaf mı.c"bicc:e mezkiir 
ınuahedenin mer'iyet ınüddeti 3 yıı. 
dan bir JI)a indirilmiıtir. Bu iti'.afla 
Türkiye en ziyade müsaadeye mazhar 
millet kaide&inin en ağır yiiküııdeıı 
kurtulmuı oluyor. 

Japonya Sefareti ·ıe Hariciye Veka 
Jeti arasında taati edilecek takrirlerin 
metni biribirinin aynidir. Bu münaae
betle bunlardan Japon Sefirinin Hari
ciye Vekaletine takdim ettiği takririn 
suretini bildiriyorum: 

''lktısadi buhranıbizırm geçirmek· 
te olduğu fevkalade ahvale mebni ıa· 
ter ticari meaelelerde. ister ıarta mu
allak, iater gayri mualli.k mefhumlar· 
dan en ziyade mazhamnüsaade millet 
mııameleainin faydalarından sartma
zar etmek ve binaenaleyh Türkiyenin 
her hangi zümre Japon ticari eşyasına 
karşı hiniithalde alacağı takyit vf'ya 
memnuiyet tedbirlerine muhalefet et
memek husuaunda Japon lınparato"" 
luk HükWrıetinin Türkiye Cümhurıye
ti Hükiimetile mutabık kaıldığmı hü· 
kurnetin emrine iıtibaan arzediyorwn. 

"Kezalik Japonya imparatorluk 
Hükumeti, 11 tefrinievvel 930 muahe
deainjn mer'iyeti niabetinin hır sene 
olar:..k temdidi hususunda TU..kiye ile 
mutvbık kalmııbr. 1 l teşriııiev\'el 1930 
tarihli muahedenin bu huouata nıütc
halif lnikümleri mezkUr muahede ile 
be~aber ayni tedbiri ve nyni ıümulü 
haız ·'.>lup onun tam bir cüz ·üuü teşkil 
eyliveu ve mer'iyet ıartlannn tabi. bu
lunıın işbu takrir muhteviyatının ta
lil edemiyeceği tabiidir. 

"1 ıbu nota mezkur ınuaheıle ile ay
ni rıunanda mer'iyet kesbat • .,.ek Ü7ere 
! l tcşrıruev.·el 930 tarihli muahede
rıın _tıulilmamelerile ayni z~manda ve 
n•·nı tarzda taati edilecek!ır . ., 

//!fazda zelzele devam ediyor 
ILGAZ, 25. A.A. - Zelzele devam ediyor. Bu gece yeniden ü~ 

aaraıntı olmuştur. Saraıntılar fiddetli değildir. 

Meclis hergün toplanıyor 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Bü)IÜk Millet Mecliai kq tatiline gir 

me__den evvel her gün toplanacaktır. Yalnız yarın fırka grup içtimaı ola 
cagından devamlı İçtimalara çarfamba günü baılanacaktır. Encümen
den çıkan kazanç vergi.::i liiyilıaaı bıudarak çarıamba günü azalara 
tevzi e~ilecektir. '?" lôyihcmn pervembe içtimaında 11örüşülmesi muh
temeldır. Ba iT a etle 11-laliye y,,ı.:ıi Ah·/;i 1hr-li/ı. Bev beyanatta bu 
lunacaktır. f' !an iste nbul yangını dolayuile Adliye vekiiletin-
Je hazırlan 1 

"" n /.i• 'hcı.,m tuttlMen evvel Meclise aevki ve kanu-
niyet keıbetm si c zı:: • ":unektedir. 
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HARiCi HABERLER 
Fransadaki 
Müthiş kaza 
Her tarafta Noel yortu· 
ları pek hüzünlü geçti 
PARIS, 25 .A.A. - Lagny fac"asında 

kurban gidenlerin cesetlerinin teşhisin 
de 65 cesetin kime ait o:duğu anla
ıılmııtır. Bunların içinde sabık nazır'.ar· 
dan M. Morel ile zevcesi vardır. 

Sebep anlaşılamadı 
LAGNY, 25.A.A. - Meau müddei 

umuınlk makamının talkikatı dün bii· 
tün gün devam ehniş fakat ıacia.un ne 
şerait altında olduğuna dair ye.Ü birt"Y 
bulunamaımıtır. 

Ateşçi ne diyor? 
Le Petit Parisen gazetesi, bindiren tre 

nin ateşçisi ile görüımüttür. Bu ateıçi 
sekiz senedir bizmettedir. 

Ateşçi aiı hakkında huausi hiçb"r ta• 
limat almad.ğmı ve rnıl< niJtle herab r 
yo~un açık olduğunu bil-İren beyaz ita 
reti gördi,;klerini teyit etır..i,t' · 

Ateıçi önündeki trenin ke• _, tı·eni i
le on dakikalık bd ır tir arası olduğu 
nu bildiğini ili.ve e.miştir. 

Ateşçi ve mı:ki.tlst ön:leki trenin kır
mız . fenerlt.r.ni görmüılc.r, i _timi kesmit 
lerdir. Fakat faciaya mani o aıam şl.r 
ve iac:an..n veham:?tini ı'.a yüzünden der 
hal göremcm"t'erdir. 

200 ölü 
PARIS, 25. A.A. - Lacyi ı"mend:;fer 

faciasında ölenlerin adedi 19.) ol.ırak 
·tespit edlmiş ise de, 10 kadar yU'Blı· 
run halindeki vehamet baaebJe, bu ra
k"111m 2.JO ü tecavüz edeceği tJıır.i.l o!u 
nuyor. 

l,;esetlerden 50 tanesinin hüviyeti da 
ha tespit edi!emeınittir. 

Sab.üıbyin, reisicı.imhur M. Lebriin, 
maiyetinde bXçok millim ~absiyetıcr 
bulunJuğu halde, Şark iıtasi onu:ıa ııi• 
derck facia kurbanlarının cesetlerini ıe
linılamııt r. 

Dün öğleden sonra, çarpan katarın 
af:ır vagonlan alt..ndaki korkunç et ve 
odun yığ.runm ara,mjac , ıon olüler de 
meydana çıkarılmıfLr. 

Bugün , lokomilifle vagonlar , Lanyi 
iataıiyonunda bir kör b&ttL1 üzer ne çe
k'.lıniıtir. 

Her iki yol, öğleyin , tren1er:O i;le· 
meıine hazır bulundıırulacakt-r. 

100 ceset teşhis eaitdi 
PARIS, 25. A.A. - Cesetl:orin t•ıhi· 

si ameliyeaine doTam ediliyor. Şimdıye 
kadar 100 ceset teşb:a e:ı.Lniştir. 

Birçok yaralılanc vaziyetleri ağ rdır. 
Bu sabah hatla seyrüseferin ha§byaca· 
ğı zannediliyor. 

Bu kadar imanm öldüğü bu faciadan 
dolayı Noel yortuları buaene garip bir 
surette hüzünlü olmuttur. 

Noel matemli geçti 
LONDRA, 25 .A.A. - Lagny fascia

sı, Locdra'da büyük bir te"nür dJğur 
muıtur, milli radyo merkezi n-ır yatı• 
nı matem makam nda bir da~ika dur
durmak auretiıe efkarı umwıiiyenin hia· 
a:yat·na tercüman olmuıtur. 

Diğer lara'.tan, gazet~Lr neşnyabnı 
pazardan ç:ırıamba sabah n:ı kad:ır t~til 
edecekler il.,n, tatil gücü nrır:yatı ) a 
pan ma'.buat hususi tab.lar yaparak fa· 
cia hakkında mal:m3t vermitledir. 

Da 'ly Mail, ıuıı!an yaz yor : 
" Noel yortularına derin bir hüzün 

Teren bu müthiı kazadan dolayi bıitün 
dünyanın samimi alikıaL Fransa üzeri .. 
ne teveccüh edecekt r. Noel ycrtLl_r.nd>, 
her türlü ecdiıe ve dü ;ünceleri bir müd. 
det için b:rtaraf etmek telikkiıi ·d> bu· 
lucac milyonlarca insan, yüzle"ce a:ı nin 
matem içinde olduğunu öğrendiler, bu 
ıerait alunda kim eilene!>iir? to.hkilnt 
neticesine intizaren , Lagny fa .ia:.a:n.n 
beşeri teyakkuza rağmen kaıbrin bir ci). 
vesi olarak te.Akki ed b IJ.iz. " 

Cezalar görüldükten 
sonra af 

VASHINGTON, 25. A.A. - Noel mü 
naaebetile M. Roosevelt, umumi harpte 
casualuk biyanet, harbe ittirak aleyh
tarlığı veya ukerlik yapmaktan imtina 
gib cürümlerden ma· kinı 1.5:ıo kitiyi 
a:fetıniı ve medeni haklanru iade etmif· 
tir. Af, sadece cezalarını gÖrmüı olan
lara ait.ir. Bu ırabk • mlarm ekserisi sulh 
perver nutuk söylemekten rnahkUm ol
muşlardı. Affedilenl:rin h.iç birUi, havı 
hazırda hapiate deği:Jerdi. 

Temaşa yerleri 
23 te kapanınca •• 

(Başi 1 inci sahifede) 
miıtir. Sinemalar aaat 21 de gece seans 
lanoa ha§lamaktadırlar. Ve aaat 23 tJe 
aeanı bitmektedir. Sinema ve tiyatro • 
lar gece bitme aaatlerini bu şekilde de
ğ ıtirdikleri için vesaiti nakliye ıirkel~eri 
cin de tarifeleriııi değiıtirmeleri icap et 
melctedir. Halbuki belediye evvelki akJllJD 
bütün rirketlere tebligat yaptığı halde 
yalruz Akay ic!areıi sinema ve liyatr~ 
çıkıı aaatlerine göre vapur tahrik etmit 
ve köprüden 12,5 ta bir vapur kaldırmıı 
tır. Bu vapur tar'fede yoktu. Evvelki ak 
tam diğer vesaiti nakliye ıirketlm tari· 
felerici değiştirmediAderindn halk müş • 
külat çekmittir. Dün belediyeye bu hu
susta birçok pki.yetler vuku bulmuştur. 
s ·nema ve tiyaln. çıkıt saati olan 23 te 
ve bu aaati takip eden bir aaat içinde 
her istikamette vapur ve tramvay aefer 
!erinin tduifö için belediye dün tekrar te 
tebbüaalta bulunmuttur. Evve0ki akıam, 
birçoCc: halk, aaat 23, te ıineınadac ve 
tiyatrodan çıkbğı halde tramvay bula • 
mamış, aaatl 12 ye kadar, soğuk havada 
sokaklarda kalınıttır. Beyoğlucdat.i bazı 
paıtahaneler belediyeye müracaat ederek 
saat 23 te kapanma kaydının kendileri 
için de varit olup olmadığını aormuılar 
dır. Bu kabil paıtahanelerde, ga:zıinolar
da, muhallebici dükanlarında eğer çalgı 
yokıa, bunlann son kararla alikaları ol· 
madığı bildirilmitpr. içinde. radyo bulu· 
nan kahveler çalıılı bhft addolu,_. • 
maktlııclır. 

Miralay Macia 
Vefat etti 
Bütün Katalonya matem 

ve heyecan içinde 
BARCELON, 25, A.A. - Rehi hüku

met Macia bu aabah saat 11 e bet kala 
vefat et,...\ştir. Aileoi efradı ile bir çok 
mühim ııJııiyetler ve müteveffanın ıa· 
dık dost ve mesai arkadaşları 1air Ven• 
tura Gaasol son demlerinde yan..nda bu· 
lunmutlardır. 

Katalonya hükUınetinin t•kmil erk.i· 
cı o eınada, evde toplanm,Pardı. 

M. Macianm vefatı haberi verlir ve 
rilmez kadınlı erkekli büyük bir kalaba· 
l.k evin ve reislik sarayının önüne birik 
mittir. 

Katalonya hükUmeti müteveffa reiain 
ailesine beyanı taziyet etm · ttir. 

Deniz kazaları 
LARACHE, 2;. A.A. - Juana Nicto 

isimli ve Caa-b-ancadan Lili eıya ge
len bir lıpanyol yelkenl".sini fırtına b"r 
kayaya çarp3rak parç la"D t do'&uz kişi· 
lik tayfaımdan beşi boiıılmuıtur. 

-<>-

Panamerikan konferansı 
MONTEVIDEO, 25. A.A. - Ameri· 

ka devhtleri konferansı, ralı günü öğ'e 
üzeri bitecektir. K-ıranma cel e ··n, mil
letler cemiyeti komisyonu azallnnm da .. 
vet ed lmeıine karar veri mi. tir. 

Balkan haberler! 

Suikast tahkikatı 
ATINA, 25 (M Diyet) - Suikast tah 

kikatını idare etmiı olan M. Corcakıiain 
azli ihtimal dehilindedir. Tahkikatı iti • 
nin bir baıkaama verilmeli zaruri ııö
rülmetkedir. 

Yunanistanda dahili gergin:ik 
hafifledi 

ATINA, 25 (M'lliyet) - Dahili 
gerginl:.k biraz hafiflcmiı gibidir. M.ıte
dilletic teıebbüsleri üzerine BaJvckil M. 
Çaldariı, dün nllırlar rnecliıinic verd:
ği kararlarda tadili.t yapacağını bildir • 
miştir. iki günün vak"aları ecnebi mu • 
habirlcri yakından alakadar el'mrktedir. 
Bunlar her hadiseyi derhal gazeteler" ne 
telgrafla bildirmektedirler. Gazeteciler 
bugün Başvekil M. Çaldariae müracaat 
ederek, vaziyet hakkında malUınat ;ste
mitlerdir. Ba~velcil kecılilerine lleminat 
vererk, vaziyfn tehlikeler doğuracak 
derecede vahim olmadığını, hükumetin 
her hadiıeye hakim hir vaziyette bulun 
duğunu söylemiıtir. 

ATINA, 25 (Milliyet) - Mcliain 
ıalı günkü içtimaına kadar vaziyeti D ta
vazzuh edeceği ümit edilmektedir. 

ATINA, 25 (A. A.) - M. Çaldaria 
Havaa muhabirine deveran eden tayi
alann akaine olarak, dahili vaziyetin 
hiç bir endi§<' tevlit etmediğiııi kat'i 
aurette bildirmittir. 

Bugiin..kü heyecan ••m•men sathi
dir. 

Esasen hükümet, muhalefet tarafın 
dan istiamar edilen M. Veııi.zeloa sui
kasti meselesini aüratle bitirmeğe kal' 
i surette karar venniftir. 

Bulgaristanda af 
SOFY A, 25 (Milliyet) - Bulgar 

Adi" ye nezareti, yeni sene ve Krım yor
tuları müııaaebec<ile al i1i.nı için, memle· 
ketin bütün hapishanel•rinden cetvelle
rin hazırlanmasını iatemi~tir. Af'edile
c:ek mablWmlanc adedi 120 kadardır. 

Bu'gar kralının BUkreş seyahati 
BOKREŞ, 25 (Milliyet) - Siyasi 

mahaf iden verilen malumata göre Bul· 
gar kralının sey~i, kanunusaninin 
20 • 23 araımda olacaktır. Bu ziyaretin 
timciye kadar tabkkuk edememesi, hü
kumetten vaki olan son tebeddüllerdir. 

Bulgar- Sovyet munasebatı 
SOFY A, 25 (Milliyet) - Çiftçi par 

tisi gazeteler" ndcc 23 tarihli Pobeda, 
(Rusya ile tabii münasebabmızı iade e
delim) diye yazdığı bir bafmakalede di
yor lııi: 

Pratik hayat, bol,evizm ile bolşevik
lik propagandasının berab.,. gibned"ğini 
isbat etmiıtir. Türkiye ile ltalva, Rua• 
yanın eski dostu oldukları halde mem • 
leketlerinde biç bir bolf"Viklik prooa • 
gandası yoktur. Bu sebeple biz de, Rus
ya ile tabii münaıebatımızı 'ade et!mck· 
te bir ml\ııi görmüyoruz. Hatta bunun 
ıimdiye kadar neden tehir edilmekte ol 
duğunu anlayamıyoruz. Bazı zirai mah· 
ıulatımrz Ruıvada güzel pazar bulabi • 
lirler. Rusya ile alıı verişimiz, uyuımuı 
olan ihracnımız.ı d" riltehilir. Med•ni ha· 
yatımızda, edebi ve sanaat aahascda Rus 
yadan iatifde edebiliriz. Siyasi aahada 
da daha faaliyet göstermek imkanını 
buluruz. Bu münaseb•tle b:z; sanayi, 
ziraat. ticarel\ matbuat, ve parti mü • 
messil1erinden bu mesele hakkında fi • 
kirlerini açıkça söylemelerini iatiyoruz. 

Bulgar-Yugos1av demiryollarının 
birleştiri'mesi 

BELGRAT, 25 (Milliyet) - Bulga 
ristanla Yugoslavya demıiryol'annın 
Kumanovoda birleştirilmes' hakkında, 
Y ugosln deıniryolları müdürü lliç bu· 
günlerde buradan Sofyaya hareket ede 
c:ektir. 

M. lliç Yugoslav hükiimetillİn ceva
bım cötürecektir. 

Gümrük resminden muaf 
ANKARA, 25 (Telelonla) - Kara 

hisar maden ıuyu fİtelerinin gümrük ve 
oktruva reıimlerile ıimendifer ve vapur 
nakliye ücrel9erinden muaf tutulmaaı hak 
kıcılaloi teklif kanonu Nafia encümenin 
de müzakere Ye kaboıl ed.lerek heyeti u
mumiyqe seYkedilmiıtir. 

Kadıköy ve Haydarpaşa iskeleleri 
ANKARA 25 (Tele/onla) -Akay idaresi Köprü üzerindeki iske

lesi ile Kadılı.öy ve Haydarpaşa iskelelerini modern bir tarzda ve beton 
olarak inşa ettirmeğe karar vermi,tir. 

Denizyolları idaresinin bütçesi 
AN KARA 25 (Telefonla) - Denizyolları işletme idaresi Akay j. 

daresile fabrilı.a ve havuzlar idaresinin 1934 bütçe projelerini alaka· 
dar encümenler tarafından seçi!en raportörler tetkik etmiılerdir. Ba en 
cümenler yarın heyeti umumiye halinde toplanarak projeleri müz.a • 
kere eyliyecekler ve bütçeler kesbi katiyet edecelı.tir. 

• 
lskenderiye seferleri haftada bir 

ANKARA 25 (Telefonla) -Denizyolları ifletme idaresi bu gün 
on bef günde bir kalkan lskenderiye aeferini eskisi gibi haftada bire 
iblağ edecektir. 

Ya/ovada dalgakıran yapılacak 
AN KARA 25 (Tele/onla) - Y alovada iskelenin tebdili suretile 

bir dalgakıran vücade getirilmesi kararla,tırılmıştır. Yalova kaplıcala 
/arının ıslahı maksadile buranın pliin ve projeleri bir ecnebi mütehas· 
aısa yaptırılacaktır. Bunun i~in Viyanalı ve Parisli iki zatla muhabere 
edilmektedir. 

Hazineye ait alacakların affı 
AN KARA 25 (T elelonla) - Hazineye ait bazı alackların alli 

hakkında hükilmetin Meclise vermiı olduğu layiha Bütçe encümenin • 
de müzalı.ere olunma,tur. Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip 
ve tahsiline mahal ve imkiin görülmeyen borçların silinmesi mali mü • 
favere encümeninin mütaleaaı alındıktan aonra M edise arzolunmaaı 
muluuebei umumiye kanununun 133 üncü maddesi iktizasından olup 
mevzuu bahsedilen metinler haklı.ında da ayni muamelenin tatbikı ta 
bii olmakla bu esas dairesinde muamele ila etmek üzere layihanın 
hükfunete iadesi kararlaştırdmıftır. 

Muhtaç zürraa arazi tevzii 
ANKARA 25 (Telefonla) -Şark mıntakları dahilinde mühtaç 

zürraa tevzi edilecek araziye dair olan kanunun 4 iincü maddesinin tel 
siri halı.hındaki hükumetin tezkercıi Dahiliye encümeninde müzakere 
edilmiş ve bu iş hakkında huausi encümende tetkik edilmekte olan ia • 
kan lôyihasırula bir takım hükümler bulunduğu anlaşılmasına bina • 
en tezkerenin de mezkur encümene gönderilmesi muvafık görülmüf. 
tür. 

I stanbul üniversitesinin teşkilatı 
AN KARA 25 (Telefonla) - atanbul Darüllunanunun ilgasına ve 

yeni bir üniversite kurulmasına dair ola n kanuna tadil etmek üzere 
Meclise gelen liiyiha Maarif encümeninde Maarif vekilinin huzurile mü 
zakere edilmiştir. Bu liiyihaya göre lstanbul Üniversitesinin teflı.İliitı
nın bir senede ilı.mal edilemiyeceğicihetle kanurulaki bir aenelik müdde 
tin üç sene daha temdidi istenmektedir. Bu temdit encümence muva • 
lık görülmü,tür. Üniversitenin teşlı.iliitına ait kanun liiyihasını hükO. • 
met en geç 1 Nisan 937 tarihinde meclise vermiş bulunacaktır. 

Şehit Kubilagın annesine maaş 
ANKARA 25 (Tele/onla) - Menemen hiidisesinde ıehit edilen 

Kabilayın annesine maaş tahsisi halı.kında hülı.iimetin Millet Meclisi • 
ne verdiği kanun layihası Bü.çe encümeninde müzakere ve kabul edi. 
lcrek heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmuştur. Bu liiyihaya göre 
merhumun annesi Zeynep Hanıma yaşadıkça vatani hizmet mukabili 
olarak malı.taan 30 lira aylılı. b~lanacaktır. VeMeneman hiidisesinin 
ceryanı esnıuında pek büyülı. yararlık göstererek neticede Jehit dü,en 
bekçi Hasanın ailesinin de mQQf şeklinde olmasa bile münıuip mik • 
darda ilı.ramiye ile taltifi Bütçe encümenince teemmül edilmif iae de 
mumaileyhin köyde bıraktığı zevcesinin adresi öğrenilemediğinden hü· 
kiimetçe bu kadıncağızın adresinin tahkikile münaaip mikdarda ikra • 
miye ile taltifi lüzumuna mazbatasında işaret etmeği encümen bir va
zife teliikki etmİftİr. 

Divanı Muhasebat Reisleri 
ANKARA 25 (Telefonla) -Münhal bulunan Divanı Muhıuebat 

daire reisliğine namzetler tesbit olunmuştur. Meclisin çarfamba içtima 
ında İntihap yapdacaktır. Namzetler Divan azalarından Relik, Fevzi, 
Yusuf Ziya Beylerdir. Relilı. Beyin İntihabı ihtimali kuvvetlidir. 

Amerikaga talebe gönderilecek 
ANKARA 25 (Telefonla) -Maarif vekiileti merlı.ez teşkiUitı oe 

vazifeleri hakkındaki kanuna zeylen tanzim kılınan kanun liiyihan 
Bütçe encümeninde müzakere edilmiştir. Halihazırda Amerikada altı 
Türk talebesi bulunduğu ve bu günlerde daha 12 talebenin gönderil. 
mesi mukarrer olduğu ve önümüzdelı.i aenelerde Amerikaya daha imla 
talebe gönderUmesi düşünülmekte bulunduğundan Amerikada bir mü • 
lettif bulunduruVrıcuında fayda tasavvur edilmif ve layiha aynen kabıJ 
olunmuştur· 

Maddei infilakiye fabrikası 
AN KARA 25 (T elelonla) -Anadoluda petrolil yani emniyetli 

maddei inlilakiye fabrikası yapılması hakkında hükilmet tarafırulan 
Meclise verile n liiyiha bütçe encümeninde müzakere edilmİf ve liiyi • 
ha kabul edilerek umumi heyetin tasvibine arzedilmiştir. 

Bulgar Başvekili ile Hariciye vekili .. 
miz arasında teati edilen telgraf /ar 

ANKARA, 25. A.A. -Türk-Bulgar ticaret muahedesinin imza. 
ıı münasebetiyle Bulgar Başvekil ve Hariciye nazırı M· Muşanol 
ile Hariciye Vekili T evlik Rüştü Bey ara:sırula aşağıdaki . telgraflar 
teati olunmuştur : 

Türkiye ile Bulgaristan arasında ticaret muahedesinin imzaaı 
haberi beni çok sevindirdi. Çiinkü bu muahedenin İmzasında iki mem 
leket arasındaki dostluğun yeni bir delilini görüyorum. Elde edilen 
neticeden dolayi memnuniyetimi ihzar ederken derin dostluk hisleri· 
min ifadesini arzederim Mu~anof 

Lutullı.iir telgrafınızdan dolayı zatı devletlerine teşelı.kür ederim 
ticaret muahedesi hakhındalı.i müzakerelerin mesut bir neticeye vardı
ğını görmekle ben de aizin kadar bahtiyarım. Aralarındalı.i menfaat· 
lerin Türlı.iye ile Bulgari.stan'ı birbirne bu aahada da yakınlaştırmıuı 18 
zım geldiğine katiyetle kani bulunduğumdan esasen bu neticeyi emni· 
yetle bekliyordum. Samimi dostluğumun hararetli ifadesini zatı alini 
ze teyit için bu fırsattan istifade etmeldiğime müsaadenizi rica ede 
rim. T evlik R:.:ftÜ 

Yunan heyetine ziya/ etler 
'ANKARA, 25. A.A. - Türk Yunan ticaret muaheıleıi müzalıero 

tını idare eden Yunan heyeti şerefine dün iktisat Vekıli CeiuJ ı C" )I 

bugün de Hariciye Vekil T evlik Rüştü Bey tarafından birer öğle 
ziyafeti verilmiıtir. 

Ziyafetlerde Yunan ıelirile hariciye vekiileti ve iktisat vekaleti 
ve Yunan ıelqretf erkanı hazır bulunmaplarJır. 



i1:LEl2il 
Bizde kahveler ne işe ı 

yarar? 
Sinema ve tiyatrcdarm on birde ka· 

P•tı.mıuı kahveler hakkında bir takını 
~ar çıkmasına sebep oldu. Biz öte• 
den beri kahveleri tembel yatağı ola· 
'•k telakki eder ve bunların aleyhine 
•er yansın atar tutarız. Ha!buki kah· 
•~ler, hele bu aon zamanlarda bizim 
biınyemize girmiı lüzumlu birer lokal 
dır. izah edeyim: 
lık kalemde, bir kere ıu kahvelerin 

lenıbel yatağı olması sözünü kaldıra• 
lııı:ı. Vakıa kahvelerde ekseri ipizler 
•turur ama, bunların yÜzde doksanı 
~hvede oturduğu için i§siz değil; fa· 
~t itsiz oldukıları için kahvede otur• 
lııaktadırlar. Bugiinkü insanlar mai· 
!et güçlükleri arasında tembellik m<;f· 
lıuınunu i&ter istemez kaybetmi§Jerdır. 
l'-ı,eı varsa, iısiz olduğu için tem· 
iıeıdir. Demek, harpten evvelki zama.
lla ait olması li.zımgelen bu teli.kkinin 
•rtık manaaı yoktur. 

CeleJim kahvelerin hizmetine: Kah 
••!er bir çoklarının iıyeridir. Ahçı a· 
.........,.z Hocapaıada, Beyazıtta Ah· 
Çı kahvesine gidersiniz; dülger, duvar· 
'' keza. • Eskiden Karagözcülerin de 
~vesi vardı. Halkın, ama asd küt
leyi teşkil eden halkın, kendi kade~· 
•e fikir taati ettiği yer burasıdır. Bı· 
l'İbirile görüıür, tanıtır ve anlaıır .. B .... 
'un böyle apaç;k, bükUmetiıı. polisin 
tözü önünde olması elbette klüp gi
bi kapalı yerlerde olmıuma müreccah 
lır. 

Fakat kahvelerin en büyük hizmeti 
lİ\e düzenine yardım etmesindedir. 
i(,u,veler kapanırsa b;zde ta!J.k, hatta 
•ile facialan tahminden fazla çoğalır. 
~eçimaiz erkeğin gideceği, taolihsiz ko 
Canın aığmacağı yer orasıdır ..• 

Kahvaleri kapatırsak meyhaneler 
la~. Onları da kapamak, itimize, 
bi!nıem gelir mi? 

Ekmeğe mi, una mı? 
Binde bir mürailik fÜphesi olma

dan aöyliyeyim ki; hükümetin ekmek
leı:ı bir kunış vergi alması fikrini mÜ· 
lıeınmel buldum. Bu vergi biç, ama 
lıiç kimsenin maiJetİni tazyik edecek 
değildir. Unutmıyalım ki; iki aene ev· 
•et ekmek sekiz buçuk kuruıtu. Dün· 
tada buğday fiati düıtükçe ekmek fi. 
lti de düştü. Şimdi bunun yediden ae
ltiz kuruta çıkmıuında en küçük bir 
tarar ve giiçlük yoktur. Diyeceksiniz 
lıi: "Bu vergi zenginden ziyade fıka.
ta.ya yüklenecektir. Çünkü zengin 
tiinde yüz dirhem ekmek yer. Bunun 
~ergiai on paradır. Fıkara belki bir 
C.ltka yer, onun vergisi bir kuru~tur.,, 
lıir kuru§ bugiinkü para kıymetine 
'azaran o kadar ufak bir ıınite'dir ki 
bllnun çokıluğu mevzuubahis olmaz. 

Fakat eğer tam bir adalet teminini 
'Ytıi zamanda da iradı arttırmak iati· 
>orsak çok takdirle okuduğum meb-. 
lıa Mehmet Beyin un üzerinden verg1 
llınınaaı teklifini kabul etmeliyiz. Böy 
le olursa hem verginin cibayeti kolay
l•şır, hem de "Vergi biaküviye, aimide, 
~aataya, makarnaya, ve bütün undan 
tapılan Jeylere teşmil edilmif olur.Bu 
•uretle fıkarası da, zengini de iııtih· 
1'1.: ettikleri maddelere göre vergi ver 
llıit olurlar ... 

FELEK 
---~~~~~--o-----~~~ 

Mahalle işleri 
Nasıl görülecek? ---l<anun ve nizamnamenin 
bugün tebliği bekleniyor 

Yeni yılbatmdan itibaren muhtarlı· 
lrıı Jiğvine dair olan kanun ve nizam· 
llame auretlerinin bugÜn beledıyeyo 
lebJiği beklenmektedir. Kanun ve ni· 
ııunname henüz tebliğ edi!n.ıediğinden 
lıetediye, vaziyete hakim olamamıştır. 

Öğrendiğimize göre, nızamname 
tııucibince, her mahalleden intihap e
Ui 'ecek iki kişi yalnız meb'uı intihap· 
larmda vazife a.lacak•ardır. Buııların 
l.ir nevi muhtarlık gibi uhtel~r;nde Ji
~er vazifeler bulunmıyacaktır. Bu iki 
itişi intihap Encümeninin aza11 olac"k 
lır. intihap itleri de vatand.ış••k vazi· 
lesi olduğundan, fahridir. Sınaena· 
leyh bunlara bir ücret verilmesi mev
>ı.ıubabia değildir. Bu iki k.i~iyi ,Şehir 
t.feclisi seçecektir. Şehir Me"liri ~imdi 
lıaliiçtimada bulunmadığından, Daimi 
tı:ıcümen bu intihabı yapacak ve bila· 
lıare Meclise malümat verecektir. 

Muhtarların gördükleri bütün işler, 
.. aa itibarile, belediyeye devrolunmak 
ladır. Belediye şubelerinde, evvelce 
lı:ıuhtarlann gördüklri işleri, sühuletle 
h.p"bilmek için, memurlar tefrik edi
lecektir. Fakat bu teşkiıli.t idari olup 
bütçe il" alnkası yoktur. Yeni vaziyet· 

1 le ilmühaberlerden hiç bir ücret alın· 
lıııyacak, ancak icap eden pul parala· 
tı ,.Jmacaktır. 

lstanbu1da 500 kadar muhtar var· 
~ır. Yeni vaziyet~e muhtarlar açıkta 
•alacaklarsa da, bunların mağdur ol· 
lııalan mevzuubahia değildir. Çünkü 
'kser muhtarlar başka vazifelerle de 
lı:ıesguldürler. 

Be'edive dairelerinde ilmühaber ve
tif nıek için şahitlerden iatifade oluna. 
•ak vo polisten lastik edilecektir. Bi
lıUnum tahkikat polis vasıtaaile yaptı
l'ılacakhr. 

Diyanet işleri reisinin 
sıhhati 

Diyan•t i•leri reisi Rifat Efendi Haz 
~•tlerinin tedavisine Cerrahp&§a haıta • 
ıc.:llesinde devam edi!mektedir. Rüyetini 

Ybed •n sol göz Ü7erinde ameliyat ya· 
t!lınakcan şimdilik vaz,.eçilmiştir. Ecne 
' tnütehassıs tatbik ettiği bir tedavi u· 

'~lij ile bu gözün ai{rılannı ve ıağ göze 
~•tayet kabiliye~in' bertaraf etmiıt'•· Te 
~vi devam edecektir. Eğer bu ıekilde 

t'i müsbet n~tice alınamaua, ilerde 
-lııeliyata ihtiyaç hasıl olacaktır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ucuz 
Elbise 

F eshanenin köylü için 
yaptığı elbiseler rağbette 

F esane fabrikasının köylü için çı· 
kardığı taknnı bet liraya satılan elbi
ae!er çok rağbet bulmuttur. F a.brika 
bir iki gÜne kadar piyasaya. yeni elbi
aeı .. r çıkaracaktır. Ucuz elbiaelerin, 
vilayet ve kasabalardan köylere kadar 
gönderilmesi çareleri tetkik edilmek· 
tedir. 

Oda bütçesi 
Ticaret Odası idare Heyeti, hemen 

her gün toplanarak yeni Oda bütçesi· 
nin müzakeresine devam ebnektedir. 
Cumartesi gÜnÜ yeni bütçe Oda Mec· 
!isinde müzakere edilecektir. 

Ara kontenjın kararnamesi 
Ara kontenjan karanıamesini ha

vi rcımi gazete gelmiştir. Bu karama 
n1•~Yt.' tevfikan bazı müesıese~erin ge
tirt<>cekleri alat ve edevatın gümrük i
daı·esince kontenjan harici imranna 
müsaade edilecektir. 

lı· racat vaziyetimiz 
Bu ay sonunda Ankarada toplan· 

ması mukarrer olan Yüksek lktısat 
Meclisi Umumi Katip1iği, ihracat mal 
larrmızın bu seneki vaziyetine dair; 
1 zmir, lıtanbul, Mersin ve Samsun Ti
c:aı·et Odalarından birer rapor almış· 
hr. 

Ozum fiat'arında yuıseliş vıır 
Üzüm fiatlerinde yılbaşı da geldiği 

dhetle bir yükseliş göze çarpmakta· 
drr. Bu zene A•manyaya ve §İmali 
Amerikaya 20,530,4ı3 ki1o üzüm ih
raç edilmistir. Buna mukabil lngilte
re, üzüm ihtiyacını Avustralyadan te
min ettiğinden, bu memleket bu sene
ki üzüm ihracatımızda hayli tenakus 
yardır. 

Mevsim ba~mdan 16 kinunuev-vele 
kadar hmirden 23,831,199 kilo incir 
ihraç edilmiştir. 

Yağ yükseliyor 
Havaların fena gitmesi ve sipariş 

edilen mallann henüz geımetnesi yü
zünden piyasada yağ fiatlerinde hafif 
bir tereffü görülmektedir. 

YllAyatta 

Belediye bankası ---
Belediye reis ve muhasebe

cilerinin isimleri istendi 
Belediyeler Bankasının kurulmaaı 

Pollata 

20 beşibirlik 
Kayboldu 
Mm. Anastasiya emanete 

hiyanet mi etmiş? 
Beyoğlunda Tarlabaıı caddesinde 

2ı8 numarada oturan Mat1'98"el Anas • 
tasya gene Beyoğlunda İarlabatında 
Akkiraz sokak 53 numarada mukim Ma 
dam Anastasyaya emanet ettlği 20 beşi 
bir yerdesinin yok olduğu iddiasile ka. 
rakola müracaat etıniıtir. 

Kanlı kavga 
Evvelki gece Galat>ada Rıhtım cad • 

desinde iki hamal arasında kanlı bir kav 
ga olmuştur. irfan ve Şerafettin ism' n· 
de il<i hamal akıam üzeri salondan çı • 
kan yolculann yüklerini taşımak mesele 
sinden kavgaya tututmuşlardır. Kavga· 
ela 1 rfan bıçağını çekerek Şerafettinin 
üzerine atılınış ve adamcağıztn sol bö • 
ğürüne saplamış.(lır. Şerafettin kanlar 
içinde yere yuvarlanınca, irfan elindeki 
bıçağı atıp kaçmaya başlamışsa de yeti· 
ıen pol sler tarafından yakalrunıştır. Ya 
rln ağır olan Şerafettin hastahaneye kal 
dırılmıştır. 

Merr. ur sosu vererek 
Davit i'-minde bir adam kendisine 

:ıahte memur aüaü vernıektP-n suçlu """ 
lnrah yakalanmıştır. Bu adam Gatata
da bazı dükkanlara ve evlc•·e giderek 
kendisinin maliye memunı olduğunu 
.Oyleyip dolandırıcılık yapma~a kal· 
lı1~mış ve bunu haber alan memurlar 
Davidi yakalayıp adliyeye les!'-m et
mişlerdir. Davit hakkındaki evrak bi· 
r'nci ceza mahkemesine \oerİ1miştir. 

TutııSan baca • 
Beıiktaş, Şenlikdede mahalleai eski 

Karakol sokağında Nazım r~fenJinin 
evınin bacasından yangın çıkmı;sa Ja 
~Jndürü'müıtür. 

Kamyon altında 
Betikta§ tramvay cadde•inden 16 

yaşında Yusuf Efendi dalgın dalgın gi 
derken köşeden birden bire çıkan şo
for Artinin idare ettiği kömür yüklü 
3015 numaralı kamyonun a!tında kıı.1-
mış, ağır surette yaralanmı§br. 

Kaçak et 
Beşikta1ta Köyiçinde 1 numaralı ka 

sap Mu•tafa Efendinin dükkinında 
kaçak et bulunduğu görülmüş ve etler 
müsadere, kendisi de karakola götü-

Mahkemelerde 

••l•dlJ'•ll• 

Kömür depoları 
Teftiş ediliyor 
Kooperatiften memurlara 
ucuz odun, kömür verilecek 

Belediye lktısat Müdürlüğü müra.
kıpleri odun ve kömür depolannı tef· 
tite başlamışlardır. Bazı semtlerde, ke 
nar mahallelerde kömürün okkasının 
perakende olarak 8 kuru§a sahldığı 
hakkında ıiki.yetler olmu§tur. Halbu· 
ki kömür için bugün normal fiat 5.50-
6 kurut addedilmektedir. Odunun çe
kisi perakende iae 450 kuruta satıl· 
maktadır. Fiatlerin daha fazla art• 
maması iç.in belediye bazı tedbirler 
düşünmektedir. Belediye Kooperatifi 
arzu eden her daire memurlarına koo
peratiften ucuz fiatle ve taksitle mah
rukat verecektir. 

Hizmetler üzerinde tasarruf 
Belediye Daimi Encümeni Reiı mu• 

avini Nuri Beyin riyasetinde toplana
rak bütçe müzakeratına devam etmiş.
tir. Bütçede şimdilik açığı kapatmak 
için hizmetler üzerinde mümkün olan 
azRmİ taaarruf yapılmaktadır. 

rülmü§tÜr. 

s·gara hırsızları 
Calatada, Y enifebir sokağından ar

kaaında üç çuval büyük çuva,lla gi
den Y ervant ve arkadatlarından §ÜP· 
he edilmiı ve çuvallar aranılmak iato
nilmittir. 

Yakalanacağını anlıyan Y ervant ve 
arkadatları çuvalları bırakarak kaç
mıılardır. Yap.lan muayene neticoainde 
çuvallar içinde 150 kadar muhtelif 
cinsten cigara paketleri bulunmuştur. 

Y ervant yakalanmıt ve paketleri 
Rıhtım caddesinde 90 numaralı tütün
cü Alekonun dükki.nından çaldığını 
itiraf etmişSr. 

Bırakılan çocuklar 
Dün Fatih cami kapısı önüne 4 ay• 

lık bir kız çocuğu bırakılmıştır. Çocu
ğun koynundan çıkan k8ğıtta isminin 
Neriman olduğu yazı!maktadır. Çocuk 
Darülacezeye gönderilmiş, bırakanlar 
hakkında tahkikata baş.lanmı§tır. 

Dayak 
Rıhtım Şirketi amelesinden Oaınan 

ile lbrahim ara11nda çıkan kavga ne
ticesinde lbrahim Osmaru yumrukla 
dövmüştür. Suçlu lbrabim yakalanmı§ 
br. 

Adliyede keşif yapılmıyor 
dolayısile Dahiliye Vekaleti bütii» Be- ç •• k •• k hJ" k 1. • d" B 
ledi.y~ R~.slerile muh_aseb"~il~rin iıim· J Un U en az te ) e J Vazıyette Jr e• 
lerını v1layetlerden ıatemııtır. ' 

Jet~ilg?n'.:~'!::.=~t:~';~ bu isimleri veka lediye para bulup enkazı yıktıracak 
Yer.i mala rağbet Adliye yangını tabkikatmın şahit din 1 islerden de müsaade isten'lmişti. o es· 

Baıvekil ismet Paşa Hazretlerinin 
aon seyahatlerinde verdikleri direktif 
dairesined yerli fabrikalarnnız halk 
ve köylü için ucuz elbise yapmağa haı 
lamışlardı. 

Bu elbiselerin tedariki için Anadolu
nun bazı yerlerinden, rea.men, vilAye .. 
te müracaat olunarak tavassut nca e
dilınektedir. 

Heyeti umumiye içtimaı 
Akay, Denizyolları, Havuz ve fahri 

katar Müdürlüklerinin 1 kanunu.ani
den itibaren tatbik edilecek yeni büt
çelerini müzakere edecek heyeti umu· 
miyelerinde bulunmak üzere mezkur 
idareler müdürleri Ankaraya gitıniı 
bulunmaktadırlar. Heyeti umumiye 
hafta içinde toplanacaktır. 

--o--
Evkafta 

Evkaf davalarına ait dosyalar 
Evkaf idaresi adliye yangınında ya

nan davalara ait dosyalann yenilerini 
çıkartmak İçin hazırlıklar yapmakta.
dır. Evkaf Umum Müdür vekili Hacı 
Hakkı Bey şehrimize gelerek bu itle 
meşgul olmağa. baılaınıtbr. 

Ayasofya muze olamaz 
Bazı ecnebi gazeteler Ayasofya ca

miinin müze ittihaz edileceğini yazmı§ 
!ardı. Şehrimizde bulunan Evkaf U
mum Müdür vekili Hacı Hakkı Bey 
bu tayiayı tekzip etmektedir. 

Tapuda nakil 
lstanbuJ Tapu Müdürlüğünde kayıt 

kalemi tetki k memurluğunda çaJıt· 
makta olan Refik Bey lstıınbul Tapu 
Başkatipliğine ve lstanbul Tapu Bat· 
katibi Neşet Bey de tetkik memurlu
iuna naklen tayin edilmi§Jerdir. 

Telef on ücretleri 
Telefon tirket•in'.n abonelerden faz. 

la al.tığı paralann iade etmesi için ıir • 
kete t_azımgelen reımi tebligat yapılmıf
tır. Şırkot nezdindeki hükumet komise
~ Fuat Bey de, bu hususta tirkefü teb
lıg~t yapılmış olduğunu söylemİftİr. ş:r 
k~~ın, bu fazla paralar, abonelerin yapa
cakları mükaleme ücretlerinden mahsup 
e~si lazımgelmektedir. Maamafih şir
ketin ba busustf.ı ne yapacğı henüz ma
lüın değildir. Yeni bir tC§ebbüs yapma
sı muhtemel görülmektedir. Dün noel 
münasebeti le ş' rket rnüdiranı tatil yap • 
tıklarından bu busust-a kat'i malümat 
alınamamıştır. 

lenme •afhası biVmek üzeredir. Ancak nada mahkemede bulunan Türk. Yunan 
tatk katın ikmali ve evrakın mahkeme • mahkemesi rrisi M. Bök buna memnuni 
ye sevki için yangın mahallinde k"Şif ya yetle muvafakat etmiŞ> mezunen memle-
pılması İcap <tmektedir. Çünkü maznun ketlerin-de bulunan Türk. Fransız mah-
lar istintak hakimliğine tedbirsizlik yÜ· kemesi reiai M. Aser ile Fransız ajanı 
zünden yangına ve ölüme ıehebiyet ver M. Piyer Jetone de telgraf çclrilmiıti. 
m<'k cürmile aevkedilm'şlerdir. Bu a. Bu zevat gönderdikleri telgraflarda 
dam yanma idd>jasının tlahakkuku için Adliyenin yanmasından dolayı de 
keşif ve arama yapılması lüzumlu ve za rin teeHÜr duyduklarmı bildir· 
ruri cıörülmektetir. mekte ve Türk meslekta§lann 

Keşif ve hafriyat yapılamıyor dan bir kısım ile bir çatı altında çalış • 
Halbuki yangın yerinde k.'lif ve haf mak şerefine nail olduklarından dolayı 

riyal yapılamamaktadır. Çünkü bina an- memnuniyet ve bahtiyarlık bissettUderi 
kazı çok tehlikeli vaziyettedir. Behema- ni söylemektedirler. 
hal tehlikeli yeı !erin yıkılması icap et- M. Aser telgrafını §Öyle bW:rmdrte-
mekhdir. Halbuki beleruyenin hedm i~in dir: 
parası ycktur. Şimdi belediye tehlikeli (Boğazın mut1ena bir yerinde muhte 
yerleri yıktırmak için para bulacak, dı- tem yeni Adliye sarayının da yükseldi 
vartan yıktıracak, sonra yangın ye•.:n- ğini de inşallah görüriiz.) 
de keşif yapılacak, ceset bulunacak, on· Projeler 
dan sonra isfntak tahkikat~ ikmal edi
lerek neticelenecek ve ;t mal>kemeye ak 
,.,tlec<'ktir. 

Maznunlar nakli dava istiyorlar •• 
Mev'.<uf bulu'1an ve yangını çıkarmak 

tan maznun olan serbademe Mobmet, ves 
tr.yer Etem ve kapıcı Ahmet Ağalar ise 
bigünah olduklarını iddia ve tahkikatın 
uzama.undan fikayet etmektedirler. Bun· 
!ardan kapıcı Ahmet Ağa vekili ile vaki 
olan mülakatında kendisinin tedb'rsiz • 
liltle ölüme sebebiyetten meıul tutulamı 
yacağını, bu ölümde bir tedbirsizlik var· 
sa bunun lstanbul Acfüyesindeki memu 
ıin encümenine ait olacağını, topal rü -
kup ve nüzüle ga)ri muktedir bir ada • 
mın vezne muhafızı olarak tar:ninden 
itibaren tedbir~izlik baıladığını söyle • 
miş ve hafriya~ neticesine kadar mevkuf 
kalmamaları için davanın başka mahke
meye nakli talebinde bulunmasını veki • 
linden istemİftİr. 

D:ier tcraftan gene Ahmet Ağa Ad
liye c:liresinde bir yangın niza.nwamesi 
mevcut olduğunu ve bu nizamnamenin 
NecmeWn Molla Beyin müd,Jeöumumfü· 
ği zamanında ve 1910 tarihinde yapıldı
ğını idia etmiş, vekil' nden bı• nizam na· 
menin buldurulmasını da istemittir. Nec 
mettin Molla Bey böyle birnizamname 
yapıldığını söylemiş, fakat matbu niııha 
ımdan kendisinde mevcut olmadığını, 
belki Devlet matbaasmda bir nümunesi· 
nin bulunab'leceğini söylemittir. 

Bitaraf hiikimlerin teessürleri 
Adliye yangmından ıonra bjrinci ve 

altıncı hukuk mahkemeleri muhtelit ha
kem mahkemelerine yerlettirilmiıti. Es
kiden Maarif nezareti olan bu bina ma· 
sarifi alakadar devle~lerle hükumetimiz 
tarafından mütesaviycn yapılan muhte • 
lit mahkemeler tarafından haz..Oneden ki
ralanmış olduğu için bu mahkemelerin 
muvakkatlen buraya ycrle~~iranı.eleri için 
alakadar devlet ajanları ile bitaraf re • 

Yanan Acıiyenin yeniden teoiai, ya· 
ni, hukuk, ceza, icra, talıkikat c!osyaları· 
nın yeniden vücude getirilebilmesi için 
muhtelif hukukçular, muhtelif projeler 
hazırlamaktadırlar. Bu meynnda avukatl 
Al' Şevket Bey de 7 kısımlık ve 12 mad 
delik bir proj~ vücude getirmiş, mevcut 
kanunların ahkamından da istifade em! 
mck suret'le yapılRn bu proje de ait oldu 
ğu makamlara tlakdim olunmuştur. 

Baron•r:ı senelik içtimaı 
Baro heyeti umuıniyesi dün Ha'ke • 

Yinde senelik içtimaını yapacaktı, fakat 
içtimaa ancak 54 aza gelmi,, ekseriyet 
tbnin edilememİJ, içtima bunun için 30 
kanunuevvel cumartesi gününe bırakıl .. 
nuştır. 

DUnkU davalar 
Dün ağır ceza mahkMnesinde Berire 

Hanıma tecavüz etmekten suçlu Ali Rı· 
za ve arkadaştan ile Gebzede Arslanı öl 
dürmekten maznun Hüseyin ve Osman, 
hırsızlık yapmaktan maznun Himmet, 
Yaşar, Abdürrabman ve Davit, ihtilas • 
tan maznun Cevat ve arkadaşları, vazife 
!erini suiistimalden maznun Evkaf me
murlanndan Halil ve lbrahim Efendile
rin muhakemeleri yapılmıttır. Bunlar • 
dan bir kmnı ıabıkalarnıın tahkiki, bir 
kıımı da phit celbi gibi sebeplerle bat· 
ka güne brakılmıştır. 

Üçüncü ceza mahkemesinde de Türk 
lüğü tahkir, hilafı usul nikah kıymak, ya 
ralma, yankesicilik ve saire gibi cüriim
lere ait 13 davaya bakılmıı, bunlar da 
muhtelif sebeplerle başka gÜnlere hıra 
kılmıştır. 

Kaçak gaz 
Köprüde 24 teneke kaçak gazla bir· 

likte gümrük nıuhafaza mernurlan tara 
fından yakalanan Mehmet ve Salih iıhti
aas mahkemesine se'\lkedilmislerc?'.r. 

Maal'lfta 

Büyük bir 
Lise açılıyor 
Eski Tıp fakültesi 2000 

talebelik lise olacak 
latanbuldaki liseler ve orta mektep· 

lerdelL talebe tehacümü ve bina vaziyet 
!erini tetkik eden komisyon meaajsinj 
bil1rmiştir. Komisyon azasından vd<i.let 
batmüfettiti Salih Zeki Bey dün bu bu· 
sutla bir mubarrir:mize demiştir ki: 

- Haydarpaaıclaki eski Tıp fakülte
si binası bir lise ittihazı için her nokta 
elan muvafık bulunmutf:lır. Burada iki 
bin talebe)lk bir leyli lise açılacaktır. B n 
talebe nihari olacaktır. Ancak böyle ge 
nİf teıkitatlı bir lise aç<lmaaı için uzun 
hazırlıklara ihtiyaç .Xduğundan mektep 
önümüzdeki dera senesi batında faaliye 
te geçecektir. Bu lise açddıktan sonra la 
tanbulda talebe tehacümü, b naaızhk me 
seleleri halledilmiı olacaktır. 

Yeniden 40 profosör getirile
ceği doğru değ 1 

Üniversiteye yeniden 40 ecnebi pro
fesör getirtileceğine dair çıkan haber 
doğru değildir. Evvelce celbedilen 36 
ecnebi profesöre ait kanun layihasının 
kanuni formaliU..i yeni ikmal edildiği 
için henüz Büyük Millet Meclisine ve • 
rilmiıtir. Son ıayia bu vaziyetten galat
tır. 

Tifo 
Beyoğlunda on betinci ilk mektepte 

ve F alihte de diğer ikıi lk mektepte ti
fo vakasına te.adüf edilmiıtir. Bu mek· 
tepler birer gün müddetle derhal kapa· 
tılımt ve l'alebeye aıı tatbik edilm.itli'.r. 

Millet mekte~leri • 
Millet Mektepleri derıdıaneleri ade 

cı; timdiye kadar 50 ye bal ğ .Xmuştur. 
Dershanelerde şubat sonunda tedrisat ke 
ailecek ve imtihan yapılacaktır. 

Daimf memuriyeti olan 
tUrkçe hocaları 

Resmi dairelerde daimi memuriyeti 
olan 20 mua!lim ecnebi ve <kalliyet mek 
tepleri türkçe hocalığından çıkarılmış • 
tır. Bunların yerlerine muallim 
mektebi mezunu ve Üniversite talebesin 
den olan gençler alınmıştır. 

Mektepleri te 'tiş 
Maarif müdürü Haydar Bey sahalı. 

)an muhtelif mmtakalrdaki mektepleri 
teftite ba§lanuttır. Mekteplerin ihtiyaç· 
!arı ela gözden yeçirilmektedir. 

Avrupaya tahsile gidecek tale'·e 
Tahail için Avrupaya gidecek liae 

mezunlarından ilk kafile yann ıehri
mizden hareket edecektir. Yannki tren 
ve vapurla gidecekler Almanya, Bel· 
çika ve Fransaya gideceklerdir. Am.,.. 
rikaya gideceklerin hareket günleri 
henüz taayyün etmemiştir. 

Üniversite hesap iş~eri moduru 
Üniversite Hesap işleri müdürü Hu

lusi Bey Vekalet emrine alınmıştır. 
Aldığımız malfunata göre Huluai Bey 
hakkında bir esbabımucibe yoktur.Ya! 
nız vekalet Hulusi Beyin bu vazifede 
devam etmeaini bazı noktalardan malı 
zurlu görmüştür. Hulusi Bey Anka.-a
ya gitmi§tir. Yerine vek8.!eten Hesap 
ıflcri müdür muavini Remzi Bey tayin 
edilmiştir. 

lngiliz profesörü ile bir 
mukavele ya~ı'dı 

Geçen yaz Maarif Vekiletinin Er
kek Muallim mektebinde açtığı ecnebi 
lisan muallimleri kursunu idare eden 
Profesör Dr. F aucett Maarif Vek8Je. 
ti ile bir mukavele yapmıştır. Dr. Fau· 
cett mukavelesine göre ki.nunusani ha 
tından itibaren lstanbul liselerinden 
birinde haftada 13 saat İngilizce oku· 
!acaktır. Profesörün hangi lisede ders 
okutacağı henüz belJi değildir. 

Bütün liae, orta ve muallim mektep 
!eri ecnebi liaan hoca lan Prof Dr. F au
cett'in derslerinde münavebe ile hazır 
bulunarak metot noktaaından iatifade 
edeceklerdir. Bu zat lisan öğrebne hu 
su•unda beynelmilel bir metot yapmıt 
ve bu metoda uygun kitaplar yazmış
tır. Mcmleketiınize gelmeden evvel 
Oxford Darülfünununda boca idi. Dr. 
Faucette Oxford'la yaptığı mukavele
yi elan lıozmadığındnn ~raaı ile alaka· 
aıru dcv;ıım ettirmektedir. 

Yerli mallar gunu 
Milli Türk Talebe Birliğinden: 
1 - Birlik senenin son perıeoııbe gü 

nünü (Yerli Mallar günü) olarak ka • 
bul etmiıti. Bu itbarla 2s.ı2.933 pertem 
be gÜnü aaat 13.30 da Üniversite kon -: 
ferans salonunda 3 üncü yerli mallar top 
lantısı yapılacaktır. 

Toplant!ıdan sonra her sene olduğu 
gibi kafile halinde taksime kadar gidi 
lebilecc ktir. 

2 - Bu toplantıda yürüyüte bütün 
Üniversiteli arkadaılarımızın gelııieleri 
rica olunur. 

ltalyaya seyahat edecek
lere tenzilat 

Türk • ltalyan Turizm komitesinin 
vereüği habere göre bu sene ltalyaya 
seyahat etmek iıteyen Türklere tren, 
vapur ve otel ücretlerinde ehemmiyet • 
li tenzilat yapılacaktır. lfalyanın Mon • 
tecatino ıebrinde on beş gün ikamet, 
ve bundan sonra Napoli, Roma, Floran
sa, Venedik ıebirlerine uğrayarak ve 
yol masrafı da dahil olduğu halde 4500 
liret alınacaktır. Bunda otel ve yemek 
masrafı da dahildir. 

j 

Asfalt inşaatta yeni 
bir keşif! 

Bizde mütehassıs yetişmediğini 
kim iddia etmit ki,ikide bir Avru
padan mütehassıs celb.nden bah
solunur, bu yetitmiyormuş gibi üs
telik mütehasıs ta celp olunur •. Hl
hakika tehrimizde pek çok müte· 
hassıs kaldırım mühendisleri oıdu
gunu biliriz! Fakat ıon aylarda bi· 
zım, asfalt ve betonculukta da em
salsiz mütehassıslarımız olduğu
nu - her gün ayak teptiğim Anka 
ra caddesinin Ebussuut ca~desi 
kötesi batından Sirkeciye kadar 
iki taraflı yaya kaldırımın bu hu
sustaki inşaatçılık aleminde yeni 
bir merhale tetkil eden inşaab, pelı 
ila ispata kafidir. 

Avrupada asfalt veya beton mü
tehassısı bir yol yapar, Bu yolun 
üzerinde sadece insanlar değil, haJ 
vanlar, otomobiller, otobüsler ve 
kamyonlar geçer; fakat aradan 
aylar geçmesine rağmen yol demir 
gibi sapasağlam durur; fakat bizim 
asfalt mütehassıslarımız, i p t et
mitlerdir ki: "Artık bu usul köh
neletmittir. Ve asfalt sanayii ale
minde bir inkılap yapmak lazım
dır!,, 

Asfalt mütehasıslarımız bü yük
sek fikrin tecrübesini, Ankara cad· 
desinin bahsettiğim kumındaki 
trotuvarmda tatbik etmişler ve 
her gün gördüğümüz üzere elhak 
bunda muvaffak ta olmutlardır: lı1 
şasmdan daha dört ay geçmediği 
halde bir yağmur, bu asfaltın betoıı 
kumlarını harice kusmasına ve altı 
om üstüne gelmesine sebep olmut
tur. Şimdi ayaklarım, yeryer kum
lara gömülerek o trotuvardan ge
çerken adeta bir plajda yürüdüğü
mü farzediyor ve önümde; denizle 
etrafımda mayolu insanlar arıyo
rum. 

Asfaltın sağlamını yapmak, aşa· 
ğı yukarı her mütehassmm itidir; 

fakat asfaltın bu kadar çürüğünü 
vücuda getirmek, her baba yiğit 
mütehassısa nasip olan itlerden 

değildir. Onun için bir kaç ayda 

kumları meydana çıkan ve bu iti

barla çürük asfaltçılıkta hakikaten 

nümune addedilebilecek bir teh· 

kir olan bu yolun ya bir fotoğrafi. 
sini alarak onu, veyahut ondan bir 

miktarım söküp maktaını beynel

milel sanayi meşherine vazetmek, 

çok muvafık olur kanaatindeyiz. 

Ankara caddesi, ötedenberi biı 
tecrübe ve nümune caddesi olagel. 

mek mazhariyetine maliktir: Bir 
vakitler ayni caddede parkelerin 
arasına zift dökülmek suretile be)'! 
nelmilel parke kaldırım ferti saba· 
aında büyük bir ketfin tecrübeleri 
yapılmıt ve döküldüklerinin hafta· 
sında ziftlerin yeryer çatlaması 
suretile bu yeni ketfin isabet ve 
muvaffakıyeti meydana çıkmıfb. 

Şimdi de ayni caddede en çürük 
asfalt tipi ketif tecrübesinin isabet 
ve muvaffakıyetle tatbik edildiği
ni görüyoruz! 

Saliihattin ENiS 
Hami,: 

"Bir kariiniz,, imzalı mektup sa
hibir;-: Bahsettiğiniz mevzaa baş
ka Lr gün avdet edeceğimi vade
der ve hakkımda gösterdiğiniz te
veccühe te,,ekkür eylerim. -S. E. 

1 H <> R S /l , 
(lı Bankaımdnn alınan cetvelidir) 

23 Kanunuevvel 1933 
Akt•m Fiatları 

istikrası dahili 95.25 Tahvilat 
1833 lat.i.kraaıı 97,50 Eleılr:trik 

~ 
S .. rlc D. yollan ~ 45 Tram•a7 ~ 

Ooitürk '27.20 Tünel 
~ .. il 26,15 Rıhbm 17,71 .. 111 26,60 Anadolu 1 46.25 

Cii.mrükler 8 .. ili 4? 
Baidat 9, rs lcutton•u'. 
T. aıkeriT• 9,75 Mümeaail 52.95 

ESHAM 
it a ... ı.. .. Na- Te1efoo 11.71 
ma 9.90 Bomonti 18,40 
,, ,. Hamiline 9,95 Terko• 21.50 

Kuponauz 
,. " Müeııia 106 Çimento lJ.90 
Tram•ay ... I;!') lttıı...ı doy. 17,7Q 

Anadolu Hiı•e 27.90 $ar..:: Jey_ \r-
Si..r. Hayriı• 15 Balya uı 
Reji 390 .Sark m, ff&a 2,81 

ÇEK FlATLARl 
P10ri• 12.06 ! Prai 15 9~ 
Londra 690 Viyana 4.2ı 
flılu ork 73,75 Madrit 5.n 
Pt-filano 9 Berlitı 1.91 
Brü.kıel 3.40 s.ı.ral 34.747' 
Atin.a. 82,70 ZLti 4208J 
Cene•r• Z.44.29 Petl• 3.575 
Amıterdam 1,17.60 Bükreı 7!159 
Sof7a GS,84.25 Moıko•a 10.94 

NUKUT (Sabı) 
Kur\lf Kurut 

20 f. Fran11:c 168 l Sille. A•. 24.SO 
l latPrlia. 6SO l Pe:aeta 18 
l Dola.r 135 l Mark- 49 

20 Lil"el 223 1 Zeloti 24.-
!'O f. Belçilı.a 117 10 Ley 023 
20 Drahmi 24 zn Din.ar 46.-
i'O 1. İ•Yİçre 818 1 Çprno•lc -.-
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Askeri bahisler 

A manya bugün bir saldırım 
mi? savaşı yapabilir 

Almanyada Hitlercilik hük~metin 
batına geçtikten, , ~!manya Mı~etıer 
Meclisinden çekıldıkten ve, yuk!~~ 
sesle silahlanmada ,müsavat ıstedıgı
ni cihanın yüzüne haylormağa başla
dıktan aonra sulhün bozulacağı lı<lk· 
kında birde~bire herke&e bir kor~n 
geldi. "Almanya, yüksek ve z~ngın 
aayayi sahasında gizl i olarak bınler
ce saldırım uçkusu yapmış ve ya~~t 
yapmak için tertibat alınış, Buyuk 
harpte kullandıklanndan daha, çok 
teairli zehirli gazler, hastalık ?'~kr~? 
}an vücude ~etirmi§, sava§ ıçın lu
zumlu olan diğer bilcümle poaatlan 
tedariklemiıtir; binaenaleyh ,V,ersa· 
illea ahitnamesinin zincirlerını kır
mak A vrupada.ki ve yer yüzündeki 
mevkiini tekrar ele geçirmek için 
kuvvete müracaat eylemeği kararla.ş.
tırmıttır. Bugün veya yarın, pek ya
kında bir ıavaşın patlaması beklene· 
bilir." dütünceleri ortalığı kaplamıı· 
tır. l ,, 

Biz, dünkü ve bugünkü ıart aı::a go~e 
Almanyarun bir savaş, daha dogru bır 
saldırım ıavatı yapacak bir halde o~u!' 
olmadığını burada, askerlik çerçeve11 ı· 
çinde münakaıa edeceğiz. , , 

Maamafih bir harbin evvelemırde, sı. 
yaıi cephesinin tanzim edilmes.~ bir kai· 
dedir, Halbuki. Almanya, bugun Avru• 
pada hemen hemen hiç bir kuvvelfi dos
ta mal:k dcğild!r, Bir Alman • Fran11z 
silahlı ihtilafı halinde ltalyadan başka 
İngiltere dahi Almanyanın aleyhine ha 
reket etmeseler, Fransadan maada Belçi 
kanın ve Lehistanın ve hatta bir kısım 
küçük itilaf kuvvetlerinin A~man ~.aurru 
zunun karşısına dikileceklerı ve boylece 
Almanyanın iki ve hatta üç cephede uğ
raşmağa mecbur kalacağı besb~llidir: 
Demek oluyor ki, en mühim hır iimıl, 
yani siyasi cephenin düzeltilmesi keyfi .. 
yeti bir Alman taarruzu düıüncesini su 
ya düşürüyor. 

Gelelim Askerlik cephesine: 
Almanyanın harp yapması demek, 

Almanyanın saldırması demktir. Çünkü 
Almanya müdafaa ile maksadına ere
mez, Almanyanın müdafaa savaşı yap
ması, ancak Veraailles ahitnamesi hil~· 
fına ve her ıeyi göze alarak serbest sı· 
lahlanınaya bilfiil başlaması ve Fransa
nm da bu ıilablanmayı kuvvet vasılaıile 
menetmek için Alman arazisini İşğat cc .. 
mek üzere harekete geçmesi halindP vn· 
rit ve muhtemeldir, Bunu aıağıda tek • 
rar tetkik edeceğiz. Şimdi, evv~tem..r.Je, 
Almanyanm bir saldırım ıavaşma bu 
günkü günde gücü yeter olup olmadığı
nı mut.;)lea edelim: 

Lir taaruz savaıı yapmak için asker
likçe lazım olan en mühim postalar sıra 
ile topçu, bilhassa ağ.r topçu, tank, ha
va aili.hlan, zehirli gazler ve ondan son
ra da p:yade siliiblaru!ır. Bunları ayn 
ayrı gözden geçirelim: 

(1) Top, Bugün Almanyada ancak 
100 bin kişilik bir orduya yetişecek ka· 
dar top vard:r, Büyük harpte kullanılan 
küçük büyük bütün Alman topları mı.it· 
te.iklere teslim edilmiı ve yahut ta lah 
rip edilmiş idiler. O vakittenberi Almdn 
yada top imal edilemedi, Çünkü kontröl 
altında idi, Bugün, Almanya Franıaya 

karıı bir saldırım yapmağa karar verirse 
Fransız cephesine, birinci hat fırkuı ol· 
mak üzere hiç olmazsa iki yüz piyade 
fırkası yığmak zarureti karşısındadır, 
Bu 20() fırka için iıe 6000 kadar yengi! 
ve bir o kadar da ağır topa ihtiyacı var· 
dır, Yuvarlak hesap 15,000 top, Sanayi 
ne kadar kuvvetli, teknik ne kadar yük· 
•ek olursa olsun bu kadar çok topu yap 
mak için lüzumu olan zaman aylarla de
ğil, yıllarla hesaplanmak gerektir, O 
halde demek oluyor ki, sadece top yok 
sulluğundan Alman orduıu bugün bir 
saldırım savaşına giri§emez. 

(2) Tank, 200 fırka için ortalama bir 
hesapla 2 • 3 bin tanga ihtiyaç vardır. 
Bunu tedariklemek dahi ay meselesi de
ğil, yıllar meselesidir, 

( 3) Hava ıilihları, Sivil uçkulan sa• 
vaş uçkuıuna değiştirmek güç bir iı de· 
ğildir, Almanyada bugün mevcut ıivil 
uçkulardan maada Alman ıanayüniJ, kı 
sa bir zamanda binlerceyeni uçku vücu· 
de getirebileceği de iddia edilip duru
yor, Fakat asıl güç olan ıey bu uçkuları 
savatla hünerli bir ıurette kullanabile
cek savaıçıları, pilotları yetittirip mey-

dana çıkarmaktır. Bu ise bu bava birlik
lerini daha barıtıklık zamanında kur':'p 
yıllarca talim ve terbiye ile elde edılır. 
Bunu geçelim, Almanya iki tarafından 
müthiş Fransız ve Leh hava kuvvetleri
le sarılıyor. Daha kavganın başlangıcın 
da bunlar Alman sanayi merkezlerine 
havadan saldırarak Almanyanın hava i
çin yapacağı her türlü hazı~lığı kötü
rüm edebilirler, Görülüyor ki, Almanya 
nın dostu olmıyanlar tarafından orta7a 
atılan bu iddia yani Almanların binler• 
ce ıavaı uçkuıunu ha deyince uçurabi
lecekleri iddia11 da çok zayiftir. 

( 4) Zehirli gazler, Alman tekniğin!n 
yüksekliği hasebile Almanların çok mık 
tarda ve pek tesirli zehirli gazler hazır
ladığı da iddia edilip duruyor. Hitler za 
manına kadar kuvvetli bir hükômet ve 
mütesanit bir millet vücude getireme
mit olan Almanyada böyle mühim sırla 
nn ıuyu bulmıyacağıru ve Fransız istih 
baratının kulağına gitmiyeceğmi zanne
demeyiz. Böyle şeyler yapılıyorsa belki 
ancak bundan sonra yapılır, Fakat şunu 
da unutmamalıdır ki, zehirli gazlerin te 
sirleri askerlik edebiyatında çok büyü
tülmüştür, Zamanımızda, tayyarelerin 
alacakları tahrip vasıtaları meyanında 
en müeııir olanları gaz bombalarından 
ziyade yangın bombaları olduğunu bu
rada münasebeti gelmişken söyliyelim. 
Elektron denilen bir maddeden yapıl
makta olan bu yangın bombaları müthiı 
bir yangnı kundağıdır. Bir kiloluk tek 
bir yangın bomba1ı, damına veya balko
nuna düştüğü bir evi yakmağa yetiıi· 
yor. Bunları su söndünniyor. Bilil'..iı üı 
tüne su sıkıldıkça daha ziyade parlıyor, 
Ancak kimyevi vasıUalarla söndürülebili 
yor, Sikletleri az olduğundan çok mik
tarda taşınabiliyor. Mesela bir ton yük 
taşıyan bir bombarduman uçkuıu böyle 
bir kiloluk bin tane yangın bombasını 
naklediyor. Bu halde on layyarelik bir 
bombarduman filosu, 10,000 yangın bom 
baırm bir ıehrin üstüne saçabiliyor. Ya
ni şöyle böyle yarım milyon nüfuslu 
bir şehri bir gecede yakabilir. Bu yangın 
bombalarının tesirlerinden kurtulmak 
için bütün evlerin damlarını yirmi otuz 
santimetre derinliğinde bir kum tabaka· 
sile döşemek lazımdır, Buna da imkan 
olmadığından bunlara karşı timdilik ça· 
re yok demktir. işte mesela Almanlar 
bu çeıit pek tesirli saldırım vasıtaları 
kullarıabilirler; fakat bunun dahi düşma 
ru pes ettirem.iyeceğini, ayrıca pek müt .. 
hiı mukabeleibilmisillere yol açacağını 
hesaba katmak lazımdır, 

Hülaıa, görülüyor ki, Almanya bu
gün bir taarruz hareketi için hazır de
ğildir. Bugün hazır olmadığı, bugünden 
itibaren hazırlığa baılasa bile ve herkese 
nazaran yarıdan daha az bir zamanda 
hazırlıklarını bitireceğine umumi bir i
nan olmasına rağmen gene bu iş dört 
bet yıl yer, belki de daha ziyade. Fakat 
gerek Fransa ve gerekse müttefikleri 
Almanyanm serbestçe hazırlanmasına ıe 
yirci kalırlar mı? 

Maamafih Almanların gerek Hitler
den evvel ve gerekse bilhassa Hitler'den 
beri her türlü yollara müracaatla hazır• 
!ıklar yapmakta olduğu da bellidir. Ha
yali neşriyatı bir tarafa bırakarak, müs 
bet ve askerlik ıahasmda vücude getiri 
len bazı ıeyleri, inarulmağa layik ecnebi 
kaynaklara göre mütalea edelim: 

(1) Almanyanın bugün 100,000 kiti· 
lik bir meslek orduıu vardır. Alınan ter 
tibata göre bu ordu derhal üç miıline 
yani 300,000 kişiye çıkarılabilirmiş, Ya
ni her taburdan bir alay ve her alaydan 
da bir fırka yapılabilirmiş. On iki yıllık 
uzun askerlik hizmetine bağlı olan bu 
meslek orduıunun her neferi muktedir 
bir küçük zabit ve her küçük zabiti de 
kıymetli bir zabit olarak yetiştiriliyor
muş, Her fırkada mevcut mektepler va-
11tasile de bolca miktarda erkanı harbi
ye zabiti yetiıtiriliyormuı. 

Bundan maada Almanyada 30,000 
sporcu kulübü vannıı ki, bunların men
supları 4,000,000 gence v~rıvol"JT\u,. Bu 
rakam çok mühimdir. Yani Almanya. 
kısa bir zamanda mesela iki milyonluk 
bir orduyu Fransız hududna yığabilir ve 
Lehistan hududunu da muhafazasız bırak 
mamak ıartile. Maamafih ordu çerçeve
sinde yetiımemiş bu gençler pek güç o
lan ıaldırun savaşından ziyade müdafaa 
savaşı yapabilirler. Böyle olsa da bu pek 
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- Çiçek, bana 
mısın! 

bunu yaptırır bizim sana vereceğimiz cezayı ka

- Ne münasebet Narin, Suat B. 
latife ediyor, 

Suat Bey dediğini yapmak ister· 
gibi rop dötambrının uzun kordon
larını çıkarıyordu. Narin bana İfa· 
ret etti. ikimiz birden atıldık. Kor· 
donu elinden aldık. 

Narin süratli bir hareketle kor· 
donun bir ucunu karyolanın demi· 
rine geçirdi. Ben de çektim, 

Suat Bey uğratıyor. Fakat ikimi· 
zin arasında kurtulamıyordu. Ni
hayet teslim oldu: 

- Bırakın deliler .. Sonra ikiniz. 
den ayn ayn intikam alırım. / 

Narin kordonu adam akıllı bağ. 
)adı, Suat Bey uzansa da çözemi
yecekti, Nihayet yalvarmaya batla
dı: 

- Bırakın, ikinizi de affediyo-
rum. 

Narin bir kahkaha attı: 
- Affetmek kafi, değil,. Şimdi 

bul edeceksin. 
- Nasıl? 
- Biz Çiçek'le yatacağız, Sen 

karyolanda mışıl mı§ıl uyuyacak-
sın. 

Suat Bey dütündü: 
- Peki kabul, Yalnız bir tartım 

var. 
- Söyle? 
- Yarın aktam artık şaka etmi-

yeceğiz, Söz mü? 
-Söz. 
Suat Bey (Narin)e emniyet ede

miyordu: 
- Sana inanmam. Bana imzalı 

bir senet ver. 
- Hacet yok. Yaparsam, git ba

bama tikayet et. 
Suat Bey Narin'in babasından 

çekindiğini biliyordu. Bu salahi
yeti alınca kanaat getirdi. 

- Peki sözüne itimat ediyorum. 
Çözün beni. 

Kordonları çözdük. Suat Beyi ya 
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Kırık zenberek 
- Fransızçadan -

M, Lebard saati ihtimamla masanın 
üstüne koydu ve sordu: 

- Nasıl? Çok güzel saat değil mi? 
Bu, sütunlar üzerine oturllılmuı, 

kubbeli bir nevi çalar saatti, Kansı Ad 
rienne dedi ki: 

- Sütunlar mermerden mi? 
- Hayır, mermerden değil amma, 

timdi öyle güzel mermer Laklitleri yapı 
yorlar ki,, 

- Bu taklit mermerlere her halde 
çok para vermedin. 

- Bin iki yüz frank. 
Madam Lebard iki elini havaya kal

dırdı: 
- Bin iki yüz frank mı? Bu hurde

vala bin iki yüz frank verilir mi? Sen 
mutlaka çıldırdın, Ayol bu yüz frank bi
le etmez, 

Kocası iıfıraz etti: 
- Amma onun sebebi var? 
- Nasıl sebep? 
- Ruhi bir sebep,, B'r defa düıün 

ki bu saat yedi kadın hayatının son sa
ni~esini çaldı, Verchanay'i bilirsin ya, 
hani ıu meılıur katil,, lıte onun ·kullan 
dığı saat .. 

- Ne münasebet? 

mühim bir şeydir ve Alman milletinin 
teşkilatçılığı nazarı dikkate alnursa buna 
inanmak ta caizdir. 

( 2) A imanlar, son zamanda piyade kı
talarını 7,5 santimetrelik bir topla teçhiz 
eylemişlermiı, Bu top, h~ düz mah~ek~ 
li piyade topu ve hem de dik mahreklı pı· 
yade havanı vazifesini görecek ve 55~0 
metreye kadar düz atış ve 300 metre ıle 
3 000 metre arasında dik atış yapacak ev
s~fta imiş, Bu posat, piyadenin saldırım 
kudretini arttırır, fakat yalnız bununla 
iı bitmez, 

(3) Almanlar, 37 milimetrelik bir de 
tank def'i topu vücuda getirmitlermİ§. Bu 
posat dahi Alman piyadesinin müdafaa 
kudretini arttırır. 

( 4) Alman yada bir kaç milyonluk bir 
orduyu teçhiz edecek kadar yengi! ve a· 
ğır makineli tüfekler anıklanmış imiş. 
Doğru ise, bu da Alman!arın hesabına 
mühim bir muvaffakıyettir. 

(5) Almanyada manileme i1ine büyük 
bir ehemiyet veriyor!arIJU§. Yani geni§ a .. 
razi mıntakalarını yıkarak, maniliyerek 
geçilnk!z bir hale sokmak ve bu suretle 
düıman ordularının ileri hareketlerini ak 
satmak işine, Fakat bunun manası saldı
rımdan ziyade müdafaadır, 

"' * "' 
lıte, buraya kadar yazdıklaronızdan 

çıkan hülasa: 
a) Almanya, bir saldırım savaıı ıçın 

siyasetçe hazırlık yapmamıştır. 
b) Almanya, bir saldırım savaşma la

zırr. olan başlıca tesirli ve mühim silahla
rı henüz vücuda gctirememiıtir. Bunları 
vücuda getirmek te ayların değil, yılla· 
rın i~idir. 

c) Almanyanın, bugün elindeki kuvvet 
ane:,k müdafaaya yarar. Şimdiye kadar 
hazırlananlar da, taarruzdan ziyade müda 
Caanın Almanyada §İmdilik gözönüne alın 
dığını gösteriyor. 

d) Fakat bugünkü Alman ordusu ve 
Alman poıatları, iki cepheye karşı bile 
müdafaa savaıı yapacak kudrete malik· 
tirler. 

Bu halde "Almanya taarruz edecek, 
Almanya Fransaya saldıracak" sözü bu· 
gün için yerinde değildir, ama "Almanya 
kuvvetli bir müdafaa ordusu hazırlamıı· 
tır. ve bu kuvvete gövenerck bugünden 
itibaren Versailles zincirinin halkalarını 
km:.rak serbestçe silahlanmak cesaretini 
kendisinde bulur,., sözü yabana atılamaz. 

Bu işin sonu ne olur? Fransa, Alman
yayı silahlanmaktan kuvvet zoru ile me· 
netmek iıterıe, yapacağı tanrruzda çok 
zorluklara uğrar. Almanya müdafaa mu· 
kavemetini uzatabilir, Te bir taraftan da 
}Üksek sanayii sayesinde tesirli taarruz 
posatlan yapmağa çalııır. Bu halde 
yakın bir gelecekte Avrupanın sulhü na· 
sıl bozulur diye bir sorguya verilecek ce
,·ap ıudur: "Almanyanın Versailles abİt· 
n:-· meıini mefıuh ilin etmesi ve Franıa· 
nın da Almanyaya taarruza geçmeıi ile .. 
Fakat Almanyanın Fransaya saldırmaaı 
ile değil,,., 
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tağına yatırdık. 
Ve biz de kartık:i benim karyo· 

lama uzandık. 
* • " 

Yalıdaki hayatımız çılgın bir saa 
·det içinde geçiyor .. Su::.~ Bey komis 
yondan on bet gün izinli, her gün 
eğlenceler yapıyor, denize çıkıyor. 
Karfı kıyılara geçiyor, Anadoluhi
sarına, Göksuya kadar iniyoruz. 
(Narin) in orada bir mektep arkada 
fi var. Nazik, zeki ve çok güzel bir 
kız. Muazzez Hanım .. Bir kaç kere 
ona misafir gittik, Ne,eli ve sami
mi bir kız ... Benim de pek hoşuma 
gitti. Pek çabuk dost olduk •• 

Artık düne ait hayatım bir has· 
talık nöbetindeki kabuslar gibi geç· 
ti. 

Genç kızlık rüyalarımda zengin, 
yüksek ümitler yoktu .. Kendim için 
sevgi ve sükfuıet arıyordum,, isti
yordum ki sakin, enditesiz bir yu
vam olsun ve ben çocukluğumdaki 
gönül rahatına bir daha kavuta· 
yım. Yarını dütünürken içim sızla· 
masın, beni ellerimden tutan, göz. 
)erime sevgi ile bakan, beni sever· 
ken ruhu bir mabet hürmeti ile tit
riyen bir etim olsun. 

Çok ıstırap çektim. Fakat niha· 
yet bütün bu hayalimi dolduran 
hayata kavu,um. 

Suat Bey beni severken kalbinin 

- Gaze\/elerde okudun değil mi? 
V ercheny tahkikat esnasında her şeyi 
itiraf etti, Masanın üzerine bir kandil 
bırakır, saati de yanıbaşına koyarmı§I: 
Tam saat beşi çaldı mı, yanbaşında ya
tan kadının boğazına parmaklarını geçi
rir, sıkar, sıkar, kadın can verdikten 
sonra sanki hiç bir şey olmamı§ gibi, Ö· 
!ünün yanında ertesi gün öğleye kadar 
yalanruş. 

- Öyleyse bu menhuı saati ne ya· 
pacaksm, 

- Odamıza, ıüminenin üzerine ko "' 
yacağım, 

- Dünyada razı olmam. Her saat 
bapnda bana kabuslar mı geç:rtiecek
ıin? 

Lebard gülümsedi: 
- Merak etme, dedi, polisler Ver· 

cbery'yi tevlcıife 'geldikleri zaman bir 
boğuıma olmuı, katil saatı kaptığı gibi 
polislerden birinin kafasına aUnı, 

- Sonra? 
- Zenbereği bozulmuş. Artk bun-

dan sonra ne çalacağı var, ne de işliye
ceği .. 

Fakat Madam Lebard İnat etti: 
- Sen iscedl:ğin kadar anlat. Eğer 

bu ıaai odaya sokarsan, billahi ben oda
dan çıkarım. 

Lebart bu nevi eşyanın kolleksiyon 
meraklısı idi. 

Karısının inadı karşıımda içini 
çekti: 

- O halde nereye koyayım? 
- Nereye istersen koy. 
- Salona koysam ohnaz mı? 
- Bu odaya koyma da .. 
Ve bu suretle katilin saati salona 

nefyed<ildi. 
• • • 

Tam bir hafta sonra, Adrienne uy 
kusu araaında bir feryat kopardı, Ko 
cası sükU.netle sordu: ' 

- Ne o, rüyamı görüyorsun? 
Genç kadın, gayri ihtiyari elini 

boynuna götürdü: 
- Korkuyorum, dedi, 
- Neden korkuyorsun? 
Pancurların arasından sabah ışığı 

odanın içine süzülüyor ve ortalığa a
cayip bir loşluk veriyordu. Madam 
Lebard yanan lambayı gösterdi: 

- Sen mi yaktın? 
- Tabii,, Baıka kim yakar? Haa-

ta mısın? 
- Hayır, fakat bu gece bir türlü 

uyuyamadım. Saat kaç,. 
Lebard saatine baktı: 
- Beş, dedi. 
O zaman genç kadının bütün vü

cudü sarsıldı, Lebard kansını saran 
endiıenin sebebini anlamamakla be
raber, fazla ısrar da etmedi. 

Uç gece sonra ayni sahne tekerrür 
etti, Adrienne sarıki kablelvuku bir 
hiale uyanıyor ve kocasının gözleri .. 
nin kendisine dikilmit olduğunu zan
nediyordu. Soı,du: 

- Uyumayor musun? 
Kocası cevap verdi: 
- Bilmiyorum neyim var. Gece 

yarısındanberi gözümü kapayama· 
dım, 

Genç kadın biraz da titriyen bir 
sesle kocasından uyumasını rica etti: 

- Bari sinirlerin için bir şey al-
san .• 

- Lüzumu yok, B>lirsin ki, ben 
ilaçlardan hazetmem, 

Bu cevap bir ok gibi saplandı, 
Genç kadın kekeliyerek: 

- Benimle ne kadar sert konufU· 
yorsun? 

- Hiç te Öyle değil, Uyuyamadı
ğnn için canım .sıkılıyor, itte o ka· 
dar .. 

O zaman Adrienne yastığa gömül 
dü, fakat göz ucu:ıola da kocasının ha 
reketlerini taraasuda ba§ladr, 

Kendi kendine: 
- Allahım, diyordu, yÜzünde ne 

vahşi manalar seziyorum. 
içine öyle geliyordu ki, ıarıki y~ 

nında uzanan gölğe kocası değil de, 
kendisini tarassut eden dÜ§man bir 
yabancı .• 

Ertesi akşam müsekkin oıcak bir 
§eyler hazırladı ve aciz bir tavırla 
kocasına verdi, 

Lebard, gözlerini dim dik kartlı• 

bütün heyecanlarım gözlerinde O· 

kuyoruın. 
••• 

Suat Bey bu akşam yeni bir ha
berle geldi. 

Mübadele komisyonundaki vazi
fesi nihayet bulduğu için onu Ge
neve batkonsolosluğuna tayin et
mitler. 

Suat Bey bu haberi verdikten 
sonra hemen ilave etti: 

- Bir haftaya kadar gideceğiz. 
Hepimiz susmuştuk. 
Kadri Bey: 
- iyi bir vazife, dedi, Mesleğin 

en iyi bir işi. 
Sonra gülerek ilave etti: 
- Bu sizin için adeta bir balayı 

değil, bal yılı seyahati olacak. 
Narin atıldı : 
- Ben de giderim. 
Kadri Bey onu elinden tutup 

kendine doğru çekti: 
- Yaramaz kızım. Beni yalnız 

mı bırakacaksın? 
Babasını çok seven Narin hemen 

vazgeçti. 
- Hiç gider miyim baba. 
Ve çılgın gibi boynuna sarıldı. 

Baba kız uzun uzun sevittiler. 
Suat Bey: 
- Yarın Ankaraya gideceğim. 

Uç dört gün kalırım. Dönütte Çi
çek hazır olmalı,,. 

nın gözlerine dikti, fincanı aldı ve iç 
ti. 

Yatağa girdikleri zaman Madam 
Lebard bir türlü uyuyamıyordu, Çün 
kü içinde meş'um bir hissikablelvuku 
vardL Nihayet uykusuzluktan yorgun 
bir halde gözleri kapandı ve arasıra 
kabuslarla kesilen derin bir uykuya 
daldı, Tahte§§uurun beklediği muay• 
yen saat geldiği zaman, birdenbire 
gözleri açıldı, Kocasının pijamalı ile 
yatağın baııucunda ayakta durduğu
nu gördü: 

Hafifçe sordu: 
- Neye kalktın? 
Lebard cevap vermeden kansının 

boynunu seyrediyordu, 
O zaman karısı kesik bir nefesle 

tekarar sordu: 
- Neye? .. 
Fakat sualini tamamlayamadı. 

Çünkü salondan doğru, yedi kadının 
ölümünü ihbar eden bozuk saatin sa• 
at beıi çaldığı duyuldu. 

O zaman genç kadının gözleri bü 
yÜdü, iki ellerini uzatarak: 

- Allah aşkına beni öldürme, de· 
di, 

Kocası yatağa yaklaşınca: 
- Öldürme, dedi, hepsini an.lataı

cağ&m, hepsini •. 
- Hepsini mi? 
·- Evet.. Ben sefil bir kadınnn. 

Llonel ile sana ihanet ettim. Biliyo· 
rum. Söyliyecek hiç bir mazeretim 
yok, En İyi dostunla .. Böyle bir alçak 
Jık yapmamalı idim. Fakat bu, ne ka 
dar kötü olsa da beni öldürmeğe bir 
oebep değil,, Acı bana Lebard .. Gen· 
cim. hayatı çok seviyorum .• 

Kocası, bu hiç beklemediği itiraf 
kaqmnda çivi gibi olduğu yerde mıh 
lanınış, hayretle genç kadına bakıyor 
du. Ve bütün a~kı kırbaç yemış ribi 
bir isyan hanıle5İ ile ayaklannustı. 
D• ı,-.ek ki, bu kadın, ihanet ettiği ye 
ti~rmyormu~ gibi, bir de kendisini cİ· 
na yet işi emeğe kadir bir adam zan• 
nediyordu. 

Başı yastıkta, saçları karma kan· 
şık, ı;öğsü mütemadiyen inıp kalknn 
AdrjE-nne: 

- Bir hafla evvel sana hepsini 
anlatacaktan, dedi, fakat çok korku
yordum, Nihayet ıu meş"um aaat bir· 
d~nbira çaldı. An1adım ki, sen de (\ .. 
tf'ki gibi beni boğacaksın .. Bu, görül
memi§ ıey, bu, anlatılmaz ıey,. 

-- i 

l~AllYtl 
Bugünkü Prograın 
lSTANBULı 

17,30 Gramofı:>n. 
18,30 Orkeıll"a. .;.-
19,30 Eftalya Sadi Hanım ve arkadaıl 
21 Cramofon ·· 

Bed•111 
21,30 Bel.da Hantmın iıtirakile 

musiki. hey'eti. 

ANKARA: sd>• 
12,30 - 13,30 Gramofon. 18 Orkestra : ·e 

mann Ouverture Manfred, Cluck fantj'
1 

' 

AcesL Rachmaninoff Pr lude. Strauı 1/a •; •• 
du und du. 18,45 Alaturka saz. 20 Ajao• 
herleri. 

V A R Ş O V A ı4tı rn. • a• 
16.20 Orkestra konseri, 17 Çocuk .:eı~14S 

lı, 17,30 Yük:aek san'atkirların plikları, l :
1

• 

Müaabahe, 18 Konferana, 18,15 Koro iıl: 45 
kile senfonik konıer~ 19 Müsahabe, 1 ')O 
Piyano refakatile taıanni. 20 Müsahab~, rki 
Pl&k 20,40 Müsahabe, 21 Savaya otelııı e. • 
balo isimli. Paul Abra.ham'ın eıerlerindea 0 

peret. 24 Müsahabe, 24,10 Danı muıikiıl. 

B U D A P E Ş T E 550 m. d• 
13,30 G.jıar konseri, 14,45 Aıkeri h•:,, 

konseri, 16 Genç kızlara proıram, 1 r 
S~vilen Pliklar, 17,30 Müıahabe, 20 K.öt ~00 li, 21 Viyanadan naklen ran:r. Le har Ra t İ 
popuriai, 22,30 Haberler, 2,50 Triyo konıerri 
24 Macar Noo.line dajr 24,30 lmre Mal1' 
Sigan musi.kiai. 

BÜKREŞ 394 m, • ,, 
13 Haberler, plik, 14,15 Plik 18, Motoı ~S 

kestraır, karııık musiki, 19 Haberler, 1~,ZO 
Motoi orkestrası, 20 Oni.versite radyosu, I i 
Plik, 20,45 konferans , 21 Romen beıte e~S 
21,30 Konferanı, 21,45 Romen ıarkıları, 22. 

0 
Dana musikisi (plik). 22,45 Haberler, Z3 S
Remo lokantasından naklen hafif musiki. 

B R E S L Jı. U 394 m. 40 
16 EE• musikisi, 17 Hafif musiki, tS.

1
_,. 

Bariton muaanni iıtirakile Alman ,arkı be 
19 Noel ıezintiai, 19,20 Şarkılı musab• -: 
20 Nürenberı'ten Milli neıriyat, 20,40 ftf;z 
nih'ten Jupiter-Senfonisi1 21 konferarı.•ı ti· 
Konferan~, 22 Dietrich - Eckart'ın ıarkı1* 
22,20 Neı'eli musiki, 23,30 Son haberler "j; 
24,15 ten sabaha karıı 3 ç• kadar: JCar"' 
musikili neıriyat. 

lSTANBUL BELED1YESİ 
TiYATROSU 

Bu akşaJll 
saat 19,30 d:r 

"OKUS HAYr-
Büyük operelİ 
iazan: [kreııı 

·ı ve Cemal R~1 

- Hayır, pek basit ve anlatılır • 9584 
bir şey., Ben gece yarısındanberi uyu\----------------:: 
ya..'l:uyorum. O zaman seni uyandır. -
rnarnak için yavaıça kalktım, Salona 
geçtim. Vakit geçirmek niyetile saa-

Dr, 1 H S A N S A M 1 

Gonokok Aşısı tin zenbereğini düzelttim. 
Kocasının sÜ!tiineti ~enç ka.dmın 

İçine biraz ferahlık verdi: 
- Zenberck kırık değil miydi? 
O zaman Lebard eilini kalbinin 

Üstüne koydu: 
- Evet Adrienne, dedi, kırıldı, 

hayatımın sonuna kadar •.• 

Sinir\eriniı~ , 
muhata1a ıtın 

· ıe ma\ııursuz 
tamamı 

olan 

&rom ura\ 
"Knoll,. 

komprimelerini istimal 

ediniL 
. ıa\t,,.\ye edl\· 

8ronıurat.~ bı~\ı.~"'1:':ara~u. bir 11•· 
• ,,.e; busbutun 

mıt . ıatu.andır. 
ıuW\ rnur. t "'"' tüp· 
lO vt ıo kor1pnrn ~teilt o.uhr. 
ltrde: tcıatıtltrdcrc~ 

' 

'985 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kal1' 
pek tesirli ve laze a§ıdır, Divanyol~ 

"'" Sultan Mahmut türbesi No. 189• 
(10564) 9293 

'•illiy~t 
Asrın umdeai " MiLLiYET" ~ 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tih kiye için Hariç içİ«t 

L. K, L, 1'-
3 aylıir 4 - 8 -
6 " 7 50 ı4 -
ız':-....::"~~~~ı~4..:.;~---~28~-~ 

M .. dd•d Gelen evrak ••r.İ •erilmez.- u • 
ıeçen nüıhalar 10 lroruıtur.- Caıı;el• u. 
matbaa7a ait itler için mG.diriyet• ll!0• 
racaat edilir. C.U.etemiıı; ili.n1arın rne• 
liyetini kabul etmea. F""""" 

Ramazan: 8 
imsak 
S, D. 

37 5 

iftar 
s. o. 
16 47 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunınayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel, Beyoğlu : 4887. 90ıJ7 

- Ankaraya ben de giderim, de
diın. Ben Anadolunun çile çekmit 
bir kızıyım. Şerefimi, hayatımı 
kurtaran Ankarayı görmeden AV· 
rupaya gidemem,,. ' 

Herkesten evvel Kadri Bey be
nim içimden gelen, sesimi titreten 
arzunun manasını takdir etti. 

- Hakkı var çocuğun, dedi, An· 
karaya Çiçek te gitmelidir. 

Narin bizi bırakmadı: 
- Ankarayı ben de görmek iste

rim, Artık üç gün için bana izin 
verirsin, değil mi baba? .. 

Ankara seyahatine derhal karar 
verildi, Gitmezden evvel Avrupa 
yolculuğu için bir kaç elbise sipa· 
rit ettim. Narinle iki gün hep bu
nun için lstanbula indik. 

Ankara ekspresinde Narinle ge
ne bir kompartımandayız,,, Aktaın 
üzeri günet ada açıklarında batar
ken lzmit körfezine doğru gidiyo
ruz. Adalar uzakta kaybolurken 
orada geçen hummalı, heyecanlı 
geceyi hatırladım. Retit Beyin ku· 
durmuş gibi atetlenen, insanlıktan 
çıkan gözlerini görür gibi oldum. 
Şimdi anlıyorum ki hayatımda bi
lerek, bilmiyerek çok büyük tehli
keler atlatmıtım. 

O kadar temiz ve tefkatli görü· 
nen bu adamın ruhan ne iğrenç, 
ne korkunç olduğunu nasıl olup ta 

anlıyamamıtım... O gece elin~ 
nasıl kurtulduğuma ha.la fafıyo .. e 

Mamafih yaptığı hareketin, c~ 
tin çirkinliğini o da anlamıt ola r· 
ki düğünden sonra kendisini batı 

11 
)atacak hiç bir te,ebbüste buJunlll 

dı.Nik" hta b' k " 1 "'ad· a n ır aç gun evve ,.. 
ri Bey bana: 

1 - istersen Retit Beyi de da"l'e 
edelim. Bizim de eski bir ahbabı• 
mızdır. 

Demitti, 
Sesimi çıkarmadım. Lakırdı k•' 

rıftı. Unutuldu. 
Davet edilmesini istesem onun!• 

tekrar yüz yüze gelmek mecbur•' 
yeti vardı. Halbuki böyle bir te.-· 
düfü hiç arzu etmiyordum. ltiraıe 
etsem, bu seb1tbsiz itiraza man~ "

0 
rilmesi ihtimali vardı. Çok tükür 'f 
sırada Kadri Beye mühim bir ~ 
söylediler. Unuttu. 

. ıı· Bilmem neden, Suat Bey, nıf& ,,. 
)andığımızdan beri Retit Beyiıı 'a 
mini ağzına almadı. Her halde Y u 
bir fey hissetti ve yahut bana ~110r hatırlatacak her şeye dikkat edı'/ 

• • • 
Nihayet Ankaradayız. Giİ' 
Dokuz yıl evvel Erzurumdan e' 

müşhaneye gelirken anasını Er°İıı· 
ni çetelerine kurban veren Türkb'r 
zı karıtık, tehlikeli, elem dolu , ~ 

(8itnıed1 
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Zekai B. yangın, Fuat B. tramvaylar, Ş. Kaya B. sinemalara dair izahat verdiler 
(Başı 1 inci sahifede) 

iflas memuduklanndan dokuz iflas 
defteri, ve bütütn icra dairelerine ait 
olmak üzere 9796 dosyanın ve icra 
muhasebesine ait 38 vezne, 12 hesabı 
cari ve 45 yevmiye ve muavin defter· 
lerinin kurtarıldığını söylemi§ ve icra 
dairelerine ait dosyalann mühim bir 
kısmı ile kasa hesaplanna ait defter· 
lerin bu suretle kurtarılmı§ bulunduğu 
nu kaydetmi~tir. 

Kasalardaki paralar 
Vekil Bey beyanatına devamla bu 

kurtanlan dosyalardan batka ha len en 
kaz altında bulunan icra dairelerile 
diğer mahkemelere ait kasalardaki se· 
netler, dosyalar ve nakit paranın za· 
rara uğramadığı tahmin edilmekte ol· 
duğunu ve müteha.ssısların ifadesinin 
de bu merkezde bulunduğunu söyle
mi§ ve bunların ihtiva ettiği kıymetle· 
rin miktan hakkında tu izahatı vermİ§ 
tir: • 

Birinci ticaret mahkemeıine ait 3 
bin liralık nakit ve 1600 liralık senet· 
le, miktan tayin edilemiyecek miktar
da sair evrak, ikinci ticaret mahkeme .. 
sine ait 500 lira nakit ve 100 lira kıy
metine evrak ve aenedat, birinci hukuk 
mahkemesine ait 110 lira nakit ve bir 
buçuk milyon liralık evrak ve senedal 
üçüncü hukuk mahkemesine ait 130 
lira nakit ve vesaik, betinci hukuk 
mahkemesine ait 200 bin liralık sene· 
dat altıncı hukuka ait 35 lira nakit 
ve dava vesaiki, birinci iflas dairesin .. 
de 70 liralık avans ilmühaberi 
birbuçuk milyon liralık evrak ve sene • 
dat ve mühim vesikalar, ikinci iflas dai
resinde 268 liralık nakit bir buçuk mil • 
yon liralık evrak ve senedat, mahakim 
veznesinde 2164 liralık nakit 3591 liralık 
pul, 50 adet 5 er liralık Osmanlı bankno 
tu, icra dairesinde kırk bin liraya yakm 
nak't ve 1920 liralık senedat ve bazı mü 
cevherat, Sultanahmet sulh mahkemele
ri kasasında 770 liralık nakit ve mik • 
dan belli olmıyan makbuzla~ ve senet • 
ler. 

Yanan dosyalar 
Yanan dosyalara gelince, birinci t.ica 

ret mahkemesinin 12 bini mütecaviz doa 
yaıı yanmıtlır. Birinci ve ikinci hukuk 
mahkemelerinin 9700 dosyası yanmıttır• 
Birinci ikinci hukuk mahkemelerinin 
9700 dosyası yanmıştır. Bu dosyalnn ih 
tiva ettiği kıymet dörl! milyon lira tah· 
ıWn olunmaktadır. 

Üçüncü hukuk mahkemesinin 1300 i 
derdesti muhakeme ve mütebakisi dava 
lan görülmilf eski dosyalar olmak üzere 
500 bin dosyası yanmıştır. Ahkamı §Ah
aiye ile me§gul bulunan beşinci ve al· 
tıncı hukuk mahkemelerinin gaye~ cüzi 
bir kısmı görülmemi§ dosyalar olmak 
üzere 835 bin dosyası yanmıştır. Bu doa 
yalar mahakimi şeriyeden devredilerek 
mahzende saklı bulunuyorlardı. 

s:rinci ve ikinci ifliı dairelerinin 265 
dosyası ile Sultanahmet mahkemesinin 
16.969, icra dairelerinin 150 binden faz 
la dosyası ve ağır ceza, asliye, sulh ceza 
mahkemelerinin istintak daireleri dahil 
olmak üzere 41 bin, 649 u, geçen senele 
re, 11 bini yeni doıyalan, mülga adliye 
nczaretne ait olup bidayet ve İılinaf mah 
keınelerile mahkemei temyize ait evrak 
defterler, kuyut yanan evrak meyanında 
bulunmaktadır. 

Haklar zayi olmıyacak 
Vekil Bey, yanan dosyalardan dolayı 

hakların zayi olmaması .için davalaın tes 
bit edilmesi ve yanan senetlerle diğer 
vesaik sahiplerinin haklarının ko\aybkla 
nasıl elde edilebilmelerinin mümkün ola 
cağı hakkında vekalet temyiz mahkeme 
led de dahil olduğu halde alakadar ı.im
selerin mütalealannı almıt ve sormu§ • 
tur. 

Tedbirler 
Bütün bu mütalealarla bundan birkaç 

sene evvel yanan Viyana adliye binasın
da ziyana uğrayan vesaikin ihkakı için 
ait daireler müdürlerin'n de iıtiraki ile 
temyiz mahkemesi reis ve azalanrun bir 
kısmının işl!.lrak ettiği yüksek bir komiı 
yonun tetkikata başlamış olduğunu ve 
çok kısa bir zamanda bu mevzu ile ala
kadar bir layihanın mecl"se arzedileceği 
ni söylemit ve buna intizaren ıimdiden 
adliye dairelerince ve Adliye vekaletine 
haklan ziyaa uğramaması için alınmıf 
tedbirler bulunduğunu bunların hükme 
raptedilmiş mevkuflu, hükme raptedil -
memiı derdeslirüyet iJler olduğunu söy
lemiş ve demiıtir ki: 

28-7-933 tarihinden sonra işlenmiş 
suçlar af kanunundan evvel yapılmı§ da 
affe dahil bulunmayan suçların dosyala
rının toplanrak davaların yeniden ha -
kılması için temyiz mahkeme,,jndeki ka 
yıtlar da alınnuştır. 

Vekil Bey, bu gibi hadiselerin teker 
rürüne imkan bırakılmamak için liznn 
gelen tedbirlerin alınmış bulunduğunu 
aöyliyerek sözlerine nihaye~ vermiştör. 

Refik Eeıin tenkitleri 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Mil

let Meclisinde lstanbul adliye yangını 
hakkındaki sual takririne cevaben Ad
liye Vekaleti vekili Zekai Beyin ver
diği izahattan sonra takrir sahibi Re
fik Bey (Konya) kürsüye gelerek ez
cümle demittir ki: 

- Muhterem Zekai Beyin sualleri
min birinci fıkrasına verdiği cevabı 
meselenin ehemmiyeti noktasından tas 
vipkar bulmadık. 84 sene evvel teme· 
li atılan ve talihi icabı bin hir hadisa
ta sahne olan bu büyük tarihi bina
nın yanmasının hakiki ıehepleri ve bu 
nun üzerinde tedbir alınıp alınmaması 
keyfiyeti, alınmışsa ne için tatbik edil
mediği sebepleri izah buyurulmadı. 

Hakiki mes'uller 
''Milyonlarca servetin, yüz binlerce 

hakkın mahvini intaç eden bu facia
nın hakiki mes'ulleri yalnız pabuççu 
Etem, kapıcı Ahmet, odacı Saimden 
ibaretse sade bu misal ,yalnız bu fa
cianın hakiki sebeplerini göstermesi 
için kuvvetli bir delil sayılabilir. (Bra• 
vo ıesl P~i) . 

Zara; ların azameti 
''Arkadaşlar, Vekil Beyin erkama 

istinat eden İzahatını dinlerken bu 
Yangın afetinin vukua getirdiği zarar
ların azameti kar§ısında vicdanım tit-

redi, tüylerim Ürperdi ve hiç ıüpbesiz 
muhterem heyetiniz de ayni ıstırabı 
beraberce çektiler (Şüphesiz sesleri). 

Kayna,an ihtiyaçlar 
"lstanbul adliyesi diyince yalnız her 

hangi bir kaza adliye muamelatını el
bette hatıra getiremeyiz. lstanbul ad
liye itleri Türkiye adliye itlerinin bel
ki yansı demektir. lstanbul adliyesine 
uğrayanlar ve İstanbul icra dairesini 
görenler orada kayna§an, ihtiyaçları· 
nı tatmin için günlerce ko§an, uğra§an 
bilhassa sahipsiz, kimsesiz, fakir ve 
dul kadınların manzarasını gözönüne 
getirebilirler. Bunlar nihayet alacak
lan 10 - 15 lira gibi az bir para ile, 
az bir nafaka ile kendilerini ve belki 
yetim çocuklannı, vücutlarını ısıtacak 
lar, kannlarını doyuracaklar. lstan
bul adliye yangını milli bünyede çok 
derin elemler, sarsıntılar yapmı§tır; 

yapmnkta devam edecektir. 
Üç zavallı 

"izahattan aruadım ki, bu kadar e
hemmiyetli bir dairenin içinde her han 
gİ bir afete, yangın tehlikesine kartı 
alınan tedbir üç zavallı adanun orada 
bulunmasından ibaretmi§. Çok defa 
görüldüğü gibi tahkikat hülasası bun· 
lar Üze:;ine teksif edilmiş manzarası 
vardır. Halbuki bu dairenin çok kıy
metli olan vaziyeti alakadarlar tara
fından elbette, defaatla görülmüt, a
ranını§ ve tetkik edilmiştir. Ve belki 
de tedbirleri de dütünülmüştür. 

itfaiyenin tetkikatı 
Oraya bir çok müfetJ.şler ve arası· 

ra vekiller de gitmitJerdi. Onlar bir 
gÜn meydana gelecek bu kazayı dü
ıünmüşlerdir. Nitekim lstanbul ~tfai~ 
yesi bu gibi devairin yangın tehlıkeH· 
ne kaqı muhafazaları hakkında tel· 
kikat yapmış ve ayrı ayn raporlar ver 
mittir. Bilhassa bu binada. yaptığı tet 
kikatta çatı arasında kereste ve evrak 
yığınlarına tesadüf etmi§, koridorlar
da serpilmi§ kağıt kümeleri görmüş ve 
daha bir çok mahzurları bir raporla 
merbut olduğu makam vasıtasile ls
tanbul adliyesinin mercii nereai ise o
raya bildirmittir. Hatta, eğer doğru 
ise bu raporların bir köıcsinde demiı 
tir' ki: ''Bu kadar tehlikeler içinde bu 
binalar nasıl olup ta §İmdiye kadar 
yanınadı?,, Bu rapor alındıktan son· 
ra bilmiyonım, bunda gösterilen ıey· 
)ere olsun ne dereceye kadar dikkat 
edilmiştir. Bunun cevabı hu facia gÖ· 
zönüne getirilmekle anlaşılır~ 

Tedbir alınmamış 
''Bu anlatılan şey açıktır. Hiç ehem 

miyet verilmemi§, tedbir alınmamıı, 
nöbetçiler konmaıru§, mes'u!ler de ta· 
yin olunmamıştır. Ve nihayet (50) ku 
ruş ücretle gece nöbetini üzerine alan 
zavallı pabuççu Etemin üzerine mes'
uliyet bırakı\ıru§tır. 

Papuççu Etem 
''Milyonların ve yüz binlerce vatan· 

da§ı alakadar eden hukukun siyaneti 
pabuççu Etemin üzerine bırakılmııtır. 

''Arkadaşlar, milli servetin, milli 
haklann çok esaslı bir surette sarsın
tı•ınt meydana getiren bu faciaya ve 
bu lakaydiye sebebiyet verenlerin a
ı·anmasını ve hiç değilse emsalini tez
hip edecek; milli serveti, milli hayatı, 
kendi malı, kendi canı ııibi koruması
nı bilmiyecek insanlara ibret verecek 
ıekilde takibatı süratk inh.ç elm•.•i
ni bili-assa v .. kil Bcyfen'.\den rica e
diyo~m ~Bra~o seo1eı). 

"Linç edilip • •• ,. 
Rasih B. (Antalya, - Ceza, yan· 

gın esnasında olacaktı. Müsebbipler 
Jinçedilip ateşin içine atılacaktı. ( Br"'° 
vo! sesleri). 

Refik B. (devamla) - ltaret ede
bildiğim lakaydiler yangın ba~layıncı· 
ya kadar olanlardır. Bir de yangın 
başladıktan sonraki ıaıık!nlıklar var
dır. Vekil Beyefendi derlta!, milli hü
kfunetin gösterdiği tiddetli alakanın 
kıymetli bir misali olarak gitti. Mese
leye vazıyet etti. Bittabi bunları da 
dinlemiştir. Eğer kendi dinledikleri 
arasında bu arzedeceğUn şey de var
sa çok acınacak bir ıekildir. Vekil 
Bey burada bir şey söyledller. E~er 
yanlış zaptetmedimse itfaiye yangın 
!>.ı§ladıktan ( 25) dakika sonra gelınit 
tiı·, dediler.,, 

Rasih B. (Antalya) - ltfaiye ha· 
berdar edildikten bet dakika sonra 
gelmiştir. 

Zabıt katibini takdir 
Refik Bey, bundan sonra, itfaiye

nin aldığı tedbirlere temas etmiş bu 
münasebetle, zabıt katiplerinden Mu
zaffer Beyin fedakarlığını tebarüz et
tirmİ§tİr. Muzaffer Beyin mensup ol
duğu mahkemenin dosyalannı kurtar 
mış olmasına kartı Meclis (bravo ıes
lerile) takdirini ızhar etmiştir. 

Refik Bey, bundan sonra yangının 
devaıru müddetince hiç olmazsa icra 
dairesinin dosyalarının mühim bir kıs .. 
mının kurtarılmasının mümkün olabi.
leceğine İ§aret etmİ§ ve demİ§tir ki: 

40 bin lira ... 
"- icra daıresinde, kas;ı1annda 40 

bin lira nakit, bir hayli mücevherat ve 
evrak vardır. 40 bin liranın kasada 
buıunmaıının aebe.bi nedir? Bunu an· 
lıyamadım. lstanbul gibi müteaddit 
bankaları ve her türlü emniyetin oldu
ğu bir memlekette bu kadar çok bir 
paranın tutıılması elbette büyük bir 
yanlışlıktır. Eğer her hangi bir kasıt 
yoksa, ki bu resmi defterlerde görülen 
40 bin lira kasalardan çıkmazsa, o va
kit yangının nereden ve nasıl hatladı
ğı hakkındaki düıüncelerimizin istika 
meti elbette deği§Ccektir. 

Elem duyulacak vaziyet 
"Yangın ba,ladıktan sonra dahi o

raya bir tabur asker gitmiş, 200 poliı 
getirilmi§ ve o kadar jandarma bulun
mu§, adliyenin hademesi mübaıiri ve 
mensupları gelmi§, Öyle bir yığm adam 
bulunurken itfaiye müdürünün evrakı 
kurtarmak için yaptığı tavsiyelerin ya 
pılmamı§ olması elem duyulacak bir 
vaziyettir. Sonra adliye binasının ö
nünde benzin deposu yaptın!mış ve 
benzin konmu§tur. Dahili bir tehlike 
teşkil eden böyle her hangi hir sebep
le i§tiale müsteit §eylerin .tehir içine, 

bahusus lstanbul hayat için pırlanta 
gibi kıymetli i.s&rıatika ve camilerin 
bulunduğu büyük Adliye Sarayı önün-
de ••.• ,, 

Ahmet Ihsan B. (Burdur) - Adli
ye sarayı da isirıatikadır. 

Benzin deposu 
Refik Bey (sözüne devamla) - Bu 

benzin deposu meselesinin tahk:k1tt a
rasında ehemmiyetle derpi§ edilmesi 
li.zımgeleceğini söyliyerek; "Jyaua 
Adliye Sarayının yanması üzerine A
vusturya Hükllmetince ittihaz edilen 
tedbirlerin tetkik ettirilmesi lüzumunu 
ifade etmiş ve icra kasalannda beyan 
edilen paralar çıkmadığı takdirde bu
nun tazmininin hükiimete dÜ§eceğini 
ilave eylemi§tİr. 

Bundan sonra Refik Şevket (Mani.
sa) Beyin sual takriri okunmu§ ve Na
fia Vekili Fuat Bey cevap vermittir. 

N alıa Vekilin in cevabı 
Fuat Bey bu cevabında tramvay şir 

keti ücretlerinin mukavelede muaar
rah formüle tabi bulunduğunu ve bu
gün alınmakta olan paranın bu formü 
Je müsteniden hesap edilerek tayin e
dilen miktara muvafık bulunduğunu 
söyliyerek alınan ücretlere dair rakaın 
tara müsteniden malfunat verm.i§tir. 

Vekil Bey, esasen takrire mevzu 
teşkil eden Talebe Birliğinin tikaye
tinde de sarahaten alınan ücretlerin 
mukavele haricinde olmadığı hususu
na dikkati ce!bederek şikayetin, mu
lcavelenin fiat cetvelini tesbite esas teı 
kil eden maddelerin bir çoğunda de
ğİ§İklikler olduğuna ve bunların bu
gün nazarıdikkate alınması lizımgel
ı.liğinden ibaret bulunduğunu söyle
mİğtİr. 

Birinci ikinci 
Fuat Bey ikinci mevki yerine birin

ci mevki vagonları tahrik etmek sure
tile halkın izdihamına sebebiyet ver
digi meselesi etrafında §irketin mev
cut birinci ve ikinci mevki vagonlan 
~e bunların cihet ve günlük servisleri 
etrafında izahat vererek ikinci vagon 
llU'ın tasarruf etmek suretile birinci 
mevki vagonları hizmette bulundur
manın ıirketçe maddeten imkanı bu
lunmadığını ve halkın sıhhatine taal
lük eden noktanın Nafiadan ziyade 
belediyeye ait bulunduğunu söylemiı 
ve sözlerine nihayet verirken demiş
tir ki: 
"- Talebe Birliğinin mektııbunda 

~ "kayetlerinin sonunda garip bir cüın° 
!;, vardır. Tramvay Şirketinin tahsi 
m~nfaat uğrunda himaye .ıördügü ka 
n.ıatinde bulunuyorlar. Eğer böyle bir 
müesseseyi biliyorlarsa söylesinler o
n-ııı hakkında da· takibatı kanuniye, 
b Llunur, icabını yaparız.,, 

Tramvay derdi 
Vekil Beyin cevabından sonra Refik 

~ ' vket Bey kürsüye gelerek: 
Memelkette bir latanbul tramvayı 

el .rdi olduğunu, gazetelerdeki netri
y ttan bunun her vakit görüldüğünü, 
l ı §İkayetlerin ve tirketin mukavele 
a \kiiımına ne dereceye kadar riayet e 
<! :> etmediğini mes"ul bir makamdan 
;;. .ıhınm efkarı umumiye üzerindeki 
lt-... irini nazarıdikkate alarak bu sua
li sorduğunu söyledikten sonra Vekil 
Beyin verdiği izahattan §ikayetin hu· 
luluumumiyesinin doğru olduğunu an 
\amakta bulunduğunu, mukavelenin 
zamanındaki şeraitle şimdiki §eraiti 
arasında azami fark bulunduğunu, 
bundan halkın istifade etmesi ve etti
rilmesi lazımgeldiğini ve Vekil Fuat 
Beyin yeni §eraite göre mukavelelerin 
ne derceye kadar halkın lehie tadil 
edilmesi lazımgeldiği hakkında ted
birler alacaklan vaadini senet ittihaz 
ettiğini, sabahları birinci mevki bilet 
parası veremiyecek mevkide olanların 
uzun müddet tramvay beklediklerinin 
vaki olduğunu, tramvaylara haddin
de nfazla müşteri bindiğinin de çok 
doğru bulunduğunu, lstanbul tramvay 
lan hakkında bir makale yazan bir 
meb'us arkada§ının makalesinin veki. .. 
let la.rafından okunup tetkik edilme
sini rica ettiğini, ,irketin üniversite ta
lebeaine kar§ı iıtiınai bir muamele 
yapmamasının doğru olmadığını, muka· 
veleclt: buna ait bir kayıt olmasa bile 
bütün diinyada tatbik edilen bu u•u· 
]Ün berayinezaket tirket tarafından 
da tatbik edilmesi lazımgeldiğini kay 
detm~§ ve bu sualine vesile veren genç
lerin mektuplarının aonundaki kum
panyaya kar§ı müsaadenin, kumpan· 
yadan hususi menfaat takibinden ne
§et ettiği baklandaki fıkraya naklıke
lilm ederek aynen tunlan söylemi§ lir: 

Gençlere hitap • •• 
"- Bu mutaleaya ittirak etmİ§ de

ğilim. Memlekette gençlerin hayalıu· 
mumiyeye ve menafiiumum.iyeye taal• 
IUk eden işlerde alakadar olmalarını 
candan iıteriz. Memleket hayatıumu
miyesine lakayt kalan gençler, genç· 
liğin namımübecceline layık olmadığı
na kaniiz. Hayat ve hareket, canlılık 
alametidir, şiandcr. Fakat gençlik •ÖY 
!edikleri •Özlerde muhataplarının genç 
ruhuna, na.muaki.rlığma söz verdikle
ri adamların dahi ahlakına hürmet 
gösteı mel erinin ayni zamanda liztm 
c.1dulcunu bildirmek mecburiyetinde
yiz. (Bravo sesleri). 

Cereyana tabi olmuflarsa ... 
"Binaenaleyh arkadatJar, bana 

mektup yazan gençlerin meccani pa· 
ao mukabilinde halkın rahataızlığını 
kabul edecek derecede tezellül göster 
ruğine vakıf olduklan adamı biliyor
lar3a, iıte makam buradadır. ihtar et
sinler, 1·ürk milletine lilzımgc!cn hiz
rnc t: yapsınlar, Eğer bunu b\lmiyerek, 
anbmıyarak kahve köıelerinde §U ve
ya bu cereyana tabi olarak SÔ) lemiş
leres ben, kendilerini. bu cereyanlara 
kaptıran bu kabil gençleri bu kürsü
den şiddetle teessür ve teessüfe layık 
goriiriim. (Bravo sesleri). 

Dahiliye Vekilinin cevabı 
Sinema ve kahvelerin kapanıf saat!leri 

ne dair alınan kararlara dair dah Tye ve 
kiletinden sual takririne ceva.., veren 
Şükrü Kaya Bey, memleketimizde sine
ma, dansiğ ve kahvehane gibi yerlerin 

kapanış saatlerinin yer yerde ayni ol
madığını bazı yerlerde sabah bire kadar 
devam ettiğini işaret ederek buralar gi 
decek bir ailenin ve aile reisinin böyle 
geç saatlere adar lstanbul sokaklarında 
Boğaziçinde, Kadıköy yollarında bulun 
masınm elbette doğru olamıyacağıru söy 
!emiş ve demiştir ki : 
Vatadandaşlardan iş bekleniyor 

Gece serseri dolatmak hayatı belki bir 
zemanlar yer tutmuştu, fakat Cümhuri
yet on senede bir asırlık iş yapmııtır. 
Ve vatandaşlarından beklediği daha bir 
çok itler vardır. Vatandaıın on günlük 
iıi bir günde yapabilmesi için, hesabsız ı 
mücadelelere sahne, olan bu dünya haya 
tında milletlerin ya§&yahilmesi için, 
böyle çalışmak mecburiyeti vardır • O
nun ıihhatini korumak mecburiyetinde
yiz. Bu mcehuriyet neticesidir ki, biz 
bunlan saat 23 de kapanmay mecbur 
tuttuk. 

Vekil Bey, bu direktif veril'rken her 
yerin ayrı ayn hususiyetleri nazan İti· 
bara alındığını w bunun düşünü :el erek 
verildiğini, ve her yerde ayni suretle tat
bik olanacağını söylemiuş ve alkışlan-
mıtUr. . 

Daha çok çalışılmalı 

Şükrü Kaya Bey beyanatına devamla 
bir çok sebepler dolayuila halkımızın 
baıka memleketlerden da.'ıa çok çalıı
mak fedakarlığında bulunması lazım 
geldiğin ve bu itibarla Türk vatanda§•· 
na bu fırkatı vermek İcap eylediğin ita 
ret ettikten sonra bu mecburiyet netice
si yapılan işlerden biri bu olduğunu söy 
!emiş ve Türkün en büyüğünün Cümhu 
riyetimizin onuncu yılındaki direktifine 
temas etmi§ ve demittir ki : 

Büyük Gazinin hepimizin her gün tek 
rar etmekte olduğumuz bir kaç sözünü 
tekrar edeyim : 

''Yurdumuzu dünyanın en mamur 
ve en medeni memleketlerin seviyesi
ne çıkaracağız. Mileltimizi en geni§ 
rahat ve refah vasıtası ve kaynaklara 
sahi pkılacağız;. Bunun için bize za
man ölçüsü geçmİ§ asırların gevıetici 
zihniyetine göre değil asr~mızın süra't 
ve hareket mefhumlarına göre düıü
nülmelidir.,, 

Sinema ve tiyatrolar 
Bundan sonra sinema ve tiyl".troiar 

hakkındaki Refik Bey (Konya) in sual 
takriri okunmu§ ve Dahiliye Vekili 
Şükril Kaya Bey cevap vermiıtir. Ve
kı! Beı-ın cevabından aonra Refik Bey 
(Konya) söz ıı.larak halkın hayat ve 
&1hhat;ne taalluk eden ciddi a'akayı 

büyük bir memnuniyelle kar§ıladı~ını 
ve bu suali de Cümhuriyet Hükumeti
nin mil:i hayatın her safhasında her 
vesile il" gösterdiğini bu vesile ile te
barüz <ottirmek maksadile sorduğunu 
kaydederek bunun tatbikinin faydala
rından bahsetmiş ve sinemaların vazi
yeller:ne geçerek demiıtir ki: 

•'- Arkadatlar, sinemalar b;~hassa 
son tek8.mülit dolayısile en müessir 
propaganda ve telkin vasıtalan halini 
almıştır. Sinemalarda en çok balkın 
hangi tabakasının ve hangi kıs~ın1n 
ılevam ettiği de bizlere meçhui degil
dir. Mü§terilerinin yÜzde &eksenini 
ı.:ençlf'r te~kil etmektedir. O genç'er 
k; mt•hakemeleri henüz ilerlememİ§• 
tir. ile.yatlarının en coşkun zanıanla
nru yatıamaktadırlar. Gösterılen fi~m
ler umumiyeUe a§k ve aevda ve buna 
ben2"er maceralardftn ibarettir. 

Zehirli tesirler 
'"Mütemadiyen milli, ahlaki bünye 

Üzerinde zehirli tesirler saç.maktadır
lar. Hepimiz biliyoruz ki; bilhassa 
altı ya~ından 12 ya§ına kadar olan ço
cuklar ne zaman ainemaya kabul edi
lec~k, ne zaman kabul edilmıyecek?. 
Burada bunu, biz, kanuni mıieyyjde i
le teyit ettik. Ve bir kanun yaptık.So
ruyorum: Bilhassa Dahiliye Vekili 
Beyefendi için meçhul değildir, bu ha • 
nun ne dereceye kadar tatbik edilip 
edilmiyor mu, aranıp sorulmuyor mu? 
Sonra bu müesseseleri açanlar daha 
çok para kazanmak itiyadındadırlar. 
Bir kaç vatanda§ para kazanacak diye 
milli mukadderatı bunlara uluorta ta
sarruf ebneğe ne zamana kadar bıra .. 
kacağız?. Bunlar ne zamana kadar 
milli, ahJiki, milletin maneviyab ıstis
mar edeceklerdir?. Elde bulunan ka
nunların harfiyen tatbik edilmesini 
Dahiliye Vekili Beyden isteriz. Ve 
bilhassa filmler Üzerine her zaman ya
pılması, aranması İcap eden ciddi kont 
ı·olün ehemmiyetle takip ve tetkikin: 
daima hassas olan, milli itlerde çok 
müteyakkız, çok müte§ebbis olduğu
na inandığım Dahiliye Vekili ŞükrU 
Kaya Beyefendiden bihakkin bekleriz 
ve isteriz. (Bravo sesleri, alkıtlar), 

Milli sinemacılık 
Refik Beyin sözlerini müteakıp tek 

rar kürsüye gelen Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey, çocuklarnnızın ahla
ki ve terbiyevi filmler ıeyredebilmele 
ri için sinemacı vatandatlann fedakar 
lıktan çekinm.iyeceklerini ümidini ız
har etmiı ve her filmin yapı• ~ığı mem 
leekt propagandasını gözönünde bu-

lundurması tabii bulunduğunu ve mem 
leketimizde milli sinemacılık doğun
cıya kadar bundan içtinap mümkün 
olmadığını İ§aret ettikten sonra buna 
mani olabilmek için alınan tedbirleri 
izah ederek bu vesile ile memleketi
mizde yapılan filmlere temas etıniı 
ve demittir ki: 

''Son açık iki sahn, maalesef memle· 
ketin ihtiyacını tatmin edecek bir şe
kilde çıkmamıttır (Bravo seıleri), Bu 
nu resmen kendilerine biJdirdiğim.ız 
gibi, Millet Meclişine de areztınek is
terim. Bu bizde vesaitin nolc:sanhğın· 
dan ileri geliyor, bu, yapanların iktİ· 
darsızlığından deği.Jdir. 

Çok tem•nni oo'er:m iri, bundan 
sonra milli filmler, bi:zım hassasiyeti
mize daha muvafık olar• ktır.,, (Te
tekkür ederiz sesleri, alkıtlar). 

Hariçte tütünlerimizi satmak için 
Bu üç sual takririne Vekil B<>y tara

fından veri.len izahatı müteakıp ruz
namede bulunan maddelerin müza~ 
keresine geçilerek hariçte yapılacak 
tütün ticareti için bir Limtet tir keti 
!etkiline dair kanun layihasının ikinci 
müzakeresi yapılmı§ ve kabul edilmiı 
tir. 

Bundan maada Yüksek Mühendis 
mektebi ve Mi.ili Müdafaa Hava büt
çesinde münakaleler yapılması hak
kındaki kanun layihalan kabul olun
muttur. 

Reis, seneba§ı tatilinden evvel müza 
kere edilecek kanunlar bulunduğu ci
hetle çar§&lllba günü de içtima edilme
sini teklif etmit ve bu teklif kabul e
dilerek toplantıya nihayet verilmittir, 

Ahmet Hamdi Beyin hatırasına 
hUrmet 

ANKARA, 25. A.A. - B.M. Meclisi 
bugün reis vekili Esat Beyin riyasetin 
de toplanmıştır. Celsenin açılmasını mü 
teakip makamı riyasetten Yozgat me
busu AhmeLJ Hamdi Beyin vefat etti
ği bildirilmiftir. Ve hatırasına hürmet<:n 
bir dakika süküt ed:lmi§tir. 

--o--

Gümüş paralar 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Gümü1 

paraların üzerine konacak sembolün ta• 
yinini Maliye vekalet~ heyeti vekileden 
iıtemittir. Bu sembolün Avrupada mü· 
tehasııslanna mı, yoksa memleketinLz -
de mi yaptırılacağını da Vekiller hey• j 
tayin edecektir. ....... ..........._... ..... ,,.,,,,,, ... ····· ........................... ---..-----... ...... . 

MEMLEKET 
...._.....:HA.IERLElli 

Mersin kurtuluş bayramına hazırlanıyor! Bodrumada 
- . 

Mersinde Mesudiye 
MERSiN, (Milliyet) - Beş ka

nunusani Adana, Mersin ve mülha

katının kurtulut bayramıdır. 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

bayram kutlulanacaktır. 

Kutlulanma programını hazırla
mak için bugiiı::ı belediye salonun-

Yeni ölçüler hakkında 
bir konferans 

ÇANKIRI, (Milliyet) - ölçüler 
Müfettişi Galip Bey şehrimize ge
lerek dün aktam Halkevinde ölçü
ler ve İstimali hakkında bir konfe
ranr vermiştir. 

Konferans saat 7 de batlamıf ve 
herkes Halkevine toplanmıthr. 
Çankırıda yeni ölçülerin istimali 

halkı biraz sıkacağı için konferans
la bütün halk yakından alii.kadar 
olmuftur. 

Çankırı vilayet kongresi 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Hallı: 

Fırkasının vilayet kongresi cuma 
günü açılmıf, mahalle heyetleri 

Halkevinde toplanmış, avukat Ra
uf Beyin riyaseti altında tehrin ih

tiyaçlarını tespit etmişlerdir. Umu
mi tehir mahallelerinin kaldırımla
rının yapılması üzerinde reyler top 
lanmı~tır. 

Hakikaten bugünlerde yağan 
yıığmurlar Çankırının sokakların-
da caddelerinde geçmek imkanı 
brıakmamıştır. Her taraf baştan 
başa çamurdur. Geçilecek yer yok 
tur. En büyük ihtiyaç yalnız Çan
kırı caddeleri yaptırmak olmalıdır. 

lzmitte millet mektepleri 
IZMIT, (Mil iyet) - lzmitte Mil

let mekteplerine dehıetli bir akın var. 
Maarif Müdürlüğü takdirle kar§ıla
nan çalıtmaları arasında Millet mek
tepleri içinde dikkate değer emek sar 
fediyor. Yalnız denilmektedir ki, i§çi 
çalııtıran müesseseler amelelerini okut 
mak için hoca tutınıyarak, mağaza
larını kapamı§lar, yÜz\erce fakir, fu. 
kara bu kara kııta aç, sefij kalmıt· 
!ardır, 

Mahallesi •• 
da büyük bir toplantı yapılmış ve 
toplantıda bayramda yapılacak İf· 
ler müzakere ve münakate edilmiş
tir. 

Bayrama, köylerden de mümes
siller davet edilecektir. 
Bayramın çok güzel bir şekilde 

tesidi için çalışılmaktadır. 

Kadını düğünden götürmek 
isteyen adam 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti
mizde eski bir teamül ve itiyat var
dır. Herkes ramazandan evvel ev
leniyor, bu itibarla bir kaç haftadır 
bir çok çiftlerin düğünleri yapıldı. 
Dünkü perşembe günü ise yalnız 
bir köyde dört düğün vardı. 
Bu arada Çinenin Kara Gullar kö 

yünde çarşamba akfllmı feci bir 
hadise olmuf, bir gencin ölümile 
neticelenmiştir· 

Bu köyün muhtarı İsmail efen
dinin damadı Mehmet, çok sarho' 

olmuf, ve sarhoşluk saikasile dü

ğünde çalğı çalan uygunsuz bir ka

dını yakalayarak zorla götürmek 
istemiştir. Kadın gitmemit, Meh
met elinden yakalamıt ve sürükle
meğe batlamıthr. Mehmet kadını 
çekerek arka arkaya giderken ar
kasındaki kuyuyu görmemit ve ku
yuya yak.latınca eli kadının elin
den kurtularak kuyuya dütmüt ve 
boğulmuştur. 

Mehmedin cesedi ölü olarak sa· 
bahleyin kuyudan çıkarılmıfbr. 

Muhtar lsmail ef. Çinede imit 
ve boğulanın damadı olduğundan 
bihaber, zabıtaya bizim köyde bir 
adam kuyuya düşmüt diye malu
mat vermiştir. 

Bu itte kast olması ve kadının 
Mehmedi kuyuya iterek dütürdü
ğü de söylenmektedir. işe zabita 
el atmıf tahkikata başlamıştır. 

Darenda Malatyaya bağlandı 
SIV AS, (Milliyet) - Sivasa mer

but Darende kazası ... kere Büyük 
Millet Meclisinin kararile Malatyaya 
bağJ.anmı§tır. 

Köy faaliyetleri 
ilk defa köy bütçesi 

tetkik ediliyor 
BODRUM,· "A.A. - Geçen •cne

den beı:i Bodrum' da 111 kilometre köy 
yolu yapı"nıııtır. Bir çok köylere oto
mohil itlemektedir. 

Kaza dahilinde hu ıene ilk defa ola• 
rak köy bütçesi tatbik edilmittir. 27 kö 
yün hu seneki bütçesi 11 bin 12 liradır. 
Masraf kıımmda hep köylünün menfaa 
tine konan maddeler vardır. 

Zc~tinler kemale gelerek ukılnuftır. 
100 bın okka zeytin yağı is~ihıa' edil
mittir. Bu yağ 50(1 bin okka zeytinden 
çıkanlnu§tır. Y agın 30 bin okkası adala 
ra ıevkedilmiş mütebakisi dahilde iıtih 
18.k olunmuıtur. 

Bu ıene 150 bin okka tütün istihsal e
dilmiş, bu mıktardan 80 bin okkası sa
tılmıştır. Fiyatlar 50 den 70 e kadar
dır. 

Bu sene bir milyon kilo incir istihsal 
edilmiştir. Bunun 500 bin okkası a kola 
elveritli hurda, mütebakisi natureldir. 
incirler kamilen satıldı. Fiyatlar hurda 
nm 3-4 kuruş arasında, natureller 5-6 
arasındadır. 120.000 okka da palamut iı 
tihsal edilmit ve kam.ilen aatı mı§tır. 

Bu seneki sünger iıt!"ıhıalatı 3-4 bin 
okka arasındadır. Bu ıüngerJer vasati 
olarak sekizer liradan kamilen satılmıı
tır. Sü~gercilik günden güne inkişaf et 
mektedır. Bu sene bir buçuk milyon maıı 
dalin istihsal edilmiıtir. Manda inlerin 
dancsi lstanbulda 2 buçuk kuruıtan 8 
kuruşa satılmaktadır, 

Mandalinacılık günden güne inki§&f 
etmektedir. Yeniden yapılmakt\ı olan 
mandalin bahçelmnden 5 sene zarfında 
15 milyon mandalin istihsal edi ece~i 
tahmin ediliyor • 

lzmitte apartmanlar 
IZMIT, (Milliyet) - lzmitte bü

yük bir imar faaliyeti var. Yer yel'. 
yeni yeni binalar, dükkilnlar, hatt.i 
aJ?":"hmanlar yapılmaktadır. Şehrin çeş. 
nısıne bamhatka bir renk biçim ve
ren büyük binaları, ap~rtımanları 
zenginlikleri bir türlü çekilemiye~ 
doktorlar, eczacılar yaptırmaktadır, 

Aydında şehir telefonu 
AYDIN, (Milliyet) - Posta, 

telgraf ve telefon müdüriyeti Ay. 
dmda bir tehir telefon tesisatı 
yapmak ve telefon itlerini kendi 
sandıralında idare etmek üzere 
tetkikatta bulunmaktadır. Posta 
telgraf idaresi ayni zamanda lz
mir ve bititik diğer vilayetlerde 
de telefon muhaveresini temin e
decektir. 

Aydında bugün telefon muha
beratı jandarma santıralından ya
pılmaktadır. Tele fon işlerinin tel. 
graf ve telefon idaresince ele alın 
ması telefon abonelerini çok mem 
nun edecektir. 



Spor 

Bulgar 
Güreşçileri gittiler 
'\' ugoslav kafilesi reisi 
ihtisaslarını anlatıyor 

lSTANBUL, 25.A.A. - Şehrimizde 
bulunmakta olan Balkan güreıçilerinden 
8ulgarlarla Yugoslavlar bu akıamki kon
ransiyonelle memleketlerine dönmüıler
dir. Yunan sporculan vapur beklemek 
yüzü.~den bareketlorini tehir etmiı
lerdir. 

Yugoslav kafilesi reiıi ve Balkanların 
en maruf erklnından Doktor Polotz, i
kinci Balkan güreı tamPiyonaaı bakk.n
da ihtisasatını ıöyle nakletmektedir. 

•· - lstanbul'a ber ıeyden evvel sa
mimi bir spor teması yapmak için gel
miştik. Bu aradaki müaabakaların cerya 
nı ve nail olduğumuz doatane kabul, bu 
maksada vaaı olduğumuza iıarettir. 

Türk milli güret tak.mının yüksek 
tefevvuk L ade eden bir netice almıuı ga• 
yetle tabidir. Türk güreıçileri, diğer Bal
kan milletlerini temsil eden sporcular
dan çok daha iyi hazırlanmış bir vaziyet
te idi.er. Bu avantaj tabi neticesini ver• 
mi; ve Türk güreşçileri birinci Balkan 
f&mpİyo.ınsmda yüksddilderi mevkii te
refb müdafu etmiılerdir. 

Üçüncü Balkan güreı ıampiyonasının 
ağustosta lıtanbulda icn.sı Balkan gü 
reşçikri için yeni bir ufukaçaeaktır. Şu 
ras:nı gayet vazih surette gördüm ki ls
tanbula gelen Yugoslav ve Yunan gü
reş lkipleri geçen ıeneye nazaran çok j .. 
lcridedir • Bu hamle bir çok esbap ve 
amili !r arasında en ziyade birinci Bal .. 
kan güreıinin semeresi olarak kabul et
melid:r. Balkan güreşlerinin idamea bu 
işampvona'ya iştirak eden milletler için 
güreşçi) kte mutemadi bir çal.ıma ihtiya 
cı uyad rması itibarile de çok faydalı ve 
13yan t•menni mahiyettedir. 

Üçüncü ıampiyonaya Romenlerin Ye 
Arnavutlannda iıtiriki çok kuvvetle bir 
ihtimaldir. Romenleri ikinci Balkan ıam
piyonaıına ıştiralnfen men eden inzi mab 
zurların izalesi ve Arnavutlarında bir 
takım teşkil edebilecek hale gelmesini 
temenni edilen bu iştiraki hakiki bir em 
ri vaki haline getirecektir. " 

Uludağa çıkacak kayakçılar 

BURSA, 25. A.A. - Dündenberi Bur 
sa Dai;kulübü kayekç lan antrenmanla
rına ve Uludağ zirve seyahat.na bazir. 
lık ekzersizl rine hşlanmışt r. Dün saat 
onbeşte hükiımet konağı önünden inen 
cadde üzerinde valı ve kalab ılık bır 
halk kütlesi önünde kayakçılar tarafın
dan çalışmalar yapılmıttır. 

Kış ve kar sporuna kartı gençlerin 
alakası günden güne artmaktad r. R.r 
çok guruplar Bur:;ayi ıaran ıırtlar üze
rinde dolaımaktadır. 

ISTANBUL, 25. A.A. - Türk dat· 
cıl:k, yürüyücülük, kıt sporlan kulübün 
den tebliğ edilmiıtir • 

Kulübümüzün Ulu dağ'a yapacağı ka· 
yak sporları seyahati için 31 Birinci ki 
nun pazar günü lstanbuldan Iu.reket e
decek kafileye iftirak edecek dağerlara 
bu hususta laznn gelen bilcümle malii
DlB.h almak üzere Galatasaray ıpor kulü 
bündcki murabbasl•rımıza her gün beı 
buçuktan s k"ze kadar istikliı.I caddesin 
de N ta s•yahat acentesine müracaat et
meleri t,.b'iğ olunur. 

Z ekiit ve F ıtrenizi 
Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 

Kar dindi, 
Hava yumuşadı 
Boğazda bekleyen vapur

lar Karadenize çıktılar 
Bir kaç günden beri devam eden 

kar dinıniı, günq dün biraz yüzünü 
göstermiıtir. Hava da lodosa çevinniı
tir. Karlar erimekte, belediye cadde
leri temizletmektedir. Sovuk biraz 
baflflemittir. Dün sabah hararet ıı
fırdı. Karın devam etmiyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Denizlerde de fırtına oldukça aüku· 
net bulmuf, Boğazda bekliyen vapur· 
!arın hepsi Karadenize çıkmıtlardır. 
Seferdeki vapurlar da salimen gel
mektedirler. Havalar düzelirae bir iki 
güne kadar, son fırtınalar yüzünden 
intizamını kaybebniı bulunan aeferler 
yoluna girecektir. 

Fırtına yüzünden Ünyede Sakarya 
vapurundan yük aJan bir mavuna dal
gaların tiddetile gemiye çarparak bat 
mıı, Bayram isminde bir tayfa boğul
muıtur. Liman idareaine batkaca ka
za vukuuna dair malWnat ge.lmemi§
tir. 
Boğaz haricinde fırtına yüzünden 

bozulan ziyalı ve sadalı pmandıra ta· 
mir edilmektedir. 

Karların erimesi yüzünden tehlike 
arzeden bazı binalar belediyece tabli
ye ettirilmiıtir. Bu meyanda F atibte 
bazı bina'.ar boıaltılıruıtır. 

Belediye caddelerin kardan temiz
Jenmeai için buyük caddelerde dün ge 
ce de nezafet amelesi çalıştırmııtır. 
Bu meyanda Eminönü meydanı açtırıl 
mış, Beyoğlunda elli araba caddeler
de biriken karlan taşrmııtır. Dün ak
ıam da Ankara caddeaindeki karlar 
kaJclınlmı4tır. 

Bazı dik yokuılara da belediyece 
kum döktürtülmüştür. 

Vilayetlerde kış 
FETHiYE, 24 (A. A.) - Şimdiye 

kadar görii'.memiı sovuklar büküm sü 
rüyor. Vilayetin bütün yüksek dağla
rına kar dü§mÜ§tÜr. Derece aıfırm al
tındadır. Muğlaya bir kanı kar yağ
mııbr. 

Süleymaniye ocağı 
kongresi 

C. H. F. Silleymaniye ocağının 
senelik kongresi evvelki akıam ya
pılmış ve ocak reisi Recep bey tara
fından okunan mesai raponı takdir 
ile kabul olunduktan sonra yeni İ· 
dare heyetine Recep, H. Kemal, Saim, 
Nurettin ve Hüsnü Beyler seçilmit
tir. 
ğumağa batJamııtır. Asgari ıubunet,dün 

Kongrede, ocak mmtakıuının ve 
balkın ihtiyacab ve dilekleri tesbit 
edilmiş, ve mektep çocuklannın mil
li terbiyedeki vaziyetleri ve dil bi.
kimiyeti ile azanm ocaklara göster
diği alakaya ve Ergani bakır yolla
n tahvilatının kıymet ve fevaidine 
dair muallim Nurettin ve Beyazıt na
hiyesi idare heyeti azasından Sadi 
Recai Beylerin hitabeleri derin bir 
alaka ile karıılanmııtır. 

Haziruna çay ve biaküi ikram e
dilmek ve yeni heyete muvaffakıyet
ler temenni olunarak kongreye hi
tam verilmiştir. 

Alafranga neşriyat 
Radyo Şirketi abonelerinden birinin 

alafranga n~riyata nihayet verilmez
se iade ec!i'mek tartile şirkete senelik 
abone Ücretini teıviye ettiği yazılmış
tı. Bunun bir temcnı>idcn ibaret oldu
ğu anh,ılmı~tır. ş;, ketçe böyıe bir ta 
ahhü<i<' giritilmiı değildir. 

Sütıucede Karaağaçta Zümre Zade Şakir Beyin Türk sanayi harbiye ve 
madeniye fabrika smın mamulitından 

YENi ÖLÇÜLER 
Yeni seneden itibaren tatbik edile cek olan yeni ölçülerden 1/2, t, 2, 

6, 20, 50, kilolarla bir gramdan 500 grama kadar tabla kutular denınun
da sarı pirinç ölçüler ve tahta metre ler imal edilerek ölçüler müfettiıliği 
tarafından damgalanmıı olarak piya aaya çıkanlmıştır. Toptan ve peraken
de sabt mahallerinde satılmağa batla Dl1fbr. Fiatlerimiz heryerden ucuz
dur. 

SATIŞ MA CAZALARI 
GALATA TUNEL CADDESl N0.36 GALATA MAHMUDiYE CAD. 

NO. 51 ANKARA BANKALAR CAD. ZÜMRF. ZADE A. ŞAKIR BEY 
Mağazası. 9763 

Tarihi roman : 10 

Güneşin Oğlu 
9ehirde yüzlerce gönül alıcısı var
dır. Sen bu atifteler arasında na-
111 yap.yabilirsin? 

Hitay bu sözleri işitince tela
ta düttü: 

- Siz (Bora)yı yakından tanır
mısınız? 

- Günet'in oğlunu tanımaz mı
yız? ! Gönlünde her kıza yer veren 
bütün kızları evine dolduran ba
tarı ve duygusuz bir delikanlı. 

Hitay'ın komtu çobanlara itima
dı vardı. İhtiyarların yalan söyle
miyeceklerinden ve kendisini her 
tehlikeden koruyacaklarından e
mindi. 

- Peld, dedi, nasıl isterseniz öy
le hareket edeceğim. 

İhtiyarlardan biri kızın kolun
dan tuttu: 

- Haydi, bize gidelim .• Sabah-
leyin erkenden sürülerle ve hep 
birlikte yaylaya ineriz. 

Hitay ihtiyarların peşine takıl
dı .• 

Sabah oluncaya kadar onların 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

evinde yath •• 
Gözüne uyku girmedi. 
Demek ki, Bora, onu evindeki 

kızların arasına götürecek, onlar
la bir tutacak ve onlar gibi gönül 
eğlendirecekti ! 

Hitay, hiç bir zaman, hiç bir er
keğin gönül eğlencesi olamazdı. 

ihtiyarların sözünü dinledi •• 
Şafak sökerken, ihtiyarlarla be

raber, sürüsünü önüne takarak yo
la çıktı. 

O gün batka bir otlağa- gitmit 
ferdi. 

Bora onları aktama kadar ara
dı .• Hitay'ın izini bulmak mümkün 
değildi. ihtiyar çobanlar bir akar
suyun batında (Hitay)a ottan u
fak bir kulübe yapmıtlardı. 

Çoban kızı o günden sonra, köy
deki, kulübesine gitmemişti .. Yeni 
suyun batında geçirdiği hayat ona 
daha sakin, daha üzüntüsüz geli
yord"' 

Hitay yeni hayatından memnun
du. O civarda ağır başlı bir kaç 

.ı 
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Kari •lkAyatlarl 

Susuz bir mahalle 
Yedi aene evvel yangın mahalli o· 

lan Laleli Çukurçeıme, Kemalpaf& 
Genç Türk sokağı bugün apartıman 
ve evler yapılarak tcreflenmiıtir. Pek 
çok uğarımak ıartile ancak elektrik 
teıisatını yaptırabildikse de terkoa 
hakkındaki uğrll§maıruz, maaleaef, bo
ıa gitti. Y azm toz, kıım çamur der
yası olan mahallemiz yolsuzluk, ter
koasuzluktan elaman demektedir. Bu 
defa mahallemize Aksaray maliye t"b 
sil ıubesi taıındı. Naklettiği binanın 
dahili abıap olmakla beraber kuyusu 
da yoktur. Adliye sarayı yangınından 
artık mütenebbih ol alon! Bu bina da 
bafazanallab bir yangın zuhur ederse 
dirhem suyu olmıyan mahallemiz kav
nılmağa, yanmağa mahkümdur. Bina· 
enaleyh belediyenin nazan dikkatini 
celbediniz. Böyle bir bal vukuunda u
mum mahalleli belediyeyi kat'iyyen 
mes'ul etmeğe abdetmiıtir. Gazetenin 
bir köıesine yazılmaamı bürmetlerİm· 
le rica ederim. 

Salih MONOR 

CUmhuriyat Merkez fan kası 
lstantul Şubesi 

Bir okuyucumuz yazıyor: Son gün
lerde Maliye V ek8leti latanbulda kam
biyo mürakrpliğine bir emir göndenn" ı· 
tir. Bu emirde bundan sonra mark aatı
frnın yalnız Merkez Bankıuı tarafından 
yapılDlB.ama müsaade edlmesini ve di -
ğer bankalara bu müsaadenin verilme
mesini bi!Cirm"ıtir. Vakıa kambiyo mü 
rakıpliği Maliyenin bu emrini tatbik et 
melde İse de Cümbuiryet Merkez Ban
ka11 1 stlınbul 'ubesinde hazan müıteri
lere verecek kafi mikdarda mark bulu
namamakta, bu yüzden de işleri çoğal
mış olan mezkiir bankada iı sahipleri 
uzun müddet beklemeye mecbur kal • 
maktadırlar. Bu yazrmın mezkur banka 
umum müdürü tarafından büınü telak
ki edilerek İf sahiplerinin, yolcuların ve 
müşterilerin diğer bankalardaki g"bi İf 
!erinin çabuk görülmeai için İcap eden 
tt'dbirlerin alınacaıiını ümit ebnekte -
yİln. 

1 A•k•rf tebllOler 1 
Af kanunundan istifade 

edenler 
Fırka Askerlik dairesinden 
1 - ihtiyat zabitanından aenelik 

yoklamaya gelmeyenleııle biç bir ıu.
beye kaydını yaptırmayanlar. 

2 - Efradan para cezasını müstel
zim olan yoklama kaçaklan ve be
kayalar. 

3 - Asker kaçak.lan. 
4 - 2330 numaralı af kanunu ile 

suçlan affedilen yukartki maddeler
deki yoklamaya gelmeyenlerin kanu• 
nun 14 üncü maddesine nazaran 
28-1-934 tarihine kadar kayıtlı bu
lundukları veyahut ikamet ettikleri 
mıntakalardaki ıubelere müracaatla
n. 

5 - Tarihi mezki'.ire kadar müra
caat etmiyenlerin baklarm:cla kema
fiasabık ahkimı kanuniye ce.za mad
deleri tatbik olunacaktır, 

Fransız Tiyatrosu, kapanma aaati 
hakkındaki tebliğe uymak suretile 
programlarını düzeltmiıtir. 

Cuma, pazar ve önüınüzdeki pazar
tesi günleri (Yılbaıı ve operet heyeti
nin hareketi münaaebetile) Operet be 
yeti biri ııaat on beş, diğeri 18,30 da 
batJamak Üzere iki§er matine verecek 
tir. 

Bugünkü salı, yannki çal"f"mba ve 
perıembe ve cumartesi günleri suvare
ler tam 20.45 te ba4byacak ve 23 te 
bitecektir. Bu akıam: 

FLEDER MAUS 
Yann (çarşamba) 20.45 te: 
VICTORIA et SON HUSSARD 
Pertembe günü: 

BAYADERE 

* * ~ Onümüzdeki Pertembe günü matine 
saat 18 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Madam Erika Voskov ve Mösyö Leo

nard Sommer tarafından iki Piyano ile 
konser vereceklrrdir. Program tiyatro 
giıeıine taalık edilmiıtir. Koltuklar: 
200 - 150 ve 100 kuruı. Balkon 75 ku
ruıtur. 

çoban daha konaklıyordu. Hitay 
bunlarla da arkadaş olmuttu. Ço
banların kaval sesi Hitay'm yega
ne eğlencesiydi •• 

Sabahleyin kaval sesile uyanan 
Hitay, geceleri de hazin kaval 
nağmelerile uyuyordu. 

ihtiyar çobanlar onu her gün 
yokluyor, hatırını soruyorlardı. Hi 
tay yüksek dağların eteklerinde 
gezerken bile yalnızlığını hissetmi
yor, eskisinden çok daha rahat ve 
kaygusuz yatıyordu. 

• * • 
Ulun hatun kör 

oluyor? 

•• mu 

Bora, bir kaç ay evvel hiç bir kız 
la evlenmek istemezken, Hitay'ı 
gördükten ve sevdikten sonra ev
lenmek sevdasına düşmüştü. 

Ulun hatun (Hitay)ı günlerce, 
aylarca arattıktan sonra, oğluna 
ba~ka bir kız araınağa koyulmuf 
tu. Fakat, Bora, anasının bulduğu 
kızların hiç birini beğenmiyor: 

- Hitay gibi bir kız isterim .• 
Diyordu. 
Ulun hatun, oğluna istediği gibi 

bir kız b~lamadığına müteessirdi •• 
O da bulduğu kızların hic birini 
Hitay'dan üstün görmüyor ve on
ları candan sevemiyordu. 

Bora'nın anası, Hitay gibi, temiz 

Gazianteplilerin 
Günü ... 

(Başı 1 inci sahifede) 
büm, Gazi Antebin nü.fuıu, Maarif, iktı
sat' itlerine ait grafikler konulmuıtur. 

Meras"me saat 17 de baılanmııtır. 
Salonu dolduranlar bep ayağa kalkarak 
bir ağızdan istiklal marıını söylemişler 
dir. Bundan aonra Gazi Antep gençler 
birliği reisi Mehmet Bey kürsüye gel -
miı ve yanık b'.r sesle bir hitabe söyle • 
miştir. 

Mehmet Bey Gazi Antep müdafaasın 
dan bahsederek dem şt!..r ki: 

- Gazi Antepliler bu büyük kurtuluı 
günlerine tarihi badiselerin cereyanile 
ermemiş, bilakis tüfeğini yorganile, fite 
ğini gömleğile ıem·n etmiı, Garbin çe
lik ve zırlılarına metin ıimanlannı ıiper 
yaprak on bir ay döğü§mÜt; binlerce ço 
cuğunu, yurdunun füsunkar güzelliğini 
topraklara gömmü~ ve dünyada hiç bir 
millete nasip olmayan ünlü bir zafer a
bideai yarattıktan sonra tarihin huzuru
na açık alınla çrkmıştır. Cihanda biç bir 
tehir balkı, ölümleron pençesinden m i
li varlığını bu kadar kahramanca ve bu 
derece mahirane bir basiretle kurtaraDlB. 
mııtır. Dünyanın en haklı ve en ço§kun 
deatanı muhakkak ki, Antep müdafaası 
için yazılacaktır. Bu kahramanlık des • 
tanlarırun ıan ve ıerefi onu yaratanların 
ebediyeı!e intikal ettirenlerind r. 

Mehmet Bey bitabe•jni §Öylece bitir
mi~tir: 

- Teklif ediyorum; namları tari
b:n ebediyetine intikal eden ve alkanla
n vatan topraklarında hlıla kuruDlB.yan 
Gazi Anl>ep §Chitlerinin ve Çanakkale, 
lnönü, Sakarya, Dumlupınarda mjlleti· 
ne hayatını veren kahraman Türk çocuk 
larının aziz hi.tıra1arı için bir dakika aya 
ğa kalkalım. Sükut edelim.,, 

H8ZJJ" bulunanlar ayağa kalktılar ve 
.!erin bir buıu iç nde Aziz Türk şehitle
rinin hatıralarını kalpten anarak takdis 
eltiler. 

Müteakıben Hüseyin Remzi Bey ta
rafından (Gazi Antepi'n müdafaası) mev 
zulu bir konferans verilmiştir. Hüsey"n 
Remzi Bey Gazi Antep müdafasmı, te
cavüzün baılangcıİndan sonuna kadar an 
!attı. 

Gazi Antebin müdafası için ilk silah 
1 Nisan 1336 da patlamıştır. 5 Haziran 
da muazzam dütman kuvvetleri Antebin 
Akyaya mevkiinde karplanmıı, büyük 
mücac!lele olmuıtur. Dü§manlar birkaç 
defa mütareke teklif ediyorlar, kabul o • 
lunmuyor. Cephanesizlik başgösterjyor. 
Fakat Gazi Antepliler yılmıyorlar, silah 
tedarik ediyorlar ve yapıyorlar. 

Hüseyin Remzi Bey fransızca çıkan 
bir eserde müdıı.fa kuvvetini kuvvetlen • 
dirmek için müdafa hattının ger.İsinde 
Kemalistler tarafından mitralyözler kon 
muı olduğunu yazd!ıklarinı, bunun yalan 
olduğunu söylmeiı ve (yalnız milli i • 
man ve sevgi vardı) dem· ıtir. 

Hüıeyin Remzi Bey konferansını fÖY 
lece bitirmiştir: 

- Bugün vatanın bu cenup lloprak 
parçaaı üzerinde uzanan yalnız bir hara 
be silsilesi vardır. Her la§ında tanlı bir 
vakanın deıtanı yazılı. Bu harabe mazi 
nin o tebametli günlerini idrak ve izan 
lara beligalle haykıran ve yafa • 
yan calı bir kalec!lr. Bu ifade geçmif gün 
terin batıralarından yardım dilenmiyecek 
kadar canlı, açık ve kuvvetlidir. 

Bu: 
- O yaralı bir Gazidir. diyor. Yaralı 

bir Gazi ki büyük bayat ve istiklil kav 
gasında aldığı ıerefli yaranın deıUn izle 
ri henüz kapanmamıtlll'. 

Bu &ade Antebe bir cieatandır bir 
destandır ki on bir bin civanmert Türk 
kanile yazılmıJtır. 

lıte Tiirl< tarihine 11,000 ıeh"t kanı 
kaydettiği destanın mefahirini yaratanAn 
~ vatanı boğacak zulüm seylabesine 
ebedi seci olarak İman dinliğin yalnız a
navatanın kabilesinde 11,000 demir dağ 
kütles n&en yükselttiği bu yalçın kaleyi 
Türklüğün bu qk ve İn1B.n örneğini ıen 
de ey Türk vatanda§ saygı ve sevgi ile 
1"etamlal,, 

Bundan sonra Süleyman Bey Gazi 
Antep müdafasında harp malzemesi mev 

ilk İslam paraları 
Filistinden Berut gazetelerine ya

zılıyor: 
Nablüs yolunda çalııan amele bir 

sandık bulmut, sandık kınlınca içinr 
de Emeviler devrine ait 168 adet al
tın sikke çıkmıştır. Bu paraların Ü· 

zerlerinde görülen tarih 86 hicri se
nesini göstermektedir. 

Bu paranın bir tarafında (Liilahe 
illiUah vahdehu laıerikeleb), orta 
dairesi içinde ( Mubarnınet resulwlab 
enelehu bilbüda ve dinilhak liyaz
barebu aleddin küllübü) ve diğer 
tarafının ortasında kufi yazı ile ga
yet muntazam olarak "Kulbüvallahu 
abad, Allabusaemed, lemyelid velem 
yi'ıled velem yekün lebu küfüven a
bad., çevresinde ise "Bismillahi dar 
rabe hazeddina sene sitte ve aema
nin,, yazıJıdır. 

Eminönü mıntaka sicil 
muhafızlığı 

lstanbul tapu idaresinde teınmuzdan 
itibaren abdas edilen ve 18 mahalleyi 
ilıtiva eden b"rinci Eminönü mınUaka 
sicil muhafızlığı yeni yapılan dairesin
de dünden itibaren vazifeye başlamııtır. 
Sicil muhafızlığına altı ay zarfında 5 
bini mütecaviz müracaat vaki olmuı, 
fakat bunlardan ancak b"ni kanunu me
deninin gösterdiği tekle uygun olarak 
llescil edilmiı ve kütüklere geçirilmiıtir. 
lıtanbulda bulunan Tapu ve Kadastro 
umum müdürü Cemal Bey daireyi ziya
ret ederek muamelatı teftiı etmittir· 

Üroloji cemiyetinde tak
dim edilen vakalar 

Türk ürologi cemiyeti Prof. Beh
çet Sabit Beyefendinin riyasetinde İç· 
timaım yapıru§tır; Ihsan Arif Bey: İd
rar yollan ta~Iarmın ciha:u bevlide 
buaule getirdikleri intanın avakibini 
gösteren mikroskopik müstahzan İ· 
zab ederek iltihaplı mesane ve böb
rek taılannda ameliyattan evvel ve 
sonra yaps.lm.aaı İcapeden ürologi 
muayene ve tedavilerinin lüzum ve 
ehemmiyetini anlatmıf, gelecek içti
mada bu mevzua dair bir tebliğ ya
pacağım söylemiftir; 

Bu mevzuun münak&§alarma Beh
çet Sabit, Ali Etref, Besim, Fuat, Ha
mit, Behattin Lütfü beyler ittirak eı.. 
mi§!erdir. 

Ali Etref Bey: Bir taı anürisi va
kası, ameliye ile elde edilmit müte
derrin dumuri bir kilyre vak'uı tak
dim etmitlerdir, vak'alann münaka-
4alarma Behçet Sabit, lhıan Arif, 
Fuat Hamit Beaim, Mehmet Ali bey
ler İttirak etmitlerdir. 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ııe İffİ iati
yenlere tavassut ediyor. lı ve İfçİ 
istiyenler bir mektupla lı büro
mu.za müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Pamuk ye yünlü tuhafiye DlB.ğazala

rrnda çalıımıt müşteri tedariJojndıe tecrü 
beli, muhabere itlerine vilof bir efendi 
ciddi bir ticareilianede it anyor. A. C. 
rumuzuna müracaat. P. K. 1028 Galata. 

.-Göz Hekimi 

1 
Dr. Süle man Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi Na. 60 

9004 
zuu üzerinde bir konferana vermif ve bal ================= 1 
km bizzat sililı ve bomba imal ettiğini 
anlatmı§tır. Dr. Fahri Can Bey de Gazi 
Antep cidalinde sıhhiye vaziyetini anlat 
mıştır. 

Fikret Esat Bey de Gazi Antep mü 
dafaasında bakim olan fikir ünvanlı bir 
konferanı vermiı ve halkın yılmaz gay
retlerini, vatan müdafıuım yükseldiğ:ni 
izah el'mİftİr. 

Cümburiyet onun yıldönümü DlB.rıile 

yürekli, atıcı ve cesur bir kız bula
mıyacağını anlayınca dertleri bir 
kat daha artmıttı· Geceleri oğlu
nun uyku uyumadığını, mütemadi
yen Hitay'ı dütündüğünü gördük
çe, ıstırabından sabahlara kadar 
gözyaşı döküyordu. 

Ulun hatun biricik oğlunun dert 
li bir işık gibi üzülüp yanmasına 
tahammül edemiyordu •• Bir sabah 
gözlerini açtığı zaman ortalığı 
bembeyaz görmüştü. 

Ulun hatun korkulu bir rüya gör
düğünü zannediyordu. Bir müddet 
gözlerini uğuşturdu .• Hizmetçilerin 
ve sabah kuşlarının seslerini işitti. 
Uykuda değildi. 

Gözleri neden görmüyordu? 

Ulun hatun gibi bütün kabile 
efradı körlüğün ne olduğunu bil
miyorlardı. Kabile arasında o güne 
kadar gözlerinin kuvvetini kaybe
den bir kimseye raslamamışlardı. 
Orta Asyadan gelen Türkler, göz
leri kuvvetli ve uzağı görür insan
lardı. 

O gün kabilenin (Asu) lan bir a
raya toplandılar.. Bora'mn anası
nın gözlerini açmak için bin türlü 
ilaçl<r yaptılar •• Saatlerce uğraştı
lar .. Beklediler .• 

Ulun hatun görmüyordu • 
Türkler, o gün körlüiün ne ol

du!iunu anlamışlardı. 

içtimaa nihayet verilmittir. 
Bu yıldönümü münasebetile Gazi An 

tep gençler b" rliği tarafından Reisicüm
bor Gazi Hazretlerine, Büyük MUlet 
Mecliıi Reisi Kazım ve Bqvekil lsmed 
Paşalar Hazretlerine tazim telgrafları çe 
kilmittir. Gece radyoda Hüseyin Remzi 
B. tarafından Gazi Antep müdafa11 hak
kında b'r koaferans verilmiıtir. 

Ulun hatunnun gözlerini kaybet
mesi, oğlunun cesaretini kırmıttı• 

Ulun hatun, gün gönnüf, Asya
dan iki ırmak arasına göç ederken 
bin bir felaket geçirmif, kabilenin 
en akıllı bir kadını idi. 

Bora, babasının ölümünden son
ra, anasının öğütlerini dinlemeğe, 
onun gösterdiği yoldan gitmeğe 
batlamıştı. 

Bora son günlerde yapmak iste
diği bir it vardı: Bütün birleşik 
Türk kabilelerini ayaklandırıp ce
nuba doğru bir akın yapmak ve o
ralardaki göçebe yerlileri dağıt
mak. 

Bu kolay bir iş değildi. 
Ulun hatun oğluna biraz daha 

beklemesini tavsiye ediyordu. 
Göçebe yerlilerle döğütmek ve 

onları yeni çizilen Türk surları dı
tına koğmak için birleşik Türk ka
bilelerinin başına yılmaz ve demir 
bilekli bir kahramanın geçmesi la
zımdı. 

Ulun hatun oğlunda bu kabili
yeti görüyordu •• Ve bunun için bir 
iki yıl daha beklemesini istiyordu. 

Ulun hatun kabileler arasında 
kamçı ve ateş vazifesini gören bir 
kadındı. Hangi kabileyi, hangi düt
man üzerine göndermek isterse , 
bu istediğine derhal muvaffak o
lur ve hic bir kimseden itiraz ve 

J..ntrepolarda i malların 
gümrüğü 

Gümrüklere gelen ve antrepolara da 
bil olan beyannam !eri gümrüğe veri • 
lir verilmez gümrük resmine tib" dir. 
Ancak son zamanlarda resmin veri]jt 
tlırzında bir anlaımamazl k basıl obnuş 
tur. Hükıimet vaziyeti tefsir ederek ma 
lın girdiği zaman değ.il, çıktığı zaman 
ücret alınacağını biltlirmiş.t r. 

Tacirler odaya müracaatla bu vazi .. 
yetin kendilerini mul\uarrır ettiğini, 
çünkü kendi 018.llarmm evvelce gümrük 
resimleri çok düıükken gümrüğe geldiği 
ni öne sürmüılerdir. 

Yo cu:arın getirecekleri 
ispirto'u mevat 

Y olcularm beraberlerinde muayyen 
bir miktarda getirebilecekleri İspirto
lu mevattan ıimdiye kadar gümrük ve 

inhisar reami alınmıyordu. Badema bu 
maddelerden yalnız inhisar resmi alın 
masr alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 

GUmrUklerdaki malların 
resimleri 

Gümrüklerdeki malların, beyanna· 
melerin teaçil tarihinde mer'i büküm· 
!ere nazaran resme tabi tutulması hak 
kmdaki karar üzerine alakadar tacir· 
ler tarafından ait olduğu merciler ne:<· 
dınde teıebbüsat yapılmıştır. 

Lisan dersleri 
Halkevi idare heyeti reisliğinden 
ltalyanca dersi birinci kurlan bat

lamrşbr. Dersler cumartesi ve ıalı ak 
ıamlan (6-7) e kadardır. Arzu eden· 
!er iatifade edebilir. 

Yani n••rlyat 

PlıUlkiye mecmuası 
Her ay muntazman inti§BI" etmelrtle 

olan Mülkiye mecmuasının 33 üncü sa· 
yısı çıkmııtır. Mülkiyenin 57 inci yıldö· 
nümüne ayrılan birinci kısmında Prof. 
Babanzade Hüseyıin Şükrü, Prof. Mene 
menli zade Etem, Prof. M. Cemil, M 
Atıf, Cezmi Beylerin yazılan bulunınall 
tadır. • 

içtimaiyat kısmında: Rusyada İçli • 
018.İ ilimler, içtimai baıtalıklardan fren· 
gi, hukuk kısmında: Beynelmilel avu -
katlar birliği ve bepnci kongresi, ür
ban!zm, iktısat ve Maliye kısmında: 

Fransada aksiyonlu tirketler, mubıuebe 
müteba1111lan, nasyonal -yalizm ve 
planlı iktisat, politik loımruda: lngiliz 
emperyalizminıi tehdit eden tehlikeler iı 
mini ta§ryan etütler bulunmaktadır. 

Memleketim!.z netriyabnın İçllmai ilim 
!er sahasındaki botluğu dolduran bu 
mecmuayı olruyucularımıza tavıiye ede
riz. 

"Tünelden ilk çıkış 1,, 
Hüseyin Rahmi Beyin bet aeçilmiı 

güzel ve eğlenceli bikayeeini Hilmi kü 
tüpbanesi (Tünelden ilk çıkıt) ismi al 
tında netretmiıtir. Tavaiye ederi.z. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahanesi 
kartıamda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 
illlll ................... . 

9003 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 
9549 

muhalefet görmezdi. 
Bora, anasının gözleri kapan

dığını gördükçe içi sızlıyordu. 
Ulun hatun böyle ne vakte kadar 

görmiyecekti? 
(Asu)lardan biri, Bora'ya: 

- Kapanan göz sarfolan para
ya benzer. Ananın dünyayı tekrar 
görmesine imkan yoktur! 

Demişti. 
Güneş'in oğlu, bir gün, anasının 

yanma yaklath· 
Kadıncağız başını iki elinin ara

sına sıkıştırmış, odasında oturuyor
du. 

Bora, körlüğün insanlar için ne 
büyük bir felaket olduğunu o gün 
her zamanınkinden daha fazla an
lamıştı. 

Ulun hatun oğluna bakıyor gi
biydi •• Fakat, yüzü gülmüyordu. 
Çünkü oğlunun yanına geldiğinin 
farkında değildi. 

Bora, eskiden annesinin yanına 
sokulurken, daha çok uzaktan ka
dıncağızın güleryüzile ve tatlı söz· 
lerile karşılattığını hatırladı .. Ba
tından ayağının tırnaklarına ka· 
dar, kaynamış bir su ile vücudunun 
haşlandığını hissetti •• 

- Anacığım ••. ! 
Diye haykırarak, Ulun hatunun 

boynuna sarıldı. 
<Bitmedi) 
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• 
İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER F ABRIKALAR 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere lıer isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmıızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurıı~lur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon bqma beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

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

skişehir eke Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilo--lan az olmamak şartiyle her is ' eyene satılmaktadır. 

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

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. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

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

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Çocuklar 
Tayyare 

için en iyi Yılbaşı hediyesi bir 
Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 
binlerce lira kazanabilir. 

Akay işletmesi Müdiif iyetinden: 
1 Sinema ve Tiyatroların saat 23 de tatili hasebiyle Kö-
1 prüden Haydarpaşa - Kadıköyüne saat 1 de kalkan posta ba

dema Köprüden 23,45 de kalkacak ve Haydarpaşaya uğra
yarak Kadıköyüne gidecektir. 

Kadıköyünde n 23.30 da Haydarpaşadan 23,40 da ha
reket eden sefer de Kadıköyünden 23,00 de Haydarpaşadan 
23,10 da kalkıp köprüye gelecektir. (7074) 

1 nı::vı ı;-· ı · OFMl"RYOl .LARI lDARESl tLANLARI 1 

l 13 üncü kolordu ilanları J 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 1 

dan: 1 

UenizyoJları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdnzade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 26 birinci 
Kanun SALI 20 de Galata nh
tımmdan kalkacak. Gidi,te Zon 
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa.Gireson Vakfıkebir.Tı ab 
zon, Rize'ye. Dönütte bunlara j. 
li.veten Sürmene, Ordu'ya uğ
rayacaktır, {7049) 97t 

İzmir sür'at 
Ye 

Antalya yol11 
Fırtınalardan gemilerin ls

tanbula muvaaalatları gecikti
iıın :ten yalnız bu hafta için 

1 
ÇANAKKALE vapuru BU
GÜN saat 12 de Galata rıh
tımından kalkarak giditte doğ
ru İzmir, Küllük, Bodrum, Fet
hi7e, Antalya'ya. Dönütte bun-
lara ilaveten Finike, Çanakka
le, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

(7075) 

Bandırma yolu 
ADNAN vapuru BUGÜN 
saat 19 da idare rıhtımından 
Bandırmaya kalkacaktrr. (7076, 

idaremize ait olup halen, Ter 
sanede fabrika ve Havuzlar Mü 
düriyeti mavna çekek yerinde 
bulunan Berk motörü heyeti ha
zıra&ile ve pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin 5 Kanunusa-Büyük ikramiye yarım 

Milyon Liradır. 

Zahire nakliyatına mahsus 20 temmuz ı930 tarihli ve 9 
numaralı hususi tenzilli tarife ile zeyilleri 25 Kanunusani 
1934 tarihinden itibaren lağvedilerek yerine diğer bir tari 
fe ikame olunacaktır. Yeni tarife mucibince alınacak ücretler 
A baremine nazaran yüzde elli zamlıdır. Ecnebi Memleketle
re ihracat yapacaklara ve memleket dahilinde en qağı 30,000 
ton zahire nak!edeceklere alman ücretlerin üçte biri prim ola 
rak iade edilecektir. 

* * • ni 934 tarihine kadar idaremiz 
K. O. ihtiyacı için pazarlığa 1 Levazım Şefliğine müracaatla-

Çorludaki kıt' at hayvanatı i
çin pazarlığa konulan 160,000 
kilo Yulafa pa1'.arlık giinünde 
talip çıkmadığından ihalesi 
30-12-933 Cumartesi gunu 
saat 10 a tehir edilmiştir. Ta
liplerin pazarlığa iştirak için 
o gün ve vaktinde Çorluda As· 
keri SA. AL. KO. na müra
caatları. (3438) (7055) 

tST. MR. K! JM.\NOANLICI SA.AL. KO. iLANLARI 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiya· 
cı için bir reis koşum hayvanı 
30-12-933 cumartesi günü sa· 
tın alınacaktır. Hayvanı olan· 
larm mezkiir giin we saatinde 
hayvanile birlikte I:\>~ma bah· 
çede Üçüncü Kolordu Hayvan 
hastanesi Baş Baytarhğma mü 1 

racaatları. ('i 11) (7077) 
"' '!· '(o 

Maltepe Lisesi için alınacak 
360 takon dahili elb:sesinin be 
her takonı on bir lira dört ku
ruşta talibi üstün<!edir. İhalesi 
31-12-933 pazar günü s .. at 15 
e talik edilmiştir. Ta'iplerin 
belli saatinde Merkez Kuman· 
danlığı Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(710) (7078) 

• • • 
Kuleli Askeri lisesi talebe

leri ihtiyacı için 1200 takım 
harici elbise 30-12-933 cumar 
tesi giinü saat 14 te kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname 
sini görecekleri, her gün ve 
münakasasma gireceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek -
tuplari.nı İstanbul Merkez Ku 
mandanlığı Satma!ma komis • 

' . yonuna verme .erı. 

(633) (6617) 9183 . .. . 

tepler ihtiyacı için onbin kilo 
sabun 2 i · i 2-933 çarşam.oa 
güniı saat 14 le aleni münaka· 
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesıni görecekler.n her gün 
V•.· münakasasına gireceklerin 
belli saaı..inde Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(639) (6707) 9214 

••• 
Levazım Deniz Yollama 

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

9217 
• • * 

Kuleli Askeri Lisesi ıçın 
dört kalem evrakı matbua 
27-12-933 çarşamba gunu 
saat 15 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. Nümunelerini göre
ceklerin her gÜn ve pazarlığı
na gİrecelderin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satınal 
ma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (699) (7044) 

9705 

İhtiyat Zabit mektebi ihti- • • • 
yacı icin 25 adet dershane sıra Maltepe Askeri Lisesinin 

sı 27-12-933 carsamba giinü 650 takun harici elbisesinin 
14 · l k.I lı kapalı zarfında talip çıkmadı. saat te nazar ı a satın a • 

nacaktır. Pazarlığa girecekle- ğmdan 27-12-933 çarşamba 
rin belli saatinde Merkez Ku- günü sat 14 te pazarlıkla alı
mandanlığı Satın ·na Komiıı- nacaktır. Taliplerin belli saa· 
yonunda ha rr \•nmala!l"ı. tinde teminatlarile T_?phanede 

(695) c, 9355 Merkez Kumandanlıgı Satın-
* • alma Komisyonuna gelmele 

Harbiye c rnt:. outu mek· 1 rı.. (709) (7028) 9728 

Fazla tafsili.t için istasyonlara müracaat edilmesi mercu 
dur. (7083) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonun~an: 

Satmalınması mukarrer aşağıda cins ve mıktarı yazılı 
iki kale m eşyanın ayrı ayrı kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizasında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından istekli 
lerin şartnameleri görmek üzere her gün ve münakasaya gir
mek için talip oldukları kalemlere ait ilk teminat ve teklifna
me!erile beraber mezkiir günün muayyen saatlerinde komis
yonumuza müracaatları. (7034) 

Cins ve Mikdarı Münakasa tarihi Günü saati 
(50) adet Mahruti çadır 15-1-934 Pazartesi 15 

(1000) Portatif ,. 15-1-934 •• 16 

1 IST ANRl ıı R 1- ı .r DIYESl iLANLARI 1 
Keııif bedeli 271 liradan ibaret bulunan Eyüpte Mih

rişah mektebi pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar 
keşfi görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün pazarlığa gir 
mek için de 41 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
27-12-933 pazar günü saat onbeşe kadar Levazım müdür
lüğüne müracaat etmelidirler. (7079) 

Balat atalyası İçin alınaı, 1500 çift İspit, 6000 adet 
250 kol ağacı, 200 taban ağacı, 1500 çift İspit, 60000 adet 
parmak, 400 başlık Civata, yağlı boya, makap ve sair mal
zeme kapalı zarfla münakasaya konubnuştur. Talip olan
lar ııartname almak üzere her gün Levaznn müdürlüğüne 
müracaat etmeli , münakasaya girmek İçin de 248,5 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
15-1-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encüme 
ne vermelidirler. (7083) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla bin sekiz yüz kilo sa~e yağı 28-12-933 per· 
şembe günü saat 15 ten 16 ya kadar satın alınacaktır. Talip
ler ııeraiti, evsafı anlamak iizere her gün pazarlığa iştirak i
çin de gösterilen gün ve saate kadar Komisyonumuza mü
racaatları. (7084) 

konulan 76,000 kilo hamam o- iıllr•ı._<•7•o24_> ___ •9• 7
914•1••..; 

dununa talip çıkmadığından İ· 
halesi 28-12-933 perşembe gü 
nü saat 15 fe bırakılmıştır. Ta 
lip!erin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve pazarlığa işti
rak için de o gün ve vaktind~ 
Fındıklıda Kolordu Satmal 
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (545) (7071) 

'{. >{. 'f. 

Gülhane tatbikat mektebi 
ihtiyacı İçin pazarlıkla alınaca
ğı ilan edilen 1,35. 1,40 yük
sekliğinde iki adet nak'iye ko
şum beyğir veya katırına ta
lip çıkmadığından ihalesi 
28-12-933 perşembe günü saat 
15,30 za bırakılmıştır. Taliple 
rin pazarlığa iştirak için o uün 
ve vaktinde hayvanlariyle bir
likte Fındıklıda K. O. Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(546) (7072) 

• • • 
M. M. V. Satmalma Komiıı 

yonundan: 
Eııkişehirde iki efrat 

pavyonu ile mutbah, Ça
maşırhane, Hamam, ve U
mumi kanalizasyon kapalı 
zarfla yaptırılacaktır. Şartna
mesini ve planlarını görmek 
İsteyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de 15-1-934 pazar 
tesi günü sat 10,30 da teklif 
ve teminat mektuplarile birlik 
te Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (3433) (6923) 

9587 ••• 
Danca Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 
Darıcadaki topçu için açık 

münakasa ile 10,000 kilo kuru 
fasulya satın alınacaktır. iha
lesi 8- l -934 pazartesi günü 

saat 14 tedir. Taliplerin şartna 
meyi görme küzere her gun ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde Darıcada As
keri Satınalma Komisyonuna J 
müracatları. (3435) (701ı) 

964() 

••• 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

pazarlığa konulan 113,000 ki~ 
lo kuru fasu.yaya talıp çıkma 
dıgmdan ihalesi 28-12-933 
Perşembe günu saat ı4,30 a 
bırakılmıştır. ·ı aliplerin pazar• 
lığa iştirak için o gün ve vak· 
tinde Fındıklıda Kol Ordu ::ia· 
tınalma Komisyonuna müra• 
caatiarı, (548) (703;>) 

v 9733 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıt'atı ihtiya· 
cı ıçın pazarlığa konulan 
48,000 kilo mercimeğe veri· 
len flat pahalı görülduğünden 
ihalesi 2d-12-933 perşembe gÜ 
nü saat 14 te bırakılmıştır. ·ı a• 
lipıerin pazarlığa iştirak için 
o gün ve vaktinde l' ındık.ıua 
Kolordu Satmaıma Konusyo· 
nuna müracaatları. (54'1) 

(7052) 9736 
"" 'f. .y. 

Adapazarı Askeri Satınal· 
ma Komisyonundan : 

Adapazarmdaki kıt'at ih· 
tiyacı için pazarlıkla 35 ton 
kıriple maden k<:mürü alına· 
caktır ihalesi 28-12-933 per· 
şembe günü saat 10 dadır. Ta· 
tiplerin evsafı anlamak üzere 
lstanbulda K. O. Satma:.ma 
komisyonuna ve pazarlığa İ§· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Adapazarı Maliye dairesinde 
Askeri Satmalma Kc.misyonu• 
na müracaatları. (3442) 

(7053~ 9737 
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Memleketin her tarafında 
Az zamanda 
Büyük rağbet kazanan 

JJ • 

[umaşları lstanhul'da da 
Satılmaya başlandı 

Toptan satışlar ve siparişler 
için müracaat mahalli: 

Bahçekapıda eski Şamlı Han No. 18 
Telefon: 20485 

Perakende satışlar: 
Şimdilik 

fstanbul, Yeni postahane civarında Milli 
Spor Zeki Riza Mağazası 

11362 9719 

• 

...................................................... 

• 

AOrıların ve so(luk algınlığının seri vo
1 

!cali ıesirli devası, ambalaj ve komprime• 
lerinde ffi alAmeti farikasını taşıyan ha• 
kikT ASPIRINdir. 

'·lsrarıa tASPİR• 
2 ve 20 komorimeltk ambalajlarda bulunur. 

~~ ..... 
Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde El) "• 
markasının mutlaka "" '\..-
bulunmasına dik
kat edin iz! 

Satılık Otomobil 
Külekapı Ma.liye Tahsil Şubesi Memurluğundan 

18-12-933 tarihinde satılması mukarrer olan "Buik" 
marka bir otomobil ile otomobil aksamı satış haddi layıkmı 
bulmadığından 10-1-934 saat (14) te açık artırma usulile sa 
blacaktır. Taliplerin Şubeye müracaatı. (7033) 

9743 

Şirketi Hayriyeden: 
Nqredilmit olan Ramazan tarifı>•i nde perşembe, cumartesi ve ıalı günleri

)İn alqamları icra edilmekte bulunan aı ağıda yazılı seferlerde tadilat yapılmış• 
Jır : 

1 - 18,40 da A. Kavağından batlı yan 1 ve 19,35 de Beykozdan yapılan 3 
numaralı seferler onar dakika evvel yapı lacakbr. 

2 - Gece yarısından eonra .... t 1,15 de Köprüden Kavaklara kadar yapılmak 

ta bulunan 6 numaralı sefer bir buçuk saat eve! yani 23,45 de hareket edecek· 
1İr. 

3 - Saat 22.45 de Köprüdeıı Çengelköyüne kadar yapılan 4 ve 23,30 da 

Çengelköyünden Köprüye icra edilen 5 numaralı seferler kaldmlmııtır. (11444) 

İstanbul Barosu Reisliğinden: 
Atağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için 25 Birinci kanun 933 tarihinde 

11diyen içtima edecek olan heyeti umumiye ekseriyet hasıl olamaması haıebile 
içtima 30 Birinci Kanun tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 e talik edilmiş
tir. Nizamnamei dahilinin on dördüncü maddesi mucibince birinci içtimam deva
mı olan itbu içtimada ekıeriyet aranılm aksızın müzakere icra ve karar ittihaz edi· 
leceği cihetle mezkur gün ve saatte rü feka.nın lıtanbul Halkevi salonunda ha· 
zır bulunmalan rica olunur. 

Ruzname: 

1 - 1 dari raporun okunması, 

2 - Hesaplara ait raporların okunma•. 

3 - 934 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki 

4 - Türkiye Avukatlar Birliği teşkili için 5-1-'.f34 tarihinde fzmirde akile 

dilecek kongreye bir murahhas izamı ve lzmir Barosundan gelen tahrirat hak
kında rüfekamn mütalealarmın alınması. (11445) 

Umunıi Neıriyaı ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Sağlam Palto 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

~~~~~~~~~~---

• 

AYVALIK YOLU 
SAADET vapuru 27 Birinci 

Kanun Çartamba günü saat 17 
de Sirkei:i rıhtımından kalka· 
rak giditte Gelibolu, Çanakka
le, Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye, Ayvaliğa. Dö
nüşte bunlara ilaveten Bozcaada 
ya uğrayacaktır. 

MUDANYA YOLU 

Ucuz Palto 

TAYYAR vapuru her per· 
tembe günü saat 9,30 te Top
hane rıhtımından kalkarak Mu
danyaya gidecek ve dönecektir. 

iLAN 

/; 
r-, i 

26-27 Birinci Kanun 1933 tarihindeıı 
itibaren iş'an ahire kadar lstanbuldan 
saat 1,20 de hareket eden 42 numaralı 
katartn tarifesi ll§&ğıda gösterilen şekil
de tadil edilecektir : 

İstanbul Hareket o,or 
Kumkapı ,, 0,09 
Y enikapı ,, O, 12 
Samatya ,, 0,16 
Yedikule ,, 0,20 
Zeytinburnu ,, 0,25 
Yenimahalle ,. 0,29 
Bakırköy .. 0,32 

Su r Bank 
Yeşilköy muvasalat 0,39 

. İstanbul, 25 K. Evvel 1933 1 

MODIRIYET 1 

ZA Yl - Samalya şubesinden 7100 Ji· · 
va numarasında mukayyet maaş cüzda· 
nmıla senedi reımimi zayi eyledim. Ye· 
nisini çılıartacağnndan eskisinin hülmıÜ · 
olmadığını ilan ederim. Koca Musta
fa Paıa Abdullah Dede sokak 3 No. 
hanede Sare H. ( 11426) 

Yerli 1'1allar Pazarı 
fstanbul 

Bahçekapı ca:ldesi 1 Beyoğlu ı An',• ra ı 
İatikla l caddeai Çocuksarayı caddesi 

Samsun 
Bankalar caddaıi 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Maha!lesi Sokağı Cinsi His.seai Emlak Hia1eye göre mu• 
No 11 No.ıı bammen kıymeti 
874 Kadıklly Caferaga Mühllrdar Kligir llane ve bahçe 1/5 62 5000 T. L. 
878 Bo ~aıiçl Büyiikdere Bozhane Ahıap hane J/2 5 600 ., 
879 Galata B~ya zıt Topçular ve dötemeci Kıtgir dükkan ve hane 75/120 4-250 3125 ,, 
880 Beyoğlu Şal:kolu Şahko!u Kagir aparbmaa ve mağaza 17128 2-4 15181 ,. 
881 Kumkapı Mimar Hayrdtin Yeni Ka;::ir hane 42172 9-11 6552 ,, 
882 Kadıköy Caferağa Köse oğlu eski, Ali Suavi yeni Ahşap hane 1/3 3 1000 ,, 
883 Beyoğlu Hüıeyinağa Kireçhane Kagir hane 40/48 21 2165 ,, 
256 Yeniklly Yeniköy Dere Ahfag hane 9128 31 1539 ,. 
282 Topkapı Bc)azıtağ'a Paşa meydanı ,, Tamamı 4 800 •• 
584 Arnavutklly Arnavutköy Büyllk ayazma " 114 71 622 " 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden Yaya gayrimllbııdil bonosile lldenmek llzere yukanda enafı yazıh gayrimenkuller• 
den 880,881 11ra No.lıları ısrtnamesine tevfikan kapalı zarfla 256, 282, 584 ııra Nolılar tcmdiden diğerleri yeniden açık arttırma 
suretile Hhfa çıkanlmışhr. Kat'i ihaleleri 4/1/934 perşembe günü ıaat 15 tedir. Mllzayedeye iıtirak edecekler yevmi mezk6rda saat on dört 
buçuğa kadar pey akçeleriııi ve kapalı zarflarını yabraalan lazımdır. Şartname bankamız kapısına aaılmqbr. Senei haliye veraisile belediye 
resimleri mlltteriye aittir. (7036] 

Ikramiyeli0 
/ 0 5 f aizli 1 

Ergani istikrazının 
"B,,tertibineaitilin 

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

aılı F evzipaşa Diyarıbekir demir ~'ıOlunun §efkatli istasyo· 
nundan sonra olan kısmmm inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmın 4.000.000 -
liralık ikinci kısmQU teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de ba§lamlacak ve 11-1-934 akşa· 
mı bitecektir. 

1 - Bu istikrazm 8. tertibi de beheri yirmişer liralık i
tibari kıymette hamiline. muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

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

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

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

Bu müddet zarfında A. tertibi hamillel\ tahvillerini, 
evvelce tahvil 'aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. t~rtibi tahvilini talep edebileceklerdir • 

14. Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır, 

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

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

7 - Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T~şıin~evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 

numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 
Türk Lirası Y ekiin 

Adet Beheri Türk Lirası 

----
1 30.000 -- . 30.000 
1 15.000 ~-ı 15.0000 
3 3.000 - ~ 9.000 
6 909 \ :. 5.454 

289 120 1 ö ''· 34.680 
·~ ~~ -

30(} 94.134 

Yukarda yazılı ımktar lar tam tahvil üzerinden hesap 
ve tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter• 
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

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

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

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakıt 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari laymetleri üzerin· 
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ha· 
§& baı alınır. ·,. ,,---- - - ----

Kayıt muamelah: 
1 O - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

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

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

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


