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PAZAR 
S HART 1933 

8 irci ıene No. 2538 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

ten ehi 
üşmanlığı 

A.NKARA 4 (Bqmuharririmiz
.) - Türkiyeye ecnebi düpııan 

isnat etmek burada yalnız bay 
e kartılaıımıYor, derin bir teea-

te de sebep oluyor. Biz ecnebile
hikimiyet ve tahakkümü dev

de, kapitülasyon demnde dört 
llımız ecnebi husumetile sanlı ol 
ğu milli mücadele senelerinde 
le ecnebilere qırı bir husumet 
. lemedik. Kemalist Türkiye f<>
. n bir nasyonalist değil; tam ma

ile bir realisttir. Esasen milU 
nliğimizi sevdikten, milli kültü
ınüzü benimsedikten sonra her
sin saygısını kazanırız. Ecnebi 
q•manlığı daha ziyade zayıflara, 
İzlere yaratır. Şereflerini, is tik
li erini müdafaa edemiyenler 
kalarına kartı kin beslerler, hu 
et ta~ırlar. 

insaf edilsin, Mustafa Ke
l Türkiyesi bu vaziyette 
İdir? Gençliğin zaman zaman te 
hür eden heyecanını ecnebi düt 

lığile tefair etmek, insafsızlık
~. Dünyanın en büyük, en ileri 
•eınleketlerinde buna benzer te
hürlere her vakit raslanır. Tür
İye muhakkak ki ecnebi huaume
ııin en az duyulduğu bir memle
ıttir. Türkiye halkı vaktile yerli 
hancı müstebitlerin idl'resi al
tıda idi. Dahilde sultanlar, lıariç
de kapitülasyondan istifade eden 
evletler hürriyet ve istiklal mef-
munu ortadan kaldırmı~lardı.Bu 

evri hepimiz hatırlarız. Böy 
bir zamanda hak olan, 

azife olan husumet hislerini 
/östermiyen Türkler, mutlak 
~İr hürriyet ve emniyet ıçın
~e y,..adıklan bu günlerde 

hisleri niçin }'8'atsınlar? 
Belki bir kusurdur; Türk

r kin tutmazlar. Onlar bi
ir ki iki milletin biribirine 
iütmanlığı bütün dünyayı a
lete verdi. Büyük harp biteli on
~. yıl oldu. Fakat o facianın acı
lııJarını h&I& çekiyoruz. Bundan 
~ ... ka devrimizin icabı fU ki mil
letler arasında sıkı bir tesanüt ge
lılt bir milnaaebet olmadıkça gü-
ün hayat 9eraitine kartı kona

lı:ıaz. Türkiyenin harici politikası
bı mali ve ikbsadf sistemini bilen
ler için vaziyet açıktır. Hiç bir ec
llebiyi dütman olarak almıyoruz, 
bilakis ecnebilerden her gün bir 
doıt daha kazanmayı dütiinü
~oruz, Beynelmilel politika it
lerinde daima bantmalara, 
'nlatmalara taraftar oluyoruz. 
l.tali ve iktısadl kombine-
ton)arda İle ecnebi serma-
)eıinin memlekette emniyet 
buJmaımı, menfaat ırörmeıini 
lemine ;ah,ıyoruz. E4eo: lürkiye
' de ecnebi dü,manlığı bulunsaydı 
böyle müsbet bir politika yapılabi

ı lir miydi? Biz bakikt kuvvetin mu 
· \>affakıyet vaııtaımm, mazarratta 
husumette değil, sevgide olduğu
llu anlamıt bir memleketin çocuk
larıyız. Bunu berkesin an!anıası 
hakikatin zaferi olacak. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT -------

telil 8. dönüyor 
fıtb•at vekilinin Kayse 
~i ve Slva•ta tetkikleri 

SiVAS, 4. (Milliyet) - lktiaat Ve
ltiıi Mahmut Celal B. dW. Kayaeriden 
bu.,,ya ıeldi. Kayaeride te.4 edilecek 
1>6nıuklu dokuma fabrilaunun in410 ma
hallini tayin edecelı: b>Ütehaaaıalan ...,_ 
flllcabnda ıetirdi. Kayosicle •ekilet 
llıüate,.., Hüınü, sanayii neociye mü
lthaaım llbami n au mübeııdiai Raşit 
~ı.,,. IT"P halinde müteaddit c:epb&
.,.den tetkikat yapmıtlardır• 
. Kayoeri mebuılan ile belediye Ye mee 

liai umumi azalan hep birlikte etütlerde 
~lurunuılap n fikirlerinden lıtifade • 
diııniıtir. Vekil Mahmut Celil B. "e 
llıütebauıalar iplik fabrikalı müdürü 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ankaralının 
Defteri 
Pttücadele •enef erln
clen meraklı hatıralar 

Osmanlı borcların 

ileri hatlarda bir Japon mülre:zesi. 

Japonlar Jehole girdiler 
Hatta bir çök yerlerde sedde da .. 

yandılar, istedikleri de oldu •• 
Çinliler mukabil taarruza geçecekler mi? 

CHlNCHOU, 4 (A.A.) - Ja- , 
pon tayyareleri, Jehol etrafındaki ' 
istihkaınlan bombardıman etmit- K'1ilırv ,...i._,.. ....... ~~ 
tir. Çin kıtaab, Pekine götüren 
Lanping yolu illikametinde çekil
mektedir. 

TOKlO, 4 (A.A.) - Japon kuv 
vetleri, Jehol tehrini itgal etmit
tir. 

TOKIO, 4 (A.A.) - Japon kıta 
ab, büyük ıedde pek yakın bulu
nan Lingyou noktasına vasıl ol
mu,lardır. Şimdi orada mola ver
mektedirler. 
PEKİN, 4 (A.A.) - Jehol ,ehri 

nin ıaat 12,40 ta düttüğü resmen 
haber verilmittir. Japonlar •ehre 
girmeden evvel, büyük bir muka
vemet görmüflerdir. 

Setteki geçitleri tutuyorlar 
TOK10, 4 (A.A.)- Çin askerle 

ri, büyük setteki geçitlerden ge
çerek timali Çine doğru çekilmek 
te devam etmektedir. Bu ıuretle çe 
kilen Çin kuvvetlerini büyük ıet
tin ötesinde takip için hiç bir te
'ebbüa yapılmamıftır. Bununla 
beraber, Japonlar Çinlilerin geri 
dönmesine mani olmak için bu ge
çitleri ele geçirmeğe hazırlanmak 
dırlar. Lin Kou ıreçidi, timdiden 
zaptedilmittir. 

Mukabil taarnu: mu? 

PEKiN, 4 (A.A.) - Çin kuv
vetleri, büyük ıeddin ötesinde·geri 
çekilmektedirler. Çinlilerin bir mu 
kabil taarruza hazırlandıklan söy 
lenmektedir. 

Reddedilen bir Japon talebi •• 
LONDRA, 4 (A.A.) - Nankin 

hükameti, Tiençin kumandanı Ce
ner~ Youauechoung'a kıtaatmı 
tehırden çekmesi hakkında Japon 
~andanı tarafından yapılan ih
tırazı reddetmeaini bildirmittir. 
Japon!~ .bu ~eplerini haklı ırös 
termek ıçın Çinlilerin Tiençin ka. 
lesinde asker bulundurmalannı 
meneden Boxerler protokolunu ile 
ri ıürmektedirler. Maamfaib, Çin 

• 

daima bu tehirde bir garnizon bu 
lundurmuttur. Çünkü Boxeller 
protokolunu imza etmit olan de• 
!etler bu husuata hiç bir itirazda 
bulunmamı.lardır. Japon talebi
nin reddedilmesinin Tiençin'de 
büyük bir gerginlik meydana g~ 
tirmesi bekleniyor. 

Siycul müncuebet lıesilmiyecek 

TOKlO, 4 (A.A.) - Çin elçisi, 
Çin - Japon münıuebetleri hakkın 
da Kuomintang'm içtimaında iza 
hat vermek üzere yarın, Nankin'e 
gidecektir. Çin hükfunetinin ıiya
si münasebetleri keıeceği zanne
dilmemektedir. Çünkü Çin maala
hatgüzarı, T okio' da kalmaktadır. 

Çin Harbiye nazın cephede 

ŞANGHA Y, 4 (A.A.) - Harbi 
ye nazırı Jehol'e hareket etmittir. 

Jehol'da vaziyet 

ŞAN HAY KUAN, 4. A.A. -
Rivayet edildiğine göre Çin kuv
vetleri, büyük seddeki Hıifenır 
Kou ve Chiehling Kou geçitlerin
den geçerek cenuba doğru kafile 
kafile çekilmektedir. 

Inhisarlara verilecek 
yeni şeklin tespiti! 

Heyet bugün işe başlıyacak 

1 
.. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

a · t itilifname • 
1 zaan , 

Osmanlı 
Borçları 

İtilAfname Parls'te 
imzalanıyor 

Osmanlı ba11kası 12 oılfyon
luk bır <iövlz avansı açacak 

ANKARA, 4. (Telefonla). - Os
mnnlı borçları hakkındaki yeni iti
lfıfna..,,., bugünlerde Parist'e imzala
nacakt:r .. 

Bundan ba~ka Osmanlı Bankasile 
akti mukarrer yeni mukavelename 
ayni günlerde iım:n edilecektir. 

Yeni mt;.kavelename bankanrn İm
tiyaz müddetini uzatmakta ve ihtiva 
ettiği hükiimlere nazaran banka hü
kumete 12 milyon lira mukabili bir 
döviz avamı hesabı açacakbr. 

Hükiimet her iki itilafnamenin tu
fki İçin Niıancla meclise verecektir. 

Kazanç! 
Kanun cumartesi Mec

liste görütülecek 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Çorum 

meb'uıu lamet Beyin teklifi Üzerine 
kazanç layihasının 
Mecliıte önümüzde
ki cumartesi gu· 
nü müzakereıine 
hatlanmaaı bugün 
kü toplantıda ta
kan-ür etmi~tir. 
Müzakeratın ha 

raret]i olacağı anla 
ıılmaktadır. Uyi 
hanm muayyen e · 
aaılanna itirazP 
hazırlanan meb 1ua 
lar oldutu gibi en 
cüınenler araaınd 
prepıip münakata 
lan olma11 da mub-
teıneldir. iSMET B. 

Uyih" _nİ&andan nvel k...bi ka
nuniyet t ~-: ktir. 

Zeytinyağ lan 
Takaıa tal: l tutulma

•• dilfÜnülüyor 
tlı:tıaat Teki.Jeti yeniden bazı ihraç 

maddelerimizin takıua tabi tutulma11 
için ehemmiyetle tetkikat yapmakta
dır. . 

Vekalet ihraç maddelerimizin atok 
miktarlarnu ,.., hariç pazarlardaki 
mevkilerini tetkik ettikten aonra ba
zı Ticaret Odalarmdan hangi madde
lerin takaaa tabi tutulabileceğini tet
kik edilerek aüratle bildirilmesini ia
temittir· Bu huauata malümabna mü
racaat edilen latanbul, lzmir, Merıin 
ve Samsun Odalan tetkikat yapmak
tadırlar. 

Söylendiğine iÖre, zeytin ,.., zey
tlnyağlanmızm takaaa tabi tutulmaaı 
.,..., itibarile kabul edilmit gibidir. 
Daha bazı maddelerin takaaa tabi tu
tulacaklan Wllfılmaktadır. 

• 
Kaçak kız 

Matrnaaeı Şor'- macerau henila 
dedikodulan mucip olmakta deH.m 
ediyor. Atina ıaze
teleri, Matmazelin 
babau M. Şor'un 
Vekili a.ukat Mus
tafa Adil B. in A
tina'ya giderak ınü 
ekkiü namına i•nç 
kızla temaaa ıeldi. 
iini yaıaruıludır. 

Mustafa Adil 
B. f41hrimizde bu. 
lunmaktadır. Adil 
B. dün kendiıile &'Ö 
rüten mubarrirl-
mize, lıtanbul'dan . İ . 1 oon ,.ünlerde hiç ~ 
aynlmadığnu, bah- M. Şor 14 JIGfUlda 
oolunan nkilin M. Şor Atina'ya ıi
dince anlatbft Yunan dava vekille
rinden biri olmaaı lazım ıeldifini, M. 
Şor'dan yeni malUınat almadığım IÖy 

lem.ittir. r 
,. 

Y•rın 
Milliget'te 

NOktelerinl felsdi gilrüşlerle 
süsleyen kıymefi edib'.mia 

Fani Ahmet Beyin 

iki Kafadar 

1 

Alman intihabı bugün! 
30,000 faşist komünistlere karşı 

büyük bir nümayiş yaptılar 
Poli• her yerde tiddetli tedbirler aldı 

BERLIN, 4 A • 
A. - Wolff A
jansından: Ya
rın yapılacak İn· 
tihabat esnasında ııo.e7<.:!' 
emniyet ve süku· 

nu muhafazası i
çin Berlin zabıta 
sı gayet tiddetli 

tetbirler almıfbr. ~~~~~~ 
BERLlN, 4 A. liı 

A. - Hitlerin 
bir tayyare ile 
Şarki Prusyaya 
gibnek üzere Le
histan toprağın
dan geçeceği ve 
hu esnada Le
histan aleyhinde 
bir nutuk söyli
yeceği haberi sa
bah gazetelerin
de heyecan uyan 
dırm19br. Maa
mafih, Dantaig 
koridorunun Al
man tayyareleri
nin geçebileceği 
yollar arasında 
olduğu söylen
mektedir. Lehis
tan toprağı üze 
rinde tayyare ile 
uçarken bir nu-

Alman faıtıtlerl Berli11 ıokaklarında relıle
rlnl ıe/A.mlıgorlar 

tuk söylenmesi ihtimali pek azdır. 
Çünkü bu mesafe ancak bir çeyrek 
&&at sürmektedir. 

Naz.ilerin geçit resmi 
BERLlN, 4 (A.A.) - 30.000 Na 

zi, önlerinde muzika ve bayraklar 
olduğu halde dün öğleden sonra 
Berlinin göbeğinde Brandebourg 
kapromda bir l'eçiı resmi yapımt-

}ardır. Maksatları, "Kızıl Şehire"e 
yeni zimamdarlarrn büyük bir kuv 
vte sahip olduklarını göstermek ve 
30 ikinci kanun 1933 tarihinde te
sis edilmit olan rejim dütmanlan
mn bu kuvveti ııözönünde bulun
durmalanm ihtar etmek idi. Öa
lerinde bir süvari manpsı ve bir 

(Devamı 6 ınct uhifede) 

Maarif ıslahatı şamil bir 
şekilde yapılacak 

Maarifte ıalahat yapmak üzere toplanan Ankaradaki mütehassıs 
heyet mesaisine devam etmektedir. Öğrendiğimize göre bu komisyon 
Maarife ait bütün kanunları, nizamnameleri ve talimatnameleri yeni
den tetkik etmektedir. Bunlar üzerinde hayli mühim tadilat yapılmak
tadır. Bilhassa mekteplerdeki den proğramlan, mualliınlerin mesai 
tarzlan ve tekli değittirilmektedir. 

İstanbul Şişli ile Taksim 
arasına giriyor! 

Bu, sılılıati de tehdit t1digor 
Ş..bir budutlannm 1'iıtik911 daral

makta olmauru tehire.ilik Ye halkın 
aıhhati noktalarından tetkik elmit .,,. 
bazı aevabn fikirlerini almıtbk. 

Buııün de ayni mevzua avdot edi
yoruz. 

Nakiye H. ne diyor? 

Vilayet daimi encümeni u:aımdan 
Nakiye H. diyor ki: 
"- Ben tehir budutlarmm l'eni9le

meoine taraftar değilim. Çünkü tehir 
ıenİ§ledikçe iıleri çoğalıyor n bu yüa 
den onu devamlı kontrolumuz altında 
bulundurllllllYoruz. 

Şiıli ile uğraprken bqımua bir 
Mecidiye köyü çıktı. Ve yann daha 
kim bilir nereleri çıkacak. 

Y alruz ıunu .öyleyim ki tehrin bu
cünkü inıaat tarzmm tiddetla aley
hindeyim. Yükaek apartunanlar, teh· 
rin muhakkak ki ubhab Üzerinde fe
na teıir yapıyor. Bari buna mukabil 
ıehri aüzelleıtine ... Her taraf, apar
tımanlarla dolduktan oonra manzara 
deiİfmİI, ukııık, dar aokaklann iki 
tarafmda yüluelen bu zevkıiz bina
lar, tehrin bedii zeYkini boDDU§tur. 
Ben tahoen, tehir dahilindeki evlerin 
ıenit bahçeler orta11Dda yapılmaama 
taraftarım. 

Sonra latanhulun hu kadar temiz 
havalı yerleri var. Boğaziçi, bu temiz 
havalı yerlerden biridir. Halbuki bu
ralara eıki rağbet kalmamıtbr. Bizim 
halkımızda tuhaf bir zihniyet vardır. 
Vesaiti nakliye paraaını hesap ederek 
daima merkezi mahalleleri aayfiyele
re tercih ederiz. 

Nakiye H. Buim Omer Pf. 

difimiz parayı kiralara zammedenek 
&'ene oayfiyede oturmak, tehirde otur
maktan daha ucuz oldufunu görürüz. 

Tabiabn lıtanbula en büyük ihaa
lll olan Boiaziçinin tenleruneai için o
ralara medeniyetin baılıca vaaıtala
rmdan biri olan elektrik ııığmm bir 
an evvel girmesi lazımdır. Boğazın 
hiıarlardan yukan kıammda ioe he· 
nüz elektrik ıpğı yoktur. 

Efer Boiaz oahillerinde küçük, fa
kat içinde konforu bulunan yeni ihti
yaçlara uygun evler yapılacak oluraa 
Boğaziçi 20 - 25 ııene evvelki rağbeti 
tekrar kazanacaktır." 

Besim Omer P1. ne diyor? 

Dr. Pr. Beoim Ömer P9. da demit
tir ki: Pek yakında Milliyet sü

'"nlaruıda o ltugac11ksınız. 

inhisarlar umum ınüdürlüğü it
lerini tetkik ederek bir ıılabat ra
poru hazırlıyacak olan M. V allace 
Clarck'in riya.seti altında mütehaa 
ı~z heyetin bugün tehrimize gelme 
ıı beklenmektedir. Mütehasaıslu 
bugünden itibaren ite bqlıyacak
lardır. Bu zevat için lnbisa•lar U
mum müdürlüğünde odalar hazır
lanmıttır. Mütehassıslar maiyetin
de alb mütercimden mürekkep bir 
büro tetkil edilmittir. Müteha1111-
ların yapacakları tetkikata esas 
olmak üzere inhisar idarelerinin 
bugünkü vaziyetini gösteren bir ra 
por , hazırlanmı,br. Bu rapor, in
hisarlara ait bilcümle kanun ve ta 
limatnamelerle birlikte İngilizceye 
tercüme edilmittir. Mütehassıslar 
mayıs nihayetine kadar itlerini bi-

tirerek raporlarını vereceklerdir. lnhUarlar U. M. Hiianii B. ı ' 
ıerlevbalı yazılarından ilk 

makalesi yarınki Mil!iyet'te 
çıkaca1<tır. J-',.Jbuki sayfivelerde ev kiraları, 

çok düşüktür. Nakil vaaıtalanna ver-

"- lstanhulun nüfusunun bir mın· 
takl\da toplanması aıhhat İçin fevka

CDevamı 6 mcı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 116 

93f elô.ketleri ve lgnatief 
İgnatief teminat veriyor 

Konferans kararlannm reddi uze- Yenin ki bu kumandan, Abdülazizi 
rine altı büyük Avrupa devleti mu- tahttan indiren adam olduğu için, 
rabhaılarile aefirlerini lstanbuldan Abdülhamidin gözünde fÜpheliler 
çekiyorlardı. Fakat aefirler, maala- ııraaındadır. Serdarıekrem Apti Pa
hatgüzarlarıru ve maiyetlerini hıra- ıa da Rusya ile muharebeye imkin 
kacaklardı. lpatief ciderken Neli- yoktur, diyenlerdendir. Fakat Hüae
dof ile Onu'ya talimat verdi. Padi· yİn AYni Patanın adamı olduğu için 
~ahı Mitat Pqadan Ye mefrutİyetten pad;.ah ona da İnanmaz. Gururlan 
soğutmak, elaltından umutlar Yere- harekete ıretirilen Redif Pafa, Da
rek Türkiyeyi Avrupaya karşı hare- mat Mahmut Pata, lngiliz Sait Pata, 
ket ettirmek, ecnehileri ve hıriati- muharebe taraftandırlar. Mitat Pa
yanları Türklere emniyet edemez ha- ta. belki yürekten muharebeyi İlte
le getirmek bu talimatın anahatlan mez. Fakat halka kendini aevdirmek 
idi. enditesile İlter istemez yüluekten uç-

fgnatief, yıllanfanberi lı:urdufu maktadır. 
dolabı lstanbulda emniyetle çevirebi- - Altı yÜz bin aakerl .. Bu, dütü• 
lecek ellere bırakarak, imperatoruıı. nülecek bir ıey, Nikola ! .. Diyelim ki 
aon tereddütlerini de izale etmek ü- bu çoktur; üçte biri mübalağadır. 
ıere Kişnev'e doğ-nı yola çıktı. Fakat bizim dört yÜz binimize Türk-

93 felaketlerini hazırlayıcı -Rua ler de bir o kadar askerle karıı du
entrikalan yıllarca yorulmaz bir rurlana gene tehlikedeyiz demektir. 
gayretle ç;vrile çevrile, artık felake- - . Hatmet!im, bir kere Türklerin 
tin patlama nokbuma Yarmı'tı. . . aakerınden bır kısmı olduğu yerden 

. . . lumddıyamaz. Ciritten, Y anyadan, 
Bırıncı kumın sonu Henekten, t,kodradan bir nefer ek

ikinci kısım 
93 felaketleri ve Ayutafanoa 

muahedesi 
-1-

Hişırın• ordu9ihında bir 
konuşma.. 

ailtemezler. Biz harbe girince Sır
bistan da yeniden muharebeye atıla
caktır. Türkler, Sırplar ve Karadağ
blarla Her99klilere karşı asker cön
dermeğe mecbur olacaklardır. 

- iyi ama, biz taarnız edeceğiz; 
onlar müdafaada bulunacaklar! Ka
leleri de asker .. ymalı. Rwçuk, Si
listre, Şumnu gibi kalelerin içinde 
yirmi bin Türk müdafaa ederse kar-

lgnatief, iaim babaaı Çar 
Alekaandr'm huzurundaydı. 
kisi konuıuyorlardı: 

ııaına kırk elli bin asker göndenneli-
ikiııci . 1 

yız .. 
Gene i- - Göreceksiniz, h....,etlim, Türk-

- Ey, Nikola, Türklerin bili na
sıl? 

- Tam iatediiimiz kertededir, 
hatJlletlim, bunca aeaedir htanbul
dayım. Onlan zayıflatacak biç bir 
tedbiri ilımal etmedi- Şimdi lıtan
bulda Türkler fırka forluı parçalan
mııtır. Kimdi Abdülbiıı:e acır, o 
tahtında ol1aydı ;.ıer bö.,le ıritmezdi 
diye bütün Jön - Türklere la-t e
der; kimiai deli Maradm taraftan
dır, tekrar onu tahta Çlkarmalı diye 
feaat kaynabr; kİmİli Abdlllhamide 
yaranmafa, ba Yeeile U. ikbale -
ie çall§ır, kİmİIİ Milat Pataya yar
dakçılık eder, Millet MecliU hayal· 
]erile avunur. Hiç biri ötekile birlet· 
mez; hiç biri milli birlik duypaına 
bealemez. Bu ka.....ı..r.ı., ... ubua 
ülküsüz halk, ilk YW"Ufla darnıadafm 
olacakbr. 

- iyi ama, Sırplan f-. bald.e ,_. 
re YW'dalıir. 7 

- Gücünüze ırim . ı, batmetlim, 
ama, korlr.ana bu Sırplar çok fena 
asker. . ı...ı.mu: Onlardan çok daha 
azlık olan Karadaflılar, iizerlerine 
ordular gönden1mqk- ,._;lmedi
ler. Halli Bilelu Ya Mad- aibi bir 
kaç muzafferiyet bile elde ettiler. 

- Ama, Çemayef'in raporlama& 
cöre Türkler de aılan ıribi döğiifü
yorlarmı .. ? 

- Hatmetlim, Türk neferi, Rua 
neferi cibidir. Az bir yiyeceğe kana
at eder. iyi kumandanı oluna ölüme 
bile atılır. Aslan cibi döğüten onlar
dır. Fakat Türkiyenin en iyi ordula· 
rı Sırbistanda, Karadağda, Boana • 
Henekte yıprandı. Taze, dinç ta
lim görmü, asker, yorgun, taburla
rm mevcudu yan yanya eksik bir 
hale geldi. 

- Görüyonun ya Nikola, biz bu
rada iki yüz elli bin aaker topladık. 
Yüz elli bin aıker de Kafkaayada 
toplandı. Yalnız, bütün bu kadar 
fedakarlıktan oonra, Tiirlderi eze
mezıek diye korkuyonım. 

Çünkü. muharebeye baıladıktan 
sonra hezımete uiraraak içeriden, 
dısanda" bütün dü'1Danlar üatümüze 
saldınrlar. 

- E~~n ohı~z, ı...nettim, cale
be edecegız. Turklet" altıyü:ı: bin ao
kerimiz var, diye öğ-ünüyorlar• fakat 
en İyi kumandanlan ha kad...'. asker 
çıkamaz, çıba da taliınaia ıulrenlir 
İse yaramaz diye açıkça söylüyorlar' 
Bendeniz latanbuldayk- Sırbistan: 
dan gelen Süleyman P...., Abclülba
mide bile açık açık IÖyledi. Bereket 

ler daha ilk adımda peritan olacak
lar. Çünkü aralarında birlik yoktur. 
Biribirlerine ırüvenmezler. Şimdiki 
padİf&h hem korkak, hem nhimll, 
hem de kimaeJe inanmaz bir adam
dır. Biz Tunayı ceçer seçmez, neye 
luu-tı koymadınız cliTe ....-..keri de, 
aerdan da azleder. iyi Türk ceneral
lerinin hepli de sözünde fÜpbelidir. 
Ne Süleyman Pqaya inanır, ne Ah
- Eyüp Pqaya lfÜYenir, ne de 
Mubtar Pqaya itimat eder. 

- Ama bu 1&ydığm adamlar ba
ırün bep ordulann batında? •. 

- E .. t. Fakat lıtanbulda padİf&
hm Ye adamlanrun SÖZÜDde bunlar 
bep mahktlm adamlardır. Küçül< bir 
1arsmtı bunlan uçuracalı:br. Şimdi 
bir feY yapılmamau aalı:erin ırözün. 
de bunlarnı değeri Yar korlnuwıdan
dır. 

- Nikola, Ruayada çok zamendır 
liulnmnadm. Nihilistlerin ne kadar 
ileri ııittiğ-ini bilmezain.. Daha ıimdi
den zabıta benim için lwnılmut bir 
kaç ıuikast ketfetti.Bütüneairleri azat 
ettiiim halde a.-i de millet düpna
m diye öldürmek İltiyenler Yar. M,._ 
harebeye ııirdiğimiz zaman onluda 
bunlardan da adam bulwımıyacaiı 
lıeatirilemez. Sc>nra, biliyonun, Lon
drada Ruayayı küçük düıünnek ar
zusu ne kadar lnıvYetlidir. Hele Baş
.ekil Lord Beacomfield, Yahudilerin 
öcünü almak için Çarlığı elinden ırel
ae yok eder. Bunlan İyice düıünmek 
lizun. Rusya orduları bir kere yüz. 
geri ederae içeride Nibiliatler, dıta· 
nda lnırilizler, Fraıuı.zlar, Avuatur
yalılar, bep birden üzerimize 1aldıra
bilir. Babamın Sivastopol. acıaile 
canverdiğini unutmamalıyız. 

fgnatief'in içi 11kılıyordu. Bunca 
zamandır çalışa, çabalıya muharebe
yi hazırlamııken, son dakikada Ça
rm korkularl'- düpneaile fıraahn el
den kaçınaamdan korkuyordu. 

(Devamı var) 

Tahran sefaretimizde 
çay ziyafeti 

uMeuacer de Teheran" dan: Tür
kiye aefiri Hwre. B. cenaplannm 
muhterem refikalan Hanımefendi ta
nfmdan Türk aefarethanea.inde par
lak bir çay ziyafeti Yerilmİftİr. Birçok 
lran muteberanı ve kordiploma~ a
u.u loer noktai nazarda:a caıı1ı ve 
ırüzel olan ba :&İyafetlıe lıamr bahm
-.tanlır. 

Uludağda kış sporu 
Yeni tertibat almıya ve bazı 

tesisata ihtiyaç var 
Uludağda ski efleııc:eleri tertip 

ve bu kıf ıporlarmm yapılmasını 
tefmil için Türing klüpte lefekkül 
eden komite faaliyete geçmittir. 
Bu hususta tetkibtt& bulunmak Ü 

zere tehrimi&den Uludağma gi,. 
den T uring klüp heyeti dafda 
müthiş bir fırtınaya tuttdmu, ve 
güç halle Buraaya dönebilmiftir. 
Heyet, dün tebrimiu aYdet etmİf 
tir. Heyete riyuet eden Doktor 
Kilaidi, bu hususta Turinıı klüp 
riyuetine bir rapor verecektir. He 
yette bulunanların Yerdikleri mala 
mat& göre, Uludağındaki otelde 
yalnız bekçi vardır; dağda bir tek 
imdadı sıhhi merkezi bulunmama 
sı yüzünden heyet, dizboyu kar i
çinde fırtına cıkınca çok mütkül 
vaziyett kalm;tlJr. Bu terait karfı- ı çalq'Dakla beraber, orada tertibat 
ıında Buraaya dönen heyet, Ulu- alınması lazım geldiğini zaruri 
dağda ski eğlenceleri tertibi İçin görmektedirler. 

- -- -- -
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Rcosevelt 
Reisicümhul" 
Yapılan merasimde 
200 bin kiti vardı 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - M. 

Roosevelt'in cümhur reisliği ma
kamına gelmesi münasebetile ya
pılacak merasimde iki yüz binden 
fazla kimsenin hazır bulunacağı 
tahmin edilmektedir. Buraya bir 
çok halk gelmittir. M. Roosevelt 
ile M. HooYer, mütekabilen biribir 
lerini ziyaret etmi•lerdir. 

M. Rooseveli'in emniyeti için ... 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Za

bıta M. Roosevelt'in vazifesine 
ba,laması münasebetile yapılacak 
merasim ve ,enlikler esnasında 
yapılması muhtemel herhangi bir 
suikast teşebbüsüne mani olmak i
çin Reisicüınhura kur~un geçmiye 
cek huauai bir camekan içinde 
mevki almaaını teklif etmittir. Re 
isicüınhur bu ihtiyat tetbirini ka
bul etmem ittir. 

Ameıılkanın yeni ticaret nazırı 
VAŞiNGTON, 4. (A.A.) - M. 

Ölenler binleri buldu 
Japonyadaki zelzele felaketi 
etrafında dün gelen tafsilat 

TOKIO, 4 (A.A.) - Reımi ra
kamlara nazaran son zelzele ve or 
koz neticesinde 1535 kiti ölmüf, 
948 kiti kaybolmllf ve 338 kiti ya 
ralanmıttJr. Şimdiki halde bu ra
kamlar kat'i değildir. ölenlerin üç 
bin kitiyi bulmasından korkulmak 
tadır. 

TOKIO 4 (A.A.) - Arkasın 
dan yangın ve orkos çıkını, olan 
zelzele neticesinde ölenlerin ve 
kaybolanların aranmasına devam 
olunmaktadır. Müthit bir kar fırtı 
nası ve tiddetli bir soğuk hüküm 
sürmektedir. Bu hal, binlerce yurt 
suz kimsenin sefalet ve İztırabını 
arttırmaktadır. Japonyanın birçok 
yerlerinde münakalat inkıtaa uğra 
mı•tır. Zelzelenin bilhassa Ywate 
departımanı çok müteessir olmu•
tur. 1380 kiti ölmüf, 696 ki,i kay
bolmut ve 276 kiti yaralanmıftır. 
Yalnız, Taro ve 1' oni şehir~erinden 
847 kiti ölmüt ve bu tehırler he
men hemen tamamile harap olmu• 

tur. Buralarda takriben 5000 ev 
harap olmuftur. Bunlardan 3000 i 
orkos neticesinde mahvolmuftur. 
Bundan batka 6000 ev sular altın 
da kalmıttır. Felaket kurbanlan
nm ekserisi balıkçı ailelerine men 
ıuptur. 

- Ahaliden birçoğu sahilden tepe 
lere çıkarak felaketi oradan gör
mütlerdir. 

Felakete uğrayan iki mıntaka 
arasında fevkalade güzel olan 
kumsalile tamnmıt olan Sabichico 
nun ismi de söylenmektedir. Zel -
zelenin merkezi, Japon takım ada 
!arının manzarası itibarile en gü

zellerinden olan Kingwarzan ada
sı açıklarında olmur muhtemeldir 
Orkoz'a bu adanın 200 metre ileri 
sinde bulunan büyük bir çukurun 
sebebiyet vermi' olduğu söyleni
yor. 10 torpito muhribile 3 deniz 
tayyaresi Kamaichi'ye gönderil
mitlerdir. Roosevelt, M. Henry Morgenthau' 

u ticaret nazırlığına tayin etmiftir. 
M. Henry Morgentau imkan hasıl deki bankaların muYakkaten ka· son resmi muamele olmur muhte
olur olmaz buğday, pamuk fiatla- patılmuı için Federal Reserve meldir. 
rının iatikrannr temine çalıtacak- Bank mümeasilleri ile görüfmekte yeni Amerika Reiliciimhunı 
tır. dirler. uazi/eye baflarken 

Amerika meb'u.lannın fev- NEVYORK, 4 (A.A.) - Miıaou lN 
kallide içtimaı ri hükumeti, iki gün müddetle ban V AŞ GTON, 4 (A.A.) - Ha-

v AŞINGTON, 4 (A.A.) - Ye- kalann kapatılmasına karar ver- va açık ve güneflidir. Halk yeni 
b 1 · · • M. b_ • mı"tti"r. Reisicümhunın vazifeye L--lamuı ni me usan mec i11 reısı n&ın- ...., 

ney, bankaların vaziyetine bir ,._. -'L-- H b münaıebetile yapılacak merasim ,.- Ame.--U.....ın ar İye bütçesi .. 
re bulmak için kongrenin bir aıı ey yerlerinde biribirini itip sıkı,m-.. 
vel fevkalade bir içtinıa ya~ğı- V AŞINGTON, 4 (A.A.) - A- maktadır. Zabıt& tarafından fey. 
nr aöylemi,tir. yan meclisi 933 harbiye bütçesini kalade tetbirler almmıftır. Hallan 

Banka buhranı kabul etmittir. Bu bütçe 350 mil• evlerin damla-ı üzerine çıkmuı 
NEVYORK, 4 (A.A.) - Wyo. yon dolan. baliğ olmaktadır. menedilmittir. Amerikanın hemen 

minr Yalisl, meYduatm geri alın- M. Hoouer'in ıon reaml muamelesi her tarafından gelmit bir çok ai
muı nisbetinl yüzde 5 olarak tea- V AŞINGTON, 4 (A.A.) - M. vil polialer yeni Reiıicilmhurun re 
bit etmittir. Hoover 1933.34 bahriye bütçesini çeceği yollann etrafında ıırala-

CHIKAGO, 4 (A.A.) .- Ban. imzalamıttır. Bu imzanın M. Hoo- nan halkın araıına karıtmıt bulun 
gerler, llliinois hükilınt;,tı dahilin. Yerin Reisicümhur ııfatile yaptığı maktadır. 
··~·················· ,,,, ··~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

MEMLEKET 
9binin yüzü 

Menemende bir afla
mın üzerinde bulundu 

lzmirden bildiriliyor: - Bartın 
Ziraat Bankasından İstanbul Zira 
at Bankuma gönderilen 10 bin 
liralık kıymetli zarf Bolu merke
zinde açılmıf ve içinden 900Q lira· 
sı çalmmrftı. Bu meıele hakkında 
Bolu müstantikliği tarafından tah 
kikat yapılırken çalman paradan 
5 ıerili 20164 numaralı 100 liralık 
bir banknotun Menemende Musta 
fa oğlu Abdullah ağada olduğu 
anlatılmışbr. 

Abdullah ağa bu parayı lzınir
de Cemil ve Ahmet Efendilerden 
aldığını ıöylemittir. Bolu müstan· 
tikliğinin i'an üzerine bu mesele 
hakkında ,ehrimiz birinci müıtan 
tikliği tarafından tahkikata bat
lanmıttır. Müst&ntiklikçe Ahmet 
ve Cemil Efendiler İaticvap edile
cektir. 

M. Kemalpaşada Muhtar 
intihabı 

M. Kemalpaşa (Milliyet) -
Kazamıza ait köylerde muhtar ve 
heyeti ihtiyariye azalan intihaba
b büyük bir hararet ve faaliyetle 
deY&m etmektedir. Köylüler iki 
11ene müddetle köylerinin idarele
rini eline •••cek olan, köy kanu· 
nunun genİf Allhiyetler yerdiği 
bu heyetleri eeçmekte büyük bir 
alika ra.te~irler. 

Köy kanunu mucibince bu in
tibababn tuf>at •J'I içinde i]onal 
edilmit bulımmau liznn reldifin· 
den birçok köylerde daha aym ilk 
gününden itibarea. intihabata bat 
lanrlm .. trr. 

Şimdiye kadar kazaya tibi bu· 
luııan 126 köyden 120 ıinde muh
tar Ye heyeti ihtiyariye halan in
tihabı tamamoen ikmal edilmİf ve 
görülen limım üzerine bir kaç köy 
de dı: yeniden intihap yapbnlmıt
tır, dığer köylerin intihabatı da 
rakmda ikmal edilmit bulunacak· 
tır. 

Kaza kaymakamı Emin Bey 
intihabatla yakından alakadar ol
mu,, en dürüst ve kanuni fekilde 
neticelenmesi hususunda kıymet· 
li mesaileri görülmÜ!tür. 

intihabatın çok hararetli olma 
sına rağmen hiç bir hadise çıkma
mıştır. 

Vagon devrildi 
Gardöfren öldü, bir 

de ağır yaralı var 
Ayancıktan bildiriliyor: - A

yancık ormanlanndan yük nakle-
den Zmgal tirketi dekovilinde bir 
dolu vagon lnaltı istasyonunda 
manevra yaparken yoldan çıkarak 
devrilmif, gardöfren Yusuf vago
nun altında kalarak ölmü9tür. Di
ğer bir amele de ağır surette yara
lannıı,tır. 

Menemen gençler birliği 
Menemenden bildiriliyor: Genç 

ler birliğinin tertip ettiği konfe
ranılar devam etmektedir. Son 
konferansı kaymakam Ali Nihat 
Bey vermi9tir. Mumaileyh konfe
ranımda edebiyatımIZJn geçirdiği 
devirleri, divan edebiyatının met 
hur fairlerini izah etmif ve Fiizu-

1 !iden, Nef'iden bazı müntehap 
parçalar okurnllftur. Birliğin köy
cülük tubeai de açtlımftır. Bir 
mecmua çıkanlmıya batladıktan 
sonra.ne,riyat tubeıi de açdacak
tır. 

Maniıada bir bırau: 
Maniaadan yazdıyor: Uç dört 

rece enel Maniaa hapishanesin
den kaçan Mustafa iamindo bir aa 
bı~a.lı rece yanar bazı evlere gir
mıttir. Muıt&fa evvela toför Be
kir Efendinin evini yoklamı,, bir 
parça ekmekle bir çift liatik ayak 
kabı alarak çıkmrttır. Bundan son 
ra Fevzi Lutfi Beyin evine gide
rek J'atak oduma kadar çıkmıt ye 
bazı e,ya çalmıfbr. Firari kuaba
da görülmiit ve polise tabanca çe
kerek kaçDUfbr. 

Adapazan elektriği 
Adapazan Türk Tiearet Banka 

ıı hiaaedarlan heyeti umumiyeıi 
2 Mart pertembe günü içtimaa da 
vet edilmit, birçok mühim karar
lar verilmiftir; e:ıciimle Adapaza
n elektriğinin Belediyeden büsbü
tün bankaya devri h111Usunda gö
riifülmÜ! ve bu proje müttefikan 
kabul edilmiftir. Bu sene de te
mettü yüzde ondan 'Verilecektir. 

Akpm Benb tarafmdan iki "z 
!..:-ilik b" • -~ yu ""1' ır zı,, .. et Yerİ)fllİ!, müaa-
bebede bulunulmuttur. 
Edirnede matbuat cemiyeti 
Edirnede bir Matbuat Cemiyeti 

te,kiline teşebbüı edilmit ve ni
zamnamesi hazırlanarak Edime 
vilayetine müracaat olunmuttur. 

Kaçırılan kız 

Kardefi tarafından 
pıçakla V111'111acaktı 

Urladan bildiriliyor: - Urla
mn Çamlı köyünde bir kız kaçır
ma olmuftur. Hadisenin failleri i
le beraber kaçınlan kız Karfıya
kada yakalanarak Urlaya ııetiril
diler. 

Müddei umwnilikçe tahkikata 
batlandı. Evveli. kızın Yatı tesbit 
edildi ve derhal ıerbeı bırakıldı. 
ikinci hadise de buradan itibaren 
bathyor. 

Kız, dıtarı çıkar çıkmaz annesi 
kızının boğazına sarılarak sürükle 
mek İstedi. Küçük kardeti Hamza 
da yetiterek ablasının batına müt 
hit bir yumruk vurdu. Bununla da 
kanaat ebniyerek cebinden çıkar
dığı bıçağı ablasmm göğsüne sap
lamak istedi. 

Derhal yetiten jandarma ku
mandanı lsa Bey Hamzanın elin
den bıçağı aldı Ye kızı muhakkak 
bir ölümden kurtardı. 

Hamza hakkında takibata bat
lanmıfbr. 

Aydında oda intihabı 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz tica

ret odası intilıabı bit:irilmit ve birinci 
reislife Tuhafiyeci Ömer, ikinci reisli
ğe Şakir zade Ahmet, heaap müfettitli
iine Milli Bank müdürü Akil, azalılda
ra Ahmet Duman, Raif Feyzi, Raif mu
hittin ve ,ek.erci Ref'ık beyler seçilmit
lerdir. 

Bursa tarihi 
Buraadan bildiriliyor: Halkevi 

eaaılr bir Burıa tarihi yazmak i
çin lazım gelen malzeme ve vesai
ti hazırlamıf, aynca 3 kitiden mü
rekkep bir heyet ayırmıttJr. Bu 
grup mütekait Kimi!, Orta mek
tep tarih hocası Y llf&r ve Sanat 
mektebi muallimlerinden Şefik 
beylerden mürekkeptir. 

Aydın Halkevinde 
AYDIN, (Milliyet) - Memleket has 

tahaneoi sö:ıı hutalıkLırı miitehuaıu 
Dr. Şevket Bey tarafmdan Halkevi 18· 

!onunda Trahom hakkında çok kıymet
li bir ım.f_,,. verilııııiıtir. 

Bundan aonra ırenç aanatkir muallim 
Riza Bey tanfmdan YiyolonaelJe bir 
konaer verilmiftir. 

Bn salı bakteriyoloi Nuri Bey tara
fından firenği ve peqembe alqamı da 
muallim Hulusi Erdıığan Bey tarafın
dan - Halk bilğileri ve halk türlıüleıi 
- hakkında birer ko~s mlecelc
tir. 

Mahmut Esat Beyio 
bir makalesi 

IZMiR, 4 ( Milliyet ) - M 
1 mut Eıuıt Beyin AnaJol1111 

çıkan (Türk gençliği ileri) b(lfflll' 
kalelinde "hayat harekettir. J11/ıt 
lap yolunda hareket halinde bıılıt 
nan öz Türk gençliği, arkatıd1 

dünyalara sığmaz; bir tarih öniiıt 
de ufuklar almaz bir yarın uarJır 
Sen bütün bunların hakimiııin. J(.ıt 
duı erkek bütün bunlara ıen hii; a 
medecekıin. Tanri seni kem gö~ 
lerden kötü kant/ardan korıuıt/I• 
dedikten sonra makalesine fÖyl1 

Jeoam etmektedir: 
"Milliyetçilik yükıek ihtiliilinV 

zin yalnız prensibi değil bayrağı; 
dır" "Cümhuriyeti zaaf ile Jefl 
demir bilek, demir karakter, Jt 
mir irade ile koruyacaksın, öl 
Türklük için tek yaşama farlı nıil
liyetçilikte ihtilalin ortaya koyJıt 
ğıı prensipleri, uaııları can balı' 
ıına da olsa korumaktadır. (Jı 
Türk gençi bunları koruma datJI' ,. 
11nda seni hiçbir mes'uliyet ürkiJ~ 
miyecektir. Gazi felin 1ana b~ 
tıiı bilyiik emanet böyle Ytıfıya~ 
böyle y~atılacaktır" demekteıJıt-

Bütçe encümeninde 
ANKARA, 4 (Telefonla),,.. 

Bütçe Encümeni mazbata muhtJ!" 
rirliğine Bursa meb'ıuu Dr. GaliP 
B. •esilmiftir. 

Yeni Meclis yıllığı 
ANKARA, 4 ( Telefonla)--: 

Meclilİtı dördüncü devrem.. ail 
yıllr.lı İntİfar ebnİf ue meb'~ 
tcwzi edilmiftir. Yıllrlıta umwrıi İl 
tihapta Halk hrluuına meb'culJ 
namutliklerinin lronalması ~ 
müracaat eden 1196 uontafm ;.iJll' 
leri da ocınlu. 1 

Millet meclbl içtima• 
ANKARA, 4 A.A. - Büyli• 

Milleı MecliR bagiin H- Be~ 1 

riyasetinde toplanmqbr. 
Konya melnuu Kemal Zerim 8· j 

in, Ziraat Banluuı an-11 müdiJr/8 
filne tayini dolayuiyle mebrulıtltl Al 
tan Utilası olnmmltf oe kazatlf ""j 
,isi kanun l4yilıanmn 11elecek eti ~ 
martal miizakeresine bcıflmııbmt I<I 
n kabul edilerek toplantıya rıi/ılf 
yet uerıüni,tir. 

M edil pazartesi eilnlf toplan# 
caldu-. 

lzmfrde menenjit \ 
IZMIR, 4 (Milliyet) - Şehri H 

mizde menenjit uak'alan wörülnıl 
fe baflanmıf sıkı tetbirler aluunıf; 
tır. 

Dolar muameİAtı 
IZMIR, 4 (Milliyet) - Ameri· 

kada moratoryom haberi üzerin' 
bagiln bankalarda dolar maıt 
melesi yaprlmamırtır. 

Amerika bankalan 
kapah 

V AŞINGTON, 4 A.A. - Ame
rika ue 'ondra piyaııalan Ameri· 
kada bankalar hakkında ilan edi· 
len moratoryomlardan dolayı bil' 
gün kapalı bulunmuılardır. 

Karıılıklı yardım 
meselesi 

CENEVRE, 4 A.A. - Siymt ~ 
misyon Avrupa memleketleritı' 
mahıııu bir karplılılı yardım mWt 
kı yapılmasını ue bu misakın u/:J' 

1UU fİnufiden kabrıle karar oemıit 
lir. 

Komisyon ba mUalr ltakland' 
bir metin hazırlamak ilure malı' 
dut azadan mürekkep bir kamil' 
teJkil etmiftir. Ba komite lıazırlt:J' 
yacafı metni komisyona oer-k
tir • • 

iki ton atırlıtında 
Yuna• bahtı 

PALERMO, 4 (A.A.) - 10 ~ 
iki ton atırlıfmda bir Y amıa lıalıfl 'f'' 
kalarlıen ,-aralammılardır. 

Bulgar borçları 
PARIS, 4 (A.A.) - Bu1s111r Di,..-:ı 

Umumiyeai Müdürleriyle Frmaız, s; 
çikalı ve Felemenkli bamiller araaın tJ• 
ki müzakerelere eYYellıi cGn ve düı> 
Yam edilmiıtir. . 

Bugün tekrar heyeti umumiye ;çtı' 
maı yapdsnaaı muhtemeldir. 

Almanyaya geçen bif 
Çek tayyare•İ 

ALTOEDINC, (Bavyerada) 4. 1<1'· 
Volff ajaıuı bildiriyor: . rtJ.,-

Çekoslovakyalı uekri tayyareciJe 
biri, dün burada yere inmi!tir. ,, 

Bu tayyareci, bir cezadan kaçıp;,
tulmak için hududu geçtiğini aö~I . .,ı-· 
tir. Tayyareci, bir ihtiyat tedb~,.tJ• 
rak tevkif edilmit ve tavvare. "'" 
re olunınuıtur, 

.. .. 

l 
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Ekonomi 

Bire karşı üç milyon 
On beş günde ihracahmız lehine 

böyle bir fark var 
Gümrük ve lnbiaarlar Veklleti ı,,_ 

tatiatik ve Tetkik Miidiriyeti 111bat 
aymm son 15 ııünlük ithallt ve ihra
catını toplamııtır. 

Hazırlanan iatatiatik bula..,.ma 
göre 15 giinde ithalatmıızm 1,991,747 
liralık bir kıymet· göatermeaine kartı 
ihracatımız bunun 1,308,624 lira faz
laaile 3,300,371 lira olmUJtur. 

Bu auretle ıuhat aymda ithalatmwı; 
4, 765,047 ve ihracatımı• 5,820,663 li 
ralık bir kıymet göatermektedir. 

Bu aenenin ilk ayma ait rakamlar 
bu aon rakamlara ilave edilince, iki 
aylık ithalatın 10,744,976 ve ihraca
tın da 12,498,848 lira olduğu sörü
lür ki, iki ayda ihracatımız ithallttan 
1, 753,872 lira fazla olmuıtur. 932 ..,_ 
neainin iki aylık ithallb iae 9,868,118 
ve ihracatı da 18,082,198 liraJ'I bul
mUftu. ıubabn ikinci 15 ırününde baş
lıca ithalat ve ibracabmıa apğıda 
ıröaterilmittir. 

ithalat 
Etya laimleri Ura 
Yün ve kıl iplikleri 89,322 
., menaucat 74,120 
Şeker .112,668 
Kabve 66,881 
Sarırılık kAğıt 34,005 
Çay 20,460 
Pamuk iplikleri 92,915 

., ,. Makara ve oair ,.._ 
lı:illerde 27 .008 
Pamuk mensucat 350.903 
Her nevi demir 21.611 
Demir •aç lavha 18.574 
Her nevi demir bora ve rap
tiyeleri 
Demir fıçı ve bidon 
Lokomotifler 
Demirden hamur telı:er ve aa· 
ire malı:inalan 
Benzin 
Petrol 

21.137 
55.014 
10.796 

18.205 
21.91!6 
49.442 
20.277 Serom ve aıı müatahzerab 

Sair eıya 886.423 
ihracat 

Eıya isimleri Lira 
Öküz, inek 91,482 
Koyun, Keçi 102.178 
Yumurta 88.244 
Av derileri 95.233 
Tiftik 21.345 
Buğday ,19.905 
Kepek 19.177 
Kuru üzüm 144.821 
., incir 22.123 

Fındılı: 23.801 
Tütün 2.032.218 
Palamut 49.865 

" hüliaaaı 35.458 
Afyon 116.402 
Kereate 22.811 
Pamuk 44.262 
Maden kömllr6 110.030 
Sair eıya 263.016 

Pamuk konferansı 
Haziranda Prağda beynelmilel bir 

pamuk konferanaı toplanacaktır. Bu 
lmnferanaa bütün pamuk müatahaili 
memleketler İftiralı: edecektir. 

Bu konferanaa dünyanm her tara• 
fmda büyük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. Pamuk ticareti, bilbaaaa 
son aenelerde pamuk fiatleri dütme
ie baıladıktan aonra ehemmiyet ke,,_ 
betmiıtir. Pamuk, buırün artık "be
yaz aervet" olmak vaafmı kaybetmiı
tir. Pamuk müatahıili memleketler el
lerindeki atoklan aarfetınek imkanla • 
nnı tetkikle meıguldür. 

Prağ konferanaı bilhaaaa bu nokta. 

1 BORSA 1 
(lf Bankaamdan alınan cetveldir) 

4 MART 1933 
Akf81D FUıtlan 

istikrazlar f Tahvillt 
l~tanbul dahili 96.-- Elektrik 
Sark d. yolları 7.- Tr&bl•ay 
D. Mu .. hh;de 62,50 Ta..ı 
Ciimrü.kler 6,76 Rıhtrm 
Saydi nıabi: 7-- Anadolu ( 
Caidat IJ.76 ,. 111 
T. ukeri7• 7,78 " Mü· 
11.mir Belecli1• ııne•aill 

ıa.-

46~ 
45,-

l•tik1"UJ 19 meaaill 
ESHAM 

1,. Ba. Nama J0.,15 ı Bomonti 

" ., Müea•İ• 119.- Çimento Ar. 
Anadolu 25 ittihat de7• 
Reji 4,35 Şark de1. 

24,25 
37,-
11,SO 

" .. Hamilöno 11.- ı T•koa 

Sir. MriJ• t5.- Balya 
T "••••J' 54.- Ş.rk m. ecaa 
Uıaumi Siıorta l 1.- t Telefon 

27,-
1,70 
2.SO 
2-1115 
ı4.-

ÇEK FIATLARI 
11 ...... 
Londra 
Nüyorlc 
'-'tilano 
hrükael 
i\tina 
Cc-nevre 
S.,fla 
"-n-ı ı t,.rdam 

12,Gl i Prai 
729 Vi7ana 

-·-ı Madrit 9,27 Beri in 
3,38..ZS Var4ova 

112,64 Pati• 
2,41 Bükre, 

66,20 Belsrat 
1117,1-4 t Moako-.a 

11,02 
4,25 
5,66 
2,01 

4,23,25 
3,97,25 

80.14 
34,775 

10,70,1-2 

N U K U T (Sabt) 

Kurut ı Kurut 

2ı:) f . Frarun: ııııı~ ı Şilin, A•. 27,-l lttf'YIİn 732 1 Pez~ta 17,-
. 1 Dolar -.- l Mark !50,-<o ı . 
~ .Jret 210,- ı Zeloti 24,-
~ (> f. Belçika 117.- ı p ••• 33,-
~ Oralı.mi 23~ 20 Leı 23,-
?f) İ. JıviçYe 820.- : 10 DO.ar 55.-

l.ıftv• 26.- ı Çernoweç 
;ı: Plorif1 85,- • 1 Albn 9,24 

Ku"• Ç*lc ı:u.- $ 1 M•cidiye 35,-
Uaı·.lcnot 2.39.-

larm halline ehemmiyet "91'eCektir. 

Selanik panayırı 

Yunan hükilmeti bu aena Sel&nik 
panayınnm fevkalade olmaama çalıt
maktadır. 

Bu aeneki panayıra Türkiye aureti 
mahıuaada davet edilmiştir. Yunanis
tan Türkiyenin baılıca mütteriler \ • 
den olınaaı itibarile memleketimiz ma 
mulat Ye maanuatmı teıhire davet e• 
dilmektedir. Türkiye aergiye iştirak 
ettiği taktirde 300 metre murabbalık 
bir kapalı pavyon tahaia edilecektir. 

Yunanistan - Yugoslavya 
arasında takas 

Yunaniatan ile Yugoalavya araıın
da aktedilen yeni takaa mukavelesi 
mucibince Yugoalayya Yunaniatandan 
yüzde otuz beı niabetinde mal ala
caktı. 

Gelen maliimata göre, bu yÜzde 
otuz betin tütün ve tuz olarak alınma
., kararlatbnlmıfbr. 

lranda tütün inhisarı 
lranda tütün inhiaan teıkili tekar

rlir etmiıtir. Kabul edilen kanun mu
cibince yeni idare 21 mart 1933 tari
hinde faaliyete geçecektir. lran hüku 
meti tarafından bu makoatla beş mil
yon riyallık tahsisat kabul edilmiıtir. 
Bu paranın iki milyonu ile tütün de
polan yapılacak ve üç milyonu ile tü
tün satın alınacaktır. 

Avusturyada parası kalanlar 
lSTANBUL, 4. A. A. - lktiaat ve 

kileti ile O.tro-Türk ıirketi araaında ak
tedilip tatbikine ba§lanan Klering muka 
veleainin Avuaturyaya ihraç edilip pa
rası orada bloke kalarJara dair bir ta
lum ahkattu vardır. 

ihracat ofiai, alikadarlan bu hususta 
daha fazla malumat almağa çağıriyor. 

Mersinden ithalat ve ihracat 
İhracat Ofisi Mersin limanının 

1932 senesi harici ticaret vaziye
tini teıpit etmittir. Mersin Ticaret 
Odasınca verilen erkaına nazaran 
geçen sene zarfında Mersin limanı 
vasıtasile memlekete 4. 701. 160 li
ra kıymetinde ithalat yapılmıt ve 
bu limanın ihracatı 5.987.936 lira
ya baliğ olmuttur. Bu rakama gö
re Merain limanının 1932 senesi 
ihracat fazlası 1.167.766 liradır. 
Mersin limanı vaaıtasile Türkiye
ye 1932 senesi zarfında en fazla 
ithalat yapan memleketler sırasile 
atağıya dercedilmiflir: 

iTHALAT 

Memleketler Kilo Lira 
Almanya 9.186.053 1.124.627 
lnıriltere 1.530.378 592.242 
ltalya 1.188.496 577.238 
Japonya 637.125 495.310 
Mıaır 802.820 428.707 
Belçika 3.834.085 293.682 
s. s. c. l. 2.857.450 251.047 
Çekoslovakya 1.500.538 188.276 
Hindiıtan 795.821 174.845 
Franaa 268.824 132.736 
lıviçre 196.273 125.402 
Amerika M. H. 70.162 82.582 
Suriye 318.232 59.621 

Mersin limanının 1932 senesi 
zarfında en ziyade ihracatta bu
lunduğu memleketler ehemmiyet 
ıırasile funlardır: 

Memleketler 
lnıriltere 
Franaa 
ltalya 
Filistin 
Belçika 
Almanya 
Suriye 
s. s. c. t. 
Mmr 
Bulgaristan 
Yunaniıtan 

iHRACAT 
Kilo Lira 

16.847.566 1.273.848 
16.842.356 862.821 

5.075.968 839.902 
11. 193.886 688.145 
9.827.107 500.106 
2.977.449 374.435 
5.842.620 371.557 
936.0ıt 298.710 

5.090.679 272.715 
684. 787 213.919 
641.202 204.554 

Mersin limanından muhtelif me 
mleketlere en fazla ihraç ettiğimiz 
maddeler atağıda gösterilmittir: 
Maddeler Kilo Lira 
Arpa 21.024.896 778.711 
Çavdar •' 17.411.230 652.898 
Buğday 4.509.422 225.365 
Yulaf 2.941.306 107.153 
Tohumlar 1.179.497 44.702 
Meyveler 240.713 105.662 
Fidan, çiçek 6.643.559 267.512 
Ağaç, kömür, 8.574.167 405.414 
kereıte 
Pamuk 8.592.672 2.623.992 

Mersin limanınından Türkiyeye 
en fazla ithal edilen maddeler de 
tunlardır: 
Maddeler 
Şeker ve ma
mulatı 

Kilo 
3.113.672 

Kahve, kakao, çay 334.888 
Kağıt ve mamulatı 316.404 
Pamuk ipliği 99.863 
Pamuk menaucatl.454.711 
Her nevi demir 12.482.182 
ve çelik 
Makineler 
Petrol 
Benzin 
Eczai bbbiyc 

838.800 
1.353.404 

917.509 
656.742 

Lira 
294.729 

145.577 
33.600 
98.698 

1.401.414 
1.109.976 

536.078 
80.728 
76.642 
83.545 
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Maarifte 

100 genç geliyor 
Bunlar yeni mekteplere 

muallim olacaklar 
Bu sene haziranda Avrupada 

tahsillerini ikmal eden 100 genç 
memleketimize avdet edecektir. 
Bunlar yeni açılacak lise ve orta 
mekteplere muallim tayin edilecek 
)erdir. Önümüzdeki sene bütün 
memlekette orta tedrisat kadrosu 
genitletilmit ve kuvvetlendirilmit 
olacakbr. Memleketimize dönecek 
100 gencin birkaçının doktora im
tihanlarını gelecek seneye tehir e
decekleri tahmin edilmektedir. 

Fuat B. gitti 
Maarif vekaleti orta tedrisat u

mumi müdürü Fuat B. dün Anka 
raya avdet etmiştir. 

Ecnebi mekteplerde Türkçe 
Maarif Vekaleti tarafından ha

zırlanmakta olan hususi ve ecnebi, 
ekalliyet mektepleri talimatname
si ikmal edilmittir. Talimatname 
önümüzdeki ders senesi batından 
itibaren tatbika batlanacaktır. Ve 
kalet bilhassa ecnebi mekteplerin
de Türk tarih ve coğrafyasına, 
Türk kültürünün taammümüne 
çok ehemmiyet vermektedir. önü
müzdeki seneden itibaren bu ders 
ler büyük bir dikkatle okutulacak 
tır. Bu dersleri okutacak muallim 
)erin intihabında liyakat bilhassa 
nazan dikkate alınacaktır. Geçen 
sene bu mekteplerdeki türkçe mu
allimleri arasında esaslı bir tasfi· 
ye yapıldığından, bir sene tel ~ r 
açığa çok muallim çıkrnıyacaktır. 
Vekalet ecnebi ve ekalliyet mek
teplerindeki türkçe hocalığını bir 
meslek haline getirmektedir. 

Mahkemelerde 

Tabliye ~nteniyor 
Avrupaya altın kaçırırken yaka 

!anan Yataklı Vagonlar şef dö tre
ni Marsel Pillo'nun muhake:ne:.i
ne dün devam edilmi~tir. Dün bir 
polis memurunun tahitliği dinlen
miş, sonra maznunun \•ekili 300 li
ra kefalet akçesi mukabilindeki 
tahliye kararına itiraz , evvelki 
mahkumiyetin 6 ay olduğunu, 
maznunun S aydan beri mevkuf 
bulunduğunu, mahkum olsa bile 
verilecek cezanın :; ay olduğunu, 
5.zami cezanın altı ayı geçmediği
ni söyliyerek kefalete lüzum olma 
dığını iddia etmit ve kefaletsiz 
tahliye kararı istemiştir. Muhake
me bu hususta karar vermiye ta
lik edilmittir. 

Türk - Yunan mahkemesi 

Muhtelit Türk - Yunan mahke
mesinde dün 30 davaya bakılmıt
tır. Bunlardan 8 i talik, 22 si red
dedilmiştir. Reddedilen davalar
da hükumetimizden istenen tazmi 
nat mikdarı 456800 lira idi. Dün 
yeniden hükUınetimiz aleyhine 3 
dava ikame edilmi•tir. Bu davalar 
da tazminat olarak 24500 lira isten 
mektedir. 

650 bin lira 

Gümrük idaresi asliye dördüncü 
hukuk mahkemesine müracaat e
derek Rıhbm Şirketi aleyhine 650 
bin liralık bir dava açmıfhr. Da· 
vaya sebep, muhtelif tarihlerde 
Rıhtım Şirketi antrepolarına veri
len etyanm gümrük resmi verilme 
den ortadan yok edilmit olması
dır. 

Mahkfunoldu 

Aksarayda bir kavga neticesin
de üvey babası Cemali öldürmek 
kastiyle yaralamaktan suçlu Enve 
rin muhakemesi dün neticelenıni,, 
Enver dört sene iki ay hapse, mah 
kumiyetini bitirdikten sonra 4 se
ne iki ay müddetle de amme hiz
metlerinde çalıtmaya mahkum ol
muttur. 

Kayıtlar değiştirilmit mi? 
İstanbul gümrüğü muhasebe ka 

tibi Mehmet Ali Bey gümrük be
yannamelerinde tahrifat yapa
rak hukuku hazinenin ziyaına 
meydan vermekten suçlu olarak 
ağırceza mahkemesinde muhake
me edilmiye başlanm19tır. Mehmet 
Ali Bey tahrifatı katiyen inkar et 
mit ve aslı olmadığını söylemit
tir. Muhakeme Galata gümrük mü 
dürü Mehmet Ali Beyin tahit ola
rak dinlenmesi için batka ı;ine bı 
rakılmı~tır. 

Son gün 
T hkikatın bugftn 
bitmesi muhtemel 

Vagon - Li hadiseıi tahkikatı de 
vam ediyor. Müddeiumumilik tet
kik bürosu tefi Sabri Bey dün de 
birkaç kit iyi isticvap etmittir, 
Bunlar arasında Komerçiyale ban
kası müdürü ile banka memurla. 
nndan biri ve birkaç talebe vardır. 
Vakit gazetesi müddeiumumiliğin 
istizahına cevap vermit ve müdür 
M. Jonnone'un Türk dilini tah
kir ettiği havadisini gazeteye A
yaspatada oturan Tevfik Bey isim 
1i bir kariin verdiğini bildirmittir. 
Bu zat ta dinlenecektir. Tahkika· 
tın bugün ikmal edilmesi muhte
meldir. Tevfik Beyin vereceği ma 
lumat dikkate tayan görülmekte
dir. 

Beledlyeda 

Yeni asfalt yollar 
Heybeliadada (İsmet Pata) ve 

(Lozan zaferi) yollarının asfalt 
olarak İnfSsı tekarriir etıni,tir. 
Bu yolların 21 bin liraya keşifleri 
yapılmıttır. Bundan batka Beykoz 
- Akbaba - Dereaek yolunun tamiri 
de 15 bin liraya ihale edilmittir. 
Bu yollar önümüzdeki yaz ik
mal edilmit olacaktır. 

Unkapam değirmeni ~ 
Unkapanı değirmeni Maliye ve 

kaletine iade edilmi9tir. Vekalet 
te değirmeni Emlak Bankasına 
devretmiştir. 

Elektrikli plakalar ....,...... · 
El tıktrikli plakaların hususi oto 

mobillerde kullanılabilmesi için 
belediye müsaade ebnittir. Huıui 

· otomobillerde bu plakalar matlup 
faydayı verine taksi otomobilleri 
ne de tetmil edilecektir. 

Halkevlnde 

Çok okuyan var 
lstanbul Halkevi bir istatistik 

yapmıt ve merkeze göndermittir. 
Bu istatistiğe göre Halkevi tehrin 
en fazla itliyen kütüphanelerin
den biri olmuthır. Kütüphanede 
lıergün vasati 120kişi okumaktadır 
Yüzde 90 ı ortamektep, lise ve 
yüksek mektep talebeleridir. Bir 
senede 8956 kiti kütüphaneye gel
mittir. Kütüphanede kitap adedi 
2400 dür. Kitaplardan bllfka kü
tüphaneye ecnebi memleketlerin
de çıkan birçok mecmualar da gel 
mektedir. 

Poliste 

vııayette 

Edirne yolu 
Kırklar~li Vali•İ gö

rütmek için geldi 
Kırklareli valisi tehrimize gel

mi' ve vali ve belediye reisi Mu
hittin Beyi ziyaret etmittir. Bu zi· 
yaret esnasında İstanbul ile Edir· 
ne arasında yapılması mutasavver 
olan asfalt fOte yolu hakkında gö
rütmütlerdir. Yol için bu itle ala
kadar vilayetler bütçelerine ne ka 
dar tahsisat koyacakları anlafıl
dıktan sonra, İstanbul - Edime -
Kırklareli ve T ekirdağı valileri bu 
rada toplanacaklardır. 

Oçer aylıklar başladı 

Oçer aylık m~larm dağıtılma 
sına dün baflanmıtbr. Defterdar 
Mustafa Bey tubeleri gezerek tev· 
ziata bakmıfbr. 

Jandarma kumandanı -, 

Vilayet Jandarma kumandanı 
Ziya Bey Silivri, Çatalca mıntaka· 
!arını teftitten dönınüttür. 

Avukatlar ve imamlık 
Avukatların mahalle imam ve 

muhtarlığı yapıp yapmıyacağı me 
selesi baroca tetkik edilmektedir. 

Yeni tahakkuk memurlan 
Eminönü 2 numaralı tahakkuk 

memuru Mehmet Ali Bey, Divan
yolu bina tahakkuk memurluğuna 
ve Divanyolu bina tahakkuk me
muru Niyazi Bey de Y enicami ta
hakkuk memurluğuna nakledilmit 
!erdir. 

KulUplerda 

Turing Kulübün 
müsameresi 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübün Türk - Yunan tubesi tara· 
fından verileceğini yazdığımız çay 
ziyafeti ve müsamere bugün Mak 
sim salonlarında verilecektir. Prog 
rama nazaran Dariilbedayi artist
leri tarafından "Hava oyunu" iı
minde bir perdelik komedi temsil 
edilecektir. Şehrimizde bulunan 
Yunan operet kumpanyası prima

donnası Mm. Pavlo ve M. Kavafa
kiı ve M. Kostantanidis tarafın
dan tarkılar ve danslar yapılacak
tır ve Maksimbar artistleri tarafın 
dan muhtelif varyete numaraları 

gösterilecektir. 
1 

Tüyler Ürpertici cinayet 
iki kardeş Topkapıda bir sütçüyü 

on sekiz yerinden vurdular 
Dün aabah, ııüneıin henüz doğdu

ğu bir aaatte Topkapı - Maltepe A,,_ 
keri Liaeai yolu üzerinde tüyler ürper
tici bir cinayet olmu§tur. Maktul, Mal 
tepenin Ayvalı köyÜnden 45 ya§larm 
da ıütçü Mehmet ağadır. 

Mehmet ağa, bermutat, dün aabah 
şafak sökerken hayvanına aüt gügüm
lerini yüklemİf ve Topkapı'ya doğru 
yola çıkmııtır. Yo!Uıı büyük bir kısmı 
bili hadise geçmiş, Mehmet ağa, ar
bk sura yaklaşmı§, Topkapıya 150 
metre kadar bir meaafeye gelıniıtir. 
Saat sabahın 6 buçuğudur. 

Tam bu sırada, Mehmet ağanm ar
kaıından sabahın aükunetini yırtan 
bir tabanca aesi iıitilmit. aütçü sırtına 
iaabet eden kuqunun tesirile hayva
nından yere yuvarlanmıftır. Tabanca 
yı atan Mehmet aianm köyünden ve 
aabık gümrük muayene memurlann
dan Aziz Ef. nin 20 yaımdaki oğlu 
Reıat'tır. Retat, yere düıen Mehmet 
ağanın büabütün itini bitirmek için ıi
lahmı birkaç el daha botalbnak iate
mişae de tabanca ateı almamııtır. Bu
nun üzerine Retat yere düıen aütçü
nün yanına koşmuf ve tabancasının 
kabzaaile Mehmet ağanın kafaaına 
ıiddetli darbeler indirmiye baılamıı· 
tır. Mehmet ağa can hevlile kendiaini 
müdaf•a ediyordu. Bu kısa boğupna. 
Reıat'a refakat eden 18 yaıındaki 
ka.deti Ahaen'in müdahaleaile niha· 
yete ermit. Ahaen, aütçünün 't'Ücu
dunda bıçağile 18 derin yara açmış
br. 

Cinayeti müteakip Ahaen ve Retat, 
Topkapı polia merkezine giderek tea
lim olmuılardır. 

Mehmet ağa, Guraba haataneaine 
kaldınlırken yolda vefat ebniıtir. 

Retat ve Ahaen, sütçüyü validele- , 
rile_ olan bazı münaaebetlerinden do
layı öldürdüklerini ifade etmiılerdir. 

Palto hırsızı 
Zabıta palto hırıızlannı oiddetle 

1 takip e~ktedir. Bu takip neticeain
de hırozlardan biriai yakayı ele ver
miftir. Bu hıraızm iami Süleymandır 
ve birkaç aabıkaaı vardır. Süleyman 
Pangaltı ainemaaına ıritıniı, filmin en 
hararetli bir yerinde ayağa kalkarak 
loca aralıklannda dolaımıya başlamıı 
tır. Süleyman bu aırada seyircilerden 
Halil Efendinin paltoaunu çalarak ar· 
kaaına giymİf, fakat tam kapıdan çı· 
kacağı zaman yakalanmııtır. 

Dayak iddiaıı 
Beyoğlunda Y eniçartı caddesin· 

de 36 No. b evi kiraya veren Hi
riıtonun ayni evde oturan kiracı· 
lardan Madam Goi ve kızı Andro
niki'yi döğdüğü iddia edilmif ve 
tahkikata ba,lanınıttır. 

Kavga ve yaralama 
Nikoli ve Manol isimlerinde iki 

balıkçı Mısır Çartııı kapısında kav 
ga etmitlerdir. Kavgada Manol 
muhtelif yerlerinden ağır ve Ni
koli de elinden hafif surette yara
lanmıtlardır. 

Tutuıan baca 
Gece saat 22 de Şehzadebafın

da Şükrü Beyin idaresindeki Hilal 
sinemasının kalorifer bacası tutuf 
mut; fakat çabuk yetitilerek sön
dürülmü,tür. 

Bisikletler de ..• 
Çartıkapıdan Sirkeciye giden 

tramvaydan atlıyan 14 yatında 
Adnan isminde birçocuğa arkadan 
gelen Hasan Efendinin bindiği bi 
siklet çarparak sağ ayağından ya 
ralanmasına sebep olmu,tur. Ha
san yaralanmı,, çocuk hastah:ıne
ve kaldırılmışlır. 
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1-f • rpa.:n"" 
Kazanç ve masraf 

Ihlamur mu içelim, çay mı, kah 
veye incir mi karıttıralım nohut 
mu? 

Geçim yolları daraldıkça haya
tın kıymetini anlıyoruz. Masraf 
çetitleri arttıkça itiyatlarımızdan 
feragat etmeğe kadar varıyoruz. 
Her yeni masraf eskilerden birka
çının yerini zaptediyor. Sinema ih 
tiyacı eski ev eğlencelerinin bir ço 
ğunu silip süpürınüttür. 

Medeni hayat ucuz değildir. Ve 
biz bu hayata atıldıktan sonra ne 
baba yadigan, ecdat hatırası anti
kalar elden çıkrnıfhr. 

ltiyatlarımızla beraber aile ta
sarrufları da yeni hayatın ve yeni 
masrafların ağzında erimit, gitmif 
tir. 

Ve bugünün medeni hayatı ile 
bugünün kazancı arasında nisbe: 
te kalmamıfbr. Masraf artbkça 
kazanç yolları daralıyor. Onun i
çindir ki bu hayati mesele bazan 
bir iktıaat aiıtemi kadar bizi 
ve hatta devleti mefgul ediyor. 

Çay yerine ıhlamur içmek, kah
veye nohut veyahut incir karıftır· 
mak fikirleri hep bu zorun netice
sidir. 

Dütünmeli ki bir evin bir yıllık 
halis kahve parası, o evin küçük 
hanımmm ancak bir haftalık sine
ma parasıdır. Bir evin bir yıllık 
çay masrafı o evin küçük beyinin 
bir yıllık futbol papucu parasıdır. 
Şu halde evimizden, gıdamız

dan, midemizden kestiğimizi zev
kimizden, keyfimizden esirgemi
yoruz demektir. O halde bu iti da
ha esaslı bir yoldan tuttursak, 
memlekete kahveyi, muzu, anana
sı, çayı hiç koymasak ne çıkar. 
İsviçreliler dünyanın en zengin 
milletidirler. Fakat mesela İtal
yan portakalları pahalıdır diye 
İspanyamn ceviz kadar ekti porta
kallarını alırlar. 

Çay, kahve içmesek, muz, ana
nas yemeıek ne olabilir?. 

Burhan CAHİT 
n••-•••-•www--n----•n•n••• .. •••••••••••••••-• 

Ticaret odası 

Oktruva ve ticaret 
Ticaret Odaaı oktruva reaminin bazı 

ihraç ..., ithal maddeleri üzerind<ki te
airlerini tetkik ebnektedir. 

Yeni belediye rüsumu 
Yeni belediye resimler hakkındaki 

neıriyat ticaret i.leminde de tesirini l)'Ö• 
termit tir.. 

Ticaret odasına her ııün bir çok mües 
ıeaeler ve fabrikalar ve it sahiplerinden 
itiraz mektupları gelmektedir. 

Ticaret odaaı bu müracaatlar üzerine 
tetkikata baflamqtır. Oda yapacağı tet
kik neticeaini ve yapılan münıcaatlan 
lktıİlıt veki.letine bildirecektir. 

Müteferrik haberler 

Bizans altınları 
Yalova köylülerinin ele geçirdiği Bi

zana devrine ait altın külçeler Uskudı:r
da aablırken yakalanmııtı. Müze ida
resi Kaymakamhğa müracaat ederek bu 
külçeleri iatemiıti. 

Hamdi B. in konferansı 
Ahmet Hamdi Bey tarafından Türk 

iktiaatçılar cemiyetinde geçen hafta "ik 
tisadi devl~çilik'' mevzuu üzerine veri
len ve alikaclarlan tarafından hararetle 
karıılanan konferans, aynen " Kooı>era
tiP' mecmuaımın .son nüahaaında neıro
lunmuıtur. 

Veba aşısı 
Deniz iılerile alikadar olan bütün şa

hıalara tatbik edilmekte olan {Veba) a
şııının artık ıümullü biJ' surette tatbikı
na lüzum sörülmediğinden yalnız Mcl'
sin ve lakenderiye hatlarına işlEyen 
Türk gemileri mürettebabn<1 tatbik Sıh 
hıye Veki.letince tensip edilmiştir. 

--·- -
İnhlsarlarda 

lnhiaar iıtilahları 
lnhiaarlar idareainde, kullanılan 

iatilahlarm türkçe kartılıklarmı bulup 
teabit ebnek üzere teıekkül eden ko
misyon, haftada üç gÜD toplanmakta
dır. Komiayona Barut ve Tuz inhiaar
larmdan da bu idarelere ait ittilahla
rm türkçeleri teabit edilmek üzere bi
rer mümeuil tayin edilmittir. lnhiaıı-r 
id i makamatına ait türkçe tabir 
le unuttur• Komiayon, bunlar-
da~ ~"• tütün, müskirat, tuz v~ ha· 
rut inhisarlan muameliıtında müsta• 
mel fenn, idari ve müteamil istilahla
nn da türkçe mukabillerini bulmaktır. 

Bir ayda yapılan içki 
1932 aeneai teıriniaani ayındn ln

hiaar idareai fabrikalan ile busuai i- . 
malathaneler tarafından 211762 kilo 
•uma, 552028 kilo rakı, 33988 1-ilo 
konyak 1479 kilo likör imal edilmi~
tir. 

Kaçak sigara kağıtl:orı 
satılıyor 

Senelerdenberi memleketimizin 
her tarafında derdest edilmi' bulu
nan kaçak aigara kaR'ıtları lstanh•ıl'a 
getirtilmittir. Bu ~igara kiğıt 1arı, 
memleketten kontrol albnda çıkarıl
mak ıartile yarın bilmfü:avcdc 2atıl · 
caktır. Bu suretle satılacak sigara ka
ğıtlarının miktarı milyonlftrr"ll r'.-lter 
tutmaktadır. 

• 
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Galan e"rak ami ••rilma,.- Mllddetl 
geçen nüahalar 10 kuruttur.- Gıu ... •• 
matbaaya ait itler için müdlriyete mO.
recaat edilir. G.uetemiz il&alann mu"a
Hyetini kabul etm•. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Aakeri Raaat merkezinden ••· 

rilen malUmata söre, bu.,O.a ha ... a açık •• 
•akin olarak deTam edecektir. 

4-3-933 tarihinde ha•• tazyiki 766 mi-. 
limetre; aıcaklık en çok 4 ...... as aı
fn-dan •tıiı 1 derece olarak kaydedilmlı
t;r. 

lJ ~~ 
Garip bir vaziyet! 
Dört unsur bir arada idi ... 
1 - Bir yoğurtçu dik bir yo

~uştan iniyor. 

2 - Y oku,un tam kartıamda 
bir evde genç ve güzel bir kız pen 
cerede. 

3 - Yoğurtçunun ayağı kaydı .. 

4 - V c kıçüstü oturd'll. Eve ba-
kıyordu, bağırdı .. . 

- Kaymaaak .. . 

3ıen mi anlıyamıyorum? 
Belki de ben anlamıyorum. Ba 

zıları varmıf. Mesela tatl~ hlaaet 
mezlermif. teker yerler, tadım an 
lamazlarmıt. Bu gibilerin o hisle
ri uyufmu' oluyormUf. 

Ben de böyle miyim 1 Mantık 
~adını anlıyamaz mı oldum, aca
ba?. Öyle ise tehlikeli ,ey. 

Geçende okudum. Şehir meclisi 
azasından bir zat kendisile görü
şen bir gazeteciye fÖyle aöylemit: 
"- Şehrin T aluime doğru gi

<Jip talimane meydanına ııkıpncuı 
na çok müteeısİTiz. Bunun önüne 
:;:eçmek ve in,aatı daha sıhhi ve 
makUI fekle aokmak iı;in ebniye 
kanununu bekliyoruz. O zaman bu 
in,aat duracaktır." 

Muhterem tehirlinin söylediği 
kelimeler belki bunlar değil am
ma sözlerinin aklımda kalan mana 
sı bu!... 

Lakin efendim! Taksimde apar 
tıman yapılıyor diye müteessir mi 
oluyoruz. Ne hikmet!. Ya tehrin 
diğer taraflarında laf ~ üstü
ne konmuyor. Boğazın bütün ki.ta 
neleri yıkıldı. Oturacak ev kalma
dı. Hep enkazcılara satılıyor. Bun 
!ar da elbette teessürü mucip ol
mu.tur. 

Ben ,ehrin Taksime ıılatmasını 
ebniye kanununun noksanına de
ğil, tehrin hayat icabatına, vasıtai 
nakliye ücretlerine, it ve eğlence 
merkezlerinin ve çarflJlın vaziye
tine atfediyorum. 

Ben Tak.imde bir mahalle da
ha doğrusu koca ve yepyeni bir •e 
hir çıkmasına değil de, bu tehrin 
yayıldığı ceıim arazinin belediye
ce tasdik edilmit olan parçalanma 
planına neden bir ufacık meydan 
veya bahçe yeri ili.ve edilmediği 
ne müteessir oluyorum. 

Maliye, Belediye, 
Evkaf! •• 

Herhangi bir mübrim ihtiyaç ü
zerine hükGmet bir vergiye zam 
yapmak zaruretinde kaldı, iki mü 
essese var ki; bir evde ikiz çocuk
lar gibi arkadan yetifiyorlar: Be
lediye ve Evkaf .. 

Geçen sene bina vergilerine buh 

Mllllyet'ln edebi romanı: 89 

( Askeri bahisler ) 
Lehistanda ''Halkın ordu dışında 

askerliğe hazırlanması,, 
Evvelki yazılardan birisinde, Le- 1 

tonya'da halkın ordu vatan müdafa 
uma nuıl hazırlandığından bahaey
lmniftim. Bugün de, bu itin, pek çe
tin bir millet olan Lehlilerin mem
leketinde nasıl yapddığmı araıtıraca 
fıs. 

Daha büyÜk dhan kavgaamdan 
eYVel, Lehitlanda Sokol adlı bir tet 
kili.t vardı. Mqhur Pihudeaki leji
yonlanbillhare bunlar üzerine kurul 
muıtu. Kavgadan aonra bu teıkili.t 
çabuk üreyip türemiıtir. Maretal Pil
audeaki teokili.tı Sosyal Demokrat 
partiaini destekliyordu. Naayonal De 
mokrat partiıini deatekliyen teşkilat 
iae HALLER kıtalan, lHTIY AT ZA
BİTLERi BlRLlCI, KÜÇÜK ZABiT
LER BlRLlCI ve ıaire gibile
ri idi. Fakat o zamanlar" 
daha ziyade aiyaıi partilere desteklik 
rumuıunu yapan bu birlikler en de
ğimli rumuılarmdan uzaktaydılar. 
Bu arada, 192~ mayıımda olup bi
ten Pilaudeıkl hükfunet darbe..i bü
yük mikyaıta bu teıkili.tlara dayan
mııtır. 

Pilsudeaki hükUmet baıma geçin
ce yurt müdafaaaına ve gençliğin as
kerliğe hazırlanma itine yökaek bir 
değim vermek lüzumunu kavradı. 
Ordusu için en çok maarafı yapan 
Leh &'ençliğinin aakerllğe ve yurt mü
dafa11na hazırlanma11 itinin ordu 
çerçeveıi içinde baıanlmaaı orada 
dahi mümkünıüzdür. Çare olarak i
ki yıllık askerlik hizmet bir buçuk yı 
la indirildi iae de daha ziyade indiri
lemedi. Çünkü ukerlik müddetini 
en az dereceye indirebilen milletler, 
ancak &'ençliği daha orduya &'İnnez
den eYVel yetiıebilecek kadar hazır
hyabilenlerdir. Bedeni ve fikri ola
rak bu hazırlığı yapamıyanlar için 
mecburi hizmet müddetini azaltına
ğa imkan yoktur. 

Günümüzde, Lehiatanda, ordu dı 
tındaki bedeni ve aıkerlife hazırlık 
§Öylece yapılmaktadır: 

TeılıilM. - Te9killt hükUmetçe 
yapılmıştır. Bu teıklllt, beden ter
biyesi ve aıkerlife hazırlık kısnnlan
ru içine alır. Askerliğe hazırlık, her 
hangi bir ıebepten ötürü orduda aa
kerlik terbiyesi verilememit unsur
larla, terhis edilmiı ihtiyat zabitleri 
nin, küçük zabitlerin ve neferlerin 
aıkerlik güç ve bilgilerini derinlettir
mek ve lüzumu halinde aivil bir sı· 
nır konuna hizmeti kurmak, akın ve 
oyalama çeteleri yaratınak gayeıini 
kovalar. 

Letonyada Dahiliye Vekilliğine 
bağlı olan bu tetkilat, Lehiatanda 
Milli Müdafaaya bağlıdır. l~in başı, 
Milli Müdafaa Vek:illlğindeki iki he
yettir. Bu heyetlerin azaları arasın
da Dahiliye Vekilliğine, Maarif Ve
killiğine mensup zatlar vardır. Varşo 
va civarmda Biyel&ni kaaabaımda a
çılmıt olan (Yüksek bedeni talim ve 
terbiye mektebi), bedeni propaganda 
ve tedrisatm toplandığı bir organdır. 
lıbu mektebin, heyetin buyruğu al
tında olup aakerlik temelleri Üzerine 
spor muallimleri yeti4tinnek ve be-

ran vergisi ilave edilince arkadan 
Evkaf ile Belediye de: 

- Biz de isteriz. diye zam yap 
mıtlar .. Paraları verdikçe farkına 
varıyoruz. Halbuki hükGmeti bi
na vergilerine zam yapmaya icbar 
eden sebepler ne Belediyede, ne 
de Evkafta vardır. Evkaf, ne oldu 
ğunu içinde bulunduğum halde an 
layamadığım ve hali da anlaya
madığım bir muammadır diyelim. 
Ya Belediyenin zamlarını Şehir 
meclisi görmüyor mu? diye aklı
ma geliyor. 

Biliyorum ki; bu satırlarım ne 
bahasına oluraa olsun iradı arttır
mak zibniyetile lebalep dolu olan 
belediye mahafilini kızdıracaktır. 
Lakin ne çare ki; bu hiddet ne ba 
na, ne de belediyenin vergisinden, 
hizmetinden, ve masraf bütçesi
nin tevziatından tiki.yet edenlere 
kartı ne bir cevap ne bir teselli
dir. 

FELEK 

deni talim ve terbiyeyi yeknaaak kıl
mak baılıca itidir. Mektep tnnlara 
aynin: 

( 1) Zabitler pubu: 
( a) Olimpiyat hazırlıklan grubu. 
(b) Spor muallimleri yetiıtinne 

grubu. 
Zabitler grubunun tedriı müddeti 

bir yıldır. Her yıl 50 kadar talebe ye 
tiıtiriyor. 

(2) Küçülı ;ııabit grubu: 
Tedriı müdeti iki yıldır. Her gar

nizondan bir küçük zabit gönderilir,, 
her yıl 120 kadar talebe çıkanr. 

(3) Sivil muallimler grubu: (Erkek 
ve kadın). Müdeti iki yıl. Her yıl 50 
talebe. 

Lehiıtanda, idare teşkilatına mü
vazi olarak ve kolordu, fırka, ve a
lay mıntakalanna uygun bir ıure.t~e 
bedeni talim ve terbiye ve askerlıge 
hazırlık tetkili.tı memleket içine &er 
pilmi4tir. Kolordu ıruntakalnnda 
bu tetkili.tlann reisi kolordu kuman
danlan ve fırka alay mmtakalannda 
dahi itbu aıkeri birliklerin kuman
danlandır. Faka! ıe,kilatın asıl Yll
vaaı piyade ve topçu alayları ve olup 
her alayda bir zabit ile birkaç küçük 
zabit bu it için aynlıruttır. Askerli
ğe dokururuyan şeylerde Voyvoda
lar, belediye reisleri ve saire yardan 
ederler. 

Bütün küçük, orta ve yükaek mek 
teplerin teıkillta bağlıdır. Bu mek
teplerin apor muallimleri, yek.neaak
lığı temin için (Biyeli.ni) dekı mek
tepte veya kolordu kararglhlannda 
açılan (10 adet) mektepte bir kura 
gönneğe mecburdurlar. Demek ki 
tehirli gençlerin hemen hepal yelme
.ak beden terbiyeai görürler. Memle
ket nlifuaunun temelini kuran köy 
&'ençlerl iae propaganda ile iıbu •por. 
tetldlltlarma aolı:ubnaktadır. Her 
yıl bnnlann mlktan artmakta olup 
son yılda 130.000 e varmııtır-

Aakerlife hazırlık talbnleri &'~il 
gençlerin alll.hlannı hüki'imet venr .. 
Son zamanda Vartovadaki ıllih fab
rikasında bunlar için yeni tip bir ai
llh yapılmıt olup 130 zaloti gibi ucuz 
bir paraya maledilmektedir. 

lıbu bedeni talim ve terbiye asker
liğe hazırlık teıkilltını canlandıran 
ve propa&'anda eden kuruluşlann 
baılıcalan şunlardır: 

Teıkilôtın eui Asalarının adedi 

Koruma t"şkilô.tı 
Yurt müdafaacılan 
ittihadı 
ihtiyat Zabitleri Birliği 
ihtiyat Kç. zabitleri Birliği 
Birinci ve ikinci Lejiyon 
Livalan 
Şilezya ayaklanıcılan 
Birliği 
Sekizinci Kolordu ayakla· 
nıcılan birlijti 
Eıki Lehistan askerlik 
teıkilatı 
Sokol teşkilatı 

300.000 

400.000 
160.000 
25.000 

42.000 

42.000 

45.000 

46.000 
120.000 

1.180.000 
Diğer Haller Birliği, İstihkamcılar 

Birliği, Demiryolları menıuplan Bir
liği v. a. gibi tetkilatlarla bunlann 
miktan bir buçuk milyon insana ka· 
dar ylikaelir. 

Talim ve terbiye umumiyetle piya 
deciliktir: Spor, atıt, aili.h kullanma 
ti.biye. Bazı teıkili.tlar binicilik, de· 
nizcilik ve tayyarecilikle de uğratır• 
!ar. ( Bromberg) te bir tayyare mek· 
tepleri olup 14 yaımdan 16 yaıına 
kadar gençlere öğretir. 

Teıkili.t, alaydan daha küçük ta· 
burlara, bölüklere Ye takımlara dahi 
aynlır. Talim ve terbiye eanaaında 
azalar ordunun üniformasından kÜ· 
çük farklan olan bir üniforma taıır· 
!ar. Her gün öğleden aonra talimler • 
le uğrafılır, her ay bir kere de tat
bikatlara çıkılır. 

lfte Ruaya ve Alınanya arasmda 
kalmıf, iki büyük milletin nefret ve 
intikamına uğramıt olan yeni istiklal 
kazanmıt Leh milleti. bu kazancını 
günün birinde tekrar kaptırmamak 
için böylece kavgaya hazırlanınakta 
dır. Kavga haznhğı lüzumu hakkın• 
daki akideainde aaramtı11 olanlar 
dikkatle okuaunlar. 

CINOCLU 

MAKEDONYA 
şı, gene geldiği gibi gizlice bir vapura 
binmit ve Seli.nikten uzaklara gitınif
ti. Ne binbaıı Hakkı Beyin, ne Ke>la
ğa11 Cemal Beyin, ne de yaver Ka
zım Naminin bu gelİ§ giclitten haberi 
olmuıtu. 

Çavut Manaatırı mahallesinin, ka
ranlık ıokağmdaki iki katlı evin ka
pmndan onar dakikalık faaılalarla çı 
kan göl&'eler, birer birer civar ma
hallelere dağılırlarken aaat kimbilir 
kaça gebnitti. 

Yüzbatı Mustafa Kemal ile arka
datı Bursalı Tahir Bey evden en son 
ra çıkmışlardı. Köıeyi dönerken Ta
hir Bey; 

- Tohumu attın .. - diye mırıl
dandı - Bakalrm ıığacı ne zaman bü 
yüyccek, ne zaman yeıerecek .. 

Abdülbamidi deviren ihtilal cemi
yetinin Seli.nik §Ubesi, 1322 tenosi
nin içinde, Çııvu, Manas!ırı mahal
lesinin buık tavanlı bir odasında er
karuharp ,üzb~m Mustafa Kemal 

Kin, Politika ve Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ........ ,,,,,,,,,,,,,~,,,,, .... 
Bey tarafından iıte böyle kurulmuı
lu. 

Seli.Dik horul horul uyuyor, Oı
manlı aaltanatını bekliyen polisler ma 
halle kahvelerinin kapalı kepenkleri 
önünde nargile içiyorlar ve yahut 
kapılan yan açık hamamlann göbek 
taılanna uzanmı§lar, dalga geçiyorr 
lardı. 

Bot nöbet kulübelerinde tahtaku
ruları kervan halinde dolaşıyor. aa .. 
dık bendeler kulaklannı komıu evle
rinin duvarlarına dayamışlar, yaza
cakları yeni jurnallara mevzu anyor
lardı. 

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

. . . . . . . . . . . .. . 
Oç dört C'Ü!1 aonra ihtilatci yüzba-

" Rllo mana•tırı,, 
- Naaıl? 
- Biraz dalar gibi oldu. 
- Harareti indi mi? 
- Otuz dokuz bir çeyrek. , 
- Oo .. fena •• 

Beyaz badanalı küçük bir odada 
uzun siyah cüppeli iki keıit ayakta 
konuşuyorlardı. Köıede beyaz boya
lı dar bir karyolada aargılar araam
dan yalnız burnu gözüken bir adam 
sırtüstü uzanmıt yatıyordu. 

Perdeıiz, demir çubuklu bir pence• 
reden güneş giriyordu. 

Ke~itler bir dakika kadar konu§· 
madan karyolaya baktılar. Sonra, 
kundura.lannın ucuna basa baaa oda
dan çıktılar. 
Duvarları kara taşlarla 

bir dehlizden geçerlerken, 
örülmüı 
&'Özleri 

Hlklya 

Bu adam kim? 
Kafa11 dar, koyu kumral sakalı, 

buyığı sık ve gürdür. Yakalık tak
maz. Açık renkli mintanı ter temizdir. 
Pek itimalı giyinmez, fakat pia, çapa
çul değildir. Her gün ayni gazinoya 
gelir ve bot buluraa ayni maaaya otu
rur. 

Boynunu hafifçe yana çarpıtarak 
Öyle çelebice otu.nır ki, nezaketine, 
zarafetine hayran ve meftun olma
mak elden gelmez. 

Mahviyeti, tevazuu etrafında hür
met uyandınT. Bu mahviyet ve teva
zua bir de hudutsuz, payansız bir ne
zaket ili.ve ederseniz, onunla gıyaben 

1 
teıerrüf e!:mİJ oluraunuz. 

Garsonu elinin yum§ak bir hare
ketile çağırır. Evet, onun her hareke
ti yumuıaktır. 

Bir tavrında, bir sözünde sertlik, 
aerketlik yoktur. Garsona da tath ve 
yalvaran bir seale emreder: 

_ Şey ..• Evladım .... Şu benim ka
dehi doldurur mu•un? Hakpayın ola
yım. Gücenme... Güce1:1111edin ya ..•.. 
inayet buyur, kızacak bır şey yolı. 

Garson alışık olduğu için Üstüne 
varmaz: 

_ Emret paşam. Şimdi rakı getire-
zevim. 

O dervişane boyun büker: 
-Eyvallah, Eyvallah... Veren eJ. 

lerin dert görmesin. Allah gönlüne gö 
re versin. 

Rakı geldikten sonra, mezelerin 
tazelenmesini rica eder: 

- Evladun. Bir parça da tomates ... 
ıey .... zahmet olmazsa.... Sanki ek
mek te kalmamı§. inayet et artık •.. 

Getirttiği rakıya su koyar ve ağır 
ağır, yudum yudum, aindire sindire i
çer. . • 

Kimse ile konuşmaz, etrafıle ala
kadar olmaz, kendi alemindedir. Mü
rakabaya dalmıt gibi dütünür. Bazan 
dudaklanmn kunıldanışmdan, kendi 
kendine konuştuğu zannolunur. 

Hazır aigaraamı kehrüba ağızlığı
na i'eçirir, gözlerini süzerek uzun ne
fealerle çeker. Sigara içiıinde bile ay
n bir huausiyet, bir çelebilik vardır, 
ikinci, üçüncü kadehten aonra, cüzda
nım çıkanr, içindeki tek liralan sayar. 
Sonra iatif ederek cüzdanı itina ile 
cebine koyar. Bu tek liralann adedi 
bazı geceler üç, bazı geceler dört, 
hatta beıtir. 

Bu ameliyat bittikten sonra çeke
ti.nin, yeleğinin, pantalonunun ceple .. 
rinden boz\,lk paralar çıkarır, birer 
birer büyük bir dikkat ve ehemmiyet
le aayar, sayar, sayıp ta avuç dolusu 
olunca, ceketinin iç cebine atar ve bu 
aayıı ve iatif bir müddet devam eder. 
Fakat paralan sayarken rakısını ve 
aigaraıını Ullulmaz. Zaman zam.an du 
rur, kadehi dudaklarına götürür, ma
aanın kenanna koyduğu ci.garaainı is
tekle çeker. 

Merak olmuttu. Bu adam kimdi 7 
Kim olabilirdi? Belki de hali vakti 
yerindeydi. Her gece dört bet kağıt 
lira ve iki üç liralık ta bozuk saynn 
bu adamın kazancına pek fena dene
mezdi. Ayda vasati alarak eline yüz 
elli, iki yüz lira geçiyordu. Acaba aa
natı neydi? Müteaddit dükkanlan, 
hanlan apartnnanlan vardı da günde 
lik sarfı için mahsuben altı yedi lira 
mı alıyordu? Kılığı, kıyafeti göıter
meyordu. Fakat bunun mahviyet ve 
tevazuundan ileri geldiği muhakkak
tı. 

NORMA S9E~RER v~ CLARK GABLE -
• d Leınaii muvaffakıy.!.l~ orya sınemasın a göster !mekte olan 

Serbest Ruhlar 
iatiklAlinden bahseden milesah· ve h'asi Fransız· 

ca sözlü Metro-Goldvin Mayer filminde muzafferiyet 
alkııları toplamaktadırlar. FOX JURf\' AL'de Papa'nın 
beyannamesi ve Sarre'daki gazometre felaketi vesaire .. 1 

1 

Halkımızın sevgilileri: 

HAZIM - HALiDE 
NAŞİT 

Tllrkçe sözlü - Şırkılı - Taklitli 

bil yük halk komc disi. 

DÜGÜN 
GECESi 
filmimle sızı 

Jcahkahalr.rla giild!irecek ve 

eğlenclirece'.ct tir. 

fstanbul'da İP.EKFILM stüd· 

RADYO 
Bu ,ıünkü program 

18 - 18,45: Nihal Hanmı. 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Bedayii musikiye heyeti. 

1 

21,30 - 22,30: Gramofon, Ajana ve 
Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: A.nkarapalaı Orkeatreai. 18 ı 

Alaturka ıaz. 18,40: Gramofon. 19,lOı 
Alaturka Saz. 19,40: Gramofon. 20,10: 
Ajana haberleri ve Hava raporlan. 

BUDAPEŞTE 550 m. • 
17 ,45: Askeri konıer (operet popun

leri). 18,25: Müaahabe (Közlerden na
kil). 19,15: Paul Pertiı Sigan takımı. 
20: Neş'eli müsahabe. 20,30: Spor ha· 
berleri. 20,45: Bir perdı>lik temsil. 
22,25: Hungarya otelinden: lmre Mı.
gari Sigan takımı. 23.20: Variyete -
Müteakiben Sigu musikiai. 

PRAG 487 m. 
17,10: Ortrava'dan: Orkeatra. 18,451 

Plak. 19 05: Almanca neşriyat. 20,20: 
Ostrava'dan: Aıkeri musiki. 21,40: 
Vals operet, tangolar. 22,05: Halk kon
&erİ. '23,25: Caz Kompoziayonlan. 
-BOKREŞ 394 
11,15: Çocuk nqrİyatı. 11,30: Ayin 

Koro. 12: Orkestra - Puciano ( Roonen 
musikisi. 13: Plak. 14: Plak. 17: Köy
lü programı. 18: Marco takımı (hafif 
ve Romen musikisi. 19,25: Marco-Or
keıtra11. 20: Derı. 20.40: Plak. 21,05: 
Lco Blum'un eserlerinden 3 perdelik 
"Victoir et son Huısard" opereti. 

Yani neşriyat 

Havacılık ve Spor 
HAva ve Spor gibi, bugünkü her 

aınıf insanlarm au ve sıda kadar muh
taç bulunduklan y&§&Dlak §Brtlannı 
her aaymnda bize hiç sıkmadan, &'ÖZ· 
leri yormadan tattıran bu güzel ve 
Ankaramızın en eski mecmuasının 
dokaan'ıncı aayıaı çıktı. 

OPERA 
Sinemasında 

8 Mart Çarıamba akıamı 
Şimdiye kadar ta.-lhin 
kaydetmediği muazzam ve 

EMSALSİZ 

tannenberg 
HARBİ 

filmini görmek için 
hazırlanınız, 

,-OPERA'da-, 
Büyük macera ve ipnotizm 

fiiml olan 

ŞANDU 
kemali muvaffakiyetle devam 

ediyor 
Baı rollerde: 

EDMOND LOWE, IRENE WA 
RE, BELA LUGOSI ve pek 

sevimli JUME WLASEK 
İlaveten: FOx JURNAL 

----•Anneler ___ _ 

Mektepli Hanım ve Beyler 

A R T t S T t K Sineması 

göstermekte olduğu emsalsiz 

GENÇ KIZLAR 
KLÜBÜ 

filmini görmek fıraa tını 
kaçırmayınız. 

Bu müstesna filmde ne boya 

ne ıürme gllrmezsiniı:. Glizle

riniı tabiabn saf ııüıelliklerile 
kama,acakbr. 

İlaveten: Son FOX dünya 

ha vadiıleri ........................ 
1ST ANBUL BELED1YES1 

Darülbedayi temııilleri 
lıtanbul Şehir Tiyatroıu 

BugDn suvare 

saat 21,30 
H1LE ve SEVGİ 
Yazanı Şlller 

Gazinonun sahibine, garsonlara 
aordum. Onlar da ·bilmeyordu. Müıte
rilerden de tanıyan çıkmadı. Rakıyı 
içiyor, körkütük aarhot olmayordu. 
Münebbihli aaat gibi, her akşam vak-
tinde kalkıyor, hesabını görüp gidi- , ,._..,...,....,...,.,.....,...,...,..,. _____ ...., 

yordu. !ah .... Veren ellerimiz dert görmeıin. 
T ercllme eden: 

Ailesini düşünüyordun. Her gece Allah gönlümüze versin. ... inayet bu- Sabri Bey 

Haile 5 perde 

Halk ırecesi 
evine vaktinde ve cebinde para ile dö yunın ..... 
nen bir adam, bu zamanda güç bulu- Sesini ve kendiaini tarumııtım: Bu 
nurdu. bizim meyhaneye gelen irat aahibil 

Bu adamın kim olduğunu öğren- idi. 
ıneaem, gözüm açık gidecektim. 
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Bir akıam arka11ndan ben de kalk 
tım. Kaldmmda kıyı kıyı giderek çak 
tırmadan takibe baıladmı. 

Köprüyü geçtik. Kalabalık araam
da onu &'Özümden kaybetmiıtim. Er
teai gece takip etmek karanyla iske
leye yürüdüm. Yananda bir P.Ölge pey 
da oldu. Bu gölge elini uzattı: 

- inayet edin efendim. Lutfen mer 
hamet buyurun. 

Döndüm. Batı dikiıli ıapkah, ko
yu kumral ıakalh, ada, gür buyıklı, 
yakalıkaız, açık renk mintanlı biri du 
ruyordu: 

- Hakipayınız olayım efen<lim •.. 
inayet buyurun, gücenmeyin ... Eyval-

velfecri okuyan bir papasla karşılaş
tılar. Bunun göfıünde, giimüt kor
donlu bir altın salip aallanıyordu. 
Yanlanna yaklataı-ak. 

B. ' 
- ıraderlerim. • - dedi - Don-

çe Kaptanın vaziyeti iyileıti mi? 
Ketiılerden biri geniı omuzlu ve 

ıiımandı: 

- Hayır Metropolit Efendi .. - di
ye mınldandı -

- Demek tehlike devam ediyor. 
- Şimdiki halde evet ... 

Gümüt kordonlu papaa, gerisin 
geriye döndü, kara boyalı bir kapı
dan İçeriye daldı. Burada üstündeki 
çapraz fiıenklikleri ve belindeki 
bomba ve tabancalan ile aeyyar bir 
ıili.h depoaunu andıran iki adam o
turuyordu. Hürmetkar tavırlar takı
narak ayağa kalktılar. 

Papaa bir lahza onlara dikkatli 
dikkatli baktı; sonra boynundaki sa
libin gümüı kordonuyla oynıyarak · 

- Evli.tlanm .. - dedi - Kapta~ 
kendini bilmez bir halde yatıyor. Be
ni dinleraeniz, bırakınız bir hafta 
kadar manastırda kal11n. Yok eğer 
ili. Dopnitza hastanesine götiince-

Sigortalarınızı 

ÜNYON 

Galttada Ünyon Hanında Kiin 
SİGORTASINA yapbnnız. 

Türk.iyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyaaına bir kere uğramadan ıigorta yapbrmayınuı. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 479 

ğiz, derseniz, alır, götürüraü_nüz. Fa .. 
kat eğer yolculuğa ta~ammül e~e
mez de daha fazla agırl~ıraa, flln
diden aöyliyeyim ki mea'ulıyet kabul 

etınem. d"" .. 1. d 
Komiteciler fazla uıunce ı uru .. 

yorlardı. Büyük bir teessür içinde 
olduklannı anlamak için hiç te yük 
aek zeki.ya ihtiyaç yoktu. 

Papaa, üzerine tahta bir haç iliıti
rilmit bir koltuğa kurularak; 

_ Çarpıttığı rakibin pek acar bir 
adam olduğu anlaıdryor. · - diye ho 
murdandı - Zavalh kaptan, diriden 
ziyade ölüyü andmyor. Hayret edi
yorum, buraya kadar naaıl da gele
bildi? 

Komitecilerden birinin nihayet çe
nesi açıldı. Derin derin içini çekerek; 

- Metropolit Efendi, Metropolit 
Efendi. . - dedi - Açma derdimi
zi. • Bir it oldu işte. Biz karşıdakinin 
bu kadar ele avuca sığmaz bir adam 
olabileceğini tahmin edememittik .. 
Ama kabahat kimde? Bizde mi? Ha• 
yır. • Kaptanın kendisinde. Herif ka
çıyordu. Bırak kaçım ne olacak .. Ha
Fi" hemen yalnız batına arkaaından 

aaldmverdi. Biz ne oldufunu anlıya• 
mamııtık. Ben bir de bu Hiriato, bit 
kaç arkadaı daha bir pırnar yığını: 
nın arka11ndaydık. Bir de baktık ki 
Donçe kaptan yanımızda yok. • B,.., 
kaptan nereye gittin demeğe kaim&" 
dan ıilah aealerini duyduk. • Kottulı 
ama herifi koydunaa bul, hani diye
ceğim, kabahat kaptandadır batlı•• 
amda değil. Kolculan kaçırtmııtılı· 
Kaçakçılar 11 kişiydi. Dokuzunu Y:'"'. 
raladık biri öldü. Kala kala bir k,Z 
kalmıftı. O da kaçıyordu iıte. · 
tütünleri tut köylin yolunu. • Yolı'. 
illi. onu da yakalamak istedi. lated• 
ama yakahyamaz11n iıte. . Bazı olur 
ki elin oğlu yaman çıkar. 

. . . . t ·· e hid· Komıtecının aeaıne eeaaur v 
det garip bir ahenk vermiıti. Heıııen 
her cümlenin sonunda dizlerini yuııı
rukluyor, ağzını burnunu oynatare.k 
ıuratını tuhaf bir ıekle ıokuyoı;d11• 

Papas onu teıkin etınek iıtedı: 

(Devamı var) 
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A. ~ 

[ Çizgiler 1 ---Radyo 
San'at yolunda 
Tetkikler 

-~-li.S. - Bir diyaloAuııuzda "ro-
llıan okumak için, tiyatro oyna· Avrupa m-hirinin terciimei ha· 
?1ak için, sinemada akaebnek ~atlarını okuyanlar yüluek rea&anl· 
ı · " d Rad lannclan bir çoldıınrun bidayette na· 
Çın yapılır iyoraunus.. yo sıl maddi ihtiyaçlar içinde diditerek 
llİçindir?.. çalqtıldarını aqilerden refüze .,.. 
. B - Kulakla gayibi dinlemek dildikçe ite nasıl bir iftiyakla san• 
için... !arak nokaanlarmı ikmale uğrafbk· 

li.S. - Fakat musiki, hitabet, lannı görmüılerdir. (Puis de Cha· 
tiyatro kartısmda müstakil bir vaıınea) m zirvei kemale suudu, ih· 

tiWci (Cezanne) m İftiharı, aan'at 
tadyo sanati olduğuna kani miaİ· mecnunu (Gauıruin) in teferüdü da
lli:z? ! ha yüzlerce artiıtlerin itiliaı boş di-

8 - Evet ... Radyo aanati hiç mağla devam eden zincir usulü bir 
birine irca edilemez. Adi tiyat- mesaiden ibaret değildir. Basit bir 
tonun mikrofonla birletmesinden nazan tetkikle meıhurlardan ıöyle 
bir radyo - tiyatro do"maktadır. bir kaçmı ııözden ıreçirecek olursak 
S 

ıs derhal anlarız ki (La Joconde) sahibi 
kctch, budur. Adi musikinin "Leonard'' müellelab ilmiyeoile de met 

llıikrofonla birletmesinden bir bur bir reaaamdır. (Raplıael) Floran
tadyo • muaiki çıkıyor. Adi hita- aada dokwc yaımda çıraklığa girdiği 
bbe· tin mikrofonla birletmesinden (Vanoççi) nin yanında aade eli iflemiı 

bir amele değil ruhu Te kafası mil-
ır radyo - hitabet vücut buluyor; temadi yen itlemİf farlı tMaaiden 

Çünkü her yeni teknik inkılabı meliinkoliye uğraınq bir zek&YI hari
llıutlaka yeni bir aanat imklnı ya· kula dedir, ( Michel • Ange) tahAilinl 
ratır. yükaeltmİf bir bediiyat m6tehaaaıaıdtr. 

H.S. - Bu yenililtin aırrı nere- (Fontaine Carpeaux) nun mübdii 
de? ! Sinema için kabul edebile- (Panaeur) ün haliki eserlerini taıçı çe

kici aallamağa idmanlı kollarile yap-
Ce ğimiz hususiyet radyoda var manıttlar. ilim ve fen dütünceleri i
ını? çinde ifleyen dimağları, aan'at ilha-

B - Büyük sır mikrofondadır. mmın yakıcı ıaıtmalarında çırpman 
liu mikrofonun getirdiği sea bin ruhalarile meydana getirmitlerdir. 
tiirlü yabancı ve yalancı ihsas- Tafsilat resmin düımarudır, felae
la. ra karıtmıf, kirlenmit ıalon ae- feoinl ortaya çıkaran ( Coro) tabiatın ifadei aadekiaini kqfeden bir münev-
•ı de~dir. Kendini elektronların verdir. Jülyen akademisinin profeaö
llıukadderatına teslim ederek, rü reaaam (J. Paul) metiin nıalumatla 
elektrik dalgalariyle yıkanmıf, mücehhez yüksek bir tarihıinaıbr. (De 
laf, berak, tabir calzae mutlak lakriox) yeni bir alemi aan'at meyda-
bi i S ikr f na çıkaran ilillıei elvandlt". Şehrayın-
tı" r aest r. onra m o ona aeıi- lar, dyafeti reamiyeler reoaamı (Gaa-

ı Veren adamın psikolojisi ap- ton La Touche) ırenç kızların ner
ayrı bir psikolojidir; telsizi alan min ve nemnak vücutlarının güzelliği
lldamın da öyle... ikisinin de fU• ni tasvirden zevk alan (Chabaa) fi· 
uru sesin maveraamdan aoyul- çekli viıdilerin rayihadar ıiirlerini aöy 
llııı.t bir haldedir. Ceeuroy'nm de- leyen (Didier Pouget), ormanların 
di • · 'b • ik' • d k yeıil aükiinetinl fırça•İle tercüme eden 

gı gı ı, ısı e Ör zihniyeti (Henri Biva), Afriksnın ateıli çöllerini 
l:atırlar. İki yalnızın arasındaki Lüksenburg müzesine getiren ( Rigo
:rrılık ta radyo psikolojisinin de- lo), hayvanlar içinde yaıamadan 
ılltınesinde son bir amildir.... memnun (Sugel), kaz ve ördeklerin 

H.S. - Güzel, fakat henüz aa- elvanı mütebeddilini gören(Griaael),da-
tı t d ha ve daha ıayııız ressamlar Öy-

a va isine girmedik. le orta mektep tahsilini inkar eden 
B - İtte giriyoruz. Radyo yay- ilimden kaçan aan'atkarlar değildir. 

lnaları ne kadar saf olursa olsun, Avnıpada hesap bilmeyen mimar, 
•es dalgalarından ibaret kalmı- notadan anlaınıyan musikişinas 
Yor; radyonun, seıte kendini arı- ilim ve fenden bihaber reaam yoktur'. 
Y~'.' bir vezni ve aeste kendini Kaldmm amelesinin ıslıkla Faüst
cısıınlendirmek istiyen bir kü"tlesı' ten bir parça terennüm ettiği, bakkal 
v B lak çırağımn La F ontaine manzumelerini 

ar. u, mut sesı'n ·· · · b eli • V . 'd' ftırı ve mı- ezber il "ğı, hakve garsonunun ictor 
ınarısı ır. Radyo aanati budur. Hugo' dan bahsettiği bir ıehirde ara-

H.S. - Yine 0 diyaloğunuzda bacısının ıoförünün esnayı istiraha
romanın tekamülü metinde, ti- tinde yevmi gazeteleri gözden geçir
y t diğini hep bildiğimiz bir memlekette 

a ronun tekamülü sahnede, sine- ilim ve fenni münkir bir adam ara-
~anın tekamülü perdede olur" mak malumata noksan bir res-
1Yorınınuz. Radyo'nun tekamülü aam bulmak budalaca bir taharridir. 

llerede olur?. Dimağ boıluklsnnı fırça titkin-

d 
B - Eakimit bir tabirle "esir" liği ile kapatmak iıtiyen resim 

e Rad f · d · N yapıcılanna ben kendi heaabuna acmm. 
k· " yo eza aanatı ır. asıl- Çünkü bu zihniyet içinde büyüyen 
b 1 gram_ofon pl~k İçin yaratılmıt bir dimağın vücude getireceği eaer 
~fka cınsten yıne bir sea aanati- helvacı kabağı kıymetinden yukarı çıks-

dır. mıyacağı ıüpheıizdir. Ben bir reaaam 
H.S. - Bu kanaatlerin ameli t!"e"';Yi bot kafa ile yükselmenin ih-

bir neticeai var mıdır?.... tun~ olmadığmı bilmiyecek kadar 
B - Elbette ... "Photog~nique" ~~ ~~vvur edemem. Ona ruh gö

Yani "fototutar" simalar olduğu z~nu? ruyet kabiliyetini lruvvetlendiri
cı bır aan'at terbiyesi veren akade-

ııibi, "radyogen' ı'que" yani «rad. mi d"mağ ·· ı gozünün de haatalıklannı 
Yotutar» sesler vardır. Ve her han- tedavi ile mükelleftir. Akademi ıimdi
gi aeain radyotutmak kabiliyeti ye kad~r bir çok talebe yetİftİnnİıtir. 
terbiye ile son derecesine çıkan- ~akat d~ğ. gözünün gııai cehli 
1 b 1 izale ede~lmlf mi edememit mi? Bu 
il i ir. ayn bahisler teıkil eder. 

H.S. - Daha hatka? H~d-~ Beyin vefabndan bugüne ka-
. B - Fizik tekniği bir radyo ~ butl!n aafahabru bitaraf bir tet
~~hazı yaratbğı gibi, sanat tekni- k!kl~iltakip .

1 
ettiğim bu irlan müesseai

gı de bir radyo güzelliği yarata· nın e ~anı d". ~ütenaaip bir vikar ve a
takbr. Güzellik kraliçeleri, sine- zıunette en ıru göıtermek taraftan 
lı:ı ld 1 'k' olduğum gibi. mezununun deg" erliıi-

a yı ız arı, musı ı virtüzlan d e • h old ne e n samımı - ürmet ve ınuhal>-

~ 

Sanatte tabiat 
Ve insan 

Şehirden ve medeniyetten ka· 
çan tabiat, yavllf fakat durmıyan 
bir çekilitle, aanat aınırlarının da 
dıtına doğru geriliyor. Yirminci 
aarın pirine günetin doğufU ve ha 
bfı, dağ ve orman güzellikleri, 
buzlu pınarlar ve pınarhatlarında 
öten bülbüller ilham vermez oldu. 
Yirminci asır, büyük aanatk&rlan 
içinde, pek az tabiat peygamber· 
leri sayabiliyor. Bu aarın bir Ho· 
mirosu, bir Virgilyos'u, bir Lamar 
tine'i yoktur. Yen i edebiyatın 
çerçevesi içinde ostik tablolar, ço· 
ban tiirleri göremiyoruz. Hatta 
re&im sanati için de ayni teyi söy 
liyebiliyoruz, bu vadide de yeni 
sanat müntesipleri, portre ve kom 
pozisyonu peyizaja tercih ebnek· 
tedirler. 

Medeniyetin doğurduğu bu ta· 
biatten kaçışı pek tabii görmeliyiz. 
Çünkü sanatkar her itçiden fazla 
şehre bağlıdır. Sana tin icap ettir· 
diği kültür ve heyecan ancak ora• 
da vardır. Ve tehir timdi, ilk ve 
orta devirlerin tabiatin içine yayı 
lan ev serpintisi değil, tabiati için 
den kovan bir ev istifidir. 

ilham ve istidadına güvenerek 
köyünden heteriyete ostik netide
ler gönderecek ümmi pir tipi e· 
aatir devirlerinin nemfleri gibi ta· 
rihe karışmıtbr. Makine devrinin 
sanatkarı inkar ettiği ilhama bağ· 
lanamıyor. 

Kültür kaynağı tehre derin ve 
sökülmez köklerle bağlı olan sa· 
natkir, ruhunda, her lahza sönme 
ğe hazır ateşi daima külsüz tut
mak için kalabalıkların verdiği 
heyecana muhtaçtır. 

Kalabalıkların gürültüsünden 
ilhamını koparan sanatkar, gözle· 
rini bu yeni ilham perisine çevir
meğe ve kalabalıkların sanatini 
yapmıya mecburdur. 

Tabiat Homiros zamanında ne 
ise, Lamartin devrinde de o idi, 
ve bugün de gene odur. Hiç değit 
miyen bir şeyi, mütemadiyen deği
fen nesillerin hep ayni nakaratla 
terennüm etmesinde ne mana var
dır? insan ömrü, tabiat ve o nun 
güzellikleri hakkında yazılmış e
serlerin en belli başlılarını bile o
kumaya yebnez. Bu muazzam kü 
tüphaneye kötü bir iki cilt daha İ· 
lave etmek hiç bir fayda vermez. 
T abiati, bugün ömürlerini onun
la başbaşa geçirmiş olan Homiros' 
!ar, Virgilyuslar kadar kuvvetle 
tasvire bugün için imkan görülür 
mü? Çünkü onların nazarında, ta 
biatin, bugünkü düfünce seviye
mizle bizim hiç bir zaman izafe e
demiyeceğimiz, bir kudsiyeti var
tine'i yoktur. Yeni edebiyatın 
nı onda arıyork.rdı. Yeni sa-
natkarın gözleri, kainatın 
sırrını mermer masası ü-
zerindeki mını mını tüp-
lerin içinde arayan kimyakere dik 
mittir. Tabiati yeni bir görütle, 
yirminci asrın gözüyle görerek 
tasvir edelim diyenler var. Yirmin 
ci asır sanatkarının - belki biraz 
daha miyop olan - gözlerile Vir
gilyus'un gözleri arasında optik 
noktai nazarından bir fark oldu
ğunu zannetmiyorum. Hiç değit· 
miyen model kar.ısında, zevk ve 
telakki değişikliğinin de bir 
haddi vardır. 

uğu gibi, radyo "Orphee" leri betler ta§ıyan bir takdirhanıynndtr. 
d~ olacaktır. Bir Fechner bu bil. San'at yolund.a ıatafata kapılarak aks
r.Yi. r~yazilettirecek, bir Freud bu demiyİ m~d!h .. ~an'at. bahislerinde 
ı()~lgını~ • fuurıuzluk alemindeki fUDpanya gıbı. kopuren fıkirleri iltizam 
tt ki a a a ak b' B hatırımdan bıle geçmemiıtir. ve geç· erını r Y c , ır ergaon · · k ı Hiç deg"i~miyen tabiatin yarun-
oııun hatsi felsefesini yapacak- mez. Akademıyı onaü taayonda bu- > 
tır lunmuı bir hastayı tllJ!.ıyan doktor ka- da daima değiten insan ve onun 

;:. dar tanıyanlardannndar. O san'at laa- kurduğu cemiyet vardır. Her nes-
~.s. - Ne olursa olsun, radyo mında ıröıterdiği. ciddi:;:~. dimağla

'anati tiyatro sanati gibi büyük n tenvir ve techızde goıtermem.iıtir. lin sanatkarları, geçen nesilden 
•anat payesine eritebilir mi?!. Ve o semahat ve müaamahııaıdır ki san çok farklı bir insan kartıaında bu-

11 - Bunun kadar fizik dünya. at aleminde eli beratlı zibandazlar tü- lunuyor, bu fark dıttan ziyade iç-
'1.ııa ınüstevli, bunun kadar in••. remeaine aebep olmuıtur. d llıyet dünyasına ıari hangi telkht Bugün aan'atta ileri git- te ir ve medeniyetin terakkisile 
"ıı.ııtu d 'I ı mek isteyen bir gençten ilinı ve fenne mütenasiben büyür. Onun içindir 

ı var ır · ..... ki yeni sanatkar dıttan ziyade içe 
ı li.S. - lstanbul radyosu hak. yan baktığmı görmek, akademinin eh 
tt d !" d kalk d' emmiyet veriyor ve insan ruhun 
ın a fikriniz? e m en imtihan bikimiyeti b ı- d h 
"' • 'hza kalı...· · · k b .a enüz meçhul mıntakaların ket 

d 
0 - Radyogenique ıeıleri az. ye ••ti ya ..... bğım ı§ıbne ep f 

1 
k .., · · ı.ne .çıkıyor. O, kendi nesline, ye-

d 
r; burundan çıkan seıler son enw seyyiatının acı tecellilendır. b • Akad · nı. ır. fey söyliyebilece1'inden e-

•tece radyo zıttıdır ! emı ne için resim yapanlara mu· d " .... allim eli ı mm ır. Nasıl ki bugu·· nün illi.mi 

t
.h "-Onferansçılardan bazıları im- P oma11 dağıbnamtf, akademi d · 

dı an evrakı okur gibi, bazıları hocalanıwı büyUklüğü kendilerinden e aynı makaatla çalışıyor. 
, menkul ;..,;. diyenlere ı.._ akad · Fröyd psikanalizin temelJ .. 1,·nı' 

,, ~ 1ınelodram aktörü gibi söylü· · ---=-' ~ •1 emı- ~ •Or ar 
1 

nın vereceğı cevap: kuran tezini ortaya atbğı za,naıı, 
li S · ... Efendi! ... , akademi aahaveti müf· insan ruhunun ne kadar az tanın-

,. · . - Buna radyo idareai ne · · ·· ld • d 'll.ı:>aın., 
1 

nteoı yuzünden dimağ ho!luğunu bel- mıt o ugu mey ana çıktı. Bu ye-

-r.~ 
Namık lsmail'in 
İstifası 

Son günlerde Güzel San'atlar 
Akademisi baiı meslektatların ten
kitlerine hedef oldu. Etrafında bir 
hotnutsuzluk dalgası kabartan A
kademi, gönlüm istedi ki bu sesle
ri cevapsız bırakmasın. Efkarı u
mumiye kartısında Akademinin 
susmamasını, ya bir tedbir, 
veya bir müdafaa ile bu 
neşriyata mukabele etmesini arzu 
!adım. Geçenlerde "Tenkitler kar 
tısında Akademi" serlevhalı bir 
yazımda bu arzumu izhar da et
tim, ısrar da ettim. 

Namık İsmail, geçen hafta bu 
sutünlarda intitar eden ve bana 
hitap eden bir mektubunda "birik
miş sebeplerin ve mecburiyetlerin 
sevkile Akademi müdürlüğünden 
İstifa ettiğini" bildirdi. 

Bu istifa, zaruretlerin, imkan
sızlıkların, hoşnutsuzlukların, için 
de yaşadığımız san'at hayatımızın 
zaruri bir neticesiydi. Zeki do• 
tum güzel ve yerinde bir idrakin 
iti olan bu hareketi göstermekte 
geçikmedi. 

Bu istifanın ardında her halde 
bir kımıldanış olacaktı. Vekalet 
tarafından bu istifanın kabul edil
miyeceği ve mutlaka yeni tedbir
ler alınacağı pek ala tahmin edi
lebilirdi. Bunun için tahsına kartı 
bütün muhabbetime rağmen bu 

manidar istifayı alkı,lamıftım. 

İstifa kabul edilmedi ve veka
let kendisinden beklediğimiz bir 

dirayetle bu ite çok yeni, çok fay
dalı, radikal bir tekil vererek bu 
meseleyi halletti. 

Şimdi bazı esaslar, prensipler 
o tılıyor. Bunlar o kadar ae
vin irici, o kadar idealdir ki cu
ma günü elli birinci yıl dönümü 

münasebetile verilen müsamerede 
Akademi talebesinin çoşkunluğu 
ve hassasiyeti bu tedbirlerdeki İsa 
betin beliğ bir ifadesidir. Bütün 
memleket sanatkarlarını sevindi
ren, co,turan bu haberler bir mu
vaff akiyet ufkunun açılacağını 
müjdeliyor. 

Bu diyarde aanatkar, hayatın 
dıtında, avurtlan çökmüf, yor
gun, mücadeleden yılmış, bedbaht 
biryolcudur. Onun hayatla rabıta
sını temin etınek, can vermek i
çin ona biraz tırınga yapmak la
zım geliyordu. 

Namık İsmailin zekası ve çok 
vukuflu bir vekilin dirayeti bu bez 
gin yolcumuzun yoluna bir itik ve 
nur veriyor, ümit veriyor, vadedi
yor. Biz, ziyaya susamı' sanat ço
cuklan sabahın bu alaca karanlı
ğında sabırsızlık ve ittiyakla güne 
ti bekliyoruz. 

Elif NACI 

Gazi büstü 
Ziraat Bankasının açtığı Gazi 

heykeli müsabakasını Güzel Sanat 
lar Akademisi heykeltraş mualli
mi Hadi Bey kazanını; ve heyke
lin ihzarına batlamıftır. Bu hey
kel yakında İtınanı edilecektir. 

Bursa lisesi mezunlar• 
cemiyeti 

Umumi Katiplikten: : 
4-3:933 cumartesi günü intiıar eden 

yevmı gazetelerde cuma günü Bursa 
Lise•İ mezunlannın bir cemiyet Jcur .. 
nıak Üzere toplandıkları yazılıyor. 

Halbqki Bursa Lisesi nıezunlan 
ceıniyeti 1932 senesinde kurulnıuı o
lup bazı huıuai §eyleri konuımak ü
zere 3..3-933 cuma günü fevkalade 
bir kongre aktehniılerae de ekıeriyet 
hasıl olmadığından kongre 10-3-933 
cuma günü aaat 2 ye tehir edifmiıtir. 

li · .. ki telafi ederler hulyaaile bir çoklan- ni ilmi görüf, ilimle sıkı bir bera-
l'ıı. - Haklısınız. Radyo bilgiyi ~-<;ilerine ~rer berat musaddaka berlik halinde yürüyen aanatte batka bir tey görmiyen penceresin 
)l)Pacak olan Darülfünundur. Rad verdiğine, hatta Avrupalara ikmali tah- derhal tesirlerini gösterdi Ve in- den yıldızları seyre dalacak yer-
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Flklrlar va insanlar 

Yahya Kemal 
Geçen ay içinde küçük bir kitap 

ç.akb: 24 ıiir ve Leyla. Bunlar Yahya 
Kemal'in manzumeleri. Kitap hiç 
ıüphesiz ki muhtevasının layık oldu
ğu ihtimam, itina ile baaalmamıf: 
harfler biribirine uymuyor, tertip ha
talan çok, bazı mısralar yanll§; bun
dan başka kitapta ıairin bütün man· 
zumeleri yok. 

Bizim neslin edebiyatla meıırul o
lanları o manzumelerin çoğunu, he· 
men hemen hepsini ezbere biliriz; 
bunun için kitabı okurken eksikleri 
tamamlayıp yanlıılan düzeltebiliyo
ruz. Fakat kitap bizim için değil, 
Yahya Kemal'in şiirlerini ezbere bil
miyenler içindir. O kitabı okuyan 
gençlere tavsiye ederim, her parçayı 
bilenlere sorup tashih etsinler. 

Kitap, bütün kusurlarına rağmen, 
bize Yahya Kemal'i hatırlamak, on
dan bahsetmek fırsatını veriyor. 

"' "' "' 

l birer münekkit sözü değil midir? 
.. Bunll]rı Yahya Kemal'in kadrini 

d~tilrmek için söylemiyorum. Bilak ı . 
Bırçok gençlerin ıür yazmak için sa-
dece fıtri istidatlarına pvendilderi 
bu memlekette o, en IÜzumlu üs
tattı. Onu, bilhassa ırençler anlama
dılar. Ona bakarak aruzu latanbul'un 
konu§IDa diline uyduranlar, mukay
yet kafiye anyanlar, Nedim, Naili o
kuyanlar oldu. Maara muhabbeti u
yandı, fakat ondan baıka "terkipçi 
münekkit" yetİ§lnedi. 

Yahya Kemal'in eserinde, bu me
ziyetlerin icap ettiği kusurlar da bit
tabi vardır. ilk bakııta onun türleri 
kadar kolay anlafılabilecek ıiir yok
tur. Her mııraı, her Parçası vi.zıh
br; Yahya Kemal adeta, kelimenin 
en gÜzel manau ile "populaire" o]a .. 
bilecek adamdır. Fakat en fena ve 
tataız yazrlanndan biri o]an "Nazar" 
dan baıka hiç bir manzumesi halka 

1. - Umumi harpten az eveldi, ere_medi. Zaten o manzume de, güf
Yahya Kemal'in iıımi duyulmag' a, teaınden daha tataız, alelacaip •u 

"k tır "ki" d" b"l ' y mrıralan ağızdan ağıza ıüratle ya- a muaı ıye ı ecefimiz tarz .. 
yılmağa batlamııb. Ben henüz mek- dan yan alaturka, yan alafranga 
tepteydim; bir gün edebiyat hpcamız, bestesi ile töhret buldu. Halka enn 
Fazıl Ahmet Bey, bize onun tarkıJa.. şiir, idrakin meaaisine uıpontan~" bir 
rını, aenelerdenberi çahıbğı bir epo- coıkunluğu da kanfhrabilmelidir. 
penin bazı mısralarmr okudu; aınıfın Bizde, son zamanlarda, belki yanhz 
bütün edebiyatçılan co,muıtuk. Vah- Mehmet Akif Bey, böyle bir tiir ve• 
ya Kemal'in o epopenin bin, iki bin rebilirdi; fak:ıt o da ölü hükümler· 
IIUaramı yazdığı halde ancak bir iki den kendini kurtaramadı. Aaal haya. 
beytini •akladığı, o kadar titiz oldu- ta değil, kad surette mahkiim olmuı 
ğu söyleniyordu: bir cihanı l"Örİif tarzma kendisini 

" ...•• Bu cevvabınin (1) en genç, bağladı, kendisindeki büyük ıiir ka
en dinç - Şehauvaranı kılınç koy- biliyetini akidelerine kurban etti. 
mamak azmile kına, - Dola dbı:gin Yahya Kemal ıair De halkın bir-
kofuyorlardı akından akına!' leımeai lüzumunu hepimizden eve! 

Bir beyit daha, belki baıka bir epo- hepimizden kuTVetle anlamaıtı. Ken: 
peden: 1 disi, söyledifim sebep dolaym ile, he-

" Akdeniz ufkunu bir mavi duman define eremedi. Fakat bütün ıiirleri 
gölgeliyor; - Elli kalyonlu donan- kalabalık huzurunda okunabilir· 
mayı hümayun geliyor . .• " hepsinin bir hitabet tarafı vard,; 

Ben 0 zamanlar Jose • Maria de hepsi "declamatoire" dır ve he; 
Hercdia'yı daha yeni okuyor ve timdi cdeclamatoİre> ılir ıribi, aeasiz okun· 
nefret ettiğim bu boncukçu taire ba- duğu zaman, çok kaybeder. 
yıhyordum. Yahya Kemal'in beyitle- 3. - Yahya Kemal, bütün çabala
rindeki levhaları da onunkilere ben· masma rafmen, eserinden zevksizliği 
zetip çok sevmiştim. Zaten JoM- koğamamıttır. "Nazar'' manzumeai
Maria de Heredia modasını da fstan- ni sevmediğimi söyledim. Gece deniz 
bul'a Yahya Kemal getirmiıti; zan- de yıkanarun üıüyüp öleceğini söyli
nederim o tairden hAli. da vazgeçme- yen bu manzume ancak - bir gün 
mittir. Halbuki aralarmda ne kadar böyle bir teY ibdaı olunursa - bir 
fark vardır! Yahya Kemal de onun hıfzaaaıhha madalyasına layıkbr. 
gibi tekle ehemmiyet veriyor ve za- Leyll ü~yüp ölüyor; herkes de ı 
manın ve "pamassien" mektebinin "Kız nazara uğradı!" diyorlar. Evet. 
tabirile ctunçtan mışralar dökmek> nazar, ayın nazan. . Cinleri, perileri 
istiyordu; fakat Heredia da oadece mikrobelerle izah etmek gibi bir ıey!. 
kafiye itinası vardır; "tekil" dediği Yalnız o manzume değil; en güzel 
şey de aaıl kaideaine uygun caonnet> farkılannm birindeki "ilihi adalar" 
ler yazmaktır. Buna, Yahya Kemal'de terkibi ne soğuk ıeydir!.... Sonra: 
çok şükür asla görmediğimiz bir ga- ".Boynundan o canan denilen lişeyi 
rip kelimeler merakı iliıve edin, Leı ıılk, at'' mııraı pek amiyane bir ia
T ropheeı şairinin bütün dehasını el- yan değil midir? "Buseden pabu9 
de etmİ§ oluraunuz. JosC .. Maria de giydirdim o nennin payina "mııraı 
Hi!rcdia, Afrikalı zenciler gibi, panl- da fazla ve çirkin bir "preciositc" 
dıyan şeylere düıkün bir adamdır; mahsulü değil midir? 
halbuki Yahya Kemalin en "parnaaal- 4. - Mamafi Yahya Kemal'in, 
en" mısralarında bile bir munislik, zamanımızın en temiz şairlerinden 
sadece kafı"yeye dayanınıyan deruru" b' · ld an o uğuna eminim. "Ses" i, cAç.ak 
bir ahenk, hakiki bir ıiriyet vardır. 
Hasılı onun, doğru&u pek de bir f<'Y deniz> i, cGüfteıiz beste> ai, ıarkılan 
olmıyan o iki epope beytini bile, He- birer harikadır. "Gel kurtul o dar 
redia'nın bütün türlerine değişmem. varlığının bendeaeainden° mııraı da 

Yahya Kemal'i ilk defa latanbul her habrladıkça hayran olduğum 
Türk Ocağında, Tevfik Fikret'ten bir ıür mucizesidir. "Hendeae" keli
bahaedildiği gün gördüm. Bir müd- me&inin bu kadar güzel bir surette 
det sonra da bir akııam, yine Türk • kullanılmaaı büyilk bir kuvvetin bur• 
Ocağı'nda, Köprülüzade Fuat Beyin hanıdır. Şair, müceJTedatı müıahhas 
bir konferan&ından sonra Fuzuli'nin kılan adamdır; Yahya Kemal bu mıa-
terkibi bendini okudu: rada daha ileri gidiyor, müceJTet bir 

"Mahi • muharrem oldu, me•erref 
haramdır . •• ,, 

Yahya Kemal bu manzumeyi inoa· 
na haıyet verecek bir ıekilde okuyor
du. Onun ağzında her maara, adeti 
bir ölüm marşının parçalan oluyor, 
kafiye bir feryat gibi uzuyor, "dır" 
redifi bir meyua adamın kollan gibi 
dÜ§Üyordu. O, tiiri okumuyor "in
terpreter'' ediyordu. Onun ;,,'şada, 
bize ıiirin her günkü konutmaia ben· 
zeme, cotkun, ilahi bir lisan olduğu
nu, Haliik'un delteri'nin teıiri ile u
nutulmağa başlıyan bu hakikati ha
tırlattı. Tevfik Fikret estetik.inin yı
kılmasında Yahya Kemal'in manzu· 
melerinden ziyade intadmın tesiri ol
muştur. Zaten tilmizlerinin çoğuna 
bakın, onun gibi okurlar; fakat onun 
ııibi yazan yoktur. 

2. - Yahya Kemal ıiiri anlamıı bir 
adamdır. Bu sözümü, bütün ıüınu
iünü dütünerek, "anlamak'' kelime
ainin manasında ısrar ederek aöyliy0oo 
rum: Yahya Kemal ıair değildir, fİİ· 
ri anlamııtır; fıtri istidadı ile değil, 

idrakinin kuvveti ile tair olmuıtur. 
En güzel ıiirleri, "actuel" bir heye
canın mahsulü değil, aolmUf bir ırü· 
zelliğin yeniden canlanmasıdır. Ka
fasında, gerek garbın, gerek p.rkm 
tiir teıebbüslerinin verdiği neticelerin 
çoğunu toparlamıı, onlardan yeni bir 
terkip yapnıtfltr. Fakat, dikkat edin, 
ancak terkip - o da bir dereceye ka
dar - yenidir, UD1Urlan değil. Zaten 
en ırüzel beyitlerinin, en çok sevdik
lerimizin, birer fikri formül olduğu 
belli değil midir 7 Ziya Gökalp'm 
"harabiain" sitemine k&rfı söylediği 
ve bence en harikulade sözlerinden 
biri olanı 

mefhumu, ismini de değiştirmeden, 
birdenbire miifahhaa kılıveriyor 1 

Yukanda Olldan bahsederken "e· 
saaen ıair değildir" demiştim. Bu mıa· 
raı söyliyen, bu terkibi yapabilen a
dam, hakikaten ~air olmaz mı? .. 
F an:edelim ki bir ıey söylemedim. 

Nurullah ATA 

( 1)- Bu kelimenin ne olduğunu 
pek bilmiyorum. Habnmda "havali
nln" diye kalıntı, fakat o zaman ve· 
zin bozuluyor. "Ceveli.n" dan «cevva
le" nln doğru olduğunu zannettiğim 
için böyle yazdtm. - N. A. 

-·-•••n-•-·---•••••••••••nııı"-•••• 

Posta tayyaresi gitti 
ve geldi 

Ankara • İstanbul hava hattına 
tahsia edilen tayyareler gazete nak 
li aerviaine devam ediyorlar. Dün 
aabah saat 8,40 ta bir tayyare Ye· 
tilköy' den hareketle Ankaraya git 
miftir. Ayni tayyare öğleden ıon
ra Ankaradan hareketle aktam 
Y eşilköye dönmüttür. Bugün de 
bir tayyare ayni seferi yapacaktır. 

Kongre 
Kaaımpa,a F ukaraperver Cemi

yeti Reisliğinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 

10 Mart cuma günü aaat on bu
çukta aktedileceğinden azayı ki
ramın tetrifleri rica olunur. 

Kitapçılar kooperatifi 

i, llıusiki konservatuvarda hazır- ıile vasıta oluduğuna çok büyük kaba- sanlar, a· lı'mı'n açtıg"ı perdenı'n ar- d k d d tııı.c k R h ·•· · nl e, arAısın a gör ügu""", vı:. bü:un 
"'lb a tı.r. adyotiyatro ile Da. at ettigını a amışbr. Haddinizi k d k' ~ T ·~ d bili" · kı - ah · asın a, sanat arın auesesi vası- bakir hakikatlerı"ni kend'tsı'le b-'ra- N h d:ı e ayı uğra,acaktır. Bu büyu""k nız ve ymeh f sıye hudutlannı - e arabi, ne harabatiyim, 
• ,, k 1 tecavüz etmeyinİ"~ nasih t' ı k tasile yeni bir çok s.eyler görebile- ber mezara sürükliyecek olan "'I" K""k ·· "d l t" • ı. h:e ü tür vasıtası için devlet .... a ı o sa ço ' o u mazı e o an a ıyını 

Türk kitapçılan kooperatifi tetkil 
edilmiJtir. Sermayesi 100 bin liradır. 
Meclisi idaresi inthap olunmuş ve Re
isliğe Sudi B. geçmiştir. Dün koope· 
ratif namına Maarif Vekili muhterem 
Reıit Galip Beye bu münasebetle bir 
telgraf çekilınit ve yakında temas e
dilmek üzere iki n;ıurahhasm da An· 
kariıya ırönderileceği bildirilmiıtir. 

' 
1 

münasip olur. ceklerini anladılar. nin, gözlerinden ruhuna nüf•l7a 
llıayesini koymalıdır. Resaam l~te bunun içindir ki )·eni sa- I h d beyti, gazellerinin çoğu, bilhassa İsmail HAKKI tk' ça ıtmayı terci e iyor. "Lile devri" gazelindeki: cAcempe-

........................................................................................................... ~M_. _samı __ · __ n_a __ a_r_, _ın_a_v_i_h_ı_"r_:_g_ö_k_:_p_a_r~ça--sı_n_d_an ____________________ ~Y---aş~a---~~N---A=B~İ -~~r~e=•t=u~· ~R=u=m='~u=n~im::=aledevrinde" mısraı, 
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Alman intihabı 
Bugün 

(Baıı 1 inci sahifede) 
polia müfrezeai bulunan Naziler 
hücum kıtaatı ve milliyetperverler 
mar,larmı aöyliyerek tehri dolat
mışlardır. Yağmura rağmen kesif 
bir halk kütleai, alayın geçeceği 
BatvekAlet binaaı önüne gitmiftir. 
Ancak ıon dakikada program de
ğiştirilmif olduğundan Batvekalet 
binası önünde bekliyen merakldar 
hiç bir tey görememitlerdir. 

Müsademe/er 
BERLlN, 4 (A.A.) - Evvelki 

akşam ellerinde bir takım mef!Üe
ler bulunan müfrit milliyetperver
lerden bir alay, Hamburg mahal. 
lelerinden birinden geçerken bir 
balkondan Üzerlerine tüfek ateti a 
çılmıftır. Bunun üzerine milliyet
perverler metaleleri aöndürmiifler 
yere yatmışlar ve poliıten yardım 
istemitlerdir. Poliı kuYvetleri vak 
a. mahalli~e gelmekte gecikmemi9 
tır. Evlerın cepheleri projötörle 
tenvir edilmit ve pencerelere kar
tı atef açılmıtbr. Birçok kiıı:ıaele
rin .yaralanmır olduğu aöylenmek
tedır. Bu vak a dolayııile poliı 
memurları civar evlerde arattırma 
lar. yap~flar ye birçok komünist· 
lerı tevkif etmıtlerdir. 

Hitler'in bir nutku 
~AM.BURG,. 4. (A.A.) _ &f

v.ekıl -~ıtler, mıllıyetçi ıosyalistle
rın dunya piyasalarına açık bulu· 
nan kapıları istedikleri yolunda j. 
leri sürülen ittihamlara cevap ola 
rak söylediği bir nutukta demittir 
ki: 

"Bu bir akılsızlık ve budalalık 
olur. Yalnız biz ancak kendi mem 
leketlerinde kök aalmıt olan ve 
kendi toprakları iizerinde bütün 
kuvvetile yerde duran kimaelerin 
dünya piyaaaımda faydalı olabile 
ceklerine kani bulunuyoruz • ., 

Hitlerin nutku ve Rusya 
BERLIN, 4 (A.A.) - Havaa A. 

janaı bildiriyor: Sovyet Rusyanın 
dahili vaziyeti hakkında Hitler'in 
evvelki akşam aöylemit olduğu nu 
tuk Rus diplomasi mahafilini fev 
kalide heyecana dütümıü9tür. 
Sovyet sefareti Hitler'in nutkunun 
~tn~n~ telgrafla Moakovaya bil. 
dırmıftir. Moıkova bükUmetinin 
Alman Ba,vekiline cevap vermesi 
muhtemeldir. Rus mahafilinin 
memnuniyetsizliği, Alman Ba,ve· 
kilinin beyanatının, Berlinde M. 
Fon Neurath ile M. Litvinoff ara· 
sm~a ahir.en vuku bulap ınülikatı 
takıp etmt! olmaıı dolayısile bir 
~t daha artınıfbr. Malüm olduğu 
u.zere M. Fon Neuratb Hitlercile
rın komünistlere kartı lakip etmek 
te oldukları hattı hareket ile Al. 

bn hük?metinin Sovyet Rusyaya 
r'1 takip ettiği hattı hareket ara 

ımda fark gözetmiftir. Hatta AJ. 
man Hariciye Nazın M. Hitler'in 
Rus. Alman dostluk m.. b b 
hakkındaki aabsi ka--~~aseda 
d b h . "° J11 ... arm an 

f ·aı· Aal aetmıttir. Bugün Rua maba-
t 1 man harici siyaa ti. · b d b .. 1 e nın un-
k~n ı°Y e meçhul kalması müm
d u~ o mı~~nl bir iıtikamet almıt ol 

ugunu soy emektedir. 
Sabır ııe tahammül •A elJ• ~nuna g 1 

CENEVRE, 4 (A.A.) _ H 
Aianııı bildiriyor: AlmanHan~~aı 

· M F cıye 
ndazınka . "M~nll Neuratb, Cenevre-

e çı n ı etler cemiyetine ya 
d "Al . r ım man cemıyeti gazetesin-
de bir makale netretmittir. Bu ma 
kalenin her tarafta büyük akiıler 
hasıl etınesi muhtemeldir. Makale 
muharriri Almanyanm emnüaeli
metinin tehdit altinda bulunduğu
nu yazmakta ve Almanyanın pek 
yakında diğer devletlerin emnüae 
lametlerine muadil bir emnüseli
meti açıkta talep etmek mecburi
yetinde kalacağını yazmaktadır. 
Almanya mutlak derecede müsel
lah olan devletler ealihaaınm tah
didini ve teslihabn -n ailihla
rından tecrit edilmit olan devlet
ler menfaatine intibak ettirilmesi 
gerek teılibat ve ııerek milli müda 
faa huıuaabnda bütün dünya için 
h~J_ruk müaavabnm kabul edilmesi 
~· ıateyecektir. M. Fon Neurath ne 
tıce olarak diyor k ·1• 

"Al . 
ma~ya emnüaelamete ait mü 

zakerelerın ba,ka bir yola ••p • 
.. d - ma 

sına muıaa e ebniyecektit" ç .. 
kü aabır ve tahammülü aon'.ma unj 
mittir." ge 

Dançiw ciııannda 
DANÇIG, 4 (A.A.) - Sol ce

nah gazeteleri Dançig civarındaki 
köylerde ve bilhassa Zopot' da bu
günlerde bazı tüpheli tahısların 
ve gençlerin peyda olduğu, bun
ların geceleri ötede beride dolat· 
tıkları ve Hitler'in hücum kıt'aları 
rıa ınahms binalarda gizlendikleri 
IJÖrüldü~ünü yazmaktadır. Bu ga
zeteler iyan meclisinin bu hususta 
izahat vermesini istemektedir. 

Celil B. dönüyor 
(Baıı l inci aahifede) 

Cali~ oğlu Rifat .Beyle beraber Bünya
na ııderek elektnk ve menaucat fabrika 
aıDJ gezmtleridir. ilk evel iplik fabrikası 
olarak te•İ• edilmit olan fabrikaya yeni 
teoisat iliıvesiyle kumaı imaline başla
IDlf ye muvaffakiyetle bııfarılmııdır. 
Vekil Bey Kayıeride Ticaret oduı be
lediye heyeti ve vilayetle temaı ed~rek 
fikir ve mütalaalarıruru alnuştır. 

Kayseride evelce 7500 hah tezgilıi 
varken bunun 2500 e kadar indiği ve bü 
hükümetin aldıiı takaı tedbiri yüzünden 
mevcut ıtoklar temamen satıldığı gibi 
halıcılığı yeniden inkişafa baılayarak 
aon umaalarda mevcuda ilaveten tez
gih adedlı:in 1500 artbğı ve arbnakta 
bulunduğu aliıkadarlar tarafından V 'f;
kil Beye tükranla ifade edilmittir Vekil 
B. Halk hrkıuı resiıi Reşit Beyin ve ti
caret odunun ziyafetlerinde bulunduk
tan ıoma Sivasa lıamet etmiftir. 

Mahmut Celil B. Sivasta derhal lir.e
ye gibnit Te Gazi Hazretlerinin Sivua 
ilk tcıriflerindeki heyeti temailiye ve Si 
vaı kongresi salonunu ziyaret etmiıtir. 
Dünya harbinden aoma çöken Türk dev 
Jetini pa>"Çalanan Türk vatanou ezilen 
ve ayaklar albna alınmak istenen Türk 
milletini yeniden yaratmaya karar Yer
c!iği bu tarihi salon bugünün ve yannm 
Türk neslinin ibret gözü önüne beh'f;
mehal konmalıdır. Dört kınk mektep u 
ruı bir teneke aoba duvalarlara pence
relere aulmıt üç ı..,. balı ve bir koltuk
la bir yazıhaneden terekküp eden bu sa
lon büyük yaratıcmm Türkün canmı, 
yü:rdünü hürriyet ve iıtik1?Jjnj kurtar
maya karar verdiği kö§delerden biridir. 
Çok mütevazi olan bu köıede Türkün 
yeni bir tarihini yazmaya ve yapmaya 
kanu- veren o büyük odanın huzurunda 
sevdiğimizin ve Hyğımızın candan ve 
gönülden gelen yakıcı qkıyla eğillerek 
aelimladık. Mahmut Celal B. bu ıalonu 
batıra defterine ıu satırlan yazdı: 
" Büyük ihtilil ve milli inkiliıbımıza me 
aut batlangıç olan Sivaı kongreainin bu 
mütevazi salonunu heyecan ile ziyaret 
ettim. Yeniden kuvvet aldım. Milletimiz 
büyük tefimizin tuttuğu yolda yürüye. 
rek bahtiyarlığını yeni eaerlerle nurlan
clıracakbr. Vekil Celil B. lisenin her 
tarahnı gezdi. Müteha11ıalar dün ve bu
gün Sivasta bir fabrika i11Jaııı nokta.m 
dan tetk:katta bulundular. Belediyede 
..,...,flerine bir ziyafet verildi. Bu akşam 
Ankara!!.!! hareket ettiler . 

• 
Istanbul Şişli ile 
Taksim arasında 

(Başı 1 inci sahifede) 
iade muzırdır. Ben hu bahis etrafmda 
vaktile uzwı uzadıya yazılar yazmıt
tıın. Vaktile lstanbulda büyÜk konak
lar vardı. Bunlardan her birinin ana
u üatiinde şimdi birer iki§er katlı ev
lerile kocaman :mahalleler peyda ol
du. 

Hayat ve uhhatini gözeten ve bil
ha..,. fikren ziyade meu·ul olan kim
seler için açık havadar yerlerde ya§&• 
mak bir ihtiyaçbr. Avrupa memleket
lerinde ıehirde oturmakla sayfiyede 
otunnak arasmda sarfiyat noktaaın· 
dan bir fark yoktur. Bu itibarla bü
yük ıehirlerin etrafında on binlerce, 
hatta yüz binlerce amele için küçük 
kasabalar peyda olmuıtur. 

Oradaki tehirlerde nüfusun teka
süfüne aıhhat işlerile uğratanlar şid
detle muterizdirler. 

Avrupa Belediyelerinde, intaabn 
uhhi ıeraite tevfikan yapılıp yapılma 
dığını kontrol eden bürolar vardır. Bu 
büroların muvafakatiııi almadan bina 
om kabili iskan olduğuna dair hiçbir 
fen ıubesi rapor veremez. 

Hemen her binanın bir ıicilli var
dır. Her binanın içinde sakin olan, haa 
talanan ve ölenlerin adedi o bürolar
ca malfundur. 

Sabıkası sicille geçen binaların ta
dili teklif edilir; sahibi muvafakat et· 
mezae Belediyece yıktmlır. Bizde da
h_;a uzun zaman için bu tarzda teıki
lat olamaz. Mümkün olanı yap•ak ge
ne kafidir. 

Eier, şehir civarmda, ebaliıi niape
~en .a~ olan sahillerde ve mesela ~ 
galzıçmde küçük Ye ihtiyaca uygun 
ev er yapılırsa umanın ki b • 
uhhi tekuüf azalacak ve u gayn 

k 
yavaı ya-

vaı mer ezden muhite doğn, b. 
zaklaşma hareketi haılayacaktır'.~ a-

ffarp ilan edilecek 
A~~01'..11:_ION, 4 (A.A.) _ Ayan 

Meclı~ı'. ~ükumete Boli•yaya harp ilin 
etmeu ıçın me-zuniyet vermittir. 

Atlantique 
CH~~BOURC.. 4. A. A. _ Bcır-

deaux 11tintak hakimi Cheri>o 'ta.lı:i 
h~ıua~ zahitaya Atlantique'in g~i
nı katıyen menetmeoi Ye ayni zamanda 
ti~t .-hkemeai .~dan tayin edil 
mıı memurun gemının kııaumı aÇmaaı.
na mumanaat eylemesi -.ini vermqtir 
Tahkikat d.,.,am etmektedir. . 

Karııhklı yardım pllnı 
CENEVRE, 4. A. A. - Silajları ba

nkına konferan11nm aiyaai komiıyorw, 
Avrupa hilkumetleri arasında karfililı:lı 
yardım planının tetkikine bu aabah baıt 
lamııtır. 

Evere•t dağına gide -
cek tayyare 

BA~DAT, 4. A. A. - Evereot clafı
na gidecek aefer heyetine iıtirak edecek 
olan 3 tayyare, dün Ammandan buraya 
gelerek yere İrunİftİr. Kum fırtınalan 
dolayiıile çölde aeyahat müıkül olmut
tur. 

lstanbal Ticaret müdürlüğünden: 
Türk Debağlar cemiyetinin idare hey'f;
ti intihabı 6-3-933 pazarteıi günü saat 
10 dan 12 ye kadar Kazlı Çe,mede Ce
miyet merkezinde yapılacağı alikadara
na ili..n olunur. 

MiLLiYET PAZAR 5 MART 1933 

Yeni kazanç layihası 
Hükumet memurları yeni vergiyi 

nasıl verecekler? 
Yeni kazanç kanunu layihasının 43 

maddesini metin halinde neşretıniştik. 
Bugün de 44 üncü maddeden qağı kı
unu da hüla1a ederek neşrediyoruz: 

44 üncü madd<o Vergi ye yapılacak 
zamlar ruzmet erbabına rucu hakkı ol
mamak şartile istihdam edenlerden tah
ail olunacağını bildirmektedir. Hizmet 
erbabına ait aylık bordroların verilme
meıinden dolayı aylık vergi reıen tayin 
edilen matrahın yüzde 10 zanımile iıtih 
dam edenlere tebliğ olunacaktır. Kanu
nun 46 ıncı maddeıi iıııal ettikleri ma
hallerin gayrisafi iratları üzerinden ver 
giye tabi tutulacak mükellefler içiıı bu 
mahallin gayri safi iratları üzerinden 
vergiye tabi tutulacakları tasrih edil
mektedir. Her unıf mükelleflere Hazi
randa kazançları tayin edilerek vergi 
lecek ve derhal birinci taluiti almacak
br . .Mükellef ikinci taksiti de getirip 
kendiıi verecektir. 

Yeni ite batlıyanlarm o takvim ae
neıine ait vergisi gelecek takvim aene 
sinde alınacaktır. 

Senenin muayyen mevaiınlerinde buh 
çe, plaj ve saire ifletenler ite batlama 
ve bitme tarihlerini on gün zarfında bil 
direcclderdir. Vergi karnesi a1ınak mec: 
buriyetinde olan nakliye sahipleri bu
nun istimalini terk ederlerse bir ay zar
hnda bildirmek mecburiyetindedirler. 
Sayahada mükellef)...., genİJ itiraz bak. 
kı verilmeli<edir. Bilbaaaa Ankara, h
tanhul İzmir ile lüzum görülen ciğer 
ıehirlerde itiraz komiıyonlan t"!kili İs
tihdaf edilmektedir. Komiayonlar 20 Ni 
aanda itirazlan tetkike ba§layacaklar
dın Aynca itiraz temyiz koıni•yonlan 
da bulunacaktır. Mükellef itirazlnı tek
rar edebilecektir. 

Layiha vergı tahsilabnı biri Haziran 
diğeri Kinunuevvel olınak üzere iki tab 
ıil taksitine ayırmaktadır. Yalnız huau
ıi vaziyetleri itibarile ıirket temettüle. 
ri, banka ihtiyat akçeelri, hususi büyük 
tC§ebbüılerin vergileri bundan istisna e 
dilmittir. 

istimal edilen bilet bedeli üzerinden 
vergiye tabi tutulan yerlere ait vergiler 
tabi tutulan yEl'lere ait vergiler mükel
lefe rücü hakkı baki kalmak üzere icra
yi sanat edeni... veya iıletenlerden alı-
nır. 

Taksit ve tediye za-nlarında tediy.,. 
de bulunmıyanlardan yüzde 1 O zam ile 
vergi tahıil olunur. Müruru zaman müd 
cleti liıyihada hakiki ıahıslar içiıı 3 hiilt
mi Jaluılar için 4 sene alarak tespit &. 

dilmiıtir. 
Vergileri gündelik gayrisafi ~ç

lan üzerinden hesap edilenler hancuıde 
kalan hizmet erbabından ve menkul 
kıymetlerin gelirleri eshabından ma~da 
bilumumi mükellefler harçlar ınukabılin 
de (ruhsat tezkeresi) veya (vergi k 
neti) almak mecburiyetindedirler. Tez· 

kere ve karne barc;lan Jiyihada taarih • 
dilmiştir. 
Teşekkül edecek temyiz komisyonlan 

veraset ve intikal ve hayvanlar ve mua
mele evrgiıi ve mülga vergilerden te
mettü ve harp kazançlan vergilerile tem 
yiz taleplerini de cari veya zaınanlarm
da mert kanunlara göre tetkik ve ka
rar altına olabilecektir. 

Yanan ..-eya au basmak sureti.le mu
tazarrır olan ticarethanelerin bir evel
ki takvinı ıenesine ait vergileri Mali
ye vekaletince terkin alunabilecektir. 

Layihanın 84 üncü maddesinin ehem
miyetine binaen aynen kayuyoruz: 

MÜLGA HÜKÜMLER 
Madde 84 - 27 ıubat 1926 tarih ve 

755 numaralı (kazanç vergiıi kanunu), 
9 haziran 1926 tarih ve 926 numaralı 
(kazanç vergisi kanununun ikinci mad
desine bazı fıkralar tezyiline dair ka
nun), 21 mayis 1927 tarih ye 1038 nu

marıılı (kazanç vergisi kanununun ba
zı .-ddelcrinin tadiline dair kanun), 18 
haziran 1927 tarih ve 1088 numaralı 
(kazanç veı-giıi kanununun 36 na mad
desinin tadiline dair kanun), 16 ıubat 
1928 tarih ve 1209 numaralı (kazanç 
vergiıi kanununun bazı maddelerini ta
dil eden 1038 numaralı kanunun 27 in
ci maddesine bir fıkra tezyili hakkında
ki kanun) 2 §Uhat 1929 tarih ve 1388 
nuamaralı (kazanç vergisi kanununun 
bazı maddelerini tadil eden 1038 numa
ralı kanunun 71 inci muvakkat madde
sinin tadili hakkındaki kanun), 18 -
yis 1929 tarih ve 1452 numaralı (Dev
let memurları maap.brun tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanun) un kazanç ver
i";,; .e müteallik hükümleri, 18 mayik 
1929 tarih ve 1453 n~ı (zabitan Ye 
aaı<eı·ı memurların maatatı hakkındaki 
kanun) un kazanç vergisine müteallik 
bükümleri, 18 ınayiı 1929 tarih ve 1454 
numaralı (bilivasıta vergilEre munzıun 
kesirlerin tevhit ve nisbetlerin tadiline 
dair kanun) un 7, 8, 9, 10, 11. inci mad
deleri ve 13 üncü maddesinin kazanç 
vergisine ait hükmü, 19 mayiı 1931 ta
rih ve 1847 numaralı (umumi, mülhak 
ve hususi bütçelerden verilen maat. üc
ret, tahaisat, hakkı huzur, tazminat 
yevmiye , ikramiye ve ihbariyelerden aİı 
nacak kazanç vergisi hakkındaki ka
nun) , 19 mayis 1930 tarih ve 1929 nu
malan (eğlence ve husuıi isblılik vergi
ıi kanun) u, 15 nisan 1338 tarih ve 216 
n~aralı ( merakibi bahriyeden alınacak 
r~ıu!" hakkındaki kanun) a merbut ta· 
rifenın ( 1) numaralı bendinde yazılı me 
raki~ten yüz tona kadar olan müruriye 
reamıle ( 3) numaralı bendinde yazılı 
tebriye resmi Ye bunlara müteferri biJ .. 
cü~e tefsir kararlan ve bu kanuna mu 
halıf ol"n ıoair hükiimler m.ülgadIT. 
~~de 85--;- Bu kanun 1 haziran 1933 

tarihınden mıiteberclir. · . ,,. . 
Bütçe encümeninin tadiline merbut (12) İnci madde de mevzubahis et eO 

(1) NUMARALI CETVEL c v er 
Avukatlar, mühendiıler, mimarlar ve alel ümum ıerbeat müşavirler ve mütehass ı 

Fewlc.ali- u· . . J•. . 0 - - ıı ar 
ırıncı 111;1ncı çuncu Dördün-

de auuf ••ruf ••••f f .. . ..DJ CU aınfı 

Lira Lira Lira Lira -
Nüfuau iki yüz binden fazla olan tehirlerde 2 000 250 

100 
50 
30 
20 

100 
50 
25 
ıs 
10 

50 25 
,. elli binden ,. ,. ~ O 
,. otuz bin ve daha yukan olan ıehir lerde O 

25 10 
15 7 

"onbin,,,,,,,, ,, O 
n on binden •J&İl ,, ,, O 

10 5 
5 Yoktur 

(2) NUMARALI CETVEL 
Doktorlar, d İş tabipleri 

Nüfuıu iki yüz binden fazla olan ıehirler de 1 000 100 50 20 O 
,. elli binden ,. ,. ,. O 50 25 15 O 
,, otuz binden ,, ,. ,, O 25 15 10 O 
,. otuz binden atağı ,. ,. O 20 10 5 O 
Dit tabiplerinden fevkaliıde sınıfa ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu vergi-

nin tamamını, diğer aınıflara aynlacak o !anlar bu cetveldeki maktu verginin nııılı-
nı verirler. 

"Yeni ite, yeni vasıta,,1 
"Astarar" gazetesi Halkevleri· 

nin birinci yıldönümö münasebeti 
le "Yeni ite yeni ilet" serlevha
sile bir makale yazmıfbr. Gazete 
bu makalesinde diyor ki: 

"Türkocakları memleketin içti
mai ve harsi hayabnda mühim bir 
rol oynadı. Milli meflaire noktai 
nazarından ilk defa olarak Osman 
lılık ve Türklük arasında bir fark 
koydu. O zaman devletin resmi is
mi Oımanh idi. Böy•e olmakla be 
raber Türkocaklarınm iki kusuru 
vardı. Birincisi "aristokrat" idi. 
Panıaaae tairleri gibi yüksekte du 

rarak halk ile temasa gelmedi. O

nun için meaaisi sathi kaldı. lkJıı· 
ci kusura gelince, Türkocağı siya· 

set yapıyordu. Hem de büyiik nev' 

inden lalimiyet siyaseti .... Yeni re 
jim lüzumsuz bulduğu eıkileri mü· 

zeye attı, Türkocağmın tasavvur 

ettiği • fakat icraya muvaffak o
lamadığı tcJİ on kat fazlaaiyle ba

f&l"dı. Fakat yeni yVahlan ,eyleri 

halk tabakasına, köylüye benim· 

setmek lizımdı. yani yeni ite ye

ni ilet gerekti. itte HalkeTleri bu 
iti yapıyor." 

ZA Yl - Cihangir Aıkerlik ıubeainden 
aldığım aalı:eri vesilı:anu ve nüfuı tezke.. 

remi kaybettim. yeni!..; çıkartılacağın

dan zayiin hükmü yoktur. 315 doğum

lu Mehmet Nizamettin oğlu Ahmet Ke

nan. 

Spor 

Seyrisefain-Galata
•aray karşılaşıyor 

Bugün Taksim stadyumunda 
ıaat ~ 4. te . Seyrisefain • Galatasa
ray bırıncı takınılan kartda,acak
br. Seyrisefain ile Galatasara 
kar,ılatmaaı alakalı ve meraklı ~i~ 
oyun olacaktır. Galatasaray takı
kını~ nhaaıl bir ~kilde sahaya çı-
acagı en üz belli değildir. 

F enerbahçenin 25 inci 
yıl dönümü 

Birinci aınıf Macar profesyonel futbol 
tak~ndan Boçkay'ın telırimize sel
mesı ebafından Fenerbahçe klübü ile 
Macar klübü araımda cereyan eden -

k . mu 
za. erat neticeleruniıtir. Macar talmıu 
Nıaanı~ dördüncü günii tebriınize gel• 
ce!< ve ilk maçını 5 Nisanda Fenerhahçe 
takımiyle yapacakbr. 

Kaclıköyündeki Fener bahçe stadmda 
oynanacalı: olan bu müsabaka, Fenerbah 
çe kliibünün kunılntunun 25 inci yıldö
nümü münasebetiyle hazırlanan büyük 
bal..-- tesadüf etmektedir. 

.. Fen~çelilerin bu 25 inci yıldö
nümlen, aynj zamanda Fenerbalıçe ıta
dıDJn açılmasının ikinci yı)clönümü ola
cakbr. Bu iki bayramı bir ... da Yllfa
y~cak olan Fenerliler, o gün için genİf 
bır spor programı hazırlamıtlarclır. Bu 
proğramda ldübün bütün faal ıubeleri
nin ittirik edeceği bir geçit ..... minden 
başka büyük bir atletizm müıabake11 ..., 
Macar profesyonel takimile yapılacak 
futbol maçı bulunmaktadır. Fenerliler 
müsabakalann hariçten de takibi için aa 
hada radyo tesisatı yapacaklardR'. 

Türk - Alman T eıebbüsah 
İktisadiye 

Türk Ac..:>nİm Şirketinden: 
idare Meclisimizin 26 Şubat 933 ta

rihli içtimaında tirketimiz hisaedarlan 
umumi heyetinin 25 Mart 933 cuınarte
llİ günü zirde muharrer bususab karara 
raptetmek üzere sureti adiyede içtimaa 
daveti kararlaftırılmış olduğundan e
aaa mukavelenamenin 26 ıncı maddesi 
mucibince li.akal 250 hisseye sahip hiı
ıedaranm yevmi mezkfırcla saat 15 te 
§irketin Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Ha
nının 4 üncü kabndaki merkezini teı· 
rifleri Ye içtima gününe tekaddüm eden 
bir hafta zarfında, malik oldukları hisse 
senetlerini şirket merkezine tevdi ile 
duhuliye varakau almalan rica olunur 

Hisse ıenetleri it ve Ziraat Bankalan 
merkez ve şuabatma teslim edilerek alı
nacak makbuzların şirket veznesine tev 
dii de caizdir. 

RUZNAME: 

1.- Meclisi idare ve murakipl... n
porlaruıııı kiraeti. 
2.- 932 ıenesi bilanço ve kir ve zarar 
heaaplarnun tasdik ve meclisi idarenin 
ibnaı. 

3.- lcim>e Meclisi ıızalamıın müddeti 
memuriyetleri hitam bulmuı olduğun.

dan esas mukavelenamenin onı..,.inci 

maddesi mucibince yeniden intibaplan
nm ve ücreti hUZUrlannm takdiri. 

4.- 933 senesi murakiplerinin inti
hap ye ücretlerinin tesbiti. 

5.- idare Meclisi azaaiyle müessiıl• 
rin şirketle her nevi muameliıh tic:ariy• 
de bulunabilmelerine ve mümasil tİı-ket 
ve müesseselerde vazife deruhte veya 
bunlara iftiralı edebil.-lerine mezuni
yet itası. 

ŞARK MERKEZ ECZA 

Türk Anonim Şirketinden: 

Davet ilinı 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi

le nizamnamei dahilinin ahkamı mah
susasma tevfikan Şark Merkez EczaTürk 
Anonim Şirketi hissedaran heyeti umu
miyesi müzakere zımnında 29 Mart 1933 
çar§Blllba günü saat 10,30 da Şirketin 
Horasancıyan Hanında ki.in merkezi i
daresinde sureti adiyecle akdi içtimaa da 
vet olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1932 ıenesi 1 Kanunaani ile 31 

Kinunevvel faaliyetine dair Mecliıi i
dare ve murakıp raporlarının kıraati, 

2 - 1932 senesinin 31 K.anunevvel 
tarihinde kat'edilen beaabatın (biliınço 

kar ve zarar hesabı ve mevcudat) ta11-
diki ve Meclisi idarenin ibrası, 

3 - Meclisi idareye aza intihabı, 

4 - 1933 ıenesi için murakıbın tayi
ni ile mumaileyhe verilecek ücretin le.
biti. 

5 - 1933 senesinde Meclisi idare a
zalarına verilecek ücreti huzur mikdan
nın tayini ve tesbiti, 

6 - Şirketin idarei. umumiyeainin ted 
Yİrİ ile mükellef umumi müdire verile
cek ücret ve tahsisabn teabiti huıuıun. 
da Meclisi idareye selahiyet itau. 

7 - Meclisi idare azalarına ıirketle 
muamelei ticariyedc bulunmaları hak
kında sel&lıiyet itası, 

Laakal yirmibef hisse senedine sahip 
olup iıbu içtimada hazır bulunmağı ar

zu eden hiuedaran malik olduklan hiı
ae senedatının yahut müesaesatı maliye 
tarahndan muta vesikaları Ticaret ka
nununun 371 inci maddesi mucibince 
yevmi içtimadan liıakal bir hafta eve! 
§İrketin merkezi i<laresine tevdi eyleme
leri lazımdır. 

latanbul icra hakiıııliğinden: Tüccar
dan Çorlulu Mustafa Mazhar efendinin 
Emirzade merhum Mustafa Halit Bey
le oğullan Hasan Hulki, ve Ali Riza ye 
Ali Haydar ve Ali Ihsan Beyler zimmet 
l.ırinde matlubu olan mebeliği malum• 
nin temini istifa11 için tahtı hacze aldır 
dığı gayri menkul mallann aabf tarzı
nın tayini için duruımaya davet edilen 
Çorlu kazaunda Köprüce çifliği den
melı:le maruf tarla, çayır ve ıehze bah
çesi ve ebniyeden ibaret gayri menlWliıt 
hi11edarlarmdan Edirnede Kale içinde 
Tevfik Beyin hanesinde mülumler müte 
veffa Bedia hanımın variılerinden M'f;
lihat ve Fatma ve Nedime hanımlarla 
Münür Beyin mahalli ikametgihlannm 
meçhul olduğu olbaptaki davetiyelere 
merbut mazbatadan anlatılarak kenclil'f;
rine ilanen tebligat İcrasına karar veri
lerek olbaptaki davetiyeler divanhaneye 
aıılmııtır. Binaenaleyh keyfiyet kendile 
rince malfun olarak huıusu mezkür hak 
kıncla cluruıma yapılmak üzere 29 Mart 
1933 tarihine müsadif çarf&Dlba gunu 
saat 14 te Aya Sofyacla lı:iin lstanhul 
Viliyeti adliye sarayında lıtanbul icra 
h•kimliğine mahsus dairede bizzat ve
ya bilvekile iapab vücut etmeleri ve ak
si taktirde kendil«ine aynca gıyap ka
ran tebliğine lüzum görült~ ; ·sizin ba
ait uaulü muhakemeye tevfikan gıyap

lımncla muktazi muemelei kanuniyenin 
icra edileceği ili.nen tebliğ olunur. 

:-S U.ncü koJordu 
ilanlan 

Aydın A. 37. Sa. Al. Koın. 
dan: Aydındaki askerin dört 
aylık ekmeklik unu kapalı 
zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. İhalesi 11 Mart 
933 tarihine müsadif cumar· 
tesi günü saat 15 te Aydında 
Alay karargahında yapılacak 
tır. Şartnamenin bir sureti An 
kara Milli Müdafa Vekaleti, 
İstanbul 3 ncü Kolordu, İz· 
mirde Müstahkem mevki, De 
nizlide A. 51 satın alma ko· 
misyonlarında vardır. Talip
lerin yevmü mezkıirda ihale 
saatinden evvel 770 lira 54 
kuruştan ibaret teminatı mu· 
vakkatlerile beraber teklifleri 
nİ havi zarfların komisyonu· 
muza tevdi edecekleri ilan o· 
lunur. (3025) (699) 

496 

• • • 
1. Muhabere alayı ihtiyacı 

için 17 kalem Muhabere mal
zemesi satın alınacaktır. İhale 
si 6 Mart 933 pazartesi gÜnÜ 
saat 11 dedir. Taliplerin liste· 
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mü· 
racaatları. (47) (887) 

540 

• • • 
Tire SA. AL. KOM. dan: 
Tiredeki lat'at ihtiyacı o• 

lan 50,000 kilo Un açık kır· 
dırrnağa konmuştur. İhalesi 
18 Mart 933 cumartesi günü 
saat 10 da Tire'de Askeri Sa 
bnalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. isteklilerin şartna· 
mesini görmek ve anlamak Ü· 
zere her gÜn mezkUr komis
yon ile İzmir Müstahkem 
Mevki ve lstanbul'da Üçüncü 
Kolordu Sabnalma Komisyo
nuna, münakasaya iştirak i
çin de tayİn edilen gÜn ve' 
saatte Tire' deki Sahnalma 
Komisyonuna müracaatları . 
(3032) (912) 

549 

• • • 
Haydarpaşa hastanesine a• 

çık münakaaa ile alınacak 
6500 kilo süte talip zuhur et• 
mediğinden, ihalesi 1 1 Mart 
933 cuınarteıi günü ıaat 1 1 
re tehir edilmiştir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya işti· 

.. 

1 
le 

v 

g 

rak için o gÜn ve vaktinden e1/ d 
vel Fındıklıda Üçüncü Kolor• 
du Satmalma Komisyonuna 
müracaatlan. (48) (978) 

• • • 
Açık münakasaya konaJ! 

2,000 - 2,500 adet çapalı kaz' 
ma lalıflarma talip çıkmadı· 
ğmdan ihale 11 Mart 933 cu· 
martesi günü saat 11 re hıra· 
kılmıştır. İsteklilerin şartna• 
mesini ve nüınunesini görmeli 
Üzere her gÜn ve iştirak İçiJI 
mezklir saatte 3. K. O. Sa. Al 
Kom. nuna müracaatlan. 
(49) (979) 

Birinci Ticaret mahkemesinden: $ 
Mimaryan Efendi tarafından Doyçe Ot' 

yant Bankasına terhin edilen on üç """ 
dık afyon 8-3-933 çarıamba günü saı1 

ondörtte Ticaret boraaaında satılacağı" 
dan görmek isteyenlerin hergiin Ban"'1 
nın htanbul ıubeai depoaune müraca,ı 
eylemeleri, ve almak isteyenlerin JI 
muayyen gün Ye saatte Bonada ha~ 
bulunmaları ilan olunur. 

ZA Yl - Kadıköy Askerlik ıubesindtl' 
aldığım askeri vesikamı zayettim. Y e"İ 
sini çıkaracağımdan eskisinin hükn>~ 
yoktur. Beıiktaıt'a Uzuncu Ovada T~ 
Ali mahallesi Meydan ıokak 15 nuın-" 
Durak oğlu Adem. 
~~~~~~~~~~---,_./ 
ZA YI - Malatya ıubeıinden ,.JınJ~ .,ı
duğum terhis tezkeremi ve para cii•ı!•' 

· t" Y · · • k ail•"'' nımı zayı e um.. entsını çı :lrac 

da k. . . h··1tm o ııuıl•' n eı •SJnın u ü yoktur. s 
11

J 
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1 DAVET 
MART 1933 

İat. Mr. Kumandanlı~ 
Satınalma kom. ili\n\an 

--·--------------------

r====-
t 
1 

KadıköyHavagazı şirketi 

Tayyare Piyangosu 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
DÜNYANIN E~ ZENGiN VE B0Y0K 

Ordu Sıhbiyesi için 34 ka-
lem eczayı: tıbbiye 8-3-933 
çarşamba günü sat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde 1 
komisyonda hazır bulunmala- j 
rı. (524) (957) 

1 

Sir.I 
KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Süreyya Pata sıne-smm mü--·- salonunda hanırazile ~ P'ıi clen-

t leri ihdaı ebnİftir. 

• 1 

Dersler ayda iki defa Yerilir ve mecc anidir. 
En nefiı ve mütenevvi yemeklerin pitirme tanını öjıetm..ı. için, KacldıılS,. Ha

vagazı ıirketi muhterem Hammefen'diıerl bu clereleıre devama hürmetle davet eder. 
ilk dera 6 Mart 1933 pazartesi günü saat üçte •e ırelecek d....ı- her - bot 

günde blr pazartesi ırünleri verilecektir. 

il 

k 
[l . 
ı , 609 

,• 

ı · 

~
e 
4 
ı-

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalina Komisyonundan: 

Satm alDunası mukarrer (Yinni bin talam) mamul kısa 
kol ve bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 20 Mart 933 
pazartesi günü saat on beşte yapılacağından isteklilerin nü
muneyi ve şartnameyi görınek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de ilk teminat ve teklifnamelerile mezkiir gün
de muayyen saate kadar Komisyonumuza müracaatları. 

(832) 
536 

lstanbul Posta ve Telgraf Baımüdüriyetinden 

Muhterem Halkımıza: 
Adi ve ta!dıhütlü harici ve dahili mektuplar içine para ve 

sair kıymetli evrak koymayınız ve koymamalarını muhabere 
ettiklerinize bildiriniz. Çünki bunların ziyayı halinde Türk 
ve Ecnebi Posta İdareleri mes'uliyet ve tazminat kabul et· 
mecliklerinden başka hariciler için gönderenler hakkında 
(Türk parasını koruma) kanuna tevfikan takibatı adliye 
dahi yapılır. (911) 

S48 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

a 

Satm alınmaaı mukarrer kırk bir bin metre yazlık haki 
kumaşın kapalı zarf münaku ası 20 Mart 933 tarihinde pa· 
z;arteai günü saat on dörtte yapdacağmdan taliplerin tartna· 
me ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir. 
mek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr gün. 
de muayYen saate kadar komi syonuınuza müracaatları. 

e 

• 

ıl 
) 

Devlet Demiryolları idaresi itanlan 

Maden n liyabnda mtlhim tenzili.t 

(813) 
520 

25-2-933 tarihinden itibaren maden nakliyatına mahaua 
D. D./ 25 numaralı tarifedeki nakliye ücretlerinden ve bu 
tarifeye tabi olarak nakledilecek madenlerin Haydal'pa§a ve 
De~İnce "antrepozaj, palaınarve bir kilometre ~emiryolu Üc· 
retı hariç olmak üzere" liman rüsum ve ücretlennden % 20 
tenzilat Yapılacaktır. (967) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundanı 

Kapalı zarf münakasasile yaptırılınası mukarrer yirmi 
dört adet nakliye arabasının münakasası 25 Mart 933 cu
martesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Talipler şartna
meyi ve nümuneyİ gö~ek üz ere ~er gün ve münakasaya gir 
mek İçin teminat ve teklifnamelerıle mezkilr giinde muayyen 
saate kadar komisyonumuza müracaatları. (971) 

DOKTOR Milli Bira ve Meşrubat 
Türk Anonim Şirketinden: 
Şiı k otimizin 931 senesi heyeti mnu-

HORHORUNI 
• ıniyei adiyeıinin lstanbulda Birinci Va

kıf Hanında 32,33 No. lu dairei mah1R1• 
sasında toplanılması mukaddema ilin o
lunmuş ve ikmal; muamelat için içtimaa 
talik olunmu, idi. Bu kere zirde muhar
rer ruı:tıamenin müzakere ve İntacı zım 
nında 27 Mart 933 pazartesi günü ayni 

i dnirode saat 15 te devam suretile topla
ınlacağı beyan ve ilin olunur. 

Her gün aktanıa kadar hastalaruu 
Eminönü Valide kıraathanesi yanm
daki muayeneb-inde tedRVİ ed ..... 

Tel. 2,4131 

- ------- 5;i7 

KARADENtz ORMAN 
ftletme Türk Anonim 

Şirketinden: 

Ruznamei müzakerat: 
ı _ Meclisi idare ve Mut"8kıp rapor

t' larmın okunması, 
2 _ 1931 senesi devrei muameli.tına 

:U t bilanço ve kir ve zara r heaababrun 
okunmas{ ve tasdiki, 

3 _ Moclisi idare ve Murakıbın ibra 

Si 1

4 _ Nizamname mucibince tecdidi i-
cabeden Meclisi idare azalarının ikisi

nin intihabı, 
5 _ 1932 senesi muamelatı için mu

ı·akrp tayini ve tah•isatının tesbiti, ---İstanbul 2 inci Ticarel mahkemesin-
den: lstanbulda Balık pazarında 49 No. 
lu mağazaımda Sarraflık vesair ticareti 
le meğgul iken ilanen ifliisrna karar ve
"İlıniş olan Hristaki Hacı Yusif ve 11-
l'a Makropulos şirketinin bu kerre ala
caklılar ile akteylediğiın kongordatonun 
•tıuamelei tastikiyeoi 11-3-1933 tarihine 

,,. lllÜsadif cumartesi saat 14 te olarak ta
>'İn ooilmi, olduğundan alakadararuaı 

biı· uüna itirazları olduğu taktirde yevm 
Ve saati mezkurda hazır bulunabilecek-
l~ri ı: ::..n olunur. 

10 NiJan 932 tarihinde inikat eden 
fevkalade heyeti umumiye içtimamda 
tirket sermayesinin tenzili \re nizeınna
mei dahilirİiıı bazı .....ıdelerinin tadili 
karargir olarak sicilli ticarete de kaydı 
icra olunmu§ ve kanunen yapılması muk 
tezi diğer muamelatta derdesti İltiknıaf 
bulunmuı olmasına mebni fİrketten ınat 
lubu bulunanlann ınatlubatı verilmek. 
Üne tarihi ilandan itibaren yirmi iki 
gün zarfında Galatada Ömer Ahit ha
nıncla. dördüncü katta dört munıırada 
şirketin merkezine müracaatlan ticaret 
kanununun 396 ncı maddesine tevfibıı 
ilan olunur. 

Karadeıüz Orman Anonim Şirketi 
Müdürlüğü 

lstanbul Üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve &atılıuaaı mukarrer muhteli
fülcins ev e§yaıının 7-3-933 salı giinü 
saat 9-10 da Feriköy Hamam dere cad
desinde Pehlivanyan apartnnanı 5 nu
merolu dairesinde birinci açık arttırma
sı icra edileceğinden . Talip olanla> m 
mahal ve yevmi mezkürda memuruna 
ı:ıüracaatluı ilan olıınur. 

PIYANGOSUDUR. 485 

Gedikpaşa'da Jnndanna 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarda mevcut kumqtan verilmek ve astar ve 
levazunab saire ve iınaliyesi müteahhide ait olmak üzere 
beş bin dört yüz on bir kışlık ceket ve sekiz bin dört yüz otuz 
dört kışlık serpuş ve dört bin kışlık tozluk ve beş bin beş 
yüz kışlık pantalon imaliyesi münakasası 15-3-933 çarşam
ba günü saat on dörtte hepsi bir talibe veya kalem kalem ay 
n ayrı taliplere ihale olunabilikaydile yapılacağından talip
lerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti
rak için talip olacakları kalemlere ait iJJi teminat ve teklifna
melerile mezkUr günde muayyen saate kadar komisyonumu
za müracaatları. (811) 
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Romatizma • Siyatik 
BEL ve ARKA ve soğuk algınlığından 
husule gelen ağrılardan kurtulmak için: 

RUMATİZAL 
Mahliilü 

SUr' atle 111bhat ve neşenizi iade eder. 
Ecza depolarile eczanelerde aatıhr. 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğündenı 

Benzine Aittir 

531 

1-Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrindeki de
niz vesaiti için (30) tondanaz ve (100) tondan çok olma
mak üzere satm alınacak benzkapalı zarfla kırdmnağa ko
nulmU§tur. 

2 - Kırdırma tartlan kağıdının tasdikli suretleri İstan-
bulda Gümrük Muhafaza BaşD?,üdürlüğünden Ankarada 
Gümrük Muhafaza Ummn Kumandanlığından alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğünde kurulacak alnn satım Komiayonu tarafından yapıla

caktır. 
4 - Kırdırma 7 /3/ 933 tarihine rasbyan sah günü 

ıaat 15 tedir. 
5 -Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün 

ve saatinden evvel bu ilanın 3üncü maddesindeki komisyo
na verilecetkir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 2025 li
ra muvakkat gÜvenınelerile "teminat" ~ili saatten evvel ko
misyona gelmeleri. 

7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 
şartnameye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zal-"t kağıdı 
doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 
(643) 493 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa mahallesinin Tarakçı so

kağmC.:a 3 İ mükerrer yeni l O- 11 No. kağir hanenin msıf his-
' sesi bir ay zarfında pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin 

21 Mart 933 tarihine kadar salı günleri .-t onda Fatih 
Mal Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (850) 

lnhisarJar umum müdürlüğiinden: 
Keşifname ve şartnamesi mucibince Cibali ambarmm de

niz cihetindeki zeminin sondazı yapılacaktır. 
Taliplerin . şartname ve ketifnaıneyi gördükten sonra 

pazarlığa iştirak etmek üzere% 7,5 teminat akçelerini hami
len 11-3-933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım Satun 
Komisyonuna müracaatları. (922) 

.. . . 624 1 
Levazım Y ollaına Müdürlü 

ğüne ait 20 No. lı hamule mo 
törünün makine aksamı 8-3-
933 çar§aınba günü saat 14, 
30 da pazarlıkla tamir ettirile 
cektir. İsteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde Komisyonda hazır 1 

bulunmaları. (525) (982) / 

Levazım ~y :ıı:ma müdür- / 
lüğü için 2000 kilo gaz 1500 
kilo makine yağı 50 kilo don 
yağı 150 kilo üstüpü 850 kol 
tukluk halat 50 kilo Arap sa
bunu 35 kilo Grafitli salmast
ra 5 Okilo kurşun tozu l 1-3-
933 cumartesi günü saat 14, 
30 da bir şartnamede pıazar
hkla satm almacaktır. İstekli 
lerin şartname ve örneklerini 
görmek için her gün ve pazar 
lığa girişeceklerin belli vak
tinde Komisyonda hazır bu
lunmaları. (527) (983) 

6 Mart 

Pazartesi 
gÜnü akfl"D• hareketle Zonguldak, 
( neholu, Ayancik, S.-un, Ordu, 
Girenuı, Tnbaon, Siirmmıe, Rizeye 
azimet ve avdet edectktiı\ 

Fula tafoili.t için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acenı.lrima miiracaat. 

Tel: 21515. 

634 

..-ı•s•E•Y .... Rll!'lll!'S~E~F~All!ll•N~· 

Merkn a.centaı: Galata Klprü.baıı B. 2362. 

Şabo A. Sirkeci Milhllrdar udo H, 2,3740. 

iZMlR - PİRE • 1SKENDE
R1YE POST ASI 

''ANKARA,, 
7 Mart Salı 11 de. 

~-----~--~-=----~~ TRABZON POST ASI 

''Cumhuriyet,, 
8 Mart çarıamba '18 de Ga
lata nhbmmdan. 

lZMlR - MERSiN POST ASI 

'' KONYA 8 Mart t• çarşam-
ba 10 da ldare rıhtımından 
t,afkarhr. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lıtanbul ve Galata Gümrük binalarile ambar ve müşte
milatının ıslaha muhtaç ve yeniden yaptırılacak olan elektrik 
tesisatına ait fenni keşifname, proje ve fenni şartnameyi pa
zarhkla acele yaptıracağız. Keşifname proje ve fenni farf:na· 
menin fenni olduğunu aelahiyetli bir resmi dairenin de tasdi
ki l8mndır. Bu suretle talip olanlarm elektrik mühendisi ol 
duklarmı gösterir vesikalarile ve yüzde yedi buçuk teminatı 
olan 37 ,5 lira ile birlikte pazarlığa iştirak etmek üzere 8-3-
933 tarihli çar§BlllLa günü saat 14 te Başmüdürlükteki ko
misyona müracaatlan. (972) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine Aittir 
1-Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrindeki de

niz vesaiti için ( 100) tondan az ve ( 135) tondan çok olma
mak üzere satm almacak benzin kapalı zarfla kırdırmağa ko-
nulmuştur. . 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri Istan-
bulda Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden Ankarada 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğünde kurulacak alım satun komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

4 - Kırchrına 7 / 3 / 933 tarihine raslıyan sah günü 
saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün 
ve saatinden evvel bu ilanm 3üncü maddesindeki komisyo
na verilecetkir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 3148 li
ra 88 kuruşluk muvakkat güvenmelerile . "teminat" belli. 
saatten evvel komisyona gebneleri. 

7 - Almacak benzinin evsafını gösteren kağıt. esas 
tutnaıiıeye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan ubıt kağıch 
doldurulduktan sonra biç bir teklif kabul edilmiyecektir. 
(644) 494 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 
217 

Semti 

Yediku!e 

Mahallesi Sokağı 

HacL Hamza Saray öali. 

Cinli Hissesi Emllk 
No. 

Bir dnkkln llç hane olup Tamamı 29,31,31-1, 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 
1000 T. L. 

dükkan yıkılmıtbr. 33 
218' Küçükpazar Hoca Hayrettin Kazancılar Kağir diiklı:i.ıı " 74 1000. 
219 Topkapı Beyazıt ağa Topkapı Dülı:kln maa 

1
hane 45/120 26,28 500 

.. .. .. .. 
220 Kunıkapı Çadırcı Ahmet çelebi Kömürcll Klğir dllklı:illt oda Tamamı 23 1500 .. .. 

" .. 221 Kadıköy Rasim paşa Hayn B. Ahıap hane. diilı:lı:b lt4 32, 32-1 375 
T 6 300 222 Çengelköy Çengelköy Kuyu Araa amamı 

12 
" " 

223 Beykoz Beykaz Kilise Arsa " S 120 " " 
224 Çengelköy Çengelköy Hasaa paşa aeddi Arıa " 

89 
~~~ " " 

225 Fener Abdi subaşı Kuburyeli . Arsa ılru 70 " k U " •· 
Pe,. akçeleri ve ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bono.U• ödemek illere yukerıda evsafı yazılı gayrı men Mu er açık artbrmıya 

çıkar~lmıo:tır. Kat'i ihaleleri 16-3-933 per~embe günü saat on betledir. Arzu edenlerin pey akçelerile bankamıza muracaatları. Şartname 
bankaırnıı: kapı11.11e açıiınıtttr. Scnei haliye ,·ergisile Belediye ri!sumu miifteriye aittir. 



M.1LL1YET PAZAR 5 MART 1933 
c---~·~~----~---

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz. 

Bu yeni 'lmbalaJ, tabletıerın ha· 
kıkiliği hakkında temınat teşkıl 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulAt almaktan k<H"ur 

ASP 1 R j N W ve 2 tabıetıık ambalAjfar içinde 
rıer .,erde ouıunur. 

• t '~ .... .,.. 

,----~-----------------' 
s anbul 1 rofil Pamuk 
abrikaları Türk Ano

irketin en: • 
ım 
Piyasada EKSTRA pamuk ııamı albnca fdrofil pamuk paket· 

erine benzer tekilde yapılmıı p•ketler içinde idi pamuklar aatıl 
maktadır. Bu pamukların - Şirketimizin ihzar etmekte ol !uiu ko 
dekse muvafık sıhhi • ldrofil pamuklarla hiç bir alika ve müna
sebeti yoktur. 

Bu gibi Sıhhata muzır pamuklann lıt;mall bayati bir tehlike 
teşkil ettiiinden muhterem halkımızın aıbhatını rikaye etmezi bir 
Tazife bilen tirketimiz; 

İyi cins pamuklanmııdan aıbht bir tek;!de idrofi!e edilmit ve 
Avrupanın bilumum pamuklanna her cihetle faik enafta buluna 
"REKOR., markalı idrofil pamuklanmııın yalnız Eczane vı depo
Lrdan alınma11nı tavaiye ederiz. 

Göz, kulak ve ıalr huıuıatta kutu ile am
balaj edilmft EKSTRA REKOR bilumum 
panaemanlarda AAA-1 Birinci nev'i REKOR 
ldrofU pamuklannı kullanıdı:ı:. 

M0D0RfYET 

Saltanbamamı'nda 

BALCILAR 
Ma&-aı:umdaki ,_mji bir defa ziyaretle llfreneceluiııiz 

1 Liralık Sergi 
SergfmJ:r:dea alacaiınıs her hangi 

Fiatlarımızdan bir kaç 
mal 1 Uradır. .. numune 

1 adet Jiıı fanila 1 Ura 
3 ,, kqkone 1 ,. 
2 ,, Erkek kaaketf 1 .. 1

16 adet ·mendil 
7 " fantezi kadın mendili 1 ., 

10 .. Erkek mendili 1 " 
3 Çift ynn erkek çorabı 
3 ,. futbol ÇOC11k çorab. 
1 ,, Hanımlara balla ipek Anıaaa çorabı 

10 adet Aalan -rb keten yaka 
1 ., Poplin gllmlek çift yakaıile ( dıız ve faııted ) 
2 ., çift fantezi erkek çorabı 
2 adet fildekoa erkek faaili11 

1 Ura 
1 " 
1 " 
1 .. 

1 " 
1 " 
1 

Gazetecilik aıe Matbaacılık T. A. ş. 

• 

Emniyet Sandığından: 
ÜROLOG - DOKTOR 

Celal Tevfık 
1 drar yolları hastalıklan 

Birinci sınıf mütehassısı 
Sirk~ci Muradive cadd No. 35 . .................... 

GA~ATA'da Mumhane caddesinde 18 Mağaza 3_5 
Odayı havi 32 Daireli 

40/ 

Heyeti Umumiye Uanı N nın yarım 
hissesi satılıktır 

MiLLi 
REASSORANS 
Türk Anonim Şirketinin 
Alelade ıenelik hi11edarlar heyeti u-

mumiyeai a~ğıda yazılı ruznameyİ mü
zak,,,,.ta dahil bulunan mevat hakkında 
görüşmek ve karar ittihaz etmek üzre 
30 Mart 1933 tarihine müsadif per
tembe günü saat 16 da Ankarada Tür
kiye lı Banka11 Umum Müdiriyeti bi
naımda içtima edecektir. Şirket esaı mu 
kavelenamesi mucibince heyeti umumi
yeye ittin k edecek olan hiue~arların 
hamil bulundukları hisse senetlerini ve
ya bunu müsbit vesa;ki içtimadan bir 
hafta evv~I Ar karaca Tüı kiye lı Benka 
ıma, lıtanbulda iş Hanında Şirket Mu'l 

mel'ıt M ı k"Zine tevdi cder~k mukabi. 
!inde duhuliye kartlnn almaları lazrm
drr. Hiııedarların muayyen olan saat ve 
a-ünde Ankarada bulunmaları ilan olu-

Pu mülk 16 mart 1933 tarihine müsadif perıembe günG ıaat on 
beıten on yediye kadar müzayede ile ıatılacaktır. iştirak edenlerden 
yüzde on nisbetinde pey akçesi alınacaktır. Fazla malumat istiyen
lerin Sankığa müracaatları. 

nur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - lc!ırre Meclisi raporunun okun 

maaı, 

2 - Bilanço, kar ve zarar heoabınm 
okunmaıı, 

3 - Murakripler raporunun okuruna 
ıı, 

4 - Yukardaki maddelerde yazılı ev 
rak ve veMikin okurunaıı müteakip bu 
husuıta ve temetıüün tevzii bakkıncla 
müzakere icraıile karar ittihazı ve idare 
Mecli•i azaaı ile Murakıplerin ve müdi:r 
ler heyetinin ibraıı. 

5 - 3 Mart 1932 tarihinde toplanan 
hi11edarlar heyeti umumiyeaince tadili 
kabul olunan ıirket eaaı mukavelename 
ıinin 47 inci maddesi tadili.tının icra ve 
killeri heyetince kabul edilmediğinin he

yeti umumiyeye ibliğı. 
6 --Şirket e-. mukavelnıameıinin 

24 üncü madde.ime tevfikan kura iaa. 
bet eden Mecliıi idare azalan yerine ye 
rilerinin intibabt, 

7 - Murakıp intihabı, 
8 - idare Meclisi ile murakıplerin 

1933 _,,..; hakkı b~ ve tahsisatının 
tespiti. 

Faydalı bir ilan 
Kıt dev•m etınek

te olduğundan 

BEYKO 
Ticarethanesi 

KÜRK 
mantoları 

eakW gibi 

8 Takıitte 
aatmaktadır 

J. BEYKO 
latanbul Kllrkçü 
Han. TeL.2 1685 

l<UW 

L, _____ ı •. _t_a_n_huı ___ Be __ le_d_iy_e_ı_ı~l-l&~nl-:-ar~ı-:-~---'' 
lıtanbul Belediyesi menıu~ v~ müstahdemleri t~vün c~ 

'yeti riyasetinden· Cemiyetımız 11 Mart 933 tarihme mu:dif cumartesi ~Ü saat beşte belediyenin şehir meclis salo
nunda ilk içtimamı aktedeceğinden mezkUr gün ve saatte sa
londa hazır bulunulmaaı aza olanlardan rica olunur. (977) 

Eminönü Kayınakarnlığ mdan : Bqı boş olarak bulu
nup tahtı muhafazaya alman bir adet koyunun sahibi her 
kim ise bir halta zarfında alın adığı takdirde alelusul satılaca
ğı ilan olunur. (975) 

P.AR.A-J'ERVET 
KUM&AR.ADA.N 

oo·c.AR 

481 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kumqı ambarda mevcut kumqtan verilmek ve aatar ve 
levazımab saire Te imaliyeai müteahhide ait olmak üzere 
(dört bin yedi yüz elli dört) kaput imaliyeıi münakaaası 
15-3-933 çarıamba günü aaaton bqte yapdacağmdan talip
lerin prtnameyİ görmek üzere her gün ve münakasaya gir
mek için ille teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr gün 
de muayyen saate kadar komiıyonwnuza müracaatları. 

{812) 
507 

Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeke Fabrik 
Şirketinden: 

ları 

Al pullu 

Türk 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kri_stal toz şekeri 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 
atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itiba~en bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adre~:İstanbul,Bahçekapı,4üncü Vakıf han4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
480 
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