
Adliye yangını münasebctile 
hazırlana~ kanun layihası 
yırın Meclise verilecek ve 
tatilden evvel çıkarılacak .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

F ransadaki ~on tren kaza
tnnda ölen 195 kişinin cena
zesi bugün Pariste mera
simle kaldırılacak .• 
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Lord'ların ıslahı 
Jngilterede Lord'lar Kama~aaının 

~11ıa1ahı'' gene günün meaelesı oJdu. 
Kırk aeneden beri bu meclisin tensik 
ve ıslahı etrafında yapılan te§ebbüs
lerin her biri bir mülahazaya dayan· 
dığı gibi, bu defaki te§ebbüa te iktida· 
nn tekrar Mesai F ırkaıının eline geç
memeği temin gayesine müstenittir. 
Bunım için de kral'm Lord'luk tevcih 
etmek huauaundaki aa!Ahiyeti elinden 
alınmak isteniyor. Lord'ların aosya· 
lizmle mücadelelerinde kralın nüfuz 
ve aa!Ahiyetini tahdit etmek iatemeİe· 
ri garip görünebilir. Bunım izahını 
Jngilterenin te§kilatında aramak li.· 
zımdrr. 

Avam Kamarası bir asır evvel, Lord' 
J"r Kamaraaile mücadeleainde kralın 
Lordluk tevcih ve tayin etmek husu
ıundaki aa!ahiyetinden istifade ede
' ek Lord'lar Kamarasına kar§ı gali
biyeti ihraz etmiftİ. Hükfunet ve 
Avam Kamarası tarafından kabui 
.. dilen ıslahat kanununu tastik etme
mekte ıarar eden Lord'lar Kamarası
na bu ıalahah kabul ettirmek için 
o zamanın hükfuneti, kralın salahiye
tini ietimal ederek, bir çok Lord'luk· 
lar ihtaa etmeyi kararlafhrnuflr. 
Lord'lar bu ıuretle ekaeriyetin ellerin
den gideceğini gördüklerinden ıslahat 
projeaini taatik etmitlerdi. O zaman
dan beri Avam Kamarası Lord"lı.r 
Meeliai üzerine h&kimiyetini temin 
ebnif bulunuyor. Filhakika timdiki 
te?kilata göre, kral, hükümet ve Avam 
Komarasınm o ,Jahiyetlerine kaı §1 

Lord'lar iciz vaziyettedirler. Naza· 
riyatta kralın aerbeat olarak aali.hiye
tini istimal etmesi mümkün iae de 
lnıfilteredeki aiyaıi teamül kraUua 
mahana salahiyetin HükUmet Re1&İ to.· 
rafından kullanılmasını iatilzam et
m<>ktedir. Hükümeti tayin eden de 
Avam Kamaraaı olduğuna göre, bü
tün kuvvet ve aali.hiyet Avam Kama• 
rasında toplanıyor. Avam Kamaraaı· 
nın tayin ettiği bükümet kralın aala· 
hiyetlerini de iatimal ederek, Lord'lnr 
Kamaraımda her hangi bir kanunun 
kabul ve taıtikini temin edecek mik
tarda Lord tayin edebiliyor. 

Meaai FırkaH tekrar iktidara gel· 
<liği zaman bir takını radikal tedbiı·
ler alır endiıeaile muhafazakar Lorıi'· 
Jnr, meclisi hükiimetin ve binnetice 
Avam Kamarasının tahakkümünden 
kvrtarmağa karar vemıitlerdir. Yani 
Lord'lar kamaraamı tedricen yüksel· 
mekte olan sosyalizm dalgalarına 
kartı bir set yapmak iatiyorlar. ' ' Is
lahat" namı aJtmda teklif edilen ted
birler de ıunlardır: 

1 - Lord•Jar Kamaraunın bugün 
734 azaya baliğ olan mevcudunu 320 
ye indirmek. Bunlann 150 azalıgını 
irai olarak bırakmak, diğer az&lıklar 
için de yeni bir intihap tekli tanzİnl 
ebnek. Lord'lar Kamarası bu yeni ıek· 
linde kralın ve dolayıaile hükfunet ve 
Avam Kamarasmm nüfuzu altından 
kurtarılmıı olacakhr. 

2 - Lord'lar Kamarasmın veto aa· 
lahiyetini takviye ehnek. Şimdıki ıe· 
kilde Lord'Jar Kamaraaının veto sale.
hiyeti binniıbe mahduttur. Lord'ların 
itirazına hedef olan bir tedbir Avam 
Kamarası tarafından iki sene zarfm
da üç defa kabul ve taatik edildiği 
takdirde mer'iyete geçer. Tek:ife 
gÜr4', Lord'lann itirazlarına hedef o· 
lan bir Jiyiha, onu teklif eden hüku· 
met değiımedik~e tekrar müzakere 
ve kabul edilemez. Yani dolayısile 
Lord'Iar Kamaraıı Avam Ka:narasını 
dağılmak ve yeni intihabat yapılma
aını temin etmek gibi bir salahiyet 
almak İstiyor demektir. 

Bu teklifleri yapan Lord SalôJbury, 
11lahallan iıtibtaf edilen gayeyi gizle
memiıtir: Makaat Meaai Fır]u,.ının 
tekrar iktidara gelmesine karşı hazır· 
lıkh bulunmaktır. Muhafazakar lngi
lizler, radikal cereyanlara kartı Lard'· 
lar Kamarasını bir firen olarak kul
lanmak iatiyorlar. Şimdiki tcıkilatile 
bu firen çok zayıf olduğundan takvi
ye ebneyi dütiınüyorlar. 

Ancak böyle bir teklifin kabul edil
mesi kolay değildir. Çünkü lngiliz 
tarihinde Lord'lar ile halk arasındaki 
1nüc2delenin uzun bir hikByesi var .. 
dır. Bu mücadelede halkı temsil eden 
Avam Kamarasının muzaffer olması 
Jngilterede çok kıymet verilen demok· 
:rasi prensipleri namına büyük bir ka
zanç addedilmitti. Şimdi Avam Ka
marasına karıı Lord'larm takviyesi bir 
irtica hareketi telakki ediliyor. lngi· 
~izler böyle bir tedbirin hürriyetleri 
için tehlike letkil edeceğine kanidir· 
~er, Sonra böyle bir teklif lngilterede 
Muhafazakar Fırlra hakimiyetinin 
daimilefıDesine aebep olabilir. Bir 
fırkanın iktidarda bulunduğu bir sıra• 
da bu iktidan daimilettirecek tekilde 
Kanunaeaaaiyi tadil etmeğe çalııma•ı 
lngiliz aiyaai teamülüne uygun değil
dir. 
Bunım içindir ki Lord Saliabury'nin 

teklifi Lord'lar Kamarasında müzake
re edildiği :ıaman, Lord'lann da iti
razlarına hedef olmuı ve hükfunet te 
bu teklifi benimaememiıtir. Teklifin 
ınüapet bir netice ve7İp vermiyeceği 
henüz malum değildir. Belki bu defa· 
ki ıalahat teıebbüaü de kırk seneden 
beri muhtelif vesilelerle ve mülahaza• 
larla ileri sürülen tekliferin akıbetine 
IJğrar. Yani Lordlar ulah edilemez. 
Ancok ıslahat taaavvur:arı, İngiltere· 
deki aiyaset ve fikir cereyanlarının al· 
dığı iatikameti ve bunun muhafazakar 
>nehafilde husule getirdiği intibaı gÖ•· 
termeai itibarile dikkate değer bir 
hadisedir. 

Ahmet ŞOKRO 

Adliye yangını • mese esı Fırkada da görüşüld .. 
Ecnebi vapurcufarın da ııı-Adıiye yangını 

saltanah kırılacak 
Bı1nlar tröst halinde çalışıp, ihraç 
mallarımız için gönüllerinin istediği 

nakil pahasını biçiyorlar 
Vekalet mukabil tedbirler aldı 
---------------------------------~ 

Celiil Bey 

ANKARA, 26 (Telefonla) - lıal -
yan vapur kumpanyaları memleketimiz 
ihracat emteasınr bilhassa Triyeste tari 
kile merkezi Avrupa memleketlerine 
~evkeclilen mallarımızın deniz nakliye 
ücretlerini yüksek tutmaka ve bu hal 
bu mallalımızm Avrupa piyaaalarında 
maliyet ve binaenaleyh sürümü üzerin
de aleyhimize bir netice vermektedir.Ata 
fıclalıi navul mükayesesi lalyan vapurla 
nnm nakliye ücrelerinin ne derece yÜk· 
•ek olduğuna bariz bir surette göster• 
melıtedir: 

Şimal 

Li.malarma Marsilya7a Tri1eate7e 

K. K. K. 
)amirden ü-
aüm ..,. incir 772,5 850 1.312,S 
Karadeniz li-
man)anndan 
Fındık 1.150 1.200 1.700 
lzınirden tü .. 
tün 1.287,S 1.500 1.575 
lz.mirdell ha-

h 3.605 3.800 5.512 
Loyit Triye.ıoino kumpanyasmm Tri

(Devamı S inci sahifede) 

Fırka grupunda mühim 
meseleler görüşüldü 

Adliye yangını, 19 nevi yeni vergi hak
kındaki takrir ve muamele vergisi 

ANKARA, 26 (A.A.) - C. H. fırka j 
11 grupu idare heyetinden: 

C. H. fırkaıı grupu öğleden sonra re 
is vekili Ali Beyin reisliğinde toplandı. 

1 - Bolu vilayetinde bazı kazalarda 
baıhat ziraati hakkında Bolu mebusu la 
mail Hakkı Bey ve arkadaılan tarafın· 
dan verilen takrir okunarak lkbsat veki. 
Jetine havalesine, 

2 - Cebelibereket mebusu Hasan Bas 
ri Beyin aakeri bedeli nakdi efradının ta 

!im ve terbiyeleri ve hizmet müddetleri 
ve İqe usulleri hakkında verdiği takrir 
okunarak Milli Müdafaa vekaletine ha· 
valeıine, 

3 - Kütahya mebuau Hacı Mehmet 
Beyin 19 nevi yeni vergi matrahları hak 
kmdaki takriri okunarak kendisi tarafın 
dan verilen izahattan sonra bir grup en 
cümeninde tetkik edilmeaine ve neticeai• 
nİn fırka ıırupuna bildirilmesine karar 

(Devamı S inci sahifede) 

Şükrü Kaya Bey Hay darpafada karıılanıyor 

Dahiliye vekili dün geldi 
Şükrü Kaya Bey bir iki •• gun şehri-

mizde kalacak, 
tetkikat yapacak 

Dahiliye Vekili Şülü-U. Kaya Bey, 
kayın pederleri Arif Paıa merhumun ce 
nazesinde hazır bulunmak üzere dün sa 
balı tehrimize gelmiıtir. Şükrü Kaya B. 
istasyonda vali Muhittin Beyle vilayet 
ve belediye erkanı tarafmcfan kartılan • 
mııtlır. Bir müfreze polis tarafından se
l&mlanmı§hr, Vekil Bey istasyondan doğ 
ruça Modada Arif Pqa merhumun evfe 
rine giderek cenaze merasiminde liazır 
bulanınuı ve öğle vakti lstanbula inerek 
Tokatliyan oteline gihniıtir. 

Şükrü Kaya Bey bir iki gün ıelıriıniz 
de kalacak ve muhllelif işler üzennde 
tetkikatta bulunacalrtır. 

Arif Pf. nın cenazesi kaldırıldı. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin 
kayın pederi Arif P&§&JUn cenazesi dün 
Modadaki evinden merasimle kaldınlmıt 
ve Karacuıhmet mezarlığına dehıeclilmiı 
tir. Cenaze merasiminde Dahiliye velü 
li Şükrü Kaya Bey, vali ve belediye ...,;. 
si Muhittin, tehrimizrle bulunan mebus 
!ar, fırka vilayet idare heyeti reisi Cev
det Keııim Bey, kaza kaymakamları ve 
sair birçok zevat hazır bulunmuştur. 

Cenazede lazım gelen merasim yapıl
mıı, asker ve polis bulunınuftur, 

Dahiliye vekili istasyon merdivenle 
rini iniyor 

Yeni hazırlanan layiha 
Meclise verildi 

Layiha perşembeye heyeti 
umumiyede görüşülecek 
ANKARA, 27 (Telefonla) 

stanbal adliye yangınında zayi o· 
n evrak hakkında teveaaül edile· 

:ek muamelelere dair hazırlanan 

:anun layihasını hükıimet yarın aa· 
ıah meclise tevdi edecektir. 

Adliye encümeni öğieden evve' 
oplanarak layihayı tetkik ve mü· 
•akereye başlıyacaktrr. Encümen iç 
imaına layihayı ha:zrrlayan komi• 
•on azalan da İ§tirak edecekler
dir. 

Layiha perıemhe günü heyeti u
W-numiyede görüşülecektir. 

Muallimlerin 
Terfileri 
Meclise yeni bir kanun 

teklif edildi 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Mer

ain meb'usu Süleyman Fikri Bey ilk 

Süleyman Fikri 
Bey 

ve orta tedriaat 
maaJlimlennin ter 
fi ve tecziyeleri 
hakkındaki kanu
nun 16 ıncı mad
deainin değiıtiril
meaine dair bir 
kanun teklif et.
mittir. Süleyman 
Fikri Bey mez
kur maddenin ,u 
§"'kilde tadilini js. 
temiıtir: 

1 - İlk ve or• 
ta tedrisat mual
limlerinin terfii ... 
rinde eaaa kıdem
le beraber vazife

] rindeki ınuv~faktyet ve devamdır. 
Bir derece iadem müddetini ikmal 
etmİ§ bulunan bir muaUimin daha 
yüksek bir dereceye terfi edebilme
si fU vesikalarla muvaffakıyetini İs· 
bat etmeaine mütevaklofbr : 

A - lık tedrisat muallimleri: 
Müfettif raporları ve maarif müdür
lerinin müsbet mütaleaıile veya kı· 
dem müddetinin tenzilini mucip bir 
ceza. almadan vazifesi batında bu 
müddeti ikmal edenlerin müfettitler 
ve b&§muallimler ve maarif müdür
leri rapor ve mütalea.lan arasında 
bir tezat haarl oluraa, vilayet inzi
bat komisyonunca muallimin de mü
dafaa ve mÜtaleaaı alındıktan sonra 
verilecek müabet karar ile. 

B - Orta tedriıat muallimlen: 
Müfettiı rapor-lan ve tayini sicilleri 
ile bunlar arasında tezat hasıl olur
sa vekalet inzibat komiayonunca mu· 
allimin de müdafaa ve mütaleası da 
alınarak verilecek müsbet kararla. 

Kibritlerden 
İkramiye çıkacak 

-o--
Bunun için alevi yeşil 
kibritler hazırlanıyor 
ANKARA, 26 (\Milliyet) - Kibrit! 

inhisarını iıleten ıirket, kibrit sabılarr
nın yükselmegjni temin maksadile bir ile 
ramiye ibdaı etmek tasavvurundadir. 
Bu &savvura ıröre, bazı kibnt kutulan. 
na konacak hususi kibriti..- yandığı za. 
man Yetil bir renk iktisap edecek ve bu 
ikramiyeli kibrit çöpü ıiri<ete veya ıir· 
ketin göstereceği bayJlere ibraz edilince 
kazanılan ikramiye alınacaktır. Diğer ta 
raftan ıirket civar memleketlere kibrit 
veya inhiearını aldığı ayni maksada h&
diın diğer maddeleri ihraç edebilmek i
\'İn bazı tedbirler almaktadır. Hükıime
timizle olan mukavelesine göre §İrket ih 
raç hususunda da inhisar hakkını haiz
dir. ihracat yaphğı takdirde ıirket, hü 
kiimetle fatura fiyabndan yüzde on ve
recektir. 

.~~~~-cı>-~~~~-

Mütecavizin tarifi 
Tevfik Rüştü Beyle M. 

Litvinof arasında 
teati edilen telgraflar 
ANKARA, 26. A.A. - Mütecavi· 

zin tarifine dair olan Londra muka· 
velenamelerinin B. M. Meclisi tarafın 
dan tasdiki münasebetiyle Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi ile Sov
yet Rusya hariciye halk komiseri M. 
Litvinoff cenapları arasında aıağıda· 
ki telgraflar teati edilmittir : 

Zatı devletleri ile Londrada imzala
mak ıercfine nail olmuı olduğum mü 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ltilôlnamıeyi i~ eden murahhaslar Ankarada 

Yunanistanla hangi esas
larda anlaştık? 

Sanayiimiz ve harici ticaret siyasetimi2 
için daha geniş bir plan hazırlanıyor 

Pesmezoğlu gelecek ay geliyor 
Yeni Türk - Yun.an Tic~et mu, 

kavelesinin Ankarada imza edildiği
ni yazmııtık. 

On bet1 yirmi gi1n evvel b&flll>' 
yan müzakerat aamimi bir hava İçin• 
de her türlü mütkü!attan uiıde bir 
surette cereyan etmit ve nihayet mu• 
kavele imza edilmi9tir. 

Türk - Yunan ticaret m.ukave
leainin bu kadar u bir zaman zar• 
fmda imza edilmeai, iki memleket. 
arasında m.evcut dostluk ve aamimi 
tefriki mesai bir defa daha bariz bir 
aurelte i.sbat etmiftir. 

Mukavele müzakeratına memur 
edilmi§ olan Yunan heyeti murabba, 
aasından Möayö Fufaa dün Ankara• 
dan ıehrimize gelm.iftir. Mösyö Fu
fas, 75 ııenedenberi Türkiye ile Yu- 1 
nanistan arasında ithalat ve ihracat 
itleri yapan müeıaeaenin müdürüdür. 
Bu itibar ile iki memleket ticareti-

GazetemiZe beyanatta bulunan 
Mö•yö Fufas 

nin ana hatlarını, itlerin hangi nok· 
talarda takılıp kaldığını bilen ve bu 
huauata fikirlerinden istifade edilen 

(Başi 5 inci aalıifede) 

Daktilo hanımların işten 
çıkarılacağı doğru değil! 
Maksat, bütün memurların makine 

ile yazabilmelerini temindir .. 
Haber Ankarada da İstanbulda da tekzip ediliyor 
Resmi dairele1' 

deki daktilo ha· 
nımlann vazifele
rine, tasarruf mak· 
sadile nihayet ve
rileceği haberi, u· 

mumi bir endiıe U· 

yandırmııh. Fa • 
kat dün, Ankara 
muhabirimiz vaaı .. 
taaile yaphğımız 

mütemmim tahki -
kat bu haberin a• 
stlsrz olduğunu 

meydana çıkarmış -
tır. Hükıimetin bu 
lıusuıtaki arzusu 
ıu §ekildedir: 

Bütün devlet 

memurlarının dak • Devairde çalı,an daktilo hanımlardan bir 
tilo öğrenmeleri ıa· 
yanı arzudur. Binaenaleyh daktilo 
hanımlar vazifelerinden çıkanlarak 
yerlerine erkek memurlar ikame edi
lecek değildir. Ancak, bu tekilde 

grup 

bütün memurlar daktilo bilecekleri 
için, münhal vukuunda hariçten dak
tilo hannn alınmryacakbr. Ka.drolar-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Dün de bir kamyon gene bir evin içi ne girdi ve parçalandı. Resmimi% bu 
giri1i ve parça lancfr gösteriyor 
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Midilli' Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet H ALIT Ya zan: BahrİJle birinci miila:ınu "Donis;., 

10 

Bire karşı on bir •• 
Midilli Rus filosuna yakalanmış, her 
gemi bir alev makinesine dönmüştü! 

Tekrar Rus filosile karşılaşmak 
için garba doğru yolumuza de
vam ediyoruz. Biz Karadenizin tam 
~arkında duran "Yavuz.,u ileri SÜ· 
rebilmek için onlarla teına11mızı 
muhafaza etmek istiyoruz. 

Öğleye doğru cenupta duman 
bulutlan ve direkler ve bacalar 1;.>
rülüyor. Evet, itte bütün Rus filo
su! bet hattıharp gemisi. Ve bun
ların önünde iki kruvazör dört muh 
rip hathn gerisinde de daha bir 
çok refakat gemileri. ihtimal sa
bahleyin babrdığımız Mayn gemi
si de bu filoya mensup. 

Dü,manımızı ilk defa olarak ay
dınlıkta görüyorduk. Bir "Midilli., 
ye karşı on bir düfınan gemisi. 

Ruslar son süratle bize doğru 
gelmiye başladılar, torpidolar kö
pük saça saça bize doğru ilerliyor
lardı. 

Endaht mesafesine girince ken
dilerine çelikten selamlarımızı gön
dermeğe başladık· Onlar da alete 
batladılar. Hedefi taşırıyorlardL 
fakat, çok geçmeden alet albnda 
kalmaya başladık. Rus kruvazörle-

ri hem son süratlerile üzerimize ge
liyorlar, hem de bütün toplarile 
endaht yapıyorlardı. Bizim için ya· 
pılacak it kaçmaktL Dümeni kır· 
dık. Ve timale doğru geriye kaç· 
maya başladık. Fakat muhripler bi 
zi takip elmiyorlardL Onlar gali· 
ba tam isabetlerle aakatlanmıt o
lacaklar ki Rus hattına dönüyorlar
dı. 

Bununla berl\ber, Ebrbard Der
grayner., kruvazörlerini ve muhrip
lerini yeniden bize doğru ileriye 
gönderiyor, ve bizimle temas ettir· 
meğe çalışıyordu. Biz burunlarına 
tekrar bir sille indirmittik. Fakat 
şimale doğru gidip, herşeyden ev
vel geceleyin ağır kruvozörlerden 
kurtulmak istiyorduk. 

Rusların Sivastopola gitmek is
tedikleri bizce malUın olmuttu. On· 
!arla tekrar sabah şafak sökerken 
bulutabilirdik. Dütman Sıvastopo
la girmeden "Yavuz ah bir çıkıp 
gelse!., diyorduk. Ve geceleyin bü-

Daktilo hanımların 
• 

işten çıkarılacağı 
Doğru değil 

(Ba11 1 inci sahüedc) 
da ihtiyaç uiıpe..inde memur bulun· 
durulacak. ve bu memurlar ara.aında. 
kadm, erkek, C:aktilo gil>i aynlıkl.tr 
kaldrnlmıt olacaktır. 

Me&e.lenin yukanda kaydettiğimiz 
şekilde ıayi olmaaı billıaasa dakti.o 
hanımlar araamda heyecan uyandır
mıştır. Bu aatlaız haberi vali muavi· 
ni Ali Rıza bey leklip edf'rek mn• 
harririmize demiıtir ki: 

"- Böyle bir i.am.İ.m gelmemiftir. 1 
Vilayetteki hanım memurlara doiru· 
dan dojTuya daktilo denemez. Çün· 
kü Ücretli değil, kadroya dahil ma&f" 
lı memur.lard•r. Eıkiden dairelerde 
mübeyyizler vardı. Bu hanımlardan 
bazılanna. makinı> ile bu İf · gördürül
mektedir. Yani makinelerden aonra 
daktilo kadroau diye bir teY vücuda 
getirilmiı değildir. Kadro eaki kad
rodur . ., 

Filvaki hanım memurlara mün
haırran makine ile yazı gördürülmo
mektedir. Bunlar diğer itlerde de 
çalıttmlmaktadır. 

Vilayette halen 6 hamm. memur 
vardır. Ziraat Müdürlüğiinde 2 ha
nım, Orman müdürlüğünde iki ha· 
nrm memur, Mülkiye müfetti§Iİğİn• 
de bir daktilo hanım vardır. 

Bunlardan başka adliyeye 180 ba
nan memur Yardır ki, bunlar zabıt i~ 
!erinde daktilo ile yazı yazmaktadır· 
!ar. 

Adliyede bundan bqka atajiyer 
hanımlar da vardır. Gümrüklerde 
35, ticaret müdürlüğünde 2, ofiste 
1 daktilo vardır. 

lnhiaarlarda da yÜze yakın dakti, 
lo hanım Yardır. 
• Bunlardan bazılan ecnebi liaaııı 

da bildiklerinden tercüme iflerinde 
de iatihdam edilmektedirler. 

Bunlardan baıka kaymakamlık
hırda ve nahiyelerde birtt ikiter dak. 
tilo bulunmaktadır. Maliye tetkili.· 
tında da otuzu mütecam daktilo 
hanım vardır. Belediyede de ücret• 
li veya maatlı daktilolar vardır. 

Merkezde elli kadardır. Aynca 
belediye fubelerile beraber hepsi yÜ· 
zü bulmaktadır. 

Poliate &ekiz, tapuda on, Akay 
ve Denizyo.11,.Tı idan>sinde on, aıh· 
hiyede 4 dak•ilo l\ftllD Yardır. Ma
arif müdür'üifi: .,de <le nn kadar dak
tilo hanım vardır. 

Poıta ve telgraf idareaindek.i ı.... 

yük bir süratle yolumuza davam 
ediyorduk. 

••• 
Miladı İsa yortusunun ikinci gü

nü sabahı sisler arasında "Midilli,. 
tekrar Sıv.astopol önünde duruyor 
ve düşmanlarına intizar ediyordu. 

Sabah saat yedide, henüz ortalık 
aydmlanınıt iken, mabut dört muh
rip tekrar sisler artı.Sında gözüktü. 
Bunların arkasında duman bulut
larından mürekkep bir hat: Kru
vazörler ve büyük toplar. Bütün 
kuvvetimizle onlara doğru kotuyo
ruz. Fakat onlar fevkalade müsait 
teraite rağmen - topçu muharebe
sine biç heves etmiyorlar. 

Hat daima daha fula yakmlaşı
yor, Rus klavuz gemisinin üstün
de Amiral forsu görülüyor. Biz de 
kendimizi endaht mesafesinin hari 
cine bırakıyoruz. Şimdi Amiral ge
misinde bir itaret yükseliyor, bü· 
tün battıharpte birden şimşek çakı· 
yor. 

30,5 santimetrelik topların pat
layışı! Devasa su sütunları, yalnız 
yüz metreden daha kısa bir mesa
fede yükseliyor! Fakat bu anda der 
hal kaçmalı, tekrar her iki kruva· 
zör son aüratle ve bizi garba Ro
manya sahiline doğru sıkıttırmak 
istiyorlar. 

Bu anda en son süratle gidiyo
ruz, bütün gemi titriyor, ve gemi· 
nin cıvataları adeta yerinden oy
nıyor. Hakikaten kruvazörün tef
faf ve sakin denizin üstüne bila
müşkülat kendisiİıi dütman ateşi 
albndan kurtardığını görmek fev
kalade bir manzara tetkil ediyor
du. Ve boğaza doğru ilerliyorduk. 
Artık onlar çok geride kalınışb Ve 
bize yetitmelerine imkan yoktu. o
nun içindir ki yarıtı bırakblar ve 
Sıvastopola döndüler. Biz de öğle
den sonra "Yaruz,, ile buluttuk: 
Yol çok uzaktı, ve bizim irtibat .. 
temasımızdan istifade edebilmek 
için yapılacak it yoktu. Yavuz ls
tanbula döndü. Biz de nakliye ge
milerini geri gelirken refakat et• 
mek üzere tekrar cenubutarkıye 
doğru kendimize yol verdik. 

(Bitmedi) 

Mütecavizin tarifi 
(Ba11 1 inci sahifede) 

tecavizin tarifine dair mukavelenamo
lerin B. M. Mecli.a.i tarafından hara• 
retle alkıtlanmıı ve ittifak ile taadik 
edilmit olduğunu ıize bildirmek be
nim için hakiki bir mahzuziyettir. Za 
b devletleriniıı meınleketlerimizin aul 
hun taraini için diğer memleketlerle 
tetriki me&ai etmek auretiyle sarfet
mekte olduklan yorulmak bilmez gay 
retlerin mantiki neticesi ve layik ol· 
duğu aemere olan bu akitlerin imza11 
ile tehakkuk aahaama vaaıl olan ali· 
cenabane Ye pek mesut te§ebbüaÜDÜ· 
zü burada bir kerre daha tebcil et
meyi ııöniilden arzu ederim. Bozul· 
ma.z doıtluğumun teminatını kabul bu 
yurmaıuzı rica ederim. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Mütecavizin tarifine dair olan iki 
mukavelenamenin B. M. Mecliai tara
fından tasdik edilmit olduğuna dair 
olan lutnfki.r tebliğinizden dolayi Al'

zı teıekkiire ıitabederim. Büyiik mem 
leketinizin paı:lementoaunun bu mu• 
kaveeJnameleri hararetle kabul etme
si gerek hükiımetinizin ve gerek bi7r 
zat zab devletlerinin mü:.emadiyen 
yapmakla olduklan teıebbüsleri ve U· 

muıni sulhun takviyea.i için daimi .... 
rette vaki muavenetinizi parJak bir Al 

rette tetviç etmektedir. 
Bu ıulh itinin mea'udane bir suret

te baıa.rılmaaı, bu sahadaki müıterek 
gayretlerimize yeni bir kudn>t bah· 
ıedecektir, 

LITVINOFF 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 26. A. A. - Ziraat Ve 

ki.leli meteoroloji enstitiiaünden al· 
dığımız ınaliımata göre son 24 saat 
zarfmda hava auhuneti Trakya ,,.. 
Marmara havzaamda temamen, Ece 
nuntakasıyle Orta Anadolu mmtaka
amda kumen yiik&elmek ıuretiyle nor
mal vaziyete girmeğe baılamııtır. 

nım memurların, beı on daktilo mü. 
teaııa, diğerleri muamelat ile met
cuJdürler. 

TahkikatDDJza göre, Jsİanbulda 
ki devlet dairelerinde ça!ııan ve dak· 
tilo iflerile uğraıan memur luuınnlar 
dört yüz küaiırdur. Haber verildiği
ne cöre, vekaletler dairelerine gön
derdikleri bir .. r tanümde erkek me• 
murlar araunda ne kadannın maki
ne ile yazı yazmağı bildiklerini ao,.. 
muıtur. Cevaplar hazırlanmaktadır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 27 KANUNUEVVEL 1933 • 

HARiCi HABERLER 
Tren kazası 
Kurbanları 

Ölenlerin cenazeleri bugün 
Pariste kaldırılıyor 

PARIS, 26 (A.A.) - Lagny tren fa 
ciasmda ölenlerin &aynı 195 olarak tea
bit edilmittir. Yaralılar 300 kadardır Yü 
zü çok ağır yaralıdır. 

Lagny felaketi kurbanlarına karı• hü 
kiimet tarafından yapılacak cenaze me • 
raıim'nin esaalan tlesbit edilmiştir. Çar 
ıamba günü saat 9,45 te fal'k iat...yo • 
nunda cenazelerin kaldmlmasrndan ev• 
vel basit bir rasime icra edilecek ve bun 
da felaket kurbanlannm aileleri ile res
mi z<Nat hazır bulunacakbr. Bu münase 
betle Şark demiryollan idare meclisi re
iıi ile M. Paginun tarafından nul!uklar 
söylenecektir. 

P ARiS, 26 (A.A) - Bu sabah, &aat 
3 te Laıı;ny faciasr yaralılanaın vaziyet 

!eri emniyet verici bir şekilde idi. Yal
nız 30 kadarı hakkında hen;: otelciler 
kadar emniyetle söz söylenem ettedir. 

PARIS, 26 (A.A.) - Paria mebusu 
M. Rollin, Lagny'de çarpqan t'renlerden 
çarpan trenin ate§Çiai ile makinistinin 
gayri k~nuni ve keyfi bir tekilde tevki( 
leri hakkında adliye vekiline b1r aual tak 
riri sormak iıtediğini bildirmiştir. Me • 
auü mebusu M. Maıt, facianın ıebebi ve 

. mesuliyetler hakkında nafia nazırmdan 
ıual soracağını bildirmişı'ir. 

Emeraude Şamda 
ŞAM, 26. A.A. - Üç motörlü E· 

meraude tayyareıi, Paria-Saygon ae· 
yahatine devam ederek dün Gren• 
vich ıaatile 13,20 de Grecoa burnu 
garbinden geçtiğini haber vermiştir. 
Tayyare 16,30 da Şam'a gelmiıtir. 
ŞAM, 26. A.A. - Üç motörlü E

meraude tayyaresi Fransa-Hindi Çi
ni seyahatine devam .etmek Üzere 
5, 10 da Bağdat'a hareket etmiıtir. 

Balkan Birliği 
Avrupa devletleri birliğine 

yol açabilir 
PARIS, 26 (A.A.) - Balkan dev· 

letleıinin aılo bir grup teşlıÔli lehine ha 
reketin inkişafı ve M. Y evtiôclı'in son 
beyanatı hakkında mütalea yiirüten 
Temps gazeteai bunun, muhtemel, bir 
Balkan blokunun ilavesi küçük itili.fı 
genitletmek demek olmadığını, fakati ıul 
hün kurtardması ve temini için mü~azi 
bir tekilde hareket olduğunu söylüyor. 
Küçük itilaf ile tetekkiil halinde bulu • 

nan Balkan itilah milletlerinin istedikle
ri kendileri için mucibi hacalet ve halô
miyetleri için tahdit eıtici telaki< ettik· 
leri vesayetlenlen kurtulmak üzere grup 
hal' nele birletmek, ve kendi vasıtalarile 
müsttı.kil mevaudiyetlerini kurtarmak ve 
temin etmektir. Bu, Avrupa için yeni 
bir vakıadır ki biç kimse ortadan kal&ı 
ramaz. Ve bu vakıa Milletler cemiyet'
nin esası olan devletlerin mü&avab pren 
ıibini kuvvetlendirecek mahiyettedir. 

Cenevre tarafından tavsiye edilen 
mmtakavi gruplar tefkili bu auretle can 
lı birer hak kat haline geliyor ve bu bi· 
zi, garip bir dolatrk yoldan Avrupa itti• 
had mm hakiki tel&kkiıine götürebilir. 

lngiliz kralının Noel 
tebriklerine teşekkürü 
LONDRA, 26. A.A. - Kral Geor· 

ge dün öğleden aonra radyo ile net• 
redilmit olan bir beyanatta bulun· 
muştur. 

Kral, İmperatorluğunun her tara• 
fından Noel ve yeni sene münıuebeti• 
le kendisine gönderilen sayıaız tebrik 
ve ıedakal mektup ve tel.graflanna 
teşekkürünü bildirmekte ve demekte
dir ki : 

" Birçok müşkiller.Je ve karar .. z• 
bklara rağmen, geçen sene yeniden 
bir iktisadi doğumu ve İmperatorlu
ğun muhtelif parçalannda intizamın 
teeııüıü huıusunda mutedil bir tekil 
de terakkiye sahne olmuttur. 

Bu Eevkali.de bir eaer değildir, fa· 
kat yaprlan ıeyler, istikbalden emni· 
yetle ümitvar olunınaa.uıa müsaittir. 

Senenin en manidar inkifafı, bana 
kalırsa, miina.aebetlerimizde ve poli.
tikamızda her gün hüsnüniyet göa
terilmiı ve tatbik edilmİf olma11dır • ., 

Sudan'da ilk Fransızlar 
PARIS, 26. A.A. - Havaa ajllDSln• 

dan : Reiıiciimhur, garlti Afrika va· 
liıine bir teJııraf çekerek ilk Fran&ız• 
lann Sµdana giditiniıı 50 inci yıldö
niimü miina.aebetile yapdan ıenlikle
re bütün Fransanın iıtirak ettiğini 
bildirmittir. 

Macia'nın cenazesi bugün 
kaldırılıyor 

BARCELONE, 26. A.A. - Mira• 
lay Macia'nm cenaze merasimi çar .. 
ıamba günü yapılacakbr. Sekiz cün 
aonra da parlamento toplanmağa da· 
vet edilecek, Katalonya ekseriyetinin 
yeni reiıi ıeçilecektir. 

BARCELONE, 26. A.A. - Mira· 
lay Macianm ölmü derin bir teeaaiir 
miralay Macia'nm Azimli iradeli aa
yeıinde Cümhuriyetin ilanından aon
ra muhtariyetini kazanmıfb. 

Katalonya parlamentoau reisi M. 
Jean Cesanovaır, Kata.IDnya teıki!atı 
esaaiyeai mucibince aKtalonya hükl· 
meti riyasetini nk&leten idare ede
cektir. 

M. Herriot ve 
.Hitlerciler 
Eski Başvekil Fransaya 
uysallık tavsiye ediyor 

PARIS, 26 (A.A.) - (L'agence eco 
nomique et 6nancien-e), buırünkü &ayı
ımda M. Hen•ot'nun bir makalesini 
neşretm<ktedir. M. Herriol), diyor ki: 

( Almanyaya karıı, hatta Hitlerciler bi· 
le olsa, hiç bir zehabonız y tur. Biz, 
her milletin dahili siyaset' ne yegane 
hakim olduğu fikrine bağlı kalıyoruz. 
Hil1er'in aiyaseti, bize tuhaf bile gelse, 
onu bir vakıa olarak görüyoruz ve eğer 
ter<fh ebnek İcap ehe, Hit~,,...in hareketi 
tıi, Streseman'm hareketine ~ ede • 
rim. Diğer llaraftau Fran&a ile Almanya 
araaında bir barı~marun hatta naınuılu 
bir (modus vivendi) nin sulh için aağ
lam bir menteşe te§kl edeceği muhak· 
kakın. 

il 
Abdülhalik Beyin bir takriri 

JtNKARA, 21 (Telefonla) -Çankırı mebıım Abdülhalik Bey ar
zııhal encümeninin haftalık mukaı-rerat cetvelindeki 841 numarlt kara 
rının ıımıımi heyette müzakeresine dair bir takrir vermiştir. 

Gümrük kanununda değişiklik 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gümrük llanununun muaddel 36 ın· 

cı maddes "nin deği1tirilmesine dair olan kanun lôyihası Gümrük ve ln
hiırarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerinden geçerek heyeti umumiyeye 
sevkolunmuştur. Ruznameye alınan bu layiha Mecliste ktş tatilinden 
evvel müzakere ve kanuniyet kesbedecektir. Layihanın tetkik edilmek 
üzere yarınki toplantıda lktısat encümeni tarafından ütenmesi ihtima· 
li vardır. Layihanın aldığı son şekle göre Türkiyeye ithal edilecek her 
nevi eşya gümrüklendirildiği gün cari olan uBll.l Ve rüsuma tabi olacak· 
tır. Layiha kanuniyet kesbettikten sonra derhal Resmi Gazete ile nqre 
dilecek ve meriyete girecektir. 

Gümrüklerde bahşişin önü alınıyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) -Meclü heyeti ıımumiyesine sevkedi

len kazanç kanunu layihasının müzakeresi mart içtimaına kalacaktu. 
Kendıiıinden çekin.ilse bile, Almanya 

hürmetle muameleye layik, gayet bü • 
yük bir m-ımleketfuo. T eferrüab bertaraf 

eclilrse, Hitıerin teklifleri ae fat' st kon· Kazanç layihası martta çıkacak 
aeyİn takrirlerinin ayni temayÜlü gÖ•· 
terdlkleri meydana çıkar. Milletler Cemi ANKARA, 21 (Telefonla) -Gümrüklerde bahtinn önünü almak 
yetf tesis edildiği vakit, bu mü,..ıese, r-r 
ıade bizim değil, lngilterenin liberal a- için çıkan kanunun gümrüklere tebliği dolayısile Gümrük ve inhisarlar 
kidesinden mülhem oluyordu. Milletler Vekili Rana Bey bir tamim yaprak bu ifin ehemmiyetle nazarı dikkate 
cemi:,:~ti raVa§ !.av, mil:etlerin rn~Sa• alınmasını Ve gümrüklerden bahşiş lekesinin klimiJen silinmesine gay • 
vatı uz~ne muesaıs be>"!,elm ~-el .bır ~u 

1 

ret edilmesini ütemiştir • 
kuk ve bir ahlak yaratacagını umıt edı· • 

y0it:·ı1u.turca yapılan dei:<ifikliklere rağ I smet Pş. Hz. ve Hariciye vekili Fran 
men lnıriliz doatlarmuz, emin olalım k~ • 

/ 
fi •• J d • J 

bunu taavip ~ezıik etrniyeceklerd"r. saya tazıyet le gra ı gonuer ııer 
Son harple bitaraf olan devletlere ya\. 

nız milleti"': cemiyeti f>ir ~ teşkil ANKARA, 26 ( A.A.)-Başvekil ismet Paşa Hazretleri, FransaJa 
etmFemektled~~· t al '"llük pren vuku balan demiryolu kazası dolayısile Frama Başvekili M. Chaatemps 

ran&a musava ve emşumu H • • kil" T f.k R'" ·· B f d' d F H • • aiplerini ceaaretle müdafaa etmeseydi, a ve ancıye ve ı ev ı uştu eye en ı e ranaa arıcıye nazı.. 
kendi cümhuı•yetçi veya mutlakıyetçıi rı M. Paul Boncour'a birer telgraf göndererek Türk millet Ve hükUnıeti 
ani.nesine aadık olmamq olur, Richeo nin teessür ve taziyetlerini bildirmİflerdir. 
lien'ı olduğu klldar falleyraru inkar e-
der ve verdiği sözü tutmamıf olurdu. 

Gandi'ye taahhüt 
Sokaktan geçmesi bile 

hadiselere yol açıyor 
BOY.lBA Y, 26 (A.A.) - Bılr takım 

yeni hadiseler Gandinin propagandaıile 
kendi ihtiyarı haricinde dııhi bir karış . k 
lık mihrakı olduğunu göstermektedir. 
Geçtiği yolun birçok noktalarında mülle 
ad !tt kimselerin ölümüne ve yara!anma 
aına ıebebiyet •eren yeni arbedeler kay 
deci liyor. Poliı hallan heyecanlı tezahü 
ratına set çekmekten amdir. Madrasta 
aralarında çocuklu kadınlar da bulunan 
200.000 kitilik bir halk kiti® Gandiyi 
di!tlemek üzere bir meydanllr'.la toplan • 
mıt iae de Gandi söz söylemekten vaz • 
geçmit ve meydanlıktan uzaklqmışbr. 
Çocuklannı Gandiye temas ett'rmeye uğ 
ra~ kadınlardan bazılan ayaklar altın 
da çiğnerunişlerdir. Zabıta intizamı ia • 
deye muvaffak olmuşl.lıır. Gaodi bugün 
(Süküt gii~ii) ne baılamıftır. 

Amerikada Ermeni baş 
papazını kaçırdılar 

NEVYORK, 26. A.A. - Evvelki 
gün dini ayin yaparken hançerlenC• 
rek öldürülen şimali Amerika erme
ni kiliaesi reisi baıpapu Turen'in ka 
tilleri olarak dört kiıi tevki( edilmit 
tir. 

Çinde hava bombardımanı 
PARIS, 26 (A.A.) - HOGC Kong'. 

dan Şikago Tribüne • Paria nüıhaaı • 
gazete.ine bildirildiğine göre pazar gÜ

nü öğleden sonra Nankin ordusu tayya 
releri tarafından Foutcheouyu bombar • 
donan e.naamda 26 kip ölmüttür. 

Volkan indifaı 
MANILLE, 26. A.A. - Aasociated 

in bi'.dirdiğine göre Fil.ipin adalann· 
da patlıyan Volkan ve bunu takip e
den tayfun ile tiddetli bir meddüce
zir, büyiik haaarata aebep o!muıtur. 

13 kiti ölmii§tür. ' 
--o-

Bir hapishanede karışıklık 
MADRIT, 26. A.A. - Hap.iahane· 

)er umum müdürü, Oviedo hapish..,. 
neainde mahpusların bir kavga çrkal'
dıkJannı bi!dirmiştir. Hücum kıtalan• 
nııı celbini icap ettiren bu karışıklık 
neticeainde dört mahpus hafifçe ya• 
ralanmıtlardır. 

Caatillon de la Plana hapishane
sinde mahpua1ar, diğer bir mahpusu 
linçetmek iatemiılerdir. Polia o.ilah kul 
lanmıJ, bir mahpus yara.lanmııtır. 

Cuba'da zenci bayramı 
LA HAV ANE, 26. A.A. - Dün la 

Havane'da tehrin dört yol ağızlann· 
da balolar yapılmıt ve Afrika musiki 
aletlerinden bonzo ça.lınarak danslar 
edilmitlir. Altı ıenedenberi böyle bir 
zenci bayramı göriilmemltti. 

La Havane aakeri kumandanı mi
ralay Marchena akfAJD üzeri bu te• 
zahürlerin bitirilm.,.ini emretmiıtir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde darue
denleri dağıtmak üzere ailahlar al· 
mak İcap etmittir. 

Dünyanın en büyük 
kahvesi 

NEVYORK., 26. A. A. - Beynel· 
milel ilk bira ve ıarap aergiainin 19 
kanunusanide Nevyorkta yapılaca• 
ğı bildiriliyor. 

Sergiyi gezenler " Dünyanm en 
büyiik kahveai " olacak olan bu &er
gide muhtelif İçkilerden tadabilecek· 
)erdir. Ziyaretçilere 10,000 den fazla 
içki için listeler v...-ilecektir. 

1.1aaJla11 na .. er••r• 

M. Çaldaris 
Çekilecek mi? 
İstifa etmek istedi, fakat 

önü alındı 
ATINA, 26 (Milliyet) - Hüku

met gazetelerinden olan Vradini'nin 
yazdıkJanna göre, Möıyö Çaldaria 
iıtifasmı vereoek ve Kondiliı Batve· 
kal.eti denıhte edecektir. Son hadise
lerden sonra Möayö Çaldari& böyle 
bir arzu izhar etmiıtir. Lakin Möıyö 
Papanastaayu ve Papandarunun mü
dahaleai üzerine baıvekilin istifası· 
nm önü almabilmittir. istifa o ka· 
dar muhakkakb ki, Möayö Kondiliı 
yeni nazırların Jiateaini bile hazrrla• 
mııtı. 

Maamafih bu vaziyetin pek ya· 
kında tekerrür etmemesine ve Mös
yö Çaldaruin iatiEa etmemeaine hiç 
bir aebep yoktur. 

Kıtaat, emre hazır 
ATINA, 26 (Milliyet) - Dün ge· 

ce de Atina ve Piredeki kıtaat em
re i.made bir vaziyette tutulmuılar
dır. 

Hava nazırı istifa edecek 
ATINA, 26 (Milliyet) - Hava 

nezaretindeki aon hadiaelerden hava 
nazın Mösyö Ralliıin kabineden çeki· 
leceği söyleniyor. 

Cumhuriyeti koruma 
cemiyeti a'eyhine .• 

ATINA, 26 (Milliyet) - Hüku
met matbuab "Cümhuriyeti Koruma 
Cemiyeti., nin merkez ve 9ubelerinin 
hükiımet aleyhinde ça.lıttıklan iddia· 
aile cemiyet hakkrnda takibat yapıl· 
masmı istemektedirler. 

Bulgar tüccarı Uç sergiye 
iştirak ediyor 

SOFYA, 26 (Milliyet) - Tica• 
ret nezareti memleketin bütün tica· 
ret müesseselerine gönderdiği bir la· 
mimle Filiatinde Tel Aviv ile Peıte 
ve Lion ıergilerine iıtirak etmek Ü· 
zere mamulat, maanuat ve mahıulle
rinden nümuneler göndermelerini İl• 
temiıtir. 

Niimuneleri nezaret, gönderecek
tir. Bulgar mallan bu &ergilerdeki 
hususi pavyonlarda t~hir edilecek· 
tir. 

Lion aergiai martın 18 - 8 inde 
Pette aergisi de mayısın 4 - 14 ve 
Tel Aviv aergisi de 26 nisandan 26 
ınayıı 1934 tarihine kadar devam e
deceklerdir. 

Arnavut kralı Avrupa 
seyahatine çıkacak 

TiRAN, 26. (Milliyet) - Arna· 
vutluk kralı Zogu, kanunusani ayı 
eınaaında ecnebi memleketlerde bir 
aeyahate çıkacaktır. 

Kral, ltalya, laviçre ve Avuslur· 
yayı ziyaret edecektir. 

Bulgaristanda esperanto haftası 
SOFY A, 26 (Milliyet) - Espe

ranto propaganda haftuı münasebe
tile memleketin her tarafında müsa
mere ve konferanslar tertip edilmek· 
tedir. 

Bu münasebetle buradaki Eape
ranto Cemiyeti tarafından da, üniver• 
sitede bir konferans verilmittir. 

Aydında su projesi 
20,000 kişinin ihtiyacına 

kafi tesisat yapılacak 
AYDN, (Milliyet) - Aydm.·şeh· 

rinin au prejesinin geldiğini bildiı-mit 
tim. Proje, bugünkü nü(uıun % 30 
ni.betinde artacağı göz öniıne alımı• 
rak 20.000 kitinin ihtiyacına ve bir 
kitinin ciinde 60 litre au aarfedecegi 
ne göre yapılmıtbr• 

Proje, biri 60 bin ve diğeri 110 bin 
iiralık iki esas üzerine yapılmı•lır· 
Bunlar malzemenin cinaine eöre de
ği4mektedir. Belediye projeyi laadik 
i~ın bu günlerde Nafia Vek&letlne 
ı:önderecek ve ta&dikten gelince ite 
hnılac.acaktır. 

Yalnız, bugiin Aydın halkı iki auda.e 
iıtifade etmektedir. Bab cihetinde bu· 
lunan mahalleler Topytağıdan gelen au 
yu kullanırlar. Gerç bu auya da tem'z' 
denilemezse de doğu cihetindeki Or&, 
Cuma ve Zafer mahallelerinin içtikleri 
ıu Tabakhane çayından fC)ıre bet yüz 
metre kadar bir mesafede bende alına
rak getirilir. 

Suyun bende girmeainden en<el Kal 
Ea köyündeki zeytinyağı fabrikasının 
kirli ve pia aulan bu auya kantır. Y ai 
fabrikaamm faaliyette olduğu ırünlerde 
bu mafıallere gelen ıu lonnızı reukli, 
yağ bulaıkılı ve piı kokuludur. 

Vil&yetimizde Sıfz11arhha kannnu
nun ehemmiyette tatbik edildiği bu ırün 
!erde v:Iayet makamnruztn ve Belediye
mizin, bu hayati itle alakadar olacııkla
nnı ve fabrikanın pia aulannın çaya b 
nşmasna meydan verilmiyerek, ıelırUııı 
•u işi batarılasıya kadar biraz daha t.,.. 
miz au içihne.ioi temin ed<ecelderiııi U• 

manz. 

Bagarası nahiyesinin ihtiyaçlar 
BACARASI, «Söke• (Milliyet) -

C. H. F. nahıiye kongresi dün Fırka dal· 
resinde yapıldı. Kongrede mütahit ola• 
rak F rıkanuz vilayet idare heyeti reia 
veldi AvukaıJ Ne§et Söke kaza reiıi E· 
yüp ve kaza idare heyetinden Huluai 
Beyler bulundular. 

Kongre riyasetine Eyiip, ıikinci n:i.
liğe Hulusi, k&tipliklel'e Sunullah ve 
Mehmet Beyler seç.ildiler. 

idare heyet:nin çalıfma raporu olı:ıın 
du. Takdirle karıılandr. 

Nahiyenin ihtiyaçlan konufUldu. Bil 
haaaa ıenede Sö.ke kazaaı ilk mekteple
rinde yüzden fazla ilk mek1.lep mezunu 
yetiftiğ-İnden Sökede bir orta mektep 
açılmaaı ve Bağaraaı • Söke yolunun 
h;ç olmazıa kıt mevsiminde gidiı geli· 
"' müsait bir hale getirilmesi iıtlenildi. 

Yeni idare heycfne: lpkaen Sunul· 
!ah, Kırlı zade Mehmet, Hacı zade Tev 
fik, mütekait Yüzbatı Ali Riza ve Ap· 
tullah Efendi oğlu Tevfik Beyler, mÜ• 
messilliklere de Sunullah, Mehmet ve 
Ali Riza Beyler ae~erek kongre çalıtıl· 
maaı bitirildi. 

Uşakta şiddetli sağuklar 
UŞAK, 26. A.A. - iki gün evvel ya· 

ğan kar 35 aantimetre yiikaekliğindedir. 
Kardan sonra donlar batlamıı ve h.ar;ıre 
dereceıi dün eece ııfınn albnda otııza 
dütmüıtür. Kömür fiyatlan yükıelmiı, 
Hilaliahmer yardım için muhtaç fakirle
ri teabite batlanuftır. 
UŞAK, 26. A..A. - Dün aaat 17 de 

dağlardan kopan buz parçalan ıehrin or· 
tasındaki dereden geçmiı:.ir. BuzlJU'111 
geçiıi bir aaat kadar aünnüttür. 

Yugoslav kralı Sofyaya gelecek Üsküdar noterliği 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Tekıt: 

iide aevkedilen Üıküdar birinci noter> 
Fuat! Beyin yerine Eıkitelıir birinci "" 
teri Bürhan zade Halit Bey naklen ~ 
yin ediJmiıtir 

BELGRAT, 26 (Milliyet) - Yu
goslav kralı Alexandre, Bulgar kra• 
ima iadei ziyaret etmek üzere, kanu
nusaninin nihqetinde Sofyaya gi• 
decektir. 



Uf ak bir yanlışlık 
Bir kaç gün evvel, Vakit refi· 

kimiz sinemaların on birde kapan· 
ınasına bazı gazetelerin muarız 
'b' .. ·· .. .. .. ele alarak bunlagı ı gorunutunu 

ra fırka gazeteciliği ve fırka m~
harrirliği hakkında derin ve tafsı· 
18.tlı bir ders vermitti. Bir fırka 
gazetesi olan ayni (Yakıt) ark~
datımızm dünkü nüshas.ında Na!ı~ 
vekili olarak sabık vekıl ve h8.la 
Avrupada tedavide bulunan Hilmi 
Beyin resmi birinci sahifeye kon
lllUf ve altına da ismi yazılmış ... 
Batkalarına fırka gazeteciliği ~ak
kında öğütler vermek za~~e~~e 
katlanan bir fırka !l;azetecısı ıç~n 
Nafia vekilinin Hilmi Bey değıl, 
Fuat Bey olduğunu hatırlam8:mak 
bir kusur değildir. insan halı ba
zı unutulur.· 

Bir garip bihaberlik 
Bundan bir kaç gün evvel pek 

yakınlarımdan bir hanım Alman· 
yaya gitmitti. Onun Berline vara· 
cağı günü ve ıaati bildiğimiz için 
ınuvualat telgrafına intizar et· 
tik. Aradan yirmi dört ~te ya
kın zaman geçtiği halde hır haber 
almayınca tabü iki teY hatıra gel
di: 

Birisi telgraf muhaberesinin 
kış sebebile sekteye uğramıf ol
ması, diğeri, ayni sebeple trenin 
vaktinde yerine varamaması .• 

Bunun birincisini telgrafhane
den sordum. Telsiz ile muhabere 
yapıldığı için artık fırtına ve kar 
gibi teylerin telgraf muhaberatını 
bozmadığını öğrendim. 

Trenlerin yolda bir arızaya uğ· ! 
rayıp uğramadığını öğrenmeye te· ı 
şebbüs ettim. İstanbulda bunun 
mümkün olmadığını anladım. E
ğer hususi vasıtalarla ogrenemez
seniz İıtanbuldan kalkan ekspre· 
ıin ileride ne olduğunu size kim· 
ıe söyliyemez ..• 

Bizim hudut dahilinde bir arı
za olursa Şark timendiferleri ma
tallah biliyor! Lakin üst tarafına 
rufailer karıtıyormut·· Giden ha· 
nım bize Berlinden telefon edip 
ekspresin Pettede iltisak edeceği 
trene yetitemediği için tam 14 sa
atlik bir teehhürle Berline vardı· 
ğını söylemese lstanbulda h8.li. 
ekspres ismindeki arabanın saat 
gibi vaktinde yerine vardığım 
zannedip duracaktık. .• 

Dünya itlerini bilmem amma, 
bir ucu bizde olan bir hattın üs
tünde giden bir trenin öteki uca 
varıp varmadığını bilmemek biraz 
garip bir bibaberlik değil midir?. 

Top ıatışı 
Mahmutpatadan bir dostumla 

birlikte iniyorduk.. Bir itporta için
de lastik toplar ıatan bir ba:zir· 
girun önünde durduk .• 

- Alsanıza Beyefendi! Çocuk· 
lara da yarar, büyüklere de ..• 

Arkadatım ıöyle mandalina
dan biraz daha büyük bir top seç· 
ti ve sordu: 

- Kaça? .• 
- Sizin yüze) hatiriniz ıçın 

kırk kurut olur •.. Allah sizi inan
dirain ! Sermayesi daha fazladır .. 

- Yahu 1 fU kadarcık top kırk 
kurut olur mu? .. 

- Ne yapalim Beyefendi! Mal 
pahali .. Alıcısı çok.. 

- Neden? .• Yılbatı diye mi?. 
- Hayir ! .. Herkes atıyor da 

ondan!. 
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Gümrüklerde 
Bekleyen mallar 
Alınacak resim hakkındaki 

tefsirin tebdili istendi 
Kontenjan dolayıs:le gümrüklerde ka 

lan mallıırm gümrük resmi meselesi git· 
tikçe ehemmiyet ke&bebnektedir. Bu gi 
bi eıyanm gümrük resminin gümrükler 
den çıkacağı tarihteki resim olacağı hak 
!andaki tefsir alakadarları telaşa dii§ür 
müıtür. Ticaret! odası da bu vaziyeti tet 
kik ederek dün lldısat vekaletine bir tel 
grafla müracaat etmiı ve bunun değiıti 
rilmesini temenni ellmiıtir. Bugilnkü nok 
taİ nazar ıudur: 

1 - Bu etYa parası tediye edild'.ği 
için bugÜn Türk malıdır. 

2 - Eğer bunların bugünkü esası Ü· 
zerinden gümrük resimleri verilirse pi. 
yasada daha ucuzlan bulunduğundan 
clalıilde ıablması imkan buulnamaz. 

3 - Bu eJyayi geriye iade etmek .im 
kim da yoktur. 

4 - Gümrüklerde eşy ayalmz kon • 
tenjan dolayısile gümrüklerde kalmıştır. 
Yoksa bu etYa ı'mdiye kadar çoktan es 
ki esası üZ'l'l'inden gümrük resmi verile
rek çıkarl~lırdı. 

Kestane ihracatımız 
Son zamanlardaki kestane ihracatımız 

mühim bir. yekuna baliğ olmaktadır.Da
hili piyasada bu yüzden k•stane fjyatla 
rmda yükseklik görülmektedir. 

Horsaya yeni maddeler alınıyor 
Aldığımız malumata nazaran Ticaret 

borsasına yeniden bazı maddelerin kabu 
lü ve bu maddeler'n bundan sonra Bor
sada muamele görmeai takarrür etlmiş
tir. Şimdiye kadar pirinç memleketimi
ze baıliçten gelen bir madde olduğu için 
Borsada muamele görmüyordu. Şimru 
iae vaziyet tamamen bcrali ıtir. Pirinç • 
ler tamamen yerlidir. Bunun için pirin. 
cin borsada alınıp satılması tlabü görül 
mektedir. Bunun Bona vaılidabna da iyi 
bir te&ir yapa<:ağı kanaati vardır. 

Horsa bütçesi bu sene de açık .. 
Son senelerde T;caret borsası büt • 

çesi mütemadiyen açıkla kapablabilm<"k 
iledir. Bunnu bir tek sebebi Borsaya da 
bil olan maddelerin fiyatlarının sene • 
den seneye düımekte olması ve bu yüz 
den Borsa varidabnm azalmasıdır. Bu 
vaziyet karıısmda her sene ticaret oda-
11 bütçea.İnden Borsaya borç para veril
mekte idi. Borsa her sene aldığı bu borç 
tan fimd'ye kadar odaya bir kıımını ol
sun ödeyeıneıniıUr. Oda idare heyetin
de tetkik edilmiı olan borsa bütçesi mü 
tevazin olarak tertip edilmiştir. Bu te· 
vazünü temin için Borsa bütlçes'nin on 
bin liradan fazla tasarruf yapılmıştır. 

Ecnebi malı damgasından 
vazpeçili1·or 

Bir kısım yerli malı eşyayı üzerleri
ne ecnebi maİ.ı imiı gibi damga vurarak. 
yahut halka ecnebi malı gibi göstererek 
aabnak yolundaki hareketin bu İşe karşı 
mücadele üıerine bir hayli önüne geçil 
miştir. Ticaret oclaaı memurları evvelce 
llesbit ettikleri bir nevi malumatı piyasa 
ya çıkaran ticarethanelere gittikleri za. 
man bu mamulabn isimlerinin değiıtiril 
diğıini hayrete gönnüılerdir. 

Av hayvanı ihracatı 
ihraç maddelerimiz meyanına son 

zamanlarda yeni bir madde daha ilave e 
dildi: Av hayvanları ... Son hafta içinde 
Fransaya çulluk ihraç edilmiftir lıalva 
dan da bazı thlepler vaki olmuıtur. Bu 
dünyanın en gÜzel avlanna mali.k olan 
memleketimizde avcılığa verilen ehem
miyetin tabii bir netice&i addeclilmekte
clir. 

Pire, lskenderiye postaları 
haftada bir yapılacak 
Evvelce her hafta yapılmakta o

lan denizyolları itletınesinin lzmir • 
Pire • lskenderiye postalan bir ara
lık tamamen kaldınlmış, sonradan da 
on bet günde bire indirilmişti. An· 
karadan dün gelen bir telefon ha· 
berinde bu postalann gene haftada 
bir yapılacağı bildirilmekte idi. 

Dün bıi hususta Denizyolları ida
resile temas ettik. Bu haber teyit e· 
dilmektedir. Yeni ıeklin gelecek haf
tadan itibaren baılaması muhtemel. 
dir. 

lskenderiye poıtalarının on beş 
günde bir yapılması bizden olduğu 
kadar Yunanistan ve Mısırdan da ıi
kayetler yükaeltmiıti. 

Bu hal ihraç eıyamız için de bir 
hayli mü§külat doğurmakta idi. 

Postaların §İmdi haftada bir ya
pılacağı haberi iktısadi mahafilde bü
yük bir sevinç uyandırmıstır. 

vııı,.11. 

Umumi aylık pazartesi 
lkincikinun umumi maaf hazır

lıkları bitirilmiştir. 
lkincikinun maaşı pazartesi gÜ· 

nü ve:.-11ecektir. 

Vergi ihbarları 
Maliye teşkilatına bazı mektum 

ve~gi ihbarları yapılmaktadır. Fakat 
bunların ekseri~i doğru çıkmamakta
dır. 

Pollato 

Bir kamyon 
Duvara çarptı 
Duvar yıkıldı, evdekiler 

hayli korku geçirdiler 
Dün saat 11,15 te Li.lelide bir 

kamyon kazası oldu. Ve bir kamyon 
bir evin duvarından içeriye gömül· 
dü. 

Vak'a göy.le olmuıtur: Laleliden 
Akaaraya gitınekte olan ve kok kö
mürü yüklü bulunan toför Mahmu
dun idaresindeki 3516 numaralı k.'\m• 
yon, Laleli caddesinden geçerken 
kamyonun frenleri bozulmll§, teker
lek zinciııleri kmlmıgbr. Şoför bu va
ziyette kamyonu bir arsaya aokmak 
isterken Li.lelide Mesihpaıa mahal
leıindeki ve cadde üzerinde beledi
ye hukuk itleri müdürü Mulılia Be
yin evinin duvanna çarpmıı ve evin 
ön kıunııu mühimce luuara uğrata.. 

rak büyük bir delik açmııtır. Evin 
Ön duvaıılan da çatlıuııqtır. 

Vak'ayi müteakip toför Mahmut 
ile muavini kamyonu bırakarak kaç• 
mıılardır. 

Geç vakite kadar iki ıoför bulu· 
namamı§b. 

Belediye fen itlerinden gönderi
len bir mühendis vak'a maha:Jline gel 
mi§, açılan delik muvakkaten kapa· 
tıJ-·ı, ve zarann ketfi yapı!mııtır. 

Zabıtaca tahkikata devam edil
mektedir. 

Vak'a saat 11 de olduğu halde ra
poru, emniyet müdüriyeti istihbarat 
ıubesine ancak saat 19,5 ta gelebil
miıtir. 

Vak'a hakkında Muhlis Beyin ai
lesi eliyor ki: 

Saat 11,15 te alt kattaki odada 
oturuyorduk. Sokakta ani olarak bir 
gürültü duyduk, ne oluyor cliye bak
mağa vakit kalmadı, oturduğumuz 

kanape gilrültü ile yerinden oynadı. 
Duvardaki tuğlalar dökülmeğe baıla
dı. 

Ev yıkılıyor zannediyorduk, hayli 
korku geçirdik.., 

Çarpan otomobil 
Ka.aımpafBda Küçük Piya.lede o

turan Y ıqar hanım Karaköyden ge
çerken 723 numaraılı hususi otomo
bil kendisine çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamııtır. 

Bir çocuk haşıanarak ö~dü 
Kadıköyde Y eldeğümeninde otu

ran Burhanettin 14 aylık Fatına is
mindeki çocuğu mangalda bulunan 
çaydanlığı devirmiı, ve muhtelif yer
lerinden yanarak haıtaneye kaldınl· 
mıısa da orada ölmüıtür. 

Tepeden düşen tuğla 
Edirnekapıda Bahçıvanoğlu soka

ğında 4 numarada oturan muallim 
Şükrü Bey Edirnekapı ittiaalindeki 
bakkaıJ lıtirati efendin.in dükk&nma 
gümekte iken b&§ma bir tuğla par· 
ça.11 düımüı ve hafifçe yaralanmıftır. 

Tutuşan baca 
Kalyoncuda 2 numaralı hanenin 

birinci katında oturan madam Vasilj,.. 
ki mutfakta çam&§ır yıkal'ken baca 
kurumlan tutuımuş ise de itfaiyeye 
hacet ka.lmadan aöndürülmii§tür. 

Panga.ltıda Kaya ıokak 17 numa• 
rada binbaşı Kemal beyin evinin ba
cıuı tutuımuşaa da aöndürülmii§tür. 

Elbise hırsızı 
Salim isminde biri Beyazıtta Os

man efendin.in elbiselerini çalarken 
yakalanmıştır. 

Kahvede hırsızlar 
Abdulılah ve Halil İlminde iki ar· 

kad&§ Balatta Semoelin kahveıinden 
öteberi çalarlarken yakalanmıılar· 
dır. 

Bir yorganla iki şilte 
Beyazıtta Sahrmçb Handa seyyar 

çorapçı Aptuıl.lah, Baki, Muıtafarun 

müıtereken kiralaclıklan odada yan• 
gm çıkmıısa da, bir yorganla iki til
te yandıktan aonra itfaiye tarafından 
aöndürülmüıtür. 

Kamalı adam 
Evvelki akıam Cihangirde oturan 

Mihal, Boğazkesen fırınından ekmek 
a.lırken ötedenberi hasmı cam olan 
Ali ile karşılapnıf, ağız dalaıına bat· 
lamıtlar, Ali Mihala kama çektiğin
den yakalanmıştır. 

Eli tabancalı sarhoş 
Sabıkalı Ali Kadırgada sarhoı ve 

elinde tabanca olduğu halde Artinin 
kahvesine gitınif: 

"Nerede Artin olacak herif? •. Ben 
ıimdi onun vücudünü delik detik e
deceğim. Eğer onun aaklandığı ye
ri söylemezseniz aizi yakacağım.,, 
Diyerek elindeki tabanca ile kahve
de dolaşırken yakalanmııtır. 

Hırsız kadın 
Dün Firuzağa "Hayriye caddesin

de 8 numarada Nefiae hanımın oda
sına Ayıe hanım giderek bir altın 
halka ile 300 lira kıymetinde bir pır
lanta yüzüğü aşınnışaa da yakalana· 
rak karakola götürülmüştür. 

••l•dlJ•ııl• 

Talebenin 
Tenzilat hakkı 
Şirket mukavelesinde 
tadilat lazım geliyor 
Yüksek lhlııil talebesinin lstinbul 

Tramvay tirketiııden şikayet eder<k bu 
husuıta Meclise müracata ett,;klerini ve 
Büyük MJlet Mecliıinde bu mevzua da 
ir yapılan münakaıaları yazmıttık. vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey bu hu • 
austa şunları aöyleıniştir: 

- Orta ve yüksek mektep tald>ele
rinin tramvaylarda tenzilatlı taııifedcn 
iıtifacteleri b'r mukavele meaelesidir. El 
de mevcut mukavelede tenzilit bakla 
yalnız ilk tahsil talebelerine verilmi§lllr. 
Eğer hükiimet .. aziyete müdahale eden 
ve mukaveleyi tirketle anla§&I'ak iıteni
len tekilde tad] edene, o zaman teı:ızi. 
18.tllan orta ve yükaek mektep talebele
ri de istifade eclebilirler. Tramvayların 
aeyriiıefer tarifeain.in, mevadclı iptidaiye 
Ye ifletme maaraflarmm azalmaaı nia
hetinde ind rilmeai hakkındaki talep te 
tirket mukavelesindeki tartlara l!'Öre ait 
olduğu nkalet tarafından tetkik edil
clkten aonra verileeek karara gore ta • 
hakkuk edebilir. Biz mukavelenin yalnız 
tehre !lalımil ettiği itlerin görülmesine 
Yeya daha iyi görühnesine dikkat ede
riz. Mesela aervislere tahsis ec[len va • 
gonlar için ikili birli bir esas vardır. 
Şirke(! bir hatta bir iki}; birli vagona mu 
kabil bir bir'nci vagon tahsis eder. Biz 
bu nisbetin muhafazasına ve ı!eğişl!lril
memelİ.ııe dikkat ederiz. Bir de vagonla 
nn zabrtai belediye talimatnam~sin-lPki 
hükümlere göre temizliklerile alakadar o· 
lunız. Tramvay arabaları her son istas. 
yonda belediye talimatnameıile alaka • 
dar memurlar llarafından kontrol eclilir. 
Eğer talimatın haricinde pİa kalrnı§ va
gonlara tesadüf ederae, ffya şikayet va 
ki ollrsa belediye bunlan nazarı dikl<a. 
te alır.,, 

Hastalıklı koyunlar 
Mezbahada kesilen koyunların hasta

lıklı olanlan timdiye kadar den'ze dökü 
lüyordu. Belediye bu etlerden istifade 
için yeni bir usul bulmuıtur. Bu husuı 
için Almanyaclan oıU:ıklav .-kineleri ge 
tirtilmiştir. Bu hastalıklı etler mal< ne • 
de takim edi'mekte ve muzır evsafı her 
taraf edilmektedir. Bele.ı.ye bu huıustla 
bir talimatname hazırlamağa başlamıt
tır. Bu etlerden gÜnde vasati otuz ok

ka mezbahada toplanmaktadır. Bu etler 
takim edildikten sonra fakirlere mecca 
nen tevzi edilecelcfr. Tevziat ic;in tel> • 
rin bazı semtlerinde mağazalar vücude 
getirilecektir. Takim edilen eti olduğu gi 
bi kalmamakta, biraz Pİlınİ1 hale gel • 
mektedir. 

Kaçak etler 
Beledlye hudutlan haricinden f"h • 

re giren kaçak etler evvela mezbahaya 
aevekd'lmekte ve kabili eki olduğu ta
hakkuk ederse sahibinden mezbaha res 
mi alınarak et iade edilmelıfedir. Bu ıe 
kilde kaçakçılığın önüne geçilememekte 
dir. Belediye Ziraat vekaletine müraca 
at ederek bu ~elıilde kaçak etlerin bele 
rin belediye tarafından tamam'.le müsa 
dere ecl'Jmesi ve sahibine iade edilme • 
mesi hakkında bir kanun viliude getiril 
mesini isteıni§(ir. V eıkalet bu hususta 
bir layiha hazırlanacağım belediyeye bil 
clirmi§'lir. 

Belediyenin karşısındaki arsa 
park yapılamıyor 

Belediyen'..n karıısmdaki anada bir 
park vücude getıirilmesi düıünülüyordu. 
Bütçe darlığı dolayısile bundan vazge • 
9lmcsi üzerine arsanın ısabibi bulunan 
Milli Emlak ve Eytam Bankası arsayı 
ba§kalanna satmağa baılamıstır. Arsa • 
da yeni apartımanlar inıa edilmeğe bat· 
lannııttır. 

lstanbulun planını yapacak 
bir mimar öldü 

lstnbulun İman planı için son zaman 
)arda ıehr'mize gelmiı ve An.karaya da 
gİlknİJ olan lnpıiz mimarlanndan Sir 
Frank Baineı'in 56 yaımda olduğu hal 
de Lonclrac!a vefat ettiği gelen bir tel
graftan anlaıılrruıtır. 

Sene başında tek taksi 
Taksi otomobHJeri yeni aene Jıaım 

elan it.haren tek taksi talimatnameaine 
uygun bir t<kle gelmiı olacaklardır. Bü ' 
tlin arablann boyalan nefti olacak, ma• 
kine kısnnlanncla taclili.t yapmıt olacak 
lardir. Bir kinunusaniden itibaren bu 
tekilde tadilat yapınamıt olan arablar 
seyrüseferden menolunacakbr, 

Muhtarlık için ayrı teşkilat 
yapı!mıyacak 

Muhtarlığın lağvı hakkında kanun ve 
nizamname suretlerinin bugÜn v:layet
ten belediyeye tebliği beklenmektedir. 
Dün tkrar yaptığımız tahkikata göre be 
lediyede muhtarlığın lağvından dolayı 
yeniden teıkilatl vücude getirilecek cle
ğilrur. Y eıuden tetkilat yapılmayacağı 
için ücrtli memur istihdamı da mevzuu 
bahiı değilrir. Belediye mevcut kadro 
teşkilatı ile muhtarlık vezaifini de deruh 
de etmektedir. 

Şehir bandosu 
Belediye ıehir bandosunda bazı esas 

lı ıslahat yapmağa karar vermiştir. Ban 
do bir mektep haline get:rilecek, bu hu 
ıuılla bir talimırtname vücude geti.Ule
cektir. Bandoya ilaveten bir de orkeıtra 
ve caz teşkili mukarrerdir. 

Tepebaşı barı 
T epebaıı barı senebaıından itibaren 

faaliyete ge:;ecekti. Fakat burada be • 
nüz elektı·:k tesisatı ikmal ed lemecliiin 

İcra işleri 
Yoluna girdi 

Fakat tehacüm karşısında 
memurların vaziyeti miı§kül 

icra dairesinin eaki faaliyeti teeı· 
süs ebnİf gibidir. Evrakı ve dosya
lan bulunnıuı , icra muaınelitı eski 
seyrini takibe batlamııtır. Muha.ae· 
be defterlerine istinaden hazırlanmak 
ta olan dosyalar üzerine de muame
leler b&§lamak üzeredir. 

icra memurlarının iitedenberi bil
dikleri nakten, tazminat, taksimatı 
borç ödeme muameleleri yeniden te
sia edHmiıtir. 

Evrakı kaybolduğu, dosya11 yan· 
dığı için sekteye uğrayan muamela
tın kaffeai yeni bqt.ıı.n tanzim edil
mektedir. Bunun için icrada faali
yet yangından evvelki vaziyete naza· 
ran çok bulıraıılı bir fCkildedir. 

Bir taraftan aıhabı meaalihin te
hacümü, ve bu muamelelerin tanzi
mi, diğer taraftan da yeni müracaat
lar kabulü icra dairesi memurlarmı 
cidden müıkü! bir vaziyete aokmak
tadır. 

Birinci Cezada .. 
Dün birinci ceza mahkemesinde 

6 davaya bakılmı1. altısı da muhte
lif kanuni sebeplerden dolayı baıka 
güne bıralalmııbr. 

Mezuniyet 
Dünkü nüshamızda dokuzuncu ih

tisas mahkemeai reisi Refik Beyin 
mezuniyet aldığını ve üçüncü ceza 
reisi Hikmet Beyin mumaileyh veka
let edeceğini yazmııtık. 

Dün üçüncü ceza reiıi Hikmet Be
ye resmen tebligat yapı'mıftır. An
cak mezuniyet alan dokuzuncu ihti
sas hakimi Refik Bey değil, sekizin
ci ihtiaaa hakimi Atıf beydir. 

Neşriyat davaları 
Son Posta gazeter.inin muharrir 

Nizamettin Nazif Bey aleyhine açtı
ğı hakaret dava.amın rüyetine bugün 
ikinci ceza mahkemeıinde batlana• 
caktır. 

Ali Sami Bey 
Afvon inhisarı müdürü Ali Sami B. 

dün Ankaraya g'thıiJıtir. Orada açıla • 
cak fabrika meıeleoi ve sair huıuaat 
hakkmc!a vekaletle temaalarda buluna· 
caktır. 

Ankara valisi şehrimizde 
Ankara valisi Nevzat Bey dün ıehri

mize gelmiı ve T oıkatliyan oteline inmiı 
tir. 

• Halkevi ha• osu 
Halkevi içt&mai muavenet ıubeai ki

nunusani i9">c1e Perapalasta bir balo 99 

recektir. Balo için bazırlıklar yapılmak 
tadır. 

Costes Eskişehire yarın 
gidecek 

Evvelki gÜn Y etilköyden Eıkiıeılıi • 
re kadar uçtuktan sonra geriye dönme 
ğe mecbur olan tayyareci Costes, hare
ketini yanna tehir etmittir. C-tea, ev 
Yelki gÜn, Y qi)köyden hareketinden 
bir aaat ııonra Eıki,.,ı.ire vaıd olduğu
nu, fakat! Iİsin kesafeti dolayıaile tay • 
yare meyclanııu bulamadığım Ye kendi
sini lıddiyen Eıki,.,ı.ir tayyarecilerinin 
ayni Hl>epıt dolayı kenclia'ni göremedik 
!erini aöyleıniıtir. Dün Franaız ıefareti 
hava ateıesi Colonel Hubert de l'Her
mite Ca&tea fCl'efuıe P erapalas otelinde 
bir ölle yemeği vennit<ir. 

Hamdi Beyin cenazesi 
Vefat ettiğini teessürle haber verdi

iimiz Yozgat md>usu Ahmet Hamdi Be 
yİn c:enazeai dün öğleyin ceraaimle kaJ. 
clmlmııtır. C-eze merasiminde tefıri • 
mizde bulunan mebuslar, dostlan ve sa• 
ir birçok zevat hazır bulunmuıt\ır. Mer 
huma Allahtmı ınağferet dileriz. 

Uludağa çıkış 
Yeni tqeldriil eden Türkiye dağcılık 

ve yürüyüciilük kulübü yann Uludağa 
bir ıeyalıat tertip edecektir. Pazar günü 
de kulüp menauplarmclan 25 lı:i§ilik bir 
kafile gene Bursaya hareket edecelrtir. 

den bann açdması bir mİidclet için re
cikmiftir. 

Çalgılı gazinolar 
Sinema ve tiyatro:ann geceleri ka • 

panma saatleri 23 olarak teabit edildik
ten sonra, bütün veıaiti nakliye tirkel~ 
!eri ıeyrüıefer tarifelerinde tayin edilen 
saate göre değişiklik yapmıılanbr. Ye
ni karara göre çalgılı kahve ve gazino • 
!arda oaat 23 te kapııııacaklardır. Bu ka 
bil müeaeselerden bazılan saati 23 ten 

sonraya kalmak için çalgıyı kaldırınamağa 
karar venniılerdir. Kahve ve gazinolar 
çalgısız oldlğu takdirde verilen karar ha 
ricinde kalmaktadırlar. 

OlçUlere ait mukayeseli levhalar 
Senebaıındaıt itibaren tatbikına bat 

!ancak yeni ölçülere ait mükayeaeli lev
halar dün belediye tarafından bakkal, 
kasap, sebzeci gibi halkın en çok ahı ve 
rit eWiği dükanlal'a tev:ııi ecli.lm'!tir. 
Halk alıt veriı yaparken bu levhalara 
lxıkarak hesabını görecek ve aldanmıya 
caktır. 

19 Muharrir 
Türkiye inkılap tarihinde en ta· 

ze bir ileri hamlesi olan Üniversi
tenin açılıf günü çok nazik ve sa~
gı değer Maarif Vekili H.kmet Be
yefendi kıymetli bir nutukle ilim, 
fikir ve kalem sahipler.nı ılJfatla
ra boğdular. 

İktısat ve imar sahalarındaki bü
yük seferberliğin ilim ve fikir ha
yatında da tatbik edilebilr.:.e~i için 
Üniversite adeta bir umumi karar
gah vazifesi görecek, serbest tikir 
ve kalem sahipleri de münferit fa. 
aliyetlerile bu ileri harakete ittir8.k 
edeceklerdi. 

İnkılabın onuncu yıldönümü, Ü· 
niversitenin yeniden kuruluşu bu 
hareketin hayırlı bir başlangıcı o
lacaktı. 

Kalem sahiplerinin fikir adam
larının himaye ve tetvik edileceğim 
genç ve dirayetli Maarif Vekilimiz 
o günkü nutkunda tebtir euerken 
bir kaç muharrir de onuncu yıl ha
tırası olarak kendilerine sipariş e
dilen eserleri yetittirmeğe çahfı· 
yorlardı. 

Maarif Vekaleti on dokuz mu
harrire müracaat etmif, ücret mu
kabilinde 29 tetrinievvele kadar 
birer milli eser yazmalarım bildir
mifti. Şairler edipler, romancılar 
kalemlere sarılaılar. Vakt n darlı
ğına rağmen bet bin mısralı des
tanlar, üç dört yüz sayfa.ı roman
lar, bir kaç perdelik piyes'.er yaz. 
dılar ve yetittirdiler. Ve"'a et bun 
ları Devlet matbaasında bastırdı. 
On dokuz muharririn bu on dokuz 
eseri ne oldu. İçlerinde le.ı de bu
lunduğum halde bilmiyorum. Bil
diğim bir teY varsa üç ay geçtiği 
halde bahsedilen ücretlerin henüz 
tahakkuk etmemit olmasrdır. Türk 
edip ve muharrirleri feragat:n ve 
fedakarlığın timsali denecek ka
kadar mütevazidirler. Fikir ve ka
lemin maddi ölçülerini hesap etmi· 
yecek kadar da bir kar. ılık bek!e
meden yazmayı vicdani' bir vazife 
bilirler. Bunda kimsenin şüphesi 
yoktur. 

Muhterem Maarim Vek8.letimi
zin kalemlerine kıymet vererek mü. 
racaat ettiği bu on dokuz muhar , . 
rir milli vazifelerini asla ihmal et
miyen ve inkılap Türkiyesiode iç
timai hayat seviyesini yükaeltmege, 
fikir i.leminde yeni sistemler kur
mağa çalışan arkadaşlardır. 

17 milyonluk bir kütlenin (19) 
muharriri hatta Vekaletin resmi te7 
keresile teyit ettiği yazı ücrelerini 
herhangi bir mektebin fakir çocuk
larına bir kaç gün sıcak yemek ver
mek üzere hediye etmeyi de bir va
zife bilirler. 

Yalnız bir nokta var anlatılıyor 
ki bütün mütekabil vaatler, müj
deler, hediyeler, feragatler arasın
da kalem denilen fU bedbaht alet 
h8.li sahibine nankörlük etmekte 
berdevamdır. 

19 muharrir buna on dokuz ke
re iman etmitlerdir. 

Burhan CAHIT 

Adliye yangını 
Tahkikatı 

Adliye yangını hakkındaki adli tah 
kikatt devam etmektedir. Dün de yazdığo 
mız YeçlUle tahkikatın 'ikmali yangın ye 
rİJlde hafriyat yapılmasına bağlıdır. Haf 
rİyatı belediye yapacaktır. Fakat paraaı 
olınaclığı için yapammaktaclır. idari tah 
kikat ile evvelce de yazdığımız yeçhile 
Adliye müfetliıleri met1ul oı...tctadır. 
Fa.kat bu tahkikat mahrem tutulınakta, 
kimseye malumat verilmemektedir. 

Maarifte 

Dişçi mektebinde dönen 
Bulgar talebe 

Diıçi mektebinde bu sene sınıfta ka 
lan 14 Bulgar talebe mektebi terketmit 
lertfir. Bu lAlebe Avrupaya gid.rek baş
ka Üniversitelerin di§çil k ıubelerinde 
tahı'llerine devam edeceklerini söylemiı 
!erdir. 

Galatasaray tasarruf sandığı 
Gııatasaray liseıi talebe taaarnıf 

sandığı hakkında Maarif vekaleti mü • 
fettiti umumilerinden Hilmi ve Relik 
Beyler bazı tahkika~ yapmaktadırlar. 
Mektebin diğer idari kısımları da teftiş 
edilecdrt:r. 

Fehmi Bey 
Emniyet müdürü F ehıni Bey birkaç 

gÜnden beri hasta olduğundan memuri
yet;ne gelemmckte idi. Memnuniyetle 
Öğrendiğ;mize göre Fehmi Beyin rahat 
11zlığı hafiflmİ§tİr. Bir iki gÜn sonra va 
zifeıine haılayacaktır. 

~" Zekat ve Fıtrenizi 
Tayyare Cemiyetine 
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Ayasofyanın tarihi 1 
Yaz:.ın: 
G. A. ) 

Ramazan ayının gündüzleri, şiın· 
di başka vakitlerden pek te farklı ol
m;yorsa da geceleri minarelerin d?· 
nanması, ~ yorğunluğundan teravıh 
namazı kı1ınağa mecali olmıyanlara 
bile !&tanbulda bu ay içinde bir deği 
§iklik olduğunu bildiriyor. O.nun i
çin biz de bu hafta, lstanbulun en ea 
ki büyük caminin tarihine dair okuyu 
cularımızın bilğilerini tazelemegi 
mevsimsiz saymadık. 

Ayasofya, bazılarının zanoet~iği 
gibi, Sofiya isminde bir ka~ın evlıya 
demek değildir. Yunanca bılenler bu· 
nun "ilahi Hikmet" demek olduğunu 
söylemişlerdir. Fakat bir rivayete gÖ· 
re Ayn Saf Finike dilinde hikmetin 
kendisi yani ilah demektir. Finikelile· 
rin Türk ırkına yabancı olmadıkları 
İstanbul Türk şehri olduğu zaman bi 
!inmiş olsaydı, - Ayasofyaya dair çı• 
kanlan bin bir efsane arasında - bel 
ki bir de bu mabedin bir gün Türkle
rin o1acağı daha daha isminin kondu .. 
ğu gündenberi belli olduğuna dair 
bir efsane bulunurdu. 

Bizim Hadikatül Cevami kitabı 
o vakit lstanbulda bulunan 877 cami· 
yi &aydığı vakit bunların en başında 
Ayasofyanın büyük Koatantin tara· 
fından yaptırılmış olduğu söylendi
ğindenberi pek çok kimseler hala ÖY" 
le sanırlar. Halbuki, Kostantinin yap 
tırdıg" ı üstü tahta ile kapalı mabet, . . 
yüz sene geçmeden, o'?un yerı~e. ya.~ı 
lan ikinci Aya&ofya bına&ı da ıkı yuz 
sene sonra yanmıştır. Şimdi gördüğü
müz ve bin dört yüz senedenberi ye
rinde duran Ayasofya üçüncü bina
dır. 

532 d~ ikinci binanın yanmasın• 
dan kırk gün sonra, imparator Jü.sti
nien yeni binanın ilk temel katını 
koydurmu§tu. lmparatonın kendisi 
Makidonyalı ise de, o vakit dünyanm 
en büyük mabedi olarak yaphrmağı 
düşündüğü bina için An~~ol~lu. ik~ 
mimar seçmişti. Bunların bın tımdı bı 
zim Aydın - bi r rivayete göre Sul
tan Hisarı - dediğimiz Tra.lles'li An 
temius dig" eri - timdi bizim Söke ka 

• h' zastnın bir köşesinde Pa.latya na ıye-
si dediğimiz - Meşhur Milel §ehirli 
lzidar'dır. Fakat halk iki insanın, en 
usta mimar obalar da, bu kadar gü
zel bir iş yapabileceğine inanamadı
ğından, sonradan ç.ıkan bir e!•a~.e 
Ayasofyanın pli.olarını ve hatta bu· 
tün masraflarını imparatorun melek .. 
!erden aldığını iddia etmiştir. 

Bina yapılırken yüz mühendisin 
nezareti altında on bin işçi çalışırdı, 
imparator da her gün gelir ve en zi
yade gayret gösterenlere mükafat 
verirdi. Binanın süslenmesi için daha. 
eski zamanların en meıhur mabet.le. 
rinden mermer direkler, altından, gü 
müşten, fil dişinden en kıymetli taş
lardan tezyinat getirtilmişti. Bu da 
gösterir ki, yeni bir bina yaptırırken, 
başka binalarda kullanılmış malze• 
meyi kullanmak bizim Türk padi§ah 
!arının icat ettikleri bir §ey değildir. 
Buna göre, Süleymaniye camisini yap 
tınrken başka yerlerden hazır İJlen
miş direkler ve taşlar getirttiğinden 
dolayı Kanuni Süleymanı, yahut Fa
tih camisini yaptınrken Saints .. pUtrs 
kilisesinin taşlarını kullanan ikinci 
Mehmedi ayıplamak doğru olmaz. 
Ayasofyanın kubbesi için Radosya

da yapılan on iki tanesi yalnız bir ta 
ne adi tıığlaya bedel ağırlıkta olan 
hafif tıığlaların üzerinde "Bunu Al· 
Jah yaptı ve Allah himaye edecektir" 
diye yazılı olduğu rivayet edilmiıtir. 
İkinci Abdülhamit bunu öğrenmİ.§ o· 
lacak ki, Hicaz demiryolunu yaptmr 
ken o da çelik raylardan bir kısmının 
Üzerine kabartma olarak "Hayratı 
Emirül Mü'minin" diye yazdırmııtı. 
Şu kadar ki, Ayasofya kubbesinden 
düşen tuğlalardan hiç birinde yazı gö 
rülemeıniıtir, halbuki çelik raylarda
ki kabartma yazıları okumak hBla 
mümkündür. 

Bina beş ıenede tamamlanmı§ ve 
- bir çok lstanbuLlulann fÜphesiz 
henüz hatırladıkları zarif Alman he
kimi Dr. Mordtmann'ın düzelttiği he 
saba göre - 537 senesinde resmen 
açılmış.tır. Jüstinien'un açı§ merasi
mini yapmak için on dört atlı araba 
i,le, Atmeydanında Brityof alayından 
sonra binaya girdiği, kapıdan men· 
bere kadar koşarak gittiği ve orada: 
"Şükrolsun Alfaha ki, böyle bir eseri 
bana na•ip etti. Ey Süleyman, ben 
senden üotün çıktım!" diye haykırdı· 
ğı meıhurdur. .. " " 

Jüstinien'in vakanüvisi Procupe 

Ayasofyayı tarif ederken "Altından 
bir zincirle gök yüzüne asılmı§ gibi'' 
hafif diye yazmıı. O vakittenberi on· 
dan daha çok hafif görünen binalar 
yaptlmrı olma .. ndan ileri gelerek, 
şimdi Ayaoofya binası bize pek le ha 
fif görünmiyor. Celal Esat Bey de ki 
tabında Ayaaofyayı dışardan "biraz 
da ağır buluyor" ve her ha.ide İçerisi 
nin zenginliği güzelliği daha ziyade 
olduğunu aöyliyor. xıv üncü asırda 
bir seyyahın: "Ayaııofyaya ,)ayik ta
birler bulmaktan insan aciz kalır; 
bir kere ondan bahsedilince baıka 
şeyden bahsetmek te mümkün değil· 
dir" demesi de binanın dışardan gÖ· 
rünÜ§Ü için değil, içerisindeki süsleri 
içindir. 

Ayasofyanın içindeki süslerin bu· 
rada tarihini yazmağa imkin olmadı 
ğını kolayca tahmin buyurursunuz. 
Zaten bunların en mühimleri duvar
ları kaphyan mozayiklerdir. Onların 
da mühim bir kısmı, bina cami olduk 
tan sonra, bezle kapatılmış, üzerine 
de badana sürülınüştü. (Bizantine is
tite of America de Boston) ismindeki i
lim müessesesinin memur ettiği bir Ame 
rikalı alim, M. Whitltemre, 1932 senesini 
sanındanberi bu mozayikleri meyda
na çıkarmağa çalışmaktadır. Şimdi
den bir kaç güzel mozayik tablosu gö 
rülmektedir. 

Bu alim zatın himmetile, kapalı o 
lan bütün mozayiklar meydana çıktı· 
ğı vakit, ümit ederiz ki, Türklerin bu 
binayi cami yapmakla ona hakaret 
ettikleri ve mozayikları kapamakla 
onları tahrip ettikleri efsanesi de ni
hayet bulacaktır. 

Fikrimizce Fatih Ayaaofyayı cami 
yapmakla onu muhafaza için en bü
yük iyiliği hazırlamış demektir. Bu 
kadar büyük bir abideyi muhafaza et 
mek ancak devlet bütçesile kabil o
lur. Ayasofya cami yapılıp ta devlete 
mal olmasaydı da gene kilise halinde 
Rum cemaatine bırakılınış olsaydı, 
o vakittenberi yalnız bu cemaatin ma 
li kudreti Ayasofyanın muhafazasına 
kifayet edebilir miydi? 

Times gazetesinin meşhur Avnıpa. 
muhabiri de Blovitz de lstanbulu ziya 
retinden sonra yazdığı kitabında: 
"Türklerin takdir edilmeğe değer 
başka hiç bir işleri olma&a bile, yalnız 
bu Ayasofya binasını iyi muhafaza 
ettiklerinden dolayı onlara teşekkür 
etmek lazımdır .. Çünkü başka millet 
!erden bir çoğu aldıkları memleketler 
de en güzel binaları yok etmişlerdir." 
mealinde yazmıştı. 

Mozayiklann kapatılınasına gelin
ce: Bunun da, o güzelliklerin takdir 
edilerek onlan o vakitki mutaassıpla 
rın elinden kurtarmağa yaramış oldu 
ğu, bugün biraz himmetle mozayikla
rın meydana çıkmasından anlaşılıyor .. 

Fatih Ayasofyayı cami yaptığı va 
kit ona bir minare - yanan Adliye 
binası tarafındaki minareyi - ilive 
etmekle beraber bütün binanın muha 
fazasını temin için iki payanda yap· 
tınruştı. Ondan sonra Ayasofya bir 
çok defa büyük tamirler görmüştür. 
En büyük tamirlerden biri Abdülme
cit devrinde ltalyan mimarı Fossati 
nin yaptıgı t3mirdir. 

Ayasofyaya dair çıkarılan efıane 
lerd•m biri Fatih buraya girdiği va
kit ayini bırakarak kaçan bir papasın 
arkasından duvarın kendi kendine 
örüldüğü masalıdır. Bu masalı biz de 
çocukluğumuzda dinlemiştik.. F o&&a• 
ti bu efsane duvanru açtırmış fakat 
arkasında papasın yerine, hırdevat
la dolmuş bir merdivenden başka bir 
şey bulamamıştır. Şu halde, efsaneye 
göre, vakti gelince o duvarın arkasın 
dan gene çıkacak olan papa.s timdi
lik o duvarın arkaornda değildir. 

Efsanelerden biri de Ayasofyanm 
top kandili altında namaz kılınıp ta 
duası makbul olunca orada Hızır A· 
)eyhüsaelam'ın görüneceği masalıdır. 
Vaktiyle bir çok zavallılar, orada Hı 
zıra tesadüf ederek zengin olınak Ü· 
ınidile daha geceden top kandilin al
tına giderler, yer tutarlardı. 

Acaba, şimdi de Tayyare piyango 
sunu kazanmak ümidile gidenler var 
mıdır? 

G. A. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Viyana Operet Heyetinin son galaları. 

Bu akşam tam saat 20,45 te Viktoria ve 
Hüsarı, (Victoria et son hüuard). 

Milliyet'in edebi romanı: 81 

(lnluli.p l<omanıı 

maceradan sonra kendisine saade
tini veren Ankaraya göğsünü gere 
gere geliyor. 

O Ankara beni, Erzurumun halis 
i:iz Türk kız:ını (Siranuf) olmaktan 
kurtardı. O Ankara, her gece kasa
basının coşkun sularını ninni diye 
dinliyerek anasının, babasının ko
kusu içinde uyuyan temiz Türk kı
zını sürünmekten, sefil olmaktan 
yabancı topraklarda çürüyüp git
mekten kurtardı. O Ankara Türk 
kadınına şerefini kurtarmak, haya· 
tını kazanmak için çalışmak fırsa· 
tını verdi ve beni o sayede İstan
bul sokaklarında sürünmekten kur 
tardı. 

Erzurumlu Türk kızı bu iyilikle
ri unutacak kadar nankör değil-

Ankaraya çıkar çıkmaz ilk işim 
yalının bahçesinden topladığım bü 
yük bir demt beyaz gülü şerefimin 
hediyesi, Erzurumlu şehit kızı Çi
çeğin armağanı olarak Gazi hey. 
kelinin ayaklarına sermek oldu. 

O gün Narin ve Suat Bey Mar • 
mara çiftliğinde dolaşıyorduk. Her 
kes yollara koştu. 

- Gazi geliyor! 
Dediler. 
Onu görmek için biz de havuzun 

kenarına çıktık. Kalabalık arasın. 
da bir altın baş göründü. Sevinç
ten, heyecandan titriyordum. An
karaya gelmişken onu göremeden 
gitmekten korkuyordum. Çok şü
kür ki bir tesadüf ben i bu emelime 
de kavuşturdu. 

uvarlak altın ba 
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T U• · R K 42 e s o K A K muvaıfakıyetle 1 
Del devam ediyor. 

d Mutlaka 
Sinemasın a , • ~iirlioü7: .. r ı 470 J 

- Fransızçadan -
Gisele telefonu yerine koydu, du- 1 

daklarmda bir tebessüm belirdi. Bu 
yabancı ona üç defa telefon ediyor· 
du. Hayalen kumral, uzun boylu ol
duğunu tahmin ettiği bu meçhul a
dam, ince, ciddi, munis ve hassas bir 
ifade ile ona bu güne kadar hiç işit
mediği güzel ıeyler söyJiyordu. Bu
nunla beraber, kendisine pek te ya
bancı görünmiyen bu mübhem sesin 
kimin sesi olduğunu düşünüyordu. 

Yarın matın eler den 11ibaren 
1 P E K SiNEMASINDA 

Çok heyecanlı - Çok hareketli 
va çok meraklı nefiı bir film: 

Lakin hatıralarını boş yere karış. 
tırdı. iyi veya az tanıdığı bütün çeh
reler, kendisine muammanın anahlit .. 
rmı vermeden birer birer gözlerinin 
önünden geçip gittiler. 

ilk gün bunu çok fena münase· 
betsiz bularak telefonu şiddetle ka
pamı§tı. Bu ses: 

- Sizi. tanıyorum, diyordu, sizi 
gördüm ve ti. can evime ok attınız. 
İsminizi de öğrendim. Size hayaJ.inı
zin hiç bir zaman gözlerimden silin
miyeceğini söylemek istiyorum. Sizin 
le konu§mama müsaade etseniz, ne 
olur sanki? 

O gün, bu yabancının buna ben• 
zer, kadm kalbini okşıyan sözlerini 
şiddetle kesti. 

Sinirlenerek geniş bir koltuğa say 
landı ve gözleri gayri ihtiyari telefo
na doğnı gitti. 

Aklından neler, neler geçmiyor
du. Soğuk tavırlı, daha şimdiden sey 
rekletmiş kumraJ. saçlı, kısa boylu ko 
casını dütiindü. 

Ona· karşı muhabbeti gittikçe aza 
lıyordu. Beraber geçirdikleri evlilik 
hayatının tatsızlığı ve can sıkıcılığı 
gözlerinde büyüyordu. 

Bu haJeti nıhiye içinde iken meç• 
mul şahıs ona bir kaç defa daha tele
fon etti. Her defasında telefon ahize 
sinde çoktanberi unuttıığu aşk name· 
lerini dinliyordu. 

Karşısındaki adamın seyyal ve alı 
cı sesini dinledikçe, sanki kocasından 
İntikam alıyorınut gibi bir zevk duy
mağa bA§lamıştı. 

Bu maceranın böyle mübhem bir 
sahada devam edişi de hoşuna gitmi• 
yor değildi. 

Bir gün telefondaki ses dedi ki: 
- Ben evimdeyim. Kartie Laten

de otıınıyonım. Rasathaneye pek ya· 
kın olan sessiz sokağı tanırsınız. İş Le 
orası •• Geliniz. Her gün, her gece si. 
zi bekliyonım. Gece olsun, yarın ol· 
sun, öbürgün olsun, hangi gün olursa 
olsun. Sizi bekliyeceğim. Biliyorum ki, 
bir gün geleceksiniz. Çünkü ajzi sevi 
yorum. Aşkın kuvvetini inkar ede
mezainiz. 

Nihayet bir gün Gisele sessiz so
kağa girdi, tarif edilen evin kapısı Ö· 
nünde durdu. Sokakta kimaeler yok
tu. Haziranın kızğrn güneıi altında, 
komşu evin duvarlarından sarkan 
leylak dallan ortalığa sinirleri uyuş. 
turucu, raha.vet ver.içi bir koku dağı .. 
tıyordu. 

Fakat kapının önünde bir tered
düt geçirdi. Bu adamın kim olduğu
nu öğrenmek kararile evinden çıkmış 
tı. Şimdi ise hedefinin yanında bulu
nuyordu. Lakin bir türlü zili çalmağa 
cesaret edemiyordu. 

Kocası Emile kendisini istediği gi 
bi sevmiyorsa da, bu haberi öğrenir
se muhakkak kederlenirdi. Fakat bu a
dam kimdi? 

Tanımak, yalnız tannnak, sonra 
gitmek ve unutmak İatiyordu. O za
man kolu zile uzandı, ne olursa olsun 
diye düymeye bastı. Üç dakika sonra 
kapı açıldı ve bir adam göründü. 
Genç kadın bir sayha kopardı: 

- Ay, Emi.le .• 
- Evet, benim .. Gir içeri, gir, gir. 

Sana hiç bir şey söyliyecek değilim. 
Y a.lruz ben sana çok darıldım. Evvela 

KARA YILAN 
Fran51zca fÖılü muazzam 

süperfilm ayrıca: 

1 - KUKLALAR 
İpekfilm studyosunda yapılmıı 

Türkçe farkılı fevkalade 
güzel komedi. 

2 - BALKAN GÜREŞ 
birinci:ikleri, Türk sporcuları 
Bulgar, Yunan ve Yuğoslav gü
re·ç·1erini "a"I ma~luo ett;. 

Yarın matın ~!erden ıtıb~r cıı 
ELHAMRA Sinemasında • 
ÇELİK ADA 

DilhuFye 30 kuru• (114741 

1STANBUL BELEDlYESl 
,.,.,,.,,_ TiYATROSU 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

',VKUS HAY AT 
Büyük opereti 
{azan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

.Jmuma 
9584 

kapıyı açmak istemedim. Fakat girse 
ne .. Neye orada dunıyorsun? Sukutu 
hayale uğradın, değil mi? Dur, kapı· 
yı kapatalım. Haydi, şu e&ki hali a· 
telyeıoine inelim. Seni alelade bir yere 
almıyorum. Burası bir atelyedir. Ora 
ya senin hoıuna gidecek kadar anti
ka, nadide, güzel şeyler var, hepsini 
toplayıp getirdim. Benim burada ol
madığımı farzet ve bu güzellikleı-e 
bak. Naı•l, bura&ını beğendin mi? Se 
nin hülya edindiğin adam, senin için 
neler hazırladı? Her tarafı çiçeklerle 
süsledi. Başbaşa geçireceğiz dakika· 
!arın tadını arttırmak için, bir kadı
nın ho§una gidecek ne liznnsa, hepsi 
ni yaptı. Gisele bak, bu dolap, senin 
geçen sene o kadar beğendiğin dolap 
değil mi, işte evvelki sene Liyondan 
geçtiğim.iz zaman gördüğümüz anti
ka halı. Eğer o senin kocan olmasay
dı, senin bütün zevklerini, arzularını 
yerine getiren, aeni memnun eden o 
adamı ne kadar çok sevecektin, değil 
mi? Hayır, hiç bir şey söyleme .. Sen 
beni aldatmak içi·n gelmedin mi idi? 
Çünkü benimle geçen hayat sana pek 
tatsız görünüyordu. Çünkü ben senin 
düşündüğün adam değilim. Bir ses 
sana aşk masalları okudu. O ses, be
nim sesimdi. O kelim.eleri ben söyli
yordum. Dün olduğu gfüi, bu gün de 
ve her zaman ... Fakat benim evde sa 
na söylediğim şeyler, evdeki sesim ho 
§una gibnivordu, çünkü ben senin ko 
candnn. Hayır, hayır, hiç itiraz et
me .• Şu kanapede vanıba§rma otur, i~ 
te akşam oluyor. Gölğeler pencerele
re uzandı. Şimdi her şey sana benim 
ben o1madığımr inandıracak. Senin i
çin aldığım şu çiçeklere bak. Ben sim 
di bir başkası imioim ıribi seninle ko
nusmağa ça~ışacağım. Sana tatlı tatlı 
şeyler anla•Rcat!rm ve &en memnun o 
laraksın. Cünkü sen onları yeni du
daklardan bugün iş.itti~inle inanacak 
sın. Sus, bır;,.k, ben söyljvevim. Seni 
sPvivontm. Ben artık senin kocan de
ğilim. Senin Asıkınrm. Perisst.n saçl,.n 
nı e)lerim.fe okşavrp, bir i.şıkın gibi 
seni kucak1avacağım ve sen o zaman 
mes'ut olacaksın. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasda icrayı muamele etmekte olan 
•e 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 9J08 

nümüzden geçti. 
Yaşadığım uzun , çile dolu yılla

rın macerası bir anda gözlerimin ö 
nüne geldi.· O teessürle beni, bizi, 
hepimiz:i ısbraptan, şerefsizlikten 
kurtaran Büyük Gazinin koştum, 
elini öptüm. 

Saçlarımı sevdi. Titriyordum. 
Göklerden süzülmüş madeni bir ses 
işittim: 

- Çok yaşa, Türk kızı! diyordu. 
Buna benimle beraber bütün 

etraftakiler cevap verdiler: 
- Çok yaşa Büyük Gaz:i ! 
Gözlerin yaşarmıştı, Narinin kol

larına düştüm. 
- Ağlama çiçek. Ne var ağlı

yacak. 
Diyordu. 
- Bırak Narin, sevinçle dökü

len gözyaşlarında acı yoktur. Bun
lar ağlamadığını. zamanlar içime 
çöken zehirli gözyaşlarımdır. Ka. 
rakış gecelerinde İç Anadolunun 
Eremni eşkıyalarile dolu sarp, çe
tin yollarında sürüne sürüne Sıva
sa gelen Erzurumun öz Türk kız:ı 
bugünkü saadetinin neden, nere-

d do"du"un o adar 

iyi bilir ki ! 
Ankarada üç gün kaldık. 
Suat Bey hariciyedeki işlerini 

bitirdi. Ve biz: yeni Türkiyenin can
evini doya doya ğez:dik. Çankaya 
tepelerinden Ankarayı üç akşam 
seyrettik. Türkün demir iradesi 
bu yalçın kaya eteklerinde yeni bir 
dünya yaratmıttı. O kuvvet değil

midi ki Erzurumlu öz Türk kızının 
kanındaki bir damlası bile onun 
daha on yaşında çelimsiz vücudu
na çelik mukavemeti vermiş, onu 
bin türlü vartadan şerefle selamete 
çıkarmıştı. 

Ankarada kaldığmıız üç gunu 
adeta yarı hayal içinde geçirdim. 
Ankaranın hatı;rası çocukluğu. 

mun Erzurum hayali gibi varlığım
da yer aldı. 

* * * 
Yarın (Geneve) e hareket edi-

yoruz. 
Bugün Suat Beyle eksik bir kaç 

şey almak için lstanbula indik. 
Kurşuni şayaktan yaptırdığım se· 
yahat kostümü çok şık oldu. Fakat 
tayyör beni daima uzun gösteriyor. 

ov d b lunan Suat Be : 

Bu akşam saat tam 9 da 
MELEK sineması nefis bir 

film takdim ediyor 
MÖSYÖ BEBE 

iki saat mükemmel kahkaha. çok 
eğlenceli sahneler, zevkli ıarkılar 

Oynıyanlar: 

MAURICE CHEV ALİER 
ve 1 yaşında harika çocuk. 

Ayrıca: Paramount dünya hava1is
leri gazetesi paramount filmidir. 

~---------------------
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Spor 

Cuma maçları 
İstanbul Futbol Heyetinden 
1 - Taksim sa.'ıasmda : saha komise· 

ri Salahaddin Bey. 
Fenerbahçe • lstanbul Spor B, taknn 

!arı saat 11 hakem izzet Muhiddin B. 
Eyüp • Hilal 1 nci takımları saat 12,45 
hakem Rüştü B. F enerbahçe • İstanbul 
Spor 1 nci takımları saat 14,30 hakem 
Rüştü B. 

2. - F enerbahce sahasında : saha ko 
mi seri Muslih Bey. 

Süleymaniye • Beykoz B. taknnları 
saat 11 Hakem Mehmet Reşat Bey. Top 
kapı • Anadolu 1 nci 12,45 Hakem Ca
fer Bey, Süleymaniye • Beykoz 1 nci ta 
kımları saat 14,30 Hakem Cafer Bey. 

3 - Beşiktaş Şeref sahasında : saha 
komiseri Nuri Bey. 

Eyüp • Hilal B. takıvıları saat 
10 Hakem Adnan Bey. Eyüp • Süley
maniye Genç takımlar saat 11,15 Hakem 
Halit B. Beşiktaş • Anadolu Genç takım
lar saat 12,15 Hakem Ahmet Adem B. 
V efa-Kumkapı • F enerbahçe Genç takını 
!ar saat 13,45 Hakem Halit Bey. 

iRTiHAL 
Suriye istinaf ceza reisi merhum Ra 

gıp Beyin damadı, Lbny:z mahkemeıı.i 
ha! müddeiumumi&İ Yusuf Nihat Beyin 
kain biraderi ve İsmail Müştak B. in 
kardeşi lstanbul Asliye mahkemesi bi • 
rinci hukuk dairesi azasından Hüseyin 
Avni Bey irtihal etm'ştir. Cenazesi bu • 
günkü çarşamba günü saat 11 de merhu 
mun Kadıköyünde, Modada Sakızagacm 
daki Yoğurtçu Çeşme sokağında 42 nu• 
maralı hane&inden kaldırılacak, iskele 
ramiinde namazı kdınarak Karacaahmet 
teki aile kabristlanma defnedilecektir. 

·---o•-----
Davetler 

Galatasaray ticaret ve banka
cılık kısmı kongresi 

Galatasaray Ticaret ve Bankacılık kıs
mı mezunları birliği yıllık kongresi önü 
müzdrki cuma gü.nü saat ikide Beyoğlun
daki Birlik merkezinde toplanacaktır. 
Bu toplantıda Birliğin bir senelik işleri 
görüşülecek ve müddeti biten idare he
yeti yeniden seçilecektir. 

Yeni n••rlyal 

Holivut 
HOLIVUT'un dördüncü sene bi

rinci sayısını teşkil eden seneba§t 
nüshası kıymetli mündericat ile çık
mıştır, , 
MATBUAT 
ALMANAGI 

Senenin en zengin ve kıy
metli mündericatı olan 

almanağı dır 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 
tarafından 1934 senesi için ha
zırlanan almanak pek yakında 
neşredilecektir. Çok kıymetli 
ve mütenevvi mündericatı olan 
almanak Türkiyede neşredilen 
almanaklann en dolgun ve zen· 

gindir. J 
Tevzi merkezi Kanaat 

Kütüpanesidir. ........................... 

- Sen beni de aşacaksın Çiçek, 
dedi. Teyzemin hakkı var, gelincik 
gibi boylanıyorsun. 

Ufak tefek aldık, saçlarımı yap
tırdım. Geç kaldık. 

Altı elli vapuruna yetişmek için 
tunele koştuk. Ellerimiz paketle 
dolmuştu. Vapura on beş dakika 
vardı. 

Tunelden çıkarken Suat Bey: 
- Acele edelim Çiçek. Son va

pura kalırız: ! 
diyordu. O telaş içinde tunelden 

yukarı çıkacak kalabalık arasında 
Reşit Beyin gözleri gözlerime 
çarptı • 

Suat Bey önden gidiyordu. Re
şit Bey beni selamlamak ister gibi 
bir vaziyet alırken gözlerimi çevir· 
dim .ve Suat Beye cevap verdim! 

- Korkma Suat, vapuru kaçı;ra
cak kadar geç kalmadık! 

Bunu Reşit Beyin tam yanından 
geçerken söyledim. 

Onunla yollarımız tıpkı bugünkü 
gibi ayrılmıştı. Aksi istikamete gi
den iki in~andık. Binaenaleyh ba
na ömrümün en sevgili gecesını 
zeh' eden ad u kadar olsun 

~--·! ................ ... 
.Hu akşam sa . t tam ~ aa 

iPEK sinemasında 
Deniz Kızı EFTAL YA 

H. Kemani SADi 
Bey ve heyetile 

T ANBURI REFİK B. ve arka· 
daıları heyetinin büyük ıineuı• 

KONSERi vardır. 
Biletlerinizi erkenden aldırın 

• Telefon: 44289 • (11468) .. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

17130 Gramofon. 
18,45 Şehir Tiyatrosu artistleri tarahnd•0 

tem&il. 
19,30 Bcdayii Musiki Hey'eti. 
21 Gramofon 
21,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaılaıt. 

ANKARA• 
12,JO - 13.30 Gramofon. 18 Orkestra: Vr 

ber Ouverture Jubel. Keman konseri (.Ekre~ 
Zeki B. Puccini antaiıie La boheme. 18,...., 
Danı nıusjldıi. 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
8 17,10 Çocuk prosramı. 17,40 Müsahabe, 1 

Taganni pli.k. 18,10 Oda muailôsi opera takt:• 
mı san'atkirları tarafından, 18,50 Müsah•b"' 
19,20 Hafif muaiki, 20,0S Muhtelif ıöı:Ierı 
21,0S Hafif musiki, 22 Muııahabe, 2,15 Tasa~· 
nili Konser .. 23 Müsahabe, 23,30 Danı rousı• 
kisi, 24 Müsah.abe, 24,10 Dana musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
13 Kilise çanları, 19,0S Salon orkeıtr••'1 

14,30 Polis takımının konıerj, 18,30 Polydo~ı 
Brunsvick plakları, 19 Ders (ita.), 19,30 ~.'d .. 
yanolu konaer, 20 Amele neıriyatl, 21,40 Stu 
yo temıili, 22,40 t\aberler, 23 Simi Kurio• 
Sigan takımı 24 Opera orkeatra_sı tarafındaO 
b-~ 1 

BÜICREŞ 394 m. • 
13 Borsa haberleri, plak, 14 Haberler, plakı 

18 Fanico Luca orkestra•• Popüler Roıne0 

musikisi, 19 Haberler, 19,15 Orkeatranın deS 
vn.nu, 20 Oniverıiteı radyosu, Z0,20 Pli.k, zo,4 

konferanı, 21 Radyo orket;traıı, 21,40 Müta• 
lea, 22 Radyo orkestrası, 2,45 SoQ. haberler. 

BRESLAU 394 m. 
17 Hafif muıiki, 18,SO Şarkılar, 19,10 Mü· 

sahabe, 20 Ay doğdu iıimli musikjlj netriy•tı 
21,10 Kar tozları, iaim.U temail1 23 HaberJefı 
23,35 Gece musiki. 

V l Y A N A 518 m. 
18,20 Zamanımı;gın bestelerinden Viyaıı• 

musikisi Josef Rinaldin.i, Louise Hellet5~u· 
her, Alfred Jerger, Otto Schulhof Sedlak:~ 
Vinkler-Karteti, 19,10 Kansızlara t~vıiyelıet• 
19,35 lktiıadiyat, 20 Aıkeri Konaer, 5 ~i •:~ 
vari bölüğü takımı, 21,.20 Müıahabe, 2lr';" 
O~kestra konseri, Dr. Rudolf Veir:ch, Vl•d~ 
mır Kac:ımar, Viya.na Senfonik heyeti, 23,~ İ 
Habl!lrler, 23,25 Ecnebi esperanto ıer•11 ' 
23,40 Oas.e barından naklen Bar muıiki•İ· 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir· -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiye için Hariç için 
L. IC. L IC. 

3 aylıiı 4 - 8 -
6 " 7 50 14 -

12 ,, 14 - 28 -
~~~~~~~~......;;.;...._ 

Ce1en evrak ıeri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Ga:r.ete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete ınü· 
racaa.t edilir. Gazetemiz ili.nlann met'U· 
liyetini kabul etmez. ' 

Ramazan: 9 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 37 16 47 

iğnelemek hakkımdı? 
* * • 

Narin çıldıracak. Beni buakıP 
Suat Beye, onu bırakıp bana koşu• 
yor· Bu heyecanı istasyona kadar 
devam etti. 

Semplon Ekspresi istasyon rıh· 
tımında homurdanırken Sut Beyin 
arkadaşları, aile dostlarımız ko111· 
partimanı şeker kutuları ve çiçelc 
demetlerile doldurdular. Narin ya· 
rı sıkıntı yarı şaşkınlıkla yanı ba· 
şımda her lakırdıya karışıyor. Bizi 
güldürüyor. Suat Beye: 

- Bu çiçek demetlerini bana ver 
ağabey. Senin Çiçek' in var! Diye 
takılıyor. 

Son kampana, gülüşmeler, seliJIJ 
lar, vaatler, teselliler ve nihayet 
Narinin mini mini yüzü bir nolcta 
kaldı. 

• * .. 
Üç günlük yolculuk çok iyi geçti• 

Tren seyahati bana dokunmuyor· 
Kadri Beyin dediği gibi bu yol• 

culuk bize hakikaten balayı seya· 
hati gibi oldu. 

(Bitmedi) 



•• 
Uç ejder 
Merkezi 

Bu ayın 20 sinde radyo tarih.ine 
karısan üç zayıf Alman merkezı ye· 
rine' hoparlörleri tahriş edecek ka
dar kuvvetli yüzer kilovatlık an· 
ten enerjiııile çalışan üç yeni ejder 
merkezinin küşat resmi yapılmıştır. 

Bunlardan birisi Berlinin mülha
katındaki 1 .5 kilovatlık T egel is
tasyonu, diğer ikisi de şimdiye ka· 
dar 60 sar kilovatlık Münih ile or
ta Alm:Znyadaki Mühlacker (Mülii
ker. Mitteldeutsceh Rundfunk) İs· 
tasyonlarıdır. 

Berlin merkezinin inşasına bir 
seneden beri devam edilmekte idi. 
Eskiden 15 kilovatlık ve ancak bir 
kaç yüz kilometrelik mahallerde?. 
isitilen Berlin istasyonu artık mu· 
kemmel olarak alınmaktadır. Mez
kur istasyon evvelce Müliiker'in 
dalgası olan 360,6 metre tulde ça· 
lısıyordu. 

• Münih merkezi havasının fevka
lade soğuk ve fırtınalı olmasına rağ 
men 1 teşrinisanide neşriyatını ta
til ederek merkezde liizımgelen ta
diliitı yapmış ve diğer merkezlerle 
birlikte. çalışmağa başlıyabilmiştir. 
./Werkeze 160 metre uzunlukta bir 
yeni anten kulesi yapılmaktadır. 
Simdiki halde eski kulesile işliyen 
ı=nürsilenin yeni tahta kulesi 30 met 
reyi bulmuştur. Münih eskiden Vi
yana ile Budapeşte dalgası arasın
da bulunan 532 metrede çalışırken 
yeni Münih istasyonuna eski Mülii· 
ker'in 419 metrelik dalgası veril
mistir. 

Münihi şimdi daha iyi dinlemek 
kabildir. Çünkü eski dalgası olduk 
ça tacizata maruz kalıyordu. 

!ıtüliiker • Orta Almanya gönde
rici postasının 360 metrelik eski 
dalgası Münihe verilmiş, bunun ye 
rine Münihin 532 metreUk eski tu· 
lü mevci de yeni Müliiker'e tahsis 
edilmistir. Esasen 60 kilovat gibi 
kuvetli bir kudreti haiz olan Müla
ker şimdi daha iyi işitilmekte, fa
kat, dalgası etrafında çalışan bazı 
huvetli merkezler tarafından taciz 
edilmektedir. 

Mamafih önümüzdeki ayın 15 İn 
ı!en itibaren tatbikine geçilecek Lu 
cerne dalga taksimatı ile bu taci
zatın bertaraf edileceği muhak· 
kaktır. Son bahsettiğimiz istasyon 
neşriyatının büyük kısmını Stut
gart şehrinden naklen neşreder. 
Almanyanın musiki/en ve siyasi 

faaliyetini harice dinletmek için 
ratlyolarını en mühim bir alet itti-

Yeni merkezler ı 
llerde 100 kilovat anten enerjisile 

çalışmak Üzere ıimdölik 20 kilovat ça 
lışmak üzere Portekizde Lizbon şeh· 
rinde bir merkez yapılmışbr. Bu pos• 
tanın daha bir ay evvel çalışmağa baı
lıyacağı haber verildiği halde e.18.n 
faaliyete geçmemiıtir. Merkezin inıa· 
aını deruhte eden Marconi Şirketi mu
kavelesine riayet etmediğinden mer
kezin ancak ilkbaharda çalııacağı bil
diriliyor. 

ispanyada dalga taksimatı 
Luceme'de İspanyaya verilmiş olan 

dalgalar bazı tashihata uğramıştır.Son 
kabul edilen plan §Öyledir: Madrit:: 
1639 metre; ikinci Madrit: 293; Bar• 
selon: 274 metre; Sevilla: 410 metre; 
La oruna 377; Va.lencia 352; Marocca 
• müstemleke merkezi: 331; San• Se
bastiyan: 238 ve bir zayıf merkez İçin 
de 207 metrelik tuller verilmiıtir. 

Gene Lucerne meselesi 
Luceme'de toplanan Avrupa radyo

ları mütehassıalannın verdiği karar 8 
devlet tarafından kabul ve imza edil
mediği anlatılmaktadır. Bunların ek
oerisi merkezleri uzun dalgalarda ça· 
lışan milletlerdir. Bilhas•a Amster
dam'da tekrar toplanan cemiyet aza
sı bu ihtilafı kısmen halletmeğe mu• 
vaffak o)mu§tur. Yeni dalgaılarrn bir 
kısmı 14 ile 15 kanunusani geceyarı· 
sında, bazıları da 16 ile 17 nci gecesi 
değiştireceklerdir. 

haz ettiğini, günden güne merkez
lerinin kuvvetleştirilmesinden an
lasılıyor. T. M. 
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nakil spigeri Schmieg"1' 

iyi bir musabaka 
Haılkın güzel sanatlara ve musikiye 

karşı merakının artması için ispanya 
radyo ıirketi enteresan bir mü.abaka 
açmııbr. Verilecek mükafatın mec
muu 6000 Peseta olmak üzere her se
ne yapılması muka1Ter olan bu müaa,... 
bakada radyoda her hangi bir konser· 
vatuvardan diplomasız olarak birinci
liği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazana-

28-12-93.t, per1embe akşamı sa· 
at 18,15 te Viyana radyosunda şar
kılar söyliyecek olan Melle Hariet 

Henders 

cak olan sanatkar 3 kişi arasında bi
rinciye SOOı ikinciye 300 ve üçüncüye 
200 Peseta verilecektir. Müsabakaya 
yerlilerden maada Po'rtekizli, Latin • 
Amerikalı ispanyalılar da iştirak ede· 
bilmektedirler. 

Viyana merkezi 
Viyana radyosuna gönderilmiı olan 

)AMELi BiLGiLERI 
Tacizatı konlröl 

Bazı aletlerde dahilen fena bir kon• 
takttan veya bir bozuk kısımdan dola
yı parazitler olmakla beraber para
zitlerin büyük bir kısmı hariçten ge
lir. Bunu tespit etmek mümkündür. 
Gayritabii ve fazla gürültü ve hışırtılı 
bir aleti bizzat muayene edebiliraini7.. 
Burada ilk yapılacak şey anten fişi
ni yerinden çıkanp antensiz olduğu 
halde ayar düğmesini sağa ve sola 
doğru dolaıtırmalı. Bu vaziyette ho
parlörde hiç bir gürüJtü işitilmez ise 
para~ilin hariçten gelmekte olduğ" an 
Iaılm·. Demek ki alette hiç bir J.ata 
ve noksan yoktur. Fakat gürültüler, 
anten takılmamışken de devam ctlecek 
olursa bu kere toprak hattından gel
mek ihtiı.ıali düşünülerek, tupı·ağı da 
yerin<:len çekmeli. Gürüllü olmazsa 
bütün kabahat haricen gelen taciz:ıt
tan il er geliyor; aksi halde top• aktan 
ilcr.i ge:d:ği anla~rlır. Ba:.:ı amatö~·lf.r 
toprak kullanmadıklarmdan, buhM•a 
şehir cereyanile çalı§an aletieJİ bir 
cereya.t" uğu~tuau neşredcrler. Buna 
mani olmak için yegane çare bir iyi 
toprak hattı kullanmakla mümkündür. 
Anlt- rı. 'p •opraks1zken iııtt~.ecek o:ar. 
gürültülerin izalesi için radyocunuza 
müracaat edip muayene ett!rmek ve 
hatalı aksamı tamir ettirmek en doğru 
yap.Jacak İştir. 

Bataryalı aletlerde tacizat 
~\ki;mülatör ve balarv~ il~ işliyen a

letlerde parazite benzer hı~ rtılara ek
seı:ya plakları kontak! yapm· ş olan 
ar<Ün\ı.: : atörl€r1e bozuk ba~aryalar se
b r .. biyel verir. Akümüiitrirün kontak· 
tı J''itİt.:ardan küçük küçiik parçi'\crk-
laı·a L'oküliip şi~enin dıhın<l~ birleş· 

rnelerile iki plakı biribirine temas ettir
'.n•! lerile !usule gelir. B·ın·~ maııi ol· 
ınak için plaklardan k:i.,;'ik parçaların 
dökü: ••·iıü görülünce h~me1' asit ve 
maimukattarını degişti:.ıın!' lazımd•r. 

L'ın•t edilmiyen taş bi!Ş yarar den· 
diii gibı hiç hatıra geiır.iyc'> bir t~ıaf
t,,,n rıa~azit husule geliı. Bunun için 
en çok tellerin fena temaslarından çe
k inmeJ idir. 

Mesela banan fişine v•ya toprak 
hatt.ırn birle~tirilen telleri birleştir.n 
vida gev~t.ffiİ§ bulunllr, tel ayrılmadı
ğı h.,ı_.e hafif harek<::t:er il~ para2it 
ne,·inden &adalar ne§redea. 

pek çok amatör mektuplarla Viyana 
radyosunun kunetleştiği hissedildiği 
bildirilmiştir. Bunun Üzerine Viyana 
merkezi mühendialeri de gayet hassas 
aletlerle merkezin hakikaten kuvvet· 
lendiğini tespit etmişlerdir. Merkezin 
kudreti arttırılmadığı halde hassasi
yeti keyfiyetine iki sebep gösterilmiş
tir. Birincisi merkeze ili.ve edilen ve 
reflektör tabir olunan ikinci anten ku
lesi; ikinci sebep te havalann müsait
liğidir ki bunun her merkeze tesiri 
vardır. 

Dikkat 
15 kanunusanide radyo istasyonla· 

rmın dalgaları •leği§"Cek olduğundan 
ayi.r akalası Üzerlerinde mürsileJerin 
tehir isimleri yazılı olan aletler ama
törleri ıatırbnaması için bu aletler 
fabrikalarından yeni dalgalara göre 
merkez isimleri tanzim edilmiı akala· 
]ann getirtilmesi hususunu temin için 
aletlerin satın alındığı mağazalar nez
dinde ıimdiden teşebbüs edilmelidir. 

Avrupada fabrikalar böyle aletle
rin skalalarını değiştirmeğe amade al
duklarrnı ilan etmişlerdir. 

--o--
Yeni ejder merkezleri 

Rus gazetelerinin verdiği maliimata 
göre Moskovadan 70 kilometre uzakr 
taki N eginsk kasabasında 500 kilovat 
anten kudretli bir yeni merkezin inıa .. 
sına baılanması kabul edilmiıtir. Bu 
merkez fennin en son yeniliklerini ih
tiva edip şimdiki 500 kilovatlık mer
kezden daha kuvvetli itlemesi temin 
edilecekmiş. Bu kuvvette bir merke
zin bir saatlik işleme masarifi takri· 
ben 400 Türk lirasıdır. Şu halde tim• 
diki 500 kilovatlık 1481 metrelik Mos
kova merkezine artist ve müstahdemin 
masarifi hariç olmak Üzere ve günde 
vasati 15 saat çalıımak ıartile yalnız 
bir merkezi için ayda yüz seksen hin 
lira, senede 2. 160.000 lira sarfedilmek 
tedir. Buna limba ve neşriyat masraf

. Jarı da ilave edilecek olursa 500 kilo
vatlık bir merkezin işletilmesi her mil 
Jetin harcı olmadığı tahmin edilir. 

Motala 1 50 kilovat 
lsveç Hükfuneti bundan 10 gün ev• 

vel aktettiği bir içtimada Motala mer• 
kezinin 150 kilovat anten enerjisile 
çalııması için lazımgelen 1.400.000 
laveç Kronu tahsisab bütçeye koydur
mak için bir dayiha teklif ebnif ve 
Meb'usan Meclisince kabul edilmittir. 

Ecnebi vapurcuların da saltanatı kırılacak Yunanistanla hangi esaslarda anlaştık 
(Başı 1 inci sahifede) 

reste halında rakipsiz çalışması navul -
tarın bu suretle yüksek tutulabilmesin • 
re amil olmaktadır. ihracat mallarımı • 
zın muhtelif iskelelerden akllarma mer· 
kezi olan lstanbul veya lzmire kadar da 
hili navulları yeni inhisar tarifesinde 
mümkün olduğu kadar ucuz tesbit edil
miı olmasına rağmen lstanbuldan İ~ .. 
baren Triyesteye kadar olan navul uze 
rindeki serbestisi dolayuile Loyitl Tri
yeatino kumpanyası her iki losnn navul 
yekununu 'hracat iskelelerinden itiba • 
ren doğru konşimento ile Triyeste için 
aldığı navul mikdarile hali tevazünde 
tu~ak suretJ:le ihracatçılarımızı yekiin 
itibarile gene yüksek navul tediyesine 
mecbur bırakm.,ktadır. Bu kumpanya bu 
sene Karadeniz limanlarından Triyeıte 
için doğru konşimento ile fındıklarımızı 
17 liraya nakletmektedir. İnhisardan ev
vel Karadenizden lstanbula kadar olan fır' 
d.k navlu 6 lira ve lstanbulda aktarma 
Ücreti ton ba§ına 2 lira iken inhisar tari
feaile navul 4 liraya ve aktarma 1 lira
ya tenzil edilmiş olmasına rağmen, ken 
di vapurlarımızla lstanbula getirilecek 
fındıkları lstanbulda aktarma almak au 
retile Triyealleye kadar 12 liraya naklet 
mektedir ki hu ıuretle yekun itibarile 
doğru konşimento ile aldığı navul ile le 
~azün husule getirmektedir. Bu şekilde 
ıkatrmalı nakliyat! ücretile doğru nak'I 
licretini hali tevazünde tutmaktan bu 
kumpanyanın maksadı aktarmasız nak
İyatın terdh edileceğinden bilistifade 
lstanbula kadar olan ücreti nakliyeyJ de 
ekndiaine inh'aar ettirmektir. Hatta De
nizyolları if lellmeai tarafından ecnebi li
manlarına stanbuldan yapılacak bütün 
aktarma eıyanın münhasıran Loyit Tri
yestinoya verilmesini ve huna mukabil 
ücurab nakliyenin tenzili esnasında bir 
itilaf akdi için vaki teşebbüs de Loyitl 
Triyeıtino kumpanyası lstanbuldan Tri
yeateye kadar olan navul mikdarını 12 
liradan 1.070 kuru.a tenzil etmeğe mu
vafakat etmit olmakla beraber, aradaki 
130 kurut farkın Den'zyollan lşletlmesi
ne kalmasında ve yekun itibarile ihracat 
çıdan kendi doğru nakliye ücreti olan 17 
liradan daha aşağı alınmamasında ısrar 
etmittir. 

Bu kumpanyanın Karadeniz iskele -
lerıimize uğrayan vapurlarının ekserisi 
aktarmasız ve doğru nakliyatın tercih 
ed'lmeainden bilistifade uğramadıkları 
ecn~bi iskeleler için mesela: Triyestleve 
sefer yapmadıkları halde Triyeste için 
İakelelerimizden yük alarak hu :viiklo~i 
lıtanhulıta hu iskelelere uğrayacak ken
di diğer bir vapuruna veya başka bir ec 
nebi vapuruna aktarına etikleri ve bu 

suretle Türk vapurlarına inhisar ebneai 
lazım gelen lstanbula kadar olan nakli
yat kısmını da navlunundan da istifade
ye bilmüvazaa te§<ibhüa ettikleri görül
müştür. lktısat vekaleti ihracat malları· 
mızın ucuz nakillerini llemin için yuka
rıda yazılı te§oebbüslere karşı mukabil 
tedbirler almı§br. 

Bu tedbirleri ıöyle hülaaa edebiliriz: 
Türkiye sahilleıUnin bir noktasından 

d•ğer noktasına kadar yapılacak nakli -
yat kabotaj kanunu mucibince Türk va 
purlarına inhisar etmesi icabettiğinden, 
limanlarımıza uğrayan ecnebi vapurla
rının kendilerinin gitmeyecekleri ecnebi 
limanlar için yük alarak bunlan lstan
bulda veya diğer bir Türk limanında ma 
lın gideceği ecnebi limanına uğraya • 
cak başka bir ecnebi vapuruna aktarma 
etmeleri kabotaj kanununa muhalif gö
rülerek bunu menebniş!lir. 

Binaenaleyh Iimanlarunıza uğrayan 
ecnebi vapurları ancak kendilerinin se
yir programında mevcut olan ecnebi Ji. 
manlar için ihracat mallarımızı alabile
cekler, yoksa kendi uğraycaklan her • 
hangi bir ecnebi liman için bu mallan. 
mızı alarak lıtanbula veya başka ecnebi 
bir limanda başka vapura aktarma ede
miyooeklerdir. lnhiaan işleten Türk va
purlarının doğru konşimento ile naklede 
cekleri ihracat emteamız için inhisar ta 
ıUfesindeki Ücre\lerıl<!n yapılmakta olan 
yüzde 20 tenzilab yüzde 50 ye iblağ e
derek ihracatçının tediyesine mecbur kal 
dığı navul mikdannda mühim bir tenzi. 
lat daha yapılmııtır. Mesela yüzde 20 
tenzilatla Gireaondan lstanbula kadar 
4 liraya nakledilmektle olan fındrklan • 
mız bu suretle 250 kuruşa lstanbula ge 
ıtirilecektir~ 

htanhulcfan itibaren mesela Triyeıte 
gibi rakipsiz sahalar için yukarıda izah o
lunan şekilde müvazene yapmak sureti
le navullan tezyit teşebbüsleri karşısında 
da alınacak mukabil tedbirler vekaletçe 
derpiş olunınuıtur. 

lstan · ulda aktarma meselesi 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Evvel 

ce İstanbul limanında çok mikdarda ak 
tarma yapılırken şimdO inhisar tarifele 
rinin yüksekliği sehebile bu muamele -
nin durduğu ecnebi vapur kumpanyala
rının lstanbula aktarma ve llranoit edil 
mele üzere mal göndennemeğe karar ver 
dikleri ve bu suretle aktarma işinin P+i
reye İntikal etmekte old'u'ğu yolunda 
bir fik · r vard rr. • 

Halbuki burada İstihdaf edilen nak
liyaU doğrudan doğruya ecMhi limanla • 
rından gel•jp kendi ]imanlarımız için J .,_ 
tanbulda aktarma edilerek trans.it gide-

cek ecnebi ithalat eşyasıdır. 
lstanbul bilhassa Karadeniz ve Mar 

mara limanlarnnlZln transit' aktarma 
merkezidıi.r. Bu halde ecnebi )İmanlann
dan doğrudan doğruya tesbit etmek bu 
hususta hükme esas teşkil edecktir. Bu 
limanlar ihtiyaçlarının kısmı mühimmini 
lsı!anbuldan çekerler Bu meyanda Av • 
rupa mallarının kısmı müh'mmi de la
tanbula çıkarak buradan taksime uğrar. 
Bu limanlamnıznı doğru olarak ecnebi 
limanlarından celbettilderi eşya bu ha • 
valide yapılan inşaata ait malzeme, ray 
]ar ve mümessili ve nadiren de bazı tüc .. 
carların dıoğrudan doğruya getıirl~ikleı:U 
toptan ağır ve aktarmalarında külfeti 
mucip yüklee münhasır ve b:naenaleyh 
mahduttur. Hariçten gelip Karadeniz 
limanlarına lsı!anhuldan aktarma sureti 
le transit geçen eşyaya ait aşağıdaki is• 
tatistikten netJicenin menfi olmadığı an• 
!aşılabilir. F iltakika: 
1933 ıeneıi Temmuzunda 69 Ton .. .. " 

Aiuıtoıunda 

Eylülünde 
90 
70 

.. 
" " ., B. T eırininde 205 1, 

Bu istatistik de göstiormektedir ki 
inhisar tarifesinin tatbilo tarihi olan ey
Julden itibaren bir tenakus mevcut değil· 
dir. Bilakis tezayüt vardır. Binaenaleyh 
neıriyab vakıada iddia olunduğu Üzere 
bu tekildeki aktarmalar başka limana 
kaçnuı; değildir. 

lzmir ihracatçılarJnın kararı 
Ecnebi kuınpanyalanrun ihracat 

mallarımızı ücreti nakliyelerini yük
sek tutmak için aralarındaki rekabe
ti haldırarak ekseriya bir tröst ha• 
!inde çalıştıkları malıiınrur. Bilhassa. 
İzmir ihracatçılarnnız her sene bu 
müfkillle karşılaımaktadırlar. Bu trös 
tün incir ve üzüm nakliye ücretlerini 
( 45) Şiline kadar çıkardığı ""ki ol· 
muıtur. 

Hatta hu tröstün karşısma rakip 
olarak çıkan bir laveç vapur kum
panyasımn rekabeti navlunların teDo
ziline ve binaenaleyh ihracatçılan
mızm çok müstefit olmalarına müea. 
sir olmuıken mezkur tröst her türlü 
tedbire bat vurarak bu İsveç firma
sını rekabet aahasmdan çıkarmıtbr. 

Son zamanda da yine bu tröstün 
karıısına çıkan bir rakip Norveç fir. 
maaının rekabeti neticesinde navu]Jar 
(45) Şi!jnden (12,5) filine kadar düt 
mÜ§ ve lzmir ihracatçıları bu yüzden 
yüz binlerce lira menfaat görmüş ol. 
ması ü.Zerine bu firmanın da tröst 
tarafından ayni akibete uğratılmak 
istenilmesinden haberdar olan lktı
sat vekaleti derhal Jaznn gelen ınaı-

(Başı 1 inci sahifede) 
bir zatbr. 

Mösyö Fufaa dün hize yeni tica• 
ret mukavelesinin ana hatlannı §U 

suretle anlattı: 
- Müzakeratm Ankarada çabuk 

bitmesi, bütün siyasi mahafili hay
rette bırakb. Çünkü bazı devı!etlerle 
aktedilecek ticaret mukavelesi mü· 
zakeratının hazan aylarca devam et
tiği vakidir. Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki mukavelenin bu kadar az 
bir zamanda imza edilmeai, iki dev .. 
Jet arasındaki te§riki mesainin pek 
kuvvetli olduğunu gösterdi. Müzake
re, pazarlık vadisine dökülmeden 
dört celsede ve her iki taraf için en 
iyi şerait dahilinde hitam buldu ve 
Türkiye ve Yunanistanm menafiine 
muvafık neticeler elde edildi. 

Mukavele 1 §Ubattan 31 temmu· 
za kadar alb ay müddetlidir. Ve mu
vakkat mahiyettedir. Mukavele mu
cibince Türkiyeden Yunaniatana, Yu
naniatandan Türkiyeye ithal edile
cek mahsulat için her iki tarafa mü
sait ıerait bahtedildi. 

Evvelce aktedilen ticaret muka
velesi mucibince Yunanistan, Türki
yenin Yunanistana yaptığı ithalatın 
ancak yüzde be§i nispetinde Türki
yeye ithalatta blilunabiliyordu. Son 
ve müddeti biten mukavelede bu nİs• 
pet yüzde 30 za çıkanlmışb. Yeni 
mukavele mucibince Yunanistan, ilk 
üç ay zarfında Türkiyenin Yunan.ia
tana yaptığı ithalatın yüzde kırk be
ti nispetinde, ikinci üç ay zarfında 
da yüzde e!lisi nispetinde Türkiyeye 
ithalatta bulhmacakbr. 

Görüyorsunuz ki, vaziyet her hal
de Türkiyenin lehinedir. Çünkü Tür
kiyenin Yunanistana yüz liralık itha· 
latma mukabil, biz Türkiyeye ancak 
elli liralık ithalat yapabileceğiz. 

Türkiyeden Yunaniatana ithal edi
lecek eşya ıunlardır: Maden kömürü, 
hayvan, taze ve tuzlu balık, te•·eya• 
ğı, zeytin çekirdeği, nebati kökler, 
odun, keten tohumu, pamuk tohumu, 

ni tedbirleri almış ve mahalli ticaret 
odasının ihracatçılar nezdindeki te
ıebbüslerile bu Norveç finnasınm de
vamı faaliyeti ve binaenaleyh navul
ların dütüklüğünün muhafazasını te
min edebilmek üzere bu rakip fir
maya ihraca! mallarmıızm Jaakal yüz 
de 20 miktarının verilmesi kendi men
faatlerini müdrik olan lzmir ihr,... 
catçılarınıız arasında kararlastınlmı§· 
tır. 

peynir, yumurta, buğday ve hubu· 
bat, nohut, fasulye, balıtla, mercimek, 
gramofon plakları, doldurulmuş film, 
eski demir e§Ya , kümes hayvanları, 
gibi şeylerdir. 

Yunaniatandan Türkiyey"' ithalat 
enaaı da ıunlardır: 

Acide oulfurique, acide chlorkyd
rique, acide nitrique, eter, kolled· 
yon, trebentin ruhu, sülfat de fer, 
sülfat de sut, sakız, cam, damacana, 
§İşe, galon, pamuk ipliği, basküI, zi
raat makineleri, jelatin, nebati ma
ya, çiçek ve sebze tohumu, pamuk 
mensucat, heykel ve büstler, alümin
yüm mutfak takımlan, gramofon plak 
)arı, karbonat de potas, keten yağı, 
kürek, vernik, yün mensucat, hırda
vat eıyası, sanayide müstamel yağ· 
lar, madeni boyalar, asetilen, katran, 
karpola edevatı, kimyevi gübre, di
namit, hasır fapka, mektup kağıdı ve 
alelıimum sınai mab~ulat. 

Vasi bir teşriki mesai planı 
hazırlanıyor 

Mösyö Fufaı hundan aonra Tür· 
kiye ile Yunanistan araamda ikbaa• 
di sabada vasi bir teşriki mesai pla· 
ru hazırlanmakta olduğunu aöyliye
rek dedi ki: 

- Bu hususta Ankarada bir pro
je hazırlanmaktadır. Bu projenin 
ana hatlan tunlar olacakbr: 

1 - Sanayi siyaseti. Sanayi siya• 
setinde Türkiye ile Yunaniatanda in
ki§afa müsait olan sanayi gözden 
geçirilerek Türkiyedo inkitafa müs
tait olanlar Türkiyeye, Yunanistan. 
da inkitafa müstait olanlar Yunaniı· 
tana bırakılacakbr. Ve her iki hü
kıiınet diğerinin müstait olduğu sana· 
yii, kendi memleketinde yapnuyacak
tır. 

Büyük sanayie gelince, bunlar i-
kiye ayrılacak, yansı Türkiyede, ya
nsı Yunanistanda yapıolacakbr. 

Sanayi aaha•mda yapılacak bu 
te§riki mesainin faydalan pek bariz· 
dir. 

Türkiye ve Yunaniatanın 20 - 22 
milyon nüfusu olduğu kabul edile
cek olursa, •mai mahsulat, çabuk 
müşteri bulacağı gibi maliyet fiyatı 
da daha az olacakbr. Bu suretle ta· 
kip edilen mü~terek sanayi siyase .. 
tinden her iki memleket istifade e
decektir. 

2 - Müıterek harici ticaret siy• 
seti. lktısadi teşriki mesainin ikinci
si de harici ıiyaaette iki hükfunetin 
müşterek bir siyaset takip ebnelerİ· 
dir. Tütün, iiziim. incir, zeytin ve 

5 

.pigeri lfleg?er 

Reetüllahm'dan nakil 
24-12-933 akşamı Noel Hz. la&nm 

doğduğu mahalde inıa ediJmit olan 
Bectüllahm'deki kilisede icra edilen 
ayin o akıam saat 22 de Londra rad· 
yosu tarafından mevcut kablolardan 
istifade edilerek nakledilmit ve Lond 
radan bütün Avrupa merkezlerine ve• 
rilmiştir. 

Bu nakilde geçen senekinden daha 
muvaffak olunınuş ve her hangi bir 
yakın mahalden nakledilmiı kadar .i 
yi iıitiJmiştir. 

--o-

Yugoslavyada radyo 
1934 senesinde Yugoslavyada kuv• 

vc>tli merkezler çalışmıya baılıyacak
tır. Şimdiki Belgrat civarındaki 2,5 ki· 
lovatlık istasyon 56 kilovata çıkarıla
caktır. Merkez Belgrada yakın olan 
Mokia'te olacai<tır. 

30·12-933, pazartesi akıamı 21 ,O: 
Viyana radyosunda taganni edec~...l 
olan Viyana operası mugannilerin· 

ned Koloman Pataky 

Fırka grup unda 
(Başı 1 inci sahifede) 

verildi, 
4 - Bursa mebusu Rüttü Beyin mu 

amele vergisi tahakkuk uıulünün yeni • 
den tetkikiyle islahına dair verdiği tak• 
rir okunarak kendisi ve bazı hatipler ta 
rafından dermeyan edilen mütalea dinlea 
di ve Maliye vekili tarafından bu müta
lea varit görülerek takririn Hacı Meh • 
met Beyin takririni tetkik edecek olan 
encümene havalesine karar verildi, 

5 - lstanbul mebusu lbrabim Tali 
Beyin l ıtanbul adliye binası yangını haı. 
kında verdiği takrir okunarak mumailey 
hin ve diğer hatiplerin mütaleaları din· 
lendi ve adliye vekaleti vekili beyin tat 
minkilr cevabı tasvip olunarak müzaker, 
ye nihayet verildi. 

~-----o•~-------

Gaziantepte kurtuluş 
bayramı 

GAZiANTEP, 26 (A.A.) - G111< 
zi Hz. nin onuncu cümburiyet bay• 
ramı miinasebetile Halk Fırkası ile 
Halkevine armağan ettikJeri imzalı 
fotoğrafileri Antep kurtuluşunun 12 
inci yıldönümü olan diin binlerce halı 
kın t.evinç tezahürleri içinde fırka ve 
evin salonlarına aaılmııtır. 

GaziantepliJer bu kurtuluş gÜnÜn• 
de büyük kurtancının bu kıymetli 
hediyeaini halin ve istikbalin bütün 
nesilleri için daimi bir kuvvet mem• 
baı olarak taziz ve tebcil ettiler ve 
önünde eğildiler. 

Kurtuluı bayramı çok heyecanlı 
geçmiı, şehitler mezarında kahra• 
amnlarm habraaı tebcil olunmuıtur. 

Aktam haJkevinde Antep mu.ha• 
rebeai menakibini, destanlarını, fÜl"
lerini ve temsil ıubesinin piyeslerini 
ihtiva eden zengin bir müsamere ve
rildi. 

zeytin yağı aabılarmda her iki hüku
met, rekabeti bırakarak, bu mahsulle
rin hariç piyualarda birden satılma• 
bnı temin edeceklerdir. 

3 - Gümrüklerde rüchanlı tari• 
feler tatbiki. Türkiye ile Yunanistan 
hemhudut olduklarından gümrükler• 
de rücban!ı tarifeler kabul edebilir· 
~er, bu da gÜmrÜk ittihadına doğru 
atılacak bir adını olacaktır. 

Ankarada bu esaslar etrafında 
çalıtılmaktadır. Mesai ilerleyince, ge• 
lecek ay zarfında Yunan milli ikb· 
sat na.zın Mösyö Pesmazoğlu Anka
raya gelerek Türkiye ricali hükUmel!l 
ile bu mesele etrafında temasta bu
lunacaktır: Bu mesele o za~an etraf• 
Jı surette müzakere edilecektir. •• 



Satılık Otomobil 
Külekapı Maliye 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 
tılacaktır. Taliplerin Şubeye müracaatı. (7033) 

9743 

I 1\11'? KTIMA NDANLICI SA.AL. KO. iLANLARI 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i
çin almacak 8000 kilo yufkaya 
talip zuhur etmediğinden 30-
12-933 cumartesi günü saat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Ş'.'\rtnamesini ~örec!d~~ her 
giin ve pazarlıgma ıştirak ede· 
cek'erin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalına Ko· 
misvonunda hazır bulunmala-
n. (714) (7100) 

• • • 
Maltepe Piyade atış mekte-

binde mevcut bakır malzeme· 
,.;"' cilalandınlması 31-12-933 
p,.zar günü saat 15 le pazar· 
lıkl" yapılacaktır. Taliplerin 
belli. saatinde Merkez Kuman 
danlı~ Satınalma Komisyo· 
"""da hazır bulunmaları. 
(715) (7099) 

• • • 
Eslcişehir Hava Makinist 

Mektebi ihtiyacı için 150 adet 
karyolaya verilen fiat pahalı 
vnrüldüğünden pazarlığı 28-
12-933 perşembe günü saat 
15.30 za bırakılmıştır. istekli· 
terin belli gün ve saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmalan. (716) (7096) 

• • • 
Gedikli Küçük Zabit Mek

tepleri ihtiyacı için 1890 adet 
eı ve yüz hav.u3u ile 75 adet 
balar hamam tası 28-12-933 
perııembe günü saat 14 te al~
ılı münakasa ile satın alma
c kt.r. !]artnamesini görecek 
leı in belli saatinde Merkez 
Kuma~danlıiı Satınalma Ko
misy .lnunda hazır bulunmala
rı. (646) (6721) 9240 

• • • 
Kuleli Asken Lisesi talebe-

leri ihtiyacı için 1209 çift da
h ı.i ve 1209 çift harici fotin 
30-12-933 Cumartesi gunu 
saat 15 te kapalı zarfla satın 
a;macaktır. Şartnames'.ni gÖ· 
receklerin her gün ve münaka 
rasma iştirak edeceklerin tek· 
lif mektuplarını belli saatin
den evvel Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(645) (6722) 9241 

• , 

Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 30,000 kilo siyah 
zeytin danesi 13-1-934 cumar 
tesi günü saat 16 da aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatin
de Merkez Kumandanlığı sa
tınalma komisyonuna müra-
caatlan. (687) (6995) 

9620 
• * • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 20,000 kilo kuru 
üzüm 13-1-934 cumartesi gü
nü saat 14 te aleni münakasa 
rin belli gün ve saatinde Topha 
rin belli gün ve satinde o T pha
nt:de Merkez kumandanlığı sa· 
tmalma komisyonuna müra
caatları. (686) (6996) 

9621 
• * 

Yollama Müdürlüğünde 12 
No. lı mavunanm aleni müna
kasa ile satışma talip çıkmadı
ğından 27-12-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da pazarlıkla 
satılacaktır. Almağa talip o
lanların teminatlarile Tophane 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma Komisyonuna gelnıe
ları. (708) (7027) 9727 

... .... 
Maltepe Askeri Lisesinin 

650 takım harici elbisesinin 
kapalı zarfında talip çıkmadı· 
ğından 27-12-933 çarşamba 
günü sat 14 te pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin belli saa
tinde teminatlarile Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmele 

ri. (709) ( 7028) 9728 .. ,,. 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiya

cı için bir reis koşum hayvanı 
30-12-933 cumartesi günü sa· 
tın alınacaktır. Hayvanı olan
ların mezkUr gün ve saatinde 
hayvanile birlikte Dolma bah
çede Üçüncü Kolordu Hayvan 
hastanesi Baş Baytarhğına mü 
racaatlan. (711) (7077) 
-------------------:9770 

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

(10527) 9021 

merbut kıt'at ve müessesat ı J J ı 
ihtiyacı için 35,000 kilo sabu- ş ve şçi 
nun 13-1-934 cumartesi gilOO '-----------ı 

Milıiyet bu •Ütunda İf 11e ;,çi i•ti-
saat 15 te kapalı zarfla alma- ;yenlere ta11auut ediyor. Jı .,. İfçİ 
caktır. Taliplerin belli gÜn iııtiyenJer bir mektupla lı büro-
ve saatinden evvel Merkez Ku mıua müracaat etmelidirler. 

mandanlığı satınalma komis- İş aranıyor 
yonuna teklif mektuplarını ver 
meleri. (6994) (688) 

9619 
••• 

Merkez Kumandanlığına 

Tarihi roman: 11 

lllJlim irfan 17 ya§mdayiın okur 
yazanm ticarethanelerde veya avu
kat yazıhanelerinde ayda on veya on 
heı lira mukabilinde çalııahilirim. 

Adrea Milliyet gazetesinde irfan 
Pendik. 

Güneşin Oğlu 
- Beni hiç görmüyor musun ... ? ı 
ihtiyar kadın, oğlunun teeaaürü

nü gidermeğe çalıttı: 
- Seni yirmi altı yıldan beri gö

rüyorum, Yavrum! Bundan sonra 
görmesem de, yanımda hissetmem 
kafidir. Sakın beni yalnız bırakıp 
bir yere gitme! O vakit gözlerimin 
yatı içime dökülür vı!beni yakar .... 
Sen kabilemizin başısın, yavrum! 
Biz hatsız ya,ayamayız... Sen ya
nımızda ve başımızda durdukça, 
yurdumuzun güneti sönmiyecek ve 
içim üzüntüden kurtulacak. .• 

'f * 'f 

Bora, ansına söz vermişti. (Sert 
elli) den bir yere ayrılmıyacaktı .. 

••• 
(Asu)lardan biri: 
- Yurdumuza (metum rüzgar) 

el uzatmıt·· Ulun hatun gece uyur
ken, batından esmiş.. Gözlerini 
söndürmüş .. 
Demişti. 
Bu ıöz kabile arasında çarçabuk 

yayıldı. 

!azarı: lskender FAHREDDiN 

Bu felaket haberi herkesi tela· 
p dütürmüftü. 

İhtiyar, gençler.. Bütün kabile 
efradı, her sabah günet doğarken 
dağların eteklerine yayılıp: 

- Sen yurdumuzu felaketten 
kurtar! 

Diye yalvarıyorlardı. 
Aktamları da nehir kıyılarına 

dökülüyorlar, günet batıncaya ka
dar saçlarını, başlarını yolarak, 
ağlatarak, Ulun hatunun gözleri
nin açılması için, hep bir ağızdan 
dua ediyorlardı. 

Kabile efradı, nehir boylarından 
ortalık karardıktan sonra, içlerini 
saran derin bir üzüntü içinde yu
valarına dönerken, Bora, yollarda 
ağlafan kafileleri görüyordu. 

Türklerin (Ulun hatun)a kartı 
gösterdikleri aayğı ve sevgi, eşsiz 
denecek kadar derin ve kuvvetlidi. 

Ulun hatunun gcizlerinin biran 
evvel açılması için, yüzlerce insan 
kendi gözlerinin kapanmasına raz: 
oluyorlardı. 
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WRIGHT SiKLON ~ESI ILE l\IUCEHHEZ 

LİNDBERGHLERİN YİRMİ BEŞ BİN 
• • 

• MiL TAYYARE SEYAHA TLERI 

• * .. 
M. M. V. Satmalma Komis

yonundan : 
Ordu ihtiyacı için 584 kalem 

muhtelif laboratuvar alatı tıb
bıyesi kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. ihalesi 8-1 • 
934 pazartesi günü saat 14 te 
dir. Taliplerin Şartnameyi gör 
mek üzere her gün öğleden son 
ra ve münakasaya iştirak ede 
ceklerin de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat mektuplarile 
Ankarada M. M. V.Satmalına 
komisyonuna müracaatları. 

XIREN ıkmal euiklerı tayyare seyahati esnasinda 
Colonel ve Madam Charles Lindbergh Tahti Kutbu 
~imaliden Menatıkı Harreye kadar her ne\i derecatı 

sulıunet içinde Labrador, Grinland, Avrupa, Afrika \'e 
Cenubi Amerika üzerinden uçtular, ve ayni zemanda Bahri 
Muhiti Aılasıyi ~arktan ve garpten geçtiler. Kendilerini 
bütün bu scyanaıleri esnasında ıru;ıyan bir kanatlı Lockheed 
Sirius ıa}'yaıcsi Wrighı siklonlu yedi yüz on beş at kuwetinde 
makine ile mücehhez idi. Bundan matla makine bütiln bu 
seyahat esnasında mıikemmcl suretle hızmeti ınihanilriyede 
bulundu-iftihar edilecek bir eser. 

Pan American Airways System namına ıcra ettigi bu seyahet: 
ten Amerıkan Bahri Muhuti Atlasi rlava yollari programı 
için çok büyük hizmeti görülecek malumat getirdi. -

(3430) (5925) 9515 
• • • 

WRIGHT SİKLONLU 

YEDİ YÜZ ON 

BES AT 
• 

KUVVETLi 

MAKİNE 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
pazarlığa konulan 113,000 ki
lo kuru fasuıyaya talip çıkma 
dığından ihalesi 28-12-933 
Perşembe günı.i saat 14,30 a 
bırakılmıştır. i alipfürin pazar
lığa iştırak için o gün ve vak
tinde rmdıklıda Kol Ordu ;:;a. 
tınalma Komisyonuna müra-

Wright makineleri ve Colonel Lindbergh tarih yaptılar. Ik.i 
yoz yirmi at kuvvetli Wright " kasırga " makinesi kendini 
"Spiril of St. Louis" içinde, Bahri Muhuti Atlasi üzerinden 
muhteşem uçuşu esnasınde, Parise götürdü. Beş yüz 
yetmiş beş at kuvvetinde Wright siklon makinesi Colonel ve 
Madam Lindberghi Kolombia kazasında Wru;ington, D.C., 
dan Simali Kanada ve Alaskanın buz çölleri üzerinden 
Japonyaya vr Çine götürdü. 

Ayni zemanda bu en son ve en uzun seyahatleri esnasında 
yedi .Yü~ on beş at kuvvctind~ Wrig~t .siklonlu makine 
kendılenne mükemmel suretle hiımet gorclü. 

Colonel Lindbergh dünyanin en büyük ıki nakliye sistem
leri olan Pan American Airways SyHem ve Transcontincntal 
& Wesıern Air idarelerine müşaviri ilmi hizmetini görür. 

\.Vriglıt ıik.tonlu makineler Cemahiri Müttafikayı Amcrilcada ve bütıln 
dünyada ~hca hava yollarında kulJarulan seri ve en son modellere: 
göre yapılmtf olan nakliye tayyareleri ile Ccmahiri Müttafika ve kir~ 
Ü{ ecnebi devletrin ordu ve bahriye harp tayyarelerinin en asn 
modelkrinin imalinde kuvvet temini için kullanılmaktadır. 

caat.arı. (5,.8) (703i>) 
9733 

Türkiye Hukumetinin harp tayyareleri Coloncl ve Madam Llndbcrgb 
tarafindan kullanılan modeller tarzındakı Wright aik:lonJu mak..inclcr 
ile mucchhczdirler. 

••• 
K. O. ve 1. F. kıt'atı ihtiya

cı için pazarlığa konulan 
48,0JO kiıo mercimeğe veri
len fıat pahalı gorüldı.iğünden 

CURTISS-WRIGHT CORPORATION 
30 RockefeUer Plaza. New York, U.S.A. 

ihalesi 2.:S-12-933 perşembe gü ----
nü saat 14 te bırakılmıştır. Ta- ğı ilan edilen 1,35 - 1,40 yük
liplerin pazarlığa iştirak için sekliğinde iki adet nak'iye ko
o gün ve vaktinde ı- ındık.ıua şum beyğir veya katırına ta
Kolordu Satmalma Komısyo- lip çıkmadığından ihalesi 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Kapah zarf münakasasmda verilen fiat pahalı görüldü· 
ğünden pazarlığa tahvil edilen (34500) ~~.kısa kol v5 
bacak çamaşır pazarlığı 30-12-933 cumartesı gunu saat 1 
ten 16 ya kadar yapılacağından isteklilerin ilk teminat mak· 

nuna müracaatları, (547) 28-12-933 perşembe gÜnÜ saat 1 
(7052) 9736 15,30 za bırakılmıştır. Taliple 

>t- >t- >t- rin pazarlığa İştirak için o gün 
ve vaktinde hayvanlariyle bir-

K. O. ihtiyacı ~İn pazarlığa likte Fındıklıda K. O. Satınal· buzile birlikte Komisyonumuza müracatları. (7090) -konulan 76,000 kilo hamam o
dununa talip çıkmadığından i- "'.., Koınisvonnna gelmele~i. 
halesi 28-12-933 perşembe gü (546) (7072) 9769 
nü saat 15 şe bıralolmıştır. Ta • • • 
liplerin şartnameyi görmek ü- M. M. V. Satınalma Komis-

-· -------
SATILIK KAGİR HANE 
Kadıköy iskelesine yakın 7 odalık ve 

havadar kagir hane banyo, au, hııvagazı 

elektrik tesiaatı. Galatada Tünel civa· 

rmda : HRISOVELONI BANKASl'na 

müracaat. ( 11136) 9603 
zere her gün ve pazarlığa İşti- yonundan : 1 

rak için de o gün ve vaktinde Muhafız alayı için yaptırıla
Fındıklıda Kolordu Satına} cak Üç adet pavİyon kapalı ...... ------------------
ma Komisyonuna müracaatla zarfta talip çıkmadı~mdan 

n. (545) (7071) 9768 pazarlığa konmuştur. ihalesi 
'f. 'f. 'f. 

3-1-934 çarşamba günü saat 
K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ça- 11 dedir. Taliplerin Şartname 

talca Mst. Mv. ihtiyacı için pa yi görmek üzere her gün ve pa 
zarlıkla 14,000 kilo Pirinç alı- zarlığa iştirak için de o gÜn vel 
nacaktır. İhalesi 28-12-933 vaktinde Ankarada M. M. V. 
perşembe gÜnÜ saat 11 dedir. Satınalma Komisyonuna mü
Taliplerin şartnameyi görmek racaatları. (3447) (7103) 
üzere her gün ve pazarlığa iş- 'f. 'f. 'f. 

tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KO. na nıüracatları. (551) 
(7108) 

• • • 
Gülhane tatbikat mektebi 

ihtiyacı için pazarlıkla alınaca-

K. O. ve 1. F. krt'alarile Ça 
talca mst. Mv. ihtiyacı İçin pa
zarlıkla 8,000 kilo kuru incir 
alınacaktır. ihalesi 28-12-933 
perşembe günü saat 11,30 da
dır. Taliplerin nümune ve pa-

zarlığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KO. na müracatları. 
(552) (7107) 

• • • 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti

yacı için pazarlıkla 280,000 
kilo odun satın alınacaktır. 1 
halesi 30-12-933 cumartesi gÜ 
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde Fındıklı
da K. O. Satmalma Komisyo
nunda bulunmaları. (550) 
(7102) 

Şehrin çobanlarından biri, bir çin gözyaşı dökmiyen ve içi sızla- -Reiıimin ağzından çıkan ıöz-
ak,am, günef batarken, nehir ke- mıyan bir fert yoktu. leri size aynen aöylemeğe geldim. 
narına ko,arak: • • • Dedi .. Ve gözlerini Ulun hatu-

- Tannm, sen Ulun hatunun nun yüzüne dikerek, sözüne başla-
gözlerinin açılması için benim göz- Bir teklif: "Kızımı almaz- dı: 
lerimin kapanmasını istiyorsan, it- san, yurdunu yakacağım!" - Biz göçebe lıalinde yafayan 
te ben, gözlerimi kendi elimle sön- döğüfçÜ bir kabileyiz. Fakat, bun-
dürüyorum! Fratm cenup kıyılarındaki Türk- dan sonra göçebelikten kurtulaca-

Diyerek, evvelce hazırladığı kız- leri zaman zaman tazyik ve i'zaç e- ğız .. Ur kasabasına göz koyduk .. 
gın milleri gözüne çekmif ve der- den yerliler, son günlerde, o civar- Fırat kabilesi, bu kasabayı sizden 
hal yere yuvarlanmıttı. daki (Ur) kasabasını da sıkıttır- satın almak istiyor. Kabilenin bu 

mağa ve vk aık baskınlar yapmağa isteg"ini reddederseniz, kasabada 
Bu fedakarlığı gösteren çoban batlamıftı. kan gövdeye çıkacak ve sonunda 

biraz yaşlı olduğundan, can acısı- Yerlilerin batında (Frat) kabile- biz Ur kasabasını cebren alacağız. 
na dayanamamıttı .. • · · · b l d 

sı reııı u unuyor u. Ulun hatun katlarını çatarak 
Ulun hatuna bu hadiseyi haber. (Ur)lular bir kaç defa Ulun ha- göğüs geçirdi .. 

verdikleri zaman, zavallı kadın- tuna Frat kabilesinden tikayet et- Günef'İn oğlu hiddetinden kıp-
cağız çok müteessir oldu, ve oğlu- mitler, ırzlarının ve mallarının da- kırmızı olmuştu: , 
na: ima tehlikede olduğunu söyliyerek -Türkler, para ile yurt satmaz-

- Yavrum, bu millet yaşamağa yardım istemitlerdl. Iar. Kabileniz bir memleket sahibi 
ve dünyaya yayılmağa layıktır. Sa- Günef'İn oğlu bir sabah annesi· olmak istiyorsa, bunu yeniden ya
kın soyunu söndürme ... ! Senin a- le konuturken, Fırat kabilesinden pabilir. Ur kasabası Ur'luların de
nan için kendi gözünü söndürmek- bir elçinin geldiğini haber verdiler. ğil Türklerindir. Türk sınırlarının 
ten çekinmiyen bir adam, yurdu Ulun hatunun canı sıkılmıştı. Fa- bir başındaki Türk, öbür başında
tehlikeye dütünce neler yapmaz.. kat, oğluna bir tey söylemedi. ki yurtdafının selameti için kanını 
Ne kahramanlıklar göstermez.,? ! - Elçiyi buraya getiriniz, senin- dökmekten çekinmez .. Reisiniz çok 

Dedi. le konufurken ben de bulunmak is- tan beri Türklerle döğüşmemite 
Ulun hatunun kurtulması ve ye- terim. benziyor! 

niden dünyayı görmesi için kendi Dedi. Fırat elçisi tehditkar bir tavırla 
gözlerini oyan çobanın hikayesi Fırat kabilesi tarafından gelen sözüne devam etti: 
çarçabuk dilden dile, köyden kö- batı (Agel) li ve siyah sakallı bir - Biz su aygırlarile de döğüşme 
ye ve kabileden kabileye yayılmış- adam, sert bir tavırla içeriye girdi.. sini bilen ve ölümden yılmLyan in
tı. • Ulun hatunu ve Boray'yı selamla- ıanlarız. Sizinle ancak kan karışık-

sa etraftaki bütün Türk köyleriııİ , - ,, .... 
ve Ur kasabasır."I baştan başa YU.:. 
cağız .. Mallarını yağma edecegıı 
ve genç kızları tımarcılarımızlıı.t 
evlendireceğiz. Bizden niçin neft~ 
ediyorsunuz? Biz de sizin gibi gö:ı~· 
le gören, kulağile ifiten, sizin gibi 
dütünen, sizin gibi konuşan insaıı· 
larız ! Kanımızda zehir yok ki, kil' 
nınıza karışmasından korkuyors~· 
nuz ! Oğullarımız, soyunuzdan bıt 
kızla evlenirse ne olur? Kızlarıuııır 
oğullarınızla evlenirse, iki ırkı11 

biribirile kardet olmasına yardılfl 
edeceksiniz! Haydi, söz veriniz bil' 
na .. Reisimizin kızını oğlunuzlll 
evlendirelim! 

Ulun hatun tüyleri ürperdi.· f.I· 
. . .. 1 . . d. ı k k 5111111 

çının soz erını ın er en, oca . 
hayali gözünün önünde dikilmişti· 

Orta Asyadan Dicle - Frat kıY1' 
larına akan büyük göçe ba,Iık Y11'. 

pan (Güneş) in vasiyetini hatırlıı.d 1 • 
/tfJ' "Oğullanmın kanına yabancı 

nı karıştıranlar, benim soyıvrıdıı" 
değildir ... ,, dil 

Elçinin tehdidine (Bora)nııı 
canı sıkılmıştı. 

11 
- Reisine benden ve anaınd11 

• 

selam söyle, dedi, eğer Ur kaaıı.b; .... 
ama bir daha el uzatırsa, bütüıı ·ııi 
hileleri ayaklandırır ve kabile11 

nehre dökerim. 
Bitmedi). Türklük aleminde Ulun hatun i- dıktan sonra, yere diz çöktü: lığı yüzünden dost olabiliriz. Yok 

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

• 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 27 KA.NUNUEVV·EL 1933 7 

'!'.. • • ~ı ~ '•& •• /-

. STANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

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

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Knrustnrl 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sİ· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler i~.in sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına bq 
lira tenzilattan istifade ederler. i 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9'.116 

~Eskişehir eker Fabrikası UenizyotJar1 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar-zade 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kHodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. Han Tel. 22740 ·---

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

UGUR vapuru 29 birinci Kan 
CUMA 15 te Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidİlte Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Şar· 
köy'e uğrayacaktır. (7112) 

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. 

~~------------~ 
Bartın yolu 

SEYYAR vapuru 28 Birinci 
Kanun PERŞEMBE 19 da 
Sirkeci nhtımından kalkacak. 
Giditte Akçqehir, Eregli, Zon· 
guldak, Bartin, Amasra, Kuru
cafile, Cide'ye. Dönüşte Amas
ra, Kurucaşileye uğramıyacak
br. (7109) 

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

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir 
• , ~ .,.' :, - - • ~~ ·~ ' 1 ' -~ • ' • • ' ,. • • • -

Hanımef-endilere Müjde 
Sıhhatinizi muhafaza etmek iıtrrseniz 

'' GISLA VED ,, Lastik Çizmeleri 
295 ve 345 kuruş 

mukabil:ııde zirdeki mağazalardan tec!arik ediniz 
BEYOGLU: İstikIM caddesi N. Amiralis 

BEYOGLU:fstiklal caddesi Kapitınidis Biraderler 
GALATA: Tünel civarında " Atliı ,. 

GALATA: Karaköy " Kundura Palaı ,. 

İSTANBUL: B•hçekapı "İstanbul Bonmareesi., 

İSTANBUL: Yenicami Çilingirler" Üç Yıldız,, 
İSTANBUL: Yenipostane Lastikçi Hüseyin Ilüsnü 

ÇARŞIYIKEBİR: Kalpakçılar Abdurrahman Beki' 

ÇARŞfYIKEBİR: Kalpakç•lar Mehmet Nazım . 

______________ 13336 ________ ı._,._., 

1 ISTANBUL RELEDlYESl iLANLARI 

İstanbul Belediyesinden : 
1 

Yeni Ölçüler kanun ve n İzamnamesine göre bu senenin 
31 Kanunuevvelinden sonra kanunun men ettiği ölçülerin 
kullanılması yasaktır. Bütün esnaf ve alakadarların şimdi
den metre, Kilo gram ve litre esası üzerine ölçüler tedarik et

" mesi la~dır. 1 Kanunusani 934 tarihinden itibaren kulla· 
ruldığı görülen yasak ölçüler müsadere edilecek ve kullanan
lar kanuna tevfikan cezalandırılacaktır. Halkımızın bu yüz 
den zarar görmemesi İçin biran evvel yeni ölçü tedarik etme 
leri lazımdır. Fazla izahat almak isteyenler yeni postaha· 
ne arkasında Beyker hamnda İstanbul mmtakası ölçüler 
ve ayar baş müfettişliğine müracaat edebilirler. (7065) 

-

Balat atalyası için alınacak 1200 adet Çiğdene tahtası 
250 kol ağacı, 200 taban ağacı, 1500 çift ispit, 6000 adet 
parmak, 400 başlık, Civata, yağlı boya, makap vesair mal· 
zeme kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şartname almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne mü
racaat etmeli, münakasaya girmek için de 248,5 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 15-1-934 
pazartesi ıriinü saat on beşe kadar Daimi encümene vermeli
dirler. (7083) 

DEVf ı:"T fYFMtRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

828 meşe makas traverı inin kapalı zarfla münakasası 
13-1-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare binasın 
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele 
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7025) 

9696 

Gedikp.aşada Jandarma 
Sa tı-aalma komisyonundan: 

Müteahhidi evsafına uygun olarak veremediğinden 129 
kalem tıbbi e•1evat mümaileyhin nam ve hesabına 31-12-933 

pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar pazarlıkla satın alına
caktır. Talipler şe··-Uti ve evsafı anlamak üzere istedikleri va 
kit pazarlığa ;ş~i!ra!~ için mezkU.. günün muayyen saatinde 
Komisyonumuza müracaatları. (7091)_ 

1 ı:.:MLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Yeni yapılan banka binası mermer 

imalatına ait münakasa 
1) Emlak ve Eytam Bankası Ankarada Bankalar cadde

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

2.) Taliplerin tekliflerini muhtevi zarflar 6 kanunusani 
1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat on ikiye kadar 
Umum Müdürlükte Katibi Umumiliğe ve lııtanbulda Şube 
Müdüriyetine bir makpuz mukabilinde verilmiş olmak lazım 
dır. MezkU.. güne kadar toplanan mektuplar 1stanbulda Şu
be Müdüriyeti nezdinde müteşekkil komisyonca saat on beş· 
te açılır ve teklifler beş gün zarfında bir karara iktiran etmek 
üzere Umum Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlüğe tev· 
di edilen teklifler Meclisi İdare huzurunda 1 1 kanunusani 
1934 te saat on beşte açılır ve Heyeti uınumiyesi baklanda 
ittihaz edilecek karar alakadarana tefhim olunur. ldare Mec· 
lisi dilediğine ihalede serbesttir. 

1 

3.) Münakasaya iştirak arzu edenlerin beş lira mukabilin
de mermer imalatına ait plan ve şartnamelerle teklif mektu· 
bu nümunelerini tedarik ve mündericatlarma göre mukteza
sını ifa eylemekle beraber mezki'ir evrakı İmza edilmiş bir 
halde Bankaya tevdi etmeleri lazımdır. 

4.) Tekliflere, teklif edilen bedelin % yedi buçuğu nisbe
tinde Milli Bankalarca muta teminatı muvakkate mektubile 
bu İşteki ihtısaslarıru müsbit vesaik raptetmeleri icap eder. 
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Gaziantep Vilayeti 
Defterdarlığından: 

• 

·;; - 1' ~ ~ 
"' ) b.tJ • .. :.s :.:: 

..C ...,0111 ao • • GI 1:, 
111 - ı:: ö ..c ~ ·:ı 

::?:: Vl u ;z; ~ t ~ .:::: 
Yahni Demirci Han 13 Kürkçi. Tahtani 23 

çarşısı yan Han oda 1 ahır 
na fevkani 43 

oda 

sa. ayyüş bacı va
kıf D. ve kısmen 
buğday arsası çık 
mazı 23ila11 No 
lu buğday anbar-
ları ve buğday a· 
rasası caddesi So. 
ayyüş bacı vakıf 
dükkanı ve bo -
yacı cami sokağı 
Ar. Fethiye med· 
resesi ve mezarlık 
önü tarik ve 1-15 
No.Iu dükkanlar. 

Evv.~l~~ ~~lkiyeti id.a~r:_ei hususiye namına ihale edilmiş iken 
taahhudunu ıfa etmedıgınden kanunun 8 inci maddesi muci • 
hince iha~~si.fes~e~lmiş o~an ~karıda evsafı yazılı Kürkçü 
hanının mulkiyetı yıne eski şeraıte göre bedeli 8 senede ve 8 
taksitte ödenmek şartile 31-12.933 tarihine müsadif pazar gü 
n~. saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile 
ml!z~yedeye çıkarılmıştır: Talip olanların yüzde 7,5 pey akçe 
lerını veya banka mektubıyle teklifnamelerini muhtevi kapalı 
zarfı ha~l olarak Gaziantep Oefterdarlığında müteşekkil sa 
tış konusyonuna1P1Üracaat eylemeleri ilan olunur. (6938) 
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ŞEKER 

N KAŞE N 
E: E 
0 Orip 0 
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Diş at,·.-ı/arına 
Romatizmaya A 

L L 
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- Yegane • 
1 ila,:tır. 1 
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2 
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12 kaşelik 
Kutuları isleyiniz 

Karadeniz sür'at 
• 
· yolu 

COMHURlYET vapuru 28 
Birinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhbmından kal· 
kacak. Giditte İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya. Dönütte bunlara 
ilaveten Pazar, Pulathaneye uğ. 
rayacaktır. (7111) 

~----------------~ Mersin sür' at yolu 
KONYA vapuru 29 Birinci 
Kanun CUMA 10 da Sirkeci 
nhtnnıııdan kalkacak. Gidişte 

1 lzmir, Aııtalya,Mersin, Payas'a. 
Dönü,te bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra
yacaktll'. (7110) 
~~~~~~~-·~ 

idaremize ait olup halen, Ter 
&anede fabrika ve Havuzlar Mü
düriyeti mavna çekek yerinde 
bulunan Berk motörü heyeti ha
zrruile ve pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin 5 Kanunusa
ni 934 tarihine kadar idaremiz 
Levazım Şefliğine müracaatla. 
rı. (7024) 9741 

TA Y'f ARE YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Çocuklar için en iyi Ydbaşı hediyesi hir 
Tayyare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 

binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikramiye yarım 
Milyon Liradır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Kilo Espestos Aleni Münakaıa 11 Kanunus;uıi 934 saat ı 4 to 
100 ,, Kurşun Levha ,, ,, 
50 ,, Pirinç tel kafes ,, ,, " " " " 
77 ,, Telli lastik Levha ,, ,, " " " " 

1000 Metre lzolalı tel ,, ,, " " " " 
4000 ,, Kordon tel ,, ., " " " " 
3000 ,, Soneri teli ,, ,, " " " " 

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

3000 Kilo Parça bez " " " " 
y k d . mık ,, " " ,, " " 

A u a~ a cms v~ . tarı ~azılı 10 kalem Levazımın ı ı 
Kanunusanı 934 Tarıhınde alem münakasası icra kılın ~ 
d tali lanl · k d acagın an . p o ar1:? yevmı mez r a şartnamesini görmek İste• 
yenlerın de her gun Kasımpaş:ıda Deniz Levazım S t l 
k . .. 

1 
a ına ma 

omısyonuna muracaat arı. c
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Umumi Neşriyat ve .Y_azı işleri Müdürü ETEM ızzÜ 
Gazetec1ltk ve /lfatbuacılılt T. A. ~-
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Türk Anonim Elektrik 
Şirketi Umumiyesi Biraderler ve Şürekası 

Galatada 1-~ezart:n Caddesi 1.3 numaraya 
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Zarif 

Kadın 
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Bahçekapı caddesi 

• 
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ın ı) ne 
Nakletmişlerdir. 

Telefon: 44720 

A • 
1 rı n a 

Saulam Ucuz 

Erkek Çocuk 

SUMER BANK 
Beykoz Fabrikası Kunduraları 

• 
Heyoğlu 

lıtiklil caddeai 

ar 
1 Aııkara ı 

Çocuksanyı caddesi 

ı 
Samsun 

Bankalar caddesi 
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Aıwtolu'da peraten4eci araıılJO' 
811 h Şartı umumi fepoıfterl 

11 le TOLEOO 
_ laıanbul. Sultan Hamam 
10<!53} HacOPUIO ttan NO- 36 

Telaton • 20620 , 

916'9 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi So.ı.ağı Cinsi Hiuesi Emlak Hiıseye göre mu• 
No.ıı No.ıı hammen kıymeti 
854 Kıtdıklly Osmanağa Aziziye KAgir hane J/3 13 734 T, L. 
842 Samatya Hacı Evhat İğri Dut Ahıap hane 1/2 14 600 ,, 
84 l ,, Hacı Hamza SarayCSnll 11 114 5 75 ., 
840 11 imrahor Çıkmaz aongarı. ,, 13,50/48 6 423 ., 
851 Tarabya Tarabya Soğuksu mevkii Tarla dönüm 8 3/4 39 eıkl 300 ., 
852 Toplaane Beyoğlu Çukur cuma Ağahamamı ve Tabancı Kigir aparbman ve dlikkiin 3124 2-31 5000 ., 
846 Y edikule Emine hatun Bucak bağı Ahpp hane 112 26 350 ,. 
834 Galata B•yazıt Marya eski Hvani Ki~ir hane ve arsa 2/6 15-17 2000 ., 
Yllıde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden Teya rayrimDb11dil bonoıile ödenmek ll:ıere yukarıda enafı yazılı gayrimenkullerin 

açık artbrma müddetleri bir hafta uıab!mııtır. Kat'ı ihaleleri 28/12/933 perşembe günü saat 15 tedir. Açık arttırmaya iıtirak edeceklerin 
yevmi meıkOrda nihayet 1aat on dCSrt buçuğa kadar pey akçelerini yabr•aları lazımdır. Senei haliye verıialle belediye rlisumu mliıteriye 
aittir. (7005) 

Bak er' ele ..... _1"AK 'de 
• n •• • v 1 

T-EL-EFUNKEN 

AVİZELER 

MASA LAMBALAAI 
VEtİTlİLER 

OYUN KAGITLARINDA TENZiLAT 
HilAliahmer Oyun kağıtları Satış memurluğundan: 
Ramazan ve Yılba,ı münaaebetile fiyatları indirilen yedi cins 

oyun kağıdının numaralarile tenzilat mikdarı &fağıdaki cetvelde göa
terilmi9tir: 

Numara 950 
il 122/2 
" 122/ 3 
" 222/ 1 
il 222/ 3 
" 200 
" 200 

1440 
1488 
1416 
1620 
1644 
1800 
1668 

kuruştan 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1008 kuruşa 
900 " 900 " 1008 " 1008 " 1416 

" 1296 
" 

satılmaktadır: 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cina. ve mevkii Senevi muhammen -

kirası 
Tophanede Kılıç Ali Paşa caddesinde 109 numaralı 408 
nahiye müdüriyeti ve maliye şubeleri binası altında 
107 / 7 numaralı mağaza. 
Ayni binanın Kaplan sokağı cephesinde 5numaralı120 
dükkan 
Ayni binanın yeni Şehirli sokağı cephesinde 30 
30 numaralı dükkan. 

Yukarda gösterilen dükkanlar hizalarındaki kıralar u
zerinden birer sene müddetle ve açık artırma usulile kira
ya verilecektir. isteklilerin 10-1-934 Çarsamba gÜnÜ saat 
12,5 da pey akçalarile müracaatları. R. (6987) 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. N. K. G. Cinsi eşya 
3 S A C C O 16/18 535 00 Parlak pilak imaline 

mahsus bakır levha. 
Yukarda yazılı bir kalem eşya 27-12-933 tarihinde artır 

ma ile satılacağından isteyenlerin saat 14 te İstanbul ithalat 
Gümrüğünün 6 No. Satıl! Anbarında hazır bulunmaları ilan o 
lunur. (6846) 

Bak er' ele 
Erkek ve çocuk Olçü üzerine kostüm 

• 
rınm ve yenilikl paltoların elbiselerinin 

-

En mükemmelini bulabilir iniz 
her zarif kadın Bak er ve erkeğin idealidir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___:: 
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