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nfi propagandalar, 
ınanlı Bankası intiha batta ·ııerci e e 
Memleketimizin tecellisidir: 
kiyede çıkan en küçük hadi
~; bqka memleketlerde mut
~ büyük göıterilir. Türlü tilr

tefsiılere, tahriflere ujtrab
. Buraa hadisesi böyle oldu. Bu 

lidiaenin ecnebi memleketlerde-
~ bazı inikaılarmı bu sütunlar
\ göstermittik: itin mahiyeti 
'lıhütün değittirilmitti. 

Muhakkak ki latanbulda Bey
~lınilel yataklı vagon idaresin
~ki ıon hadise ve bu hadiıe et
\fında gazetelerde çıkan bazı 
llıılar; hariçte menfi teıir yap
~ktan hali kalmıyacaktır. Haf
la.!ar geçer, hatta aylar geçer, 
teınps gazetesinin sütunlarında 
tilrkiyeye dair bir kaç aatır yazı
'• rastlanmaz. Halbuki hadise
lliıı vukuu gününde Temps gaze
leıinin en ziyade göze çarpan bir 
terinde gördük. Burada 3000 nü
~}'işçiden bahsediliyor! Eğer 
hilrici alem vaziyeti, itin iç yüzü. 
bil yakından görmek imkanım 
lilraeydi, muhakkak ki hem bir 
fe'Ykaladelik görmezdi, hem de 
lençliğin buna benzer heyecan 
•e tezahürlerini tabii bulurdu. 
~~ık ki buna imkan yoktur. Bi
~.. daima aleyhimizde i9leyen 
hir tahrikat tebekesi; en iyi ve en 
lil:ıel işlerimizi de tersine çevir
~ekte, aleyhimizde propaganda
~ra vasıta yapmaktadır. 

Şimdiden turada burada aöy
leııen sözlere göre, giiya Türki
~ede yeni koyu bir nasyonalizm, 
dıı.ha doğrusu şovenizm cereyanı 
~a.,Iamıf. Ecnebi aleytarlıjtı iler
·'ınit.. Son günlerdeki tezahürat 
~ bu yeni haleti ruhiyenin ne
lıcesi imi9 .. 

ilaveye lüzum yok ki, Türki-

l
tede böyle bir zihniyet tebeddü
, ii yoktur. Hatti memleketimizde 
~ddia edildiğinin büsbütün akıine 
ııir cereyan ba9ladığınr &ayleye
hiliriz. itlerin zahirine bakarak 
h\ikfun vermekte isabet olmaz. 
M~leketin dahilinde meseli 
dil ıneaelesine din meaeleıini ka
r!~daldarı ıribi: meinleket ha
rıcınde de. her i~lsinl ecnebi düt
manl~ğı . ıle tefaır ediyorlar. Bu
nu bilmıyerek yapanlara diyece
~imiz yoktur. Onlann bilgisizliği 
lıiraz da bizim kabahatimizdir. 
Çünkü kendimizi tanıtamıyoruz, 
hunun için çalı9mıyoruz, propa
tıuıda yapmıyoruz. Halbuki bu
llq bile bile yapanların m•kaadı; 
~aha ziyade ikbaadtdir. Bunlar, 
• iirkiyede emniyet ve istikrar ol
ltıadığınr &leme yaymaktan faide 
llınuyorlar. Onun için her hare
ketimizi, her kararımızı bayle bir 
tetkike tabi tubnalıyız. 

En mllhlm mali mecmuaların 
birinde geçenlerde son mali vazi-
1etinıiz - Osmanlı Bankası hak. 
ltuıda bir makale okuduk. Ma
~enin huliauı fU idi: 

wKemafut idare. ecnebil .. kart• hu
'"-' uyanchnmttr. Ec:nehi mıüesıeler 
lıu,;.ı... çok zarar s(lrdil. Bu hıuumet. 
hiıinci derecede Oamanlı Benhaına t&
•Ocdlh ediyordu. Cümhuriyet Merkez 
llanuunm tealai, Oamanlı Bıınkıumın 
~yatına hatime verecektL Makaat bu 
teli, Filhakika 1935 ten aonra Oımanh 
~ıuın vaziyeti ne olacaktı? .. Bu 

yı idare edenler te1Af etmediler, 
lıo!ticeyi beldedll ... lıte timdi hareket 
~ti çalnıqhl'. Türkiya hlikilmeti miit
•lll&t içindedir. Oamaıılı Bankau h
•~yete milclabale etti. HilkUmetin 
t..;di ihtiyacı, borçlar m.....ıeainin halli 
)..,;den ()amanlı Banlcuma kuvvet nr
~ icap ettirdi. Şimdi bu hankanm 
llmiyaz1 tmıclit ediliyor. Bu imtiyaz 
~it ediline yalnız Türlciyede de
•İt, ça.llfbi!ı biltün Şark ve Balkan 
j"halannda vaziyeti tut kadar kuvnt 
~eki" 

Osmanlı Bankaamın, ne gibi 
~it albnda imtiyazının tem
dit edildiği maIWııdur: Cümhuri
>'tt Merkez Bankası kanununun 
lı.. bankaya temin ettiği hııkuk 
je İmtiyazlardan hiç biri Os?I~-
1 Bankaıma verilecek değildır. 
t.feınleketimizde yerletmi,, bir 
~ehi seramayesinden istifade 
tlıtıek mevzuu bahaoluyor. Oa
~lı Bankaaile yapılacak anlaş::a esasları bile henüz kararlat
eı ~ıttır. Hele bu gazetenin iddia 
1 lıgı gibi, mali istiklalimizi mü
~1•ir edecek bir mukaveleyi im
in a.ınak ise aıla mevzuu bahsola
~ a.:ı. Bunu ne bizzat Osmanlı 
Jı 11ııkası teklif eder. ne de lamel 
ıı~a. hükumetinin böyle bir tek-

t tetkik edeceği akla gelir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

,lltUllHlllHUHllllUllllll ' 

Bitler intihabatta ek-
seriyet kazandı •• 

BütünAlmanyada intihabat çok 

i- heyecanlı Ve güMr.iıV•onıtPiıapen•ıud•e ~lnı~v~;. ve -
BERLIN, 5 A.A. - Bu aabeh, Ber- ._,. -·--,, _ 

lin'de tam bir ıiikUn hüküm sürmek· mumaileybi M. Yon Neurath takip et- -
tedir. Sokaklarda dolatan birçok kim- mittir. M. Goering ile M. Frick n dl

~ ıeler vardır. Fakat 3 veya 5 kitilik iter bir talmn Nazi fırkauna menaup i!ii 
= grup halinde toplanmıt olan Nazilerin nazırlar, aabahleyln reylerini vermit- E 
~ hilcum lotaabnın birçok efradile mun !erdir. e 
= tazam zabıta kuvvetleri Berlin'in bat- Berlinin man.zaraaı E 
S irca caddelerini doiaıınaktadır. BEERLIN, S A. A. - Sabahleyin :: 
E Rei.icümbur ınareıal Hinden- intihabata iıtiralc çok kuvvetli olmuı- ~ 
~ bourıı, rey vermek Ü2el'e intihabat tul'. Tatlı bir hava müntehipleri tet- ii3I 

büroıuna giderken: "Allab yardunc> vik ediyordu. Saat 16 ya kadar vahim § 
5 mız olaun~ diye batıran halk tarafın.. hiç bir badiae olmamıtbr. Sabahleyin := 
;ıi elan alkqlaınnııhl'. Birçok fotograf Berlinde görülen kat'i ıükune mulıa- a 
= muhabirleri, l"ey puılasmı attıktan bil öileden IOlll'll hararetli Wr hava § = aonra yavaı adunlarla otomobiline hüim olmuıtur. e 
§ doğru ileı-liyen ınareıali ıeliınlamıt- Azim bir halk kütleei tehrin mer- § 
=: !ardır. (Devamı 6 ıncı sahifede) § 
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Mütehanu heyet Rft.i umırmf m&lilr HBnoii Beyle ütcuyoN/a -l"""-yor. 

İnhisarları ıslah tetbirleri 
Ecnebi mütehassıs heyeti dün şeb_ 
rimize geldi ve ilk temas yapıldı 
inhisarlar vekili de 
Gümrük ve lnhiaarlar vek&.le

tince inhisarlar idaresinde tetki
katta bulunmak üzere celbi takar
rür eden mütehaaaıslardan bir kıs 
mı dün sabahki ekspresle Av
rupadan 9ehrimize gelmitler ve 
Sirkeci iataayonunda inhisarlar 
müdiranı tarafından karplamnıt
lardır . 

Dün gelen müteaaaaıslar, A
merikalı Mr. Wallace Clark ile 
Polonyalı M.Kotar Zewskiden mü
rekkeptir. M. Zevski'ye zevcesi 
de refakat etmektedir. Mütehaa-

dün lstanbula geldi 
sıalarla Mr. Park !aminde bir k&. 
tip le vardır. 

lnhiıarlar mütehan11lan, Pe
rapalasta ikametlerine tahsis edi
len daireye yerle9tirmitler ve 
öğleden sonra tehirde bir gezin
ti yapmı9lardır. Kendilerini otel
de Amerikalı gümrük miltehaaaı
sı Mr. Wurfbayn ile diğer bazı 
zevat ziyaret ederek g8rütmfltlel!'
dir. 

Mumaileyhten Mr. Wallııce 
Clark mütehauıalar heyetinin re
isidir. M. Zevald lefkillt nril
tehaasısıdır. Bugün de Amerikalı 
bir tütün mütehassısı tehrimize 
irelecek ve dün gelen mllt.ehaaa.., 
lara iltihak edecektir. 

Mütehanıslar için inhisarlar 
idaresinde bir mesai bürosu talı
siı edilmit ve refakatlerine mik
dan kifi mütercim, bir mihman
dar verilmittlr. Bugün saat 9 da 
mütehassıslar, lnhiaarlsr idarei 
merkeziyesinde kendilerine tah
sis edilen büroda çalıtmaita ha.,. 
!ayacaklar ve tehrimizde bulu
nan Gümrük ve inhisarlar •ekili 
Ali Rana ve inhisarlar umum mü
dürü Hüsnü Beylerle görilfecek
lerdir. lnhlaarlar idaresi, nıilte
ha111alara verilmek üzere bilO
mum kavanin külllyabnm ter
cümelerini ihzar ebnittir. 

Kitap meselesi 

Program 5 senede 
tahakkuk edecek 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Şehrimize gelen latanbul kitapçı
ları bugün Maarif vekili Reşit 
Galip Beyin yanında bir aaatten 
fazla kalmıtlardır. Bu ziyarette 
vekaletin Tek kitap usulü hakkın
da verdiği karar hakkında kitap
çılara izahat verilmit ve tatbikat 
etrafında görütülmüttür. 

Vekalet Tek kitap için bir 
program çizmittir. Bu program 
beı senede tahakkuk edecektir. 

'Önümüzdeki dera senesinde 
yalnız Tarih ve Y urtbilgiıi üze
rinde tatbikata batlanacaktır. 

Kitapçılar yarın akşam lıtan
bula döneceklerdir. 

M. Venizelos 

Kazanıyor 
Yunanlstanda intiha-
bat sükGnetle geçti 

ATNIA, S (Hususi) - Bütün 
Yunanistamla bu sabah erkenden 
ba,layan intihabat mlıUnetl. el .. 
vam etmiftir. Şimdiye lıaJar alı
nan neticelere wöre V enizelistler 
ekseriyet kazanmaktadırlar. Bü
tün muhacirler V enizelistlere rey
lerini vermifleTcliT • 

HükUmet parti.inin ekseriyeti 
elde edeceği muhakkak addedil
mektedir. 

Ayakta ticaret! 

Kahveleri. kendilerine 
büro mu yapıyorlar? 

Son zamanlarda bazı yazıhane aa
hibi ticaret arbabı yazıhanelerini ka
paJarak n Ticaret odıurııdan lıayıt
lannı aildirerek gizli ticant ,. • ..,.... 
yohmi ...,._,ı.tadırlar. Sirkecideki 
baar ka.,_ler lou iti tealıll eden ve bu 
nevi adanıJara yazıhane vazifeain.i ırö 
ren yarlar olmuıtur Hattl bunlara 
çekmece tahıla eden kahveler vardır. 
Poata kutulannm da bu iti teahil et
tiil aöylenmelıtedir.. Dil!er taraftan 
Defterdar Muıtafa Be:r bu huauata 
diyor Jdı "- Bir miltMhbldin mut
laka pzıhana tatma11 mecburiyeti 
yoktur. Ancak bunlarm m6e11eıatla 
yapbklan muamellt lberlnden ka
zanç v....-lal alınır. Evlerini de ya:ıuha
ne ittihaz ederler. Memurlal'lllll:a mil
-tın luuıai milteahhitlerle mua• 
mele yapblılarmı lıontl'ol ederler " 
bayanname alırlar. 

Bu cinayet 
Niçin oldu? 
iki kardepn cinayetin
deki sebep anlapldı 
E,,.•lld aabah Maltepe • Toplıapı 

Jolunda IÖrüdl Mebmat Aianm, 18 
}'erinden bıçakla Ye hlr kurtunJa ya. 

Kata R"f<Jl oe A"-n 

ralanarak feci aurette katli halılımda 
ki zabıta talıkikab bltmlf va katiller 
R.,.t ve Ahsen, diln aktaın ıreç n.kit 
Adliyeye oevkedilmittir. Tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden Sadun 

(Devamı 6 mcı aahlfcde) 
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Ankaralının 
Defteri 

Maksim mti•amere•I 
Türkiye Turin&' ve otomobil kulübü 

Türle - Yunan ıubeıi tarafmdan diln 
Makıimde bir çay ziyafeti verilmiş· 
tir. Ziyafette davetli olarak vali Mu
hittin Beyle Yunan batkonsoloau M. 
Kapsalia ve birçok Yunan ve ecnebi 
muteberanı hazır bulunmuılardır. Mü 
sam.ere programı olmak üzere tehri· 
mizde bulunan Yunan Operet kum· 
panyası artiatlerinden primadonna 
Madam Paola, M. Kalaaakia, M. Koa
tantinidis, tarafından bazı §arialar o
kunmu§, Darillbedayi tarafından bir 
perdelik (Hava oyunu) komediai tem 
ıil edilmit ve muhtelif varyete numa
ra]arı gÖ!-terilmiştir. Bu mi.inaıebetle 
gayet tamimi bir vakit geçirilmiıtir. 

Mütehauıalar, inhisarlar ida
resinin ~ulü mesaisini, tetlı:ilab
nı, fabrikaların tarzı faaliyetini, 
memuri!1 kadrolarını, muamell
bn 9eklı tedvirini birer birer tet
kik edeceklerdir. Bugün gelecek 
tütün mütehaaaıaı ile M. Zevski 
Anadoluya giderek inhiaarlara 
ait fabrikaları tetkik edecekler
dir. Mayıs nihayetine kadar tet
kiklerini ikmal edecek mütehas
sıslar, hazırlıyacakları raporları, 
Ankaraya giderek vekalete tak
dim edecekler ve oradan meınle-

Mii.cadele senelerinden 
meraklı hatıralar 

{ Devamı 6 ıncı sahifede) 

Pek yakında Milllget sütun
larında okuyacaksınız. 
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, 
Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

' Umumt Netrlyat ve Yan Müdürü 
•• ETEM iZZET . ~ J 

çok ey k zan 

Bursa irtica h&lism mıu:nunlan Ç oruna yolunda: Maznunlar hapu
haneden çıkarJıyor, otobtillere bindirüiyorlar. fX) İfaretli resim hli

cluenln elebaplarınclan hatip Tevfik Hoca .. 

Daha geniş bir anlaşma 
Kontenjan sistemi tedricen, devlet. 

lerle anlaşarak terk mi edilecek? 

Amerika "'fe ispanya ile yapılan temaslar 
mtl•pet aetic~ verdi 

Bu mu.1 aoa zamanlarda lngil. 
terede tatbik edilmektedir. Kon
tenjan aiatemi daha bir müddet 
baki kalmakla beraber kendileri
le anlaşma yapılan devletler .,_ 
yasma kontenjan harici nıüteka
bil müaaadat gösterilecektir. 

r 

ll<tıeat v elılll c.ıaı il. 
Mevsuk bir membadan alclJ

ğımız malQmata n~an, konten.. 
jan usulünün yenne peyder
pey "en ziyade mazhan müsaade 
devlet" usulü tatbik edilecektir. 

Bu itibarladır ki her devletle 
ayn, ayn aümrük anlaşmaları ya
pılacak ve &kit de•letlerle ara. 
mızda ticaret faaliyeti daha g• 
nit bir tekilde yapılabilecektir. 
Belki bu gllmrilk anlatmaların
dan sonra kontenjan çok mahdut 
bir ,ekil alacaktır. 

lktıaadt hareketlerin artması 
noktasından bu yeni teklin bir 
haylı faydalan olaca4z zamıedil
mektedir. Bu tekilde döviz kon
trolünün de daha iyi ve salim te
kilde yapdabileceii anlqılmak
tadır. 

Akit memleketlerle lthal&t ka
dar ihracat teklinde dahil mu
ayyen niabetlerle anlatmalar ya
pılacaktır. Bu hususta temaslar 
batlamıt ve Amerika ve lıpanya 
ile yapılan temaslarda müabet 
netice alınmqbr. 

/Kİ KAFADAR 

_ Çok :aamantlır lıonıqamadılt; 14-
lıin ,.nlnl• daima ilıi kafadar kala
caiımdO .,..inim. Çünkü tla,an_. 
lerimUıin dolQffılı lıQIClar biribirind
ne kcular ayn da oha kanaatlerimi. 
sin yan"fbiı ulteleler hem ... h•men 
biri 

- Dahcuı 1Jar; ıröriiyorum ki iman
lanmı:ı: ıribi vicdaıılarınwı da ayni li
manda demirliyor. Duyırulanmuı han
ıri aıırinl•rde bocalamlf oluraa ol
aun I 

- Bir üçiineii nolıtayı da anaıma
malı lcbım: bu ...,inl• yalnı:ı: iki ı.. 
ladal' delil. Galiba iki de dar kafa
iıyuı. Bir çok arkadOfd balıtılıça b'!· 
na iyice inanıyorum. Sebebi pı: llıi
ıni:ı: de lnaıımıfU ki bafkalarrna JHlt 
cu f8Y öğr.tnuık için bile ,İn_'°" bir 
çok ı•y bilmeli. H.m de ıyı olarak! 
Halbakl n••ild'Jflanmı:ı:ın en biiyült 
çoklııiu b/Jyle düfiinmüyor. Onların 
likrince_dünyadcr en yük1ek marilet, 
hiç bir ıey bilmeden hflJ' f8Yden bah
aetm•lı ıribi göriiyorum. Yüz okuyup 
bir yazmanın yerine bir de okuma
yıp on bin yazmanın çaruinl anyor
lar I 

- Şayet bulmuılal'«1 bundan e
hemmiyetli ne lrefİf olabilir? Danl-

I 
Fazıl AHMET 

mala halılım 1olt. D-lt ki onlal' 
8yle düfiinüyor b~ bö,,U I M •ıh ur 
Guyau, lil<irl...U. birlilılilind.,. siyad• 
aynlılım tabii g6nneU d.,...,. mil 
P•k pnİf bir ,,_.aaranın bütününü 
kcnıramalt Uflyerı iki adam için ıırt 
auta dayanmaktan baflca Çal'e IJal' 
mulır1 

- A.uimı p:zete ve kitap ı!lemi· 
miMI• ,Splıuis s<>k ilmI.,..İf taraf
lar nw,,.,..t. Gnç;ıkt.,. t.,,.~ aayı
lalar bcuıyoı'ld. Fakat buna müka
bil bir çolı "münderecat" her gün 
tlalta f"paçııl, her gün daha liinepe 
.,. d•lterml lruan bu kaaal' hırdauat 
ı.,hir etmelc ~ o kadar liislü IJİtrin 
yapar mı? Derin bir ırönül nzuıyla 
ltiral ederim; bütün ırayretirrt1t "" 
bütünırün olramakla 1Jalrit geçirmeme 
rafmen ben matbuahmıl<O bir türlü 
uınamadım. Daima mide.inden ra
hatsulık fektiği halde her gün çü
rük yumurta ve çevria yağı yemeğe 
mahkum bir bedbaht düıün; İf!e eli· 
malım tıpkı o talih mazlumunun ua
ziyetinde bulunuyor 1 

Sabahleyin uykusundan kalkan bir 
adam bardak bardak kuyu suyu iç
meğe TO.lll olur mu? 

- Tabn hayır. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 



MiLLiYET PAZARTESi 6 MART 1933 

Tarihi tefrika: 117 

HARİCİ HABERLER 93feliıketleri velgnatief • .. 
Çar Türkiye ile harbetmeğe pek Harp oyuncak mı Amerıkada malı buhran 

M. Herriot Fransızlara k ) kJ taraftar değildi.. uyanıklık tav•iye etti Ve argaşa 1 ar 
_ Ferman aizindir, hafl"etlim, de- memek için, Londrada bir konferana L YON 

5 
A.A. _Hava• Ajansından: 

d. naİıl emrederseniz öyle yaparız. aktini teklif etti. Şovalora verdiği. M He..riot Le Democrate gazetesin- M R }t tk d f k J A de F~kat korkanın, en JÜzel fıraatı ka· miz talimat ıudur: Türkler Sırbiıtan de Almanya :e ltalya'nrn ııittikçe artan • oose ve nu un a;. ev a a çırmıı' olmıyalırn. Türkle..oin hem içe· Ye Karadağ ile aulheder, Boına • taarruzu karfıamda Fraoaızlan uyanık 
r'ıden bu kadar zayıf, hem de Awu- Heraek ve Bulgaristana muhtariyet ed b' kale t J 

bu_lunm. ağa davet en ır ma ne~re pansn gözünden bu ~adar dÜflDÜf ol. verir, aakeri dağıtmayı müzak•rf:' i. 
dukları bir batka zamaııı bulamayız, çin Petersburg'a bir sefir ııönderirae mıştll', 
aıırurım. Farzedelim ki birinci hücum sulbü bozmayız. Sen de Berlinde bu M. Herric.', .lirtenb.rg nıeaeleıine iııa 
da Türkler bize kartı dayandılar. Bi· yolda hareket ederain. ret ederek diyo. ki 
•İm aıkerimiz bu dört yüz binden j. 1 "Baıtan ba~ bir ı. '-'Ynamak te-

l ıınatief'in içi biraz daha rahatlan· .- d 
baret değildir. cap ederse daha iki dı: lstanbuldaki fikir cereyanlarını ıebbüıüne kalkmış olan ,.vustury.a. e. )·üz bin, Üç yüz bin aıker toplıyabi- mıry· olJarı idaresi müdürü u_m,unusını az-bildig"i için Türklerin bu tekliflere bo liriz. Halbuki Türklel'., timdi topla- letınek Avustu""a hükumetınm ynuna kayık yanaştrrmıyacaklarmdan e-dıklan aokere bir nefer daha• ilave mindi. Bundan batka latanbulda k . borctur 
edemezler. Avusturya, Boana • Her lan maalahatgüzar Nelidof ile bat- .:Tayyareler" veyahut •Arnavutluk. 
•ek Sırbiıtana verilmeyip kendiıine tercüman Onu'ya da Türkleri daima meaelesi denilen mesele hak~ında merak 
bırakılmak fartile, Türkiyenin ezil- kııkırtacak entrikalardan ııeri durma verici bir takım bilgilere sahıp bulunuyo 
meıine bir teY demez. Almanya müt malannı sıkı aıkı tembih etmiıti. ruz. 
tefikjmizdir. O da müttefikleri olan ~ı - tın k · · 
vuıturya ve ltalyayı lehimizde tu• - Ferman sizin, haşmetlim! Yugoslavyayı inhiliue ugra • ıçın 

D d' bir takım mesai aarfedilmiı olduğu zan-lar. Franaa Alman korkuauyla kı- e ı. nına verec:tk al&metler var. 
mıldıyamaz. Bir lngiltere kalıyor. - Gortchakof'la da görütüraün. 
Orada da Bulgar m selesi büyük bir icap ederse Berlioden başka Viyana· Küçük itilaf miıaki, ia~klallerini I~· 
heyecan uyandırdı. Gladaton'un net- ya da b,..YUruraun. Her halde muha- dit altında gören milletlenn endiıelerın. 
rİyatı onünde bugiinkü kabine fnıri· rebe oluna lngiltere buna Türkiye- ciro doğmuı bir neticedir. 
!izleri bir harbe ıürükliyemez. Allah nin sebep olmadığıni iddia edememe- Bulııari•tan'da bir takım entrikalar 
meydanı bize açmııtır. Bir daha böy- lidir. yapılıyor. 
le fırsatı nerede buluruz? _ Basüıtüne, efendimiz. Bir de Sovyet Ruıya'nm '°? ~nlar?a aJ. 

- Gortchakof ta böyle söylüyor. ,uraaını da Kont Şovalora yazmalı. ıruş olduğu vaziyet ve ıttı':"" e~! ol . 
Fakat Sovalof Londradan lngilizlerin Türkiyenin Londra Sefiri bir Rumdur. duğu yeni tedbirler, Rusya nın bile ıulb 
.kararları İyi olmndığmı yazıyor. in- Bu adamı kazanmak bizim için çok için bu kadar tehlikeli ol~ diktatörlük-
gilizler filo göndermek teklifini red· faydalı olur. !erin birl"ftllesinden endite ~me~~e _ol-
dettiler. Avuaturyanm da Sum,.ra. _ Rum mudur? duğunu göıtcrzyor. Ben, bu diktatorluk. 
kof'a muvafakat etmesine karsı gel- _ Evet, hatmetlim, eaki Fener'li !erin harbi istemekte olduklw:'nı zannet. 
diler. bir ailedendir. lami de Mu10ros Pa. mem. Fakat, bunlann wbi bır oyuncak 

lğnatief, Ruayanın pek muktedir tadır! • Vakıa bu adam Ali Pata za• ııibi telakki etmekte oldııJ;!.•rı mub•k~ak 
ve kendine mağrur batvekil ve Hari- manmdanberi Londradadır. .Fakat, tır. Halbuki. tarih, böyle r o~nun m. 
ciye Nazmnın kendiaile bir fikirde ne de olsa, candan, yürekten Türk aaııları pek mütlıiı ve feci bakikaUarla 
olmaaındall' pek seYİndi. Derin bir doatu olamaz. kartılı.ttırmıı olduğunu ııöıtermektcd;r. 
nefes aldı. • - iyi hatırıma geldi: Türklerin 

- Bendeniz lıtaobuldan da bot el- Millet Mecliaine aza olacak Rumlan 
le ııelmedim. Türkiye meriı:eziode ve bafka lui'iatiyanları elde edecek 
oyle bir tohum ektim ki malıaul ver- tedbirleri de elbette ihmal etmemit-
memesi imkan haricindedir. Paditab ıindir. 
ile viilcelası hiribirine dU.mandrr. Vü - Emin olun, efendimiz. 

kel& da biribir:erine uttrr. Bu g-idit· Çar, azametle elini uzattı: lgoatief MOSKOV A, 
5 

A.A. _ ~t;~let aiyaai 
le onların dahilde anlatamamalan ifildi. lainı babaamm elini öptü. Bu. fubeainin neıredilen bir teblıgıne naza_ 
muhakkaktır. Emredeneniiı, timdi buse, Türkiy-in Rua J?rdularile çiğ. ran, bilhaaaa Ukranya, bet&Z Ruıya ve 

Rusyada 70 kişi 
Tevkif edildi 

Berline giderim. Prens Biamark'la nenmeai karanna kondfut bir mühür Şimalı' .. _., ____ zı"raat mıntakalanııda 
da görüsürüm. gibiydi. ~ ...... ,_ 

- Pekali.1 Bunu Gortchakorıa ziraat halk komiserl~e mb~ Ilı= 
görüfeliın. Bununla beraber, muhare- -2- müesaeıelerde aabotaJ ve mu 
beıizce Türkiyeyi ezn_ıek için elden Yıldız d tqkilatı ketfedilmittir• Kurnt azamı em. 
geleni eksik bırakmıyalım. Türkler ıaragın 8 bir lıonuıma ld: Ye erazı aabibi. olan d.,..let ~urla. 
Sırbiataoa utatüko (1) verirler, Ka- Altı devletin murahhaalan. sefir- n bu t"fkilata dabil bulunmakta ıdi..Tev 
radafın iatikli.lini kabul ile onlara larl latanbulu terkediace, saraydan kif edilenlerin eluerisi, traktor ve zıraat 
biraz arazi terkederler, Boana • Her• baflıyarak Türkiyenin her yerinden mıık.inelerini kut. tahrip "!' ~ 
oek ve Bulııariatanda muhtariyet • bir rl!je seçti: Bir yandan içi kabar- f- otların çoğalmasına hızın ~-"' 
•aalarmı reddetmezlene muharebeye IDlf millet, kendi varbfmı ic-.bmda top...,_ waiaıiııai ta>kis, blllrt~ı.-~ 
hacet kalmaz. Çünkü sayemizde kanila müdafaa için hevesleniyor, ö- makineleri iat.aayoalanyle fa~...,...... 
rnuhtariyet kazanacak olan Botnak- te ırandan da ne kadar diifmanlar ve yaaırua .,. kolleldif çiflilderde buiday 
lar, Hersekliler, Bulgarlar, tıpkı neticesi ıı.aaıl olacağı belli olm.,.an depolarda airbt ye tohumluklarda yol. 
Sırpların. Ulablann, Karadaflı • bir harbe silmenin venliği end~er auzluk ihdası aunıtiyle ikbsat ealaaarnda 
!arın yapbklan gibi, her •aman bizim kendini gösteriyordu. aabotaj ye mukabil ihtilil t~tl~ YÜ· 
aletimiz olacaklardrr. Han böylelik- (Devamı var) cude g-etirdilı:lerini itiraf ebnİJlerdır. Ga· 
le Boana · Heraeği Avusturyaya ver- yelerinio köylü iktıaadiyatnu İnahY~ 
rnekten de kurtulunız. Lord Derby, ( 1) Statu • quo, eııcıelki halin oldu- ve memlekette kıtld< vücuıle re~_ ,~ı lıtanbul konferansının akim kalma11 iu gibi bırokıbn- mancuına bir dip. duğu tesbit ecEmittir. 70 kiti tev&11 _... 
Üzerine, muharebeye meydan Yer• fom<Ui atılahıdır. miftir. Tahkikat bitmek üzeredir. • • ·M·E·M·L·EKET ......... -........................ .. 
Suriye hududu 
Konferans Adanada 

toplanıyor 
ADANA, (Hususi) Şehri. 

mize gelen Türkiye - Suriye dai
mi hudut komisyonu azalan dün 
ilk toplantılarını yapmıtlardır. 

1929 senesinde tarafeyn dev
letleri arasında aktedilen proto
kola tevfikan Türkiye - Suriye 
daimi hudut komiayonıı münave
be ile bir sene Türkiyede Ye di
ğer aene Suriyede toplanarak hu· 
dut emniyet ve aaayİf meaeleleri-
ni ve iki hükumet tebauına ait 
arabi, su ve yayla aibi ihtilaflı 
meseleleri her iki tarafın menfa
atlerini haleldar etmiyecek bir te
kilde ve dostane bir aurette halle
dip lazım P,elen kararları almak· 
ta dırlar. 

Türk heyeti rnurahhaaı azala
n funlardır: Miralay Sezai, Bin
b-.ı Hüsamettin ve konsolosları· 
mızdan izzettin Toğrul Ye Erka
nı harp yübqısr Suat Beylerle 
Franaız heyeti murabhaaaıı reiai 
Mösyö Lo'vaaıre ve aza Suriye 
emniyeti umumiye müdürü M. 
Botet, yüzbafı M. l.ariyeat, mü
li:zmı M. Şarpi ve lakenderun me
murlanndan M. Marten'dir. He
yeti murahhaaa.mn: reiıi Şükrü 
Beydir. 

Çorum Belediyesi 
ÇORUM (Huauai) - Çorum IWecli. 

ye mecliıi yedek azalarile ı-.ı,.. iatifa 
et?Ü'~r. Vilayet ta~daıı Belediye 
renlığine mektupçu Salim Bey tayin e
dilmiştir. 

Edirne matbuatı 
EDiRNE, (Huıuai) - Şehri

miz matbuat rnünteaipleri, arala. 
rında bir cemiyet yapmayı karar
la tırmıtlardır. Mütefebbis heyet 
yakında nizamnamesini hazırlıya
cak ve kanuni muamele.sini ifa e
derek faaliyete geçecektir. 

Petrollerimiz 
Mürefte petrolleri 

İfletllecek 
MÜREFTE, (Huauai) - Buradaki 

petrolların yerli ..,,,.Yedarlarclao mü
tetekkil bir ıirket tarafmdaııı 11• letil - · •-Lakkuk ..._, . eceırı 
...... a"""fÜI'. T tlfekkül edecek ıir· 
ketiıı aul •&mayedarlan latanbulda bu
luna? Y llf&hova Bahar tİearetbaneaidir. 
Bu ~1caı:ethane Uınuryerinde bam petrol 
taafiyeaı için mühim miktarda para aar-

fedettk bir fabrika da İnf& ettirnıiıtir. 
Meıdriir tİcaretbaaenin biaaedarlanndan 
lıir Musevi ile Aron Ef. illDİrıde >MUref. 
teli cliier bir Muaevi buııünkü vapurla 
1 atanbulclaıı buraya ııelmitlerc!ir. Buol..,,. 
dan ~on Efendi ile görüıtilm. Aroıı E
fendi, .bura~ Türkiı Amerikan petrol. 
yom 'ırketı tarafından tesis n terkedi. 
18? petrol aondaj makineleıriııi tetkik et
mıye gelclildennj söyledi. Diğer taraftan 
":'dığım mal~~ göre, Y&f&hoTa Bahar 
tıcarethanesıle birkaç Türk ...,,,.Yedan 
burada buluaan petrollan iıletmek için 
bu ite miilıim miktarda -ye koymu

1 !ardır. Şimdi buradaki te.iaat tetkilc edi
lecek nokaanlıldar teelıit edildikten -. 
ra İfe baflanacaktır. 

Kaçakçılar 

ADANA, (Hususi) - Seyhan 

aıahalleainde oturan Memık oi

lu ömerle kardeti Cemil ve Za

kir oğlu Adem iıimlerinde üç ki. 

tinin rakı kaçakçılığı yaptıkları 
zabıta memurlan tarafmdan tea
bit edilmit ve alman aran~a em
ri üzerine bu. e9haıın evlen aran

mıtbr. 

Bunlardan Ömer ile Cemilin 
evlerinde elli kilo nıikdarmda cib· 

re ve Ademin erinde de bet kilo 
kadar kaçak rakı ve rakı çıkar· 
maya mahsus alat ve edevat yaka
lanmıtbr. Yakalanan kaçak rakı 
ve cibre içki inhin.rına ve kaçak
çılar ihtisas mahkesine verilmit
tir. 

Ne işleri var? 
Yirmi kiıilik bir 

kafile tutuldu 
DÖRTYOL (Huauai) - Deniz hu· 

dut muhafızlarımız lıkenderun körfezin
den dört kayıkla hududmnuza pçen 18 
kitiyi yakalamıılardır. 

Bu adamlar Ba-utlu olduldarını, Be
rutta iııi>dik balırmunın pek fazla oldu
ğunu va geçinmek için ı..w.çılık t•JllD'· 
ya mecbur kaldıklaruu ııöırliyenlı; fU fO" 
kilde ifade ......Utlerdir: 

.. - Kırk kiPlilı: bir ıı.tıkçı bfileoİ ba· 
!inde ve l ıkenderun körfezindel<i pek 
methur balıklardan avlanıak ınakaadil• 
yola çıktık. A•lanırir.ea. lıilıni,.ereı. budu· 
du seçmiı bulunuyoruz.,, d•flerdir. 

Fakat bu aclamlarıa hakiki hiiri1et v• 
ınakaatlannm tahkil< .mı-;... liizunt 
sörülınüı ve t•hkik.ta elıenımiyatl• bat· 
1anmı,ıır. 

Bir kaza kurtunu 
TARSUS (Huau.ai) - Karadiken 

nahiyeoinde üç köy tarafnulaa tertip .,. 
dilen domuz a'fl lııir dikbtaizlik yüziin
den feci bir kaza ile •ceıenmiıtir. 

Karasivri C>mMnnıa claidan avcılar· 
ılaa bekçi lamail. aia ..._.. ;pa.ı. g-ôr· 
diijü bir karalb:ra at91 ebnitt.ir. Ba •· 
retle lamail ağa farkında olmıyarak kafi. 
lenin en g-..ç aftlaı olu. 14 Y&flndaki 
Süleym&oı ağır •urette Y&ralamıfbr. 

Av ııürültüaü eaııaamcla Süleymaıun 
yaralandığı anlaıılamanıııtır. Süleymaııı 
orn.n içinde ancak 2 aiin aoora ölü ola· 
rak bulabilmitl•dir. Süleırnıaom laıııail 
ağanın kurtunile ölcfiirüldüğü aolaııbnıt 
tır. 

~~ ceaedi bulunduktaa soma 
bekçı lamait tevkif edilmittir. Tahkikat 
devam etmel.te6o. 

. Tipiden öldüler 
. .Rizedea (Haauai) _ Ariıa'fi nahiye· 

11nın Potucurulya köyünden Seliın ğlu 
Veyıel, Sait oğlu Mehmet ve oil 0Ali, 
Sofu oğulla_rmdan Oa-n Kızı Ferl:ıe ve 
3 ya,ındaln çocutu Ahmet, Sofu oğlu 
Şaban Borçka kazasının Mugul nahiye.. 
sinden köylerine gelirlerken Parih tepe
sinde kar frrtmuına tntulmuı ve tipinin 
•iddetinde yollannı tatınnıılardır bun· 
İardan beti donup ölmüıtür. içlerinden 
yalnız Veyael kurtularak köye caa atınıı 

, ve keyfiyeti habe.- •·ennittir. 

salahiyetler talep edeceğim, diyor 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - M. Ro· 

osevelt irat etmiş olduğu nutukta ~u 
' sözleri söylemiştir. 

" Hakikati bütün 
çıplaklığı ile ve a
ıkça söylemek za 

0

cıanı gelmiştir. Bu 
.un memleketimiz 
J~ mevcut olan ah 
·.al ve 9erait karşı 
:nda boyun eğmi· 
yeceğiz. En büyük 
~~ zifemiz, milleti i 
ı. atmaktır. Tek. 
rar i lcro girişilme 
•i yolunda ileri git 
'"Demiz için mazide 
ki iki müaibetin 
• ekrar dönmemesi· 
ne kartı iki temi· 

M. Rooaevelt nata ilıtiyacımız 
vardır: 1 - Bütün 

banka muameleleri, krediler, para ya
hnnalan ve aaire, ııkı bir kontrola 
tabi tutulmalıdır. 2 - Baıkalarını~ 
paraıile yapılan ıpeküli~y?nlara .. nı· 
hayet verilmelidir. lıte hızım, muca
dele siya.etimizin en esaslı no~t~ıı .. 
Bira 7. sonra fevka li.de surette ıçtıma 
edecek olan yeni kongreden etraflı 
tetbirler alınmaamı ve muhtelif Ame· 
rika hükUınetlerioin bu huauıta yar· 
donda bulurunalannı iatiyeceğim. Ti· 
cafi ve beynelmilel münasebetlerimiz 
mühim olmakla beraber ikinci dere
cede celir. Herfeyden evvel milli ik
tıaadiyatrınnıı salim bir sunıtte yeni· 
den ibra etmemiz lazımdır. Cihana a
it siyaset bahainde memleketime iyi 
komtuluk, kendi taahhütlerine riayet 
eden komıulanmızın hukukuna ria
yet etmek siy aaetini ayni zamanda 
mevcut itilaflann mukaddes olan ma 
hiyetine hürmet edilmeai siyaatini tav 
siye edeceğim. Buaiin her zamandan 
ziyade dünyanın bütün milletleri ara 
11ndaki irtibatı anlamıf bir halde bu· 
lunuyoruz. G ..... e yalnız almak defi!, 
ayni zamanda vermek mecburiyetin· 
de bulanduiumu:m da idrak etmit bu 
lunuyonız. Fakat bu sahada ileri ııit
memiz için talim sönnilt .... mü~terek 
inzibat namına fedakarlıklarda bulun 
mata imada bir ordu cibi yiirümemiz 
icap eder. lcrai va tetrii kuwetlerin a 
raunda normal bir müva.s:ene temini 
ifaıına mecbur oldufumuz afsr vazi .. 
fenin icabatındandır. Fakat acil bir 
faaliyette bulunmak mecburiyeti bir 
müddet için bu normal mÜ•azeneden 
Yazıreçilmesini zaruri kılmaktadır. Ka 
nunu eaaaiye muvafık olarak riyaıet 
vazifemi ifa ettiğim eanada buhran. 
dan müteessir olan cihan içinde mil· 
!etimizin tekr• kalkmmaaı için icap 
eden tetbirleri tavaiye edecefiın. Ka
nunu eaaainin bana bahtetıoiı olduğu 
hukukun çerçev.,.i dahilinde vazifemi 
ifa ederken kongreye ittihaz edilme
ai li.zıın gelen bütün bu tetbirleri ka
bul ettirmeie çalıf&cağmı. Fakat kon 
gre , bu yollardan birini takip etme
diği ve iatianai olan vaziyet daha zi
yade nazik bir tekil aldığı takdirde 
nzifemin bana açıkça çizmit olduğu 
yolda gitmekte tereddüt etıoiyeceiim 
Buhranın önüne ııeçınek huauaunda 
yegane unaur olan kODJl'flden bu fey. 
kalada ahvale kartı mücadele etmek 
üzere Yaai icrai sal&hiyetler iatiyece. 
ceğim. Menıleketimizl, bir düıman it • 
gal ettifi zamanda bana YVİlmesi j. 
cap eden fevkalade aallbiyetleri ta. 
lep ed-fim. 

Bıılır1111a sare . . • . ' -· 
VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Yani 

hükOmet erkanı, bankalar buhranı 
hakkımla daha tirndiıl.11 miiaakereler 
de bulunnıutlardır. Ayni. zamanda bü 
yük bankerler 48 hülı:ılmett-. 47 •İn· 
de hüküm silren buhrana çare bul· 
mak İçin almacak tetbirler hakkında 
aralannda toplarıqalar yapuutfardır. 
Cenubi Garoline hükWrıeti. bankala
ra tahdidilt koymıyan tek hükumet· 
tir~ 

NEVYORK S (A.A.) -Takaa oda 
aı, kendisine memup olan hankalann 
moratorium eanaamda itlerinin g-idifi 
ni kolayTattınnak için ortada dönen 
para yerine od&llm tahadelnameleri• 
ni kullanmalannı kararlafhnnıfhr. 

Para Kantulaya akıyor •• 
OTl'AVA. S (A..A.) - S..nkalar 

buhranı dolayıaile hia.I olan endite 
yü:ı:ünden Anıerilı:a parau, Kanada 
bankalarma akmaktadır. Bu yüzden 
Kanada dolan ,.Gkaelmlıtlr. 

Komünüt tahrikiih 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Yeni 

Reiaieümhurun •a•İf•y• haflamaaı il· 
zerine Detroit'cla k-iiniatlercı- bet 
bin nümayifÇi, baakalardalı:i ufak he
... pların hemen ve taınıunea tediye 
edilmeaini iatemitler Ye bunun için 
nümayiılerde bulunmutlardır. Şikag-o 
belediye daireai önüade kızıl bayralı: 
lar dalgalandıran 8.000 İfaİz kendile· 
rint1 para verilmek ıuretile yardım e
dilmesi için nümayif yapmıtlardır. 
Pittuaburg'da zabıta ile "Kızıl" !ar a· 
raaında bir müaademe olmuftur. Piya 
de, ıüvari ye motoaikletli polia müfre 
zeleri halka hücum mecburiyetinde 
kalmıılardır. Altı yaralı haıtahaneye 

kaldırılınıf ve ikisi kadın olmak Üze· 
re on altı kişi tevkif edilmittir. 

Altın esası 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) -.Her ~e 

kadar resmi bir tebliğ neşredılmemıt 
ve hiç bir beyanat yapılmamıııa da 
bankalar mahafili, doları tehdit et
mekte bulunan bankalar buhranının 
vehameti münaıebetile yeni hüklime· 
tin altHı •tokuna, hatta altın ihracatı· 
na ambargo koymağa kadar ileri git
mek auretile altın stokunu himaye et· 
mek için bir takım tetbirler alacağı 
ıöylenmektedir. Yeni hükümet erkanı 
yemin ettikten sonra kabine fevkala
de bir toplanma yapmıştır. 

Beyanname 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Ayan 

mec1iıi, Rooaevelt kabinesinin beyan .. 
namesini ta.avip etmiştir. M. Hoover, 
Nevyor'a gitıniftir. Birkaç gÜn ora· 
da kalacaktır. 

Çalıftrrılmıyan sermayeler 
NEVYORK, 5 (A.A.) - Amerika· 

da bankalar moratorium dolayısile 
ça.lıthnlınıyan sermayeler ceman 
57.040.488.000 dolara baliğ bulun
maktadrr. Dalaware bankalarının ka 
paomasile 48 hükümetin. yani bütün 
Müttehidei Amerika'nm sermayeleı:in 
seri alınmaaına dair moratoriwn ve 
tahdidattan müteeaair olduğu bildiri! 
mektedir. 

/ngüterede 
LONDRA, 5 (A.A.) - Amerika

daki bankalar buhranı, Londra'da 
pek mühim hadise addedilmektedir. 
Tecrübeden dolayı bu bal, hiç kimae
ıri hayrete düıürmemittir. 

F eukaliide içtima 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - ROCN-;· 

velt konerenin fevkalade içtima tan
hini tesbit etmek üzere demokrat re
ialeri.ni buııün toplanmafa davet •t· 
mittir. 

M. Hoouer imza etmedi. 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - M. Ho

over Reiaic:ümhurluk ııaraymı terket
meııden eyyeJ Amerikada pamuk ia
tihsalioio azaltılmaama dair olan ı.a. 
nun l.i.yihaamı imza etmekten İatİn· 
ki.f •hnİftİI'. 

Çinliler arasınd 
bozgunluk 

TOKIO, 5 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Nichi-Nichi gazetesinin Pekin 
muhabiri, Jehol'un merkezi olan 
Tcheng·Tcb'm Japonlar tarafın
dan zapb üzerine mareşal T chang. 
Sue-Liang'm ecnebi ınemleketlere 
kaçmak için hazırlıklarda bulun
makta olduğunu bildirmektedir. 

PEKiN, 5 (A.A.) - Jehol'da. 
ki Çin cenerali Tangzulin firar et· 
mittir. Ceneral Tchang-Sue-Liang, 
ceneral Tangzulin'in yolu üzerin
deki geçidi, 30.000 kiti ile tut. 
MUflur. 

HSINKING, 5 (A.A.) - Reu
ter ajanaı bildiriyor: Mançuri -ve 
Jappn kuvvetlerinin mütterek ta· 
arruza b8flamalarmdaıı itibaren 
8 gün zarfmda Jehol eyaleti da. 
bilinde aulh Ye sükUn teaiı edil. 
mittir. 

Mançuri ve Japon krtaab, dün 
Jebol'ün merkezi olan Tcheng
Tch'ı ifgal etmitlerdir. Ayni za. 
manda yine Mançuri ve Japon 
kuvvetleri, büyük set üzerindeki 
Lingkeou'7a varınıtlar ve Çin 
kuYVetlerini aeddin öte tarafına 
atmı.tlardır. 

Cihan lktıaat 
Konferansı 

BERLIN, 5 A.A.. - Liberal Boer.. 
Kari.er pzetesi, M. Muuolininin lııir nut 
kuma n41fretmektedir. 

Duçe, ba nutkunda cihan iktıaat kon. 
ftıraımnın ,_vaffak olmaımm silihlan 
lıaalona konferanunın muvaffa.kiyetine 
ballı oldutuna n ,W~ m~~keyi 
luıkilô bir aulbe çannnemn henuz -· 
nı ~f bulunduğunu IÖyl-ı.te
dir. ltalyıın bap·ekili, ta•aiy~er ve telüıf 
ve telkinler anıanıııın S~I olclııiu Ye 
taınıunile ıiyaai uıullere ıatinat eden 1-
rarlar ittihaz edilmesi muvafık olacağını 
t~ ebNlrtaclir. 

Mana•brda hırsızlık 
ATINA, 5 A.A. - Mo.rada lriia Mia

tra' ela birtakım maçhal .-hıalar, tarihi 
Pantonaaaa maoaatırmdan Biaana devri
ne ait birçok mukaddes <J!yayı çalmqlar
dır. Bu .. yanın maddi kıymeti bir mil
yon drahmi tahmin edilmektedir. 

Fransız istikrazı 
PARIS, S A.A. - Havaa Ajanamdan: 
Maliye nazın, bu hafta içinde hazine.. 

nin ihtiyaçlarını t-in etmek makaadile 
orta ve kıaa vadeli bir iııtilı:rp aitti için 
parllınentodan aalihiyet iıti~r. 

Belediyelet"de •• -·---Ankara Belediyesi bii· 
kumetten yardım i•tedl 

ANKARA, 5 (Telefonla) '""". 
Belediye encümeni fehrin yefl1 

aene bütçesini hazırlamağa ba!' 
lamışhr. Bütçe muhtelil aene/erı/1 
tahkikatile beraber günün ilıtı· 
sadi ıartları hesaplanarak yap~· 
maktadır. Yeni bütçenin 976 bı/1 
lira kadar olacağı anla11lıyor. 

Bu yekunun içine lf Bankası· 
na verilecek 144 bin lira ile lıJt' 
nunen bütçeye honmcuı lazıffl 
gelen, fakat ayni •ene içinde talı· 
siline imkan olmayan arsa ve 
emlak satışı bedelleri de dahildir· 

Bu suretle belediyenin elinde 
933 senesinde ancak 750 binli· 
ra kadar bir uaridat kalacaktır· 
Bununla şehir hizmetlerini gör· 
mek çok güçle1mektedir. Beledi· 
ye reisliği bu vaziyet karfısınJır 
her hangi bir feküde 1ehre yar· 
dım edilmesi için hükumete müra· 
caatta bulunmQftur. 

Başvekil Himayeietfal 
cemiyetinde 

ANKARA, 5 (A.A.) - ismet 
Paıa Hazreleri Himayei etlal ce· 
miyetinin Ankarada tuu ettiği 
Kref'i bugün ziyaret etmİftİr. 

Gördüklerinden memnuniyet 
ve takdirlerini beyan ve Hima· 
yei etlal cemiyetini, brı eaeri uii· 
cude getirdiğinden dola)ll tebri• 
etmi,,Ierdir. 

Madrit elçimiz 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Madrit elçimiz Seuki Bey Madrite 
gitmek ü:ı:ere lstanbula hareket 
etmiftir. 

fkbsat vekili Ankarad' 
ANKARA, 5 (Tele/onla) -

lktuat uekili Ma/amut Celal Bet 
bu, akf'UD Siuastan döndü. l1ta1· 
yonda uekiilet erkanı taralındarı 
ka,..ılandı. 

Sofçuluğuıı lhyaa1 lçlo 
ANKARA, S (Tele/onla) -

Ticaret od- kongresi öğledetı 
sonra ikinci içtimaını aktetmiftir· 
içtimada mühim meseleler ıörii
fiilmÜftiir. Ba meyanıla Anla.rrcı
da bir gümriik kimyaJfıaiiifti 
ması temenni olunmuf ue Ankcı· 
raya gelen mallardan alınan mu· 
amele uergirinin lstanbuldan bu· 
raya katlar olan nakliye uer~ 
dahil edilmiyerek hesap edümesı· 
ne karar veri/miftir. 

Tiltik uaziyeti hakkında ~ 
hat ueren T il tik cemiyeti reıl1 

Süleyman Sım Bey solculuğııt' 
ihyası hıuusuntla cemiyetin lall' 
liyetintlen bahsetmif ue lılikim
lerle auukatlann ve diyanet İflr 
ri menıuplannın ıoltan yapılml/ 
pitif ue latalar giymeleri için ya
pılacak resmi bir tamimin mak
sadı temin edecefini iparet etmİfı 
diyanet ;,Jerinin bu tqebba.ünli 
yaptığını ve iyi neticeler cıl.mJı
fını söyl-U,tir, 

Bundan bafka leonırede '.Ati' 
karanın mrıhtelil yerlerinde OÇ•· 
lan pazarlar maelui ıle millvıl# 
falı bir miiuıhre rllellZW olmıır 
tur. 

Bir imam daha Çora' 
ma gönderildi 

IZMIR, 5 (Milliyet) - Ez# 
meıeleai )liiziinden meukal Km;· 
yalıa imamı Ali ElenJinin Çord' 
ma ıevk~ilmni için -ir ,; 
miftir. 

fzmlr mıntaka•ında 
tütii.n fazla 

IZMIR, 5 (Milliyet) - Tatili' 
zerİ)latı mıntakıuınJa ba HM ". 
çen seneye nazaran )liiu/e 50 l"f' 
laılır. Geçen uneden mrra elifi' 
de tütiin lıclmanı1Jtır. 

70 ya9ında bir kadıJI 
yandı 

IZMIR, 5 (Milliyet) - "% 
,ece feci bir kıua olmuftur· rıeİ 
ya,ında Mebruke İlminde ~jif' 
bir kadının üzerine ıam.ba. .,.. 
mÜf ve ucuallı kadın lecı bır 
rette yanarak ölmii,ütr. 

Amerikada tevkif 
edilenler 

V A.ŞINGTON, 5 ( A..~.). ;. 
Re•mi istatistiklere göre_ ıçki ,;r· 
sağına 4it kanunan merıyete ı,e· 
diği tarihten yani 13 ser;ıe_Je:.,ltif 
ri Amerikada 775.000 lııf• t 
edilm;..tir. 
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Ticaret Odası Kongresi Nazım Hikmet 
[) .. k•• • ti d b• k t ·ı Maerın. Defterler bulundu eaıadıyeda Ve çömezleri! 

un u iÇ ma a ırço emennı er Sınıfta kalanlar - yeni bütçe Allah selamet verain, genç ve 

tespit edildi, münakaşalar yapıldı Fakülte mecli•i kara-
89[:!~:::~ı:::::ü- Perıembeye miizake- ;:~~Sz~:7m~1k:ı!!:~r:~ ~:= 

Ticaret Odaaı kongresi dün ikinci iç-1 aine ,_._ qtirak edilmiyecektir. Fe- rını verdi r-sine başlanıyor tirdiği yeni tiir mevzularına öy-
liınaın, yapullfbr. Konvede Oda tetki- kat sergiye birçok miiea-eler, bilhaaaa Bir makarna fabrika.ama ait '"" le hevesliler buldu ki timdi ken-
lıat tubeai müdürü müdenia Hakkı N• it Limited, Sanayi ve Maadin bankan Hukuk fakültesi müderrisler gizlenmit Yergi tabkikabna de- Bütçe encümeni 933 ıeneıi disi sustuğu halde çömezleri bu-
ıihi Bey "Biıde ticari zihniyet" ismini iftirak edecektir. Bu qtirak için haz:D"bk. meclisi dün tplanmıştır. Darül- vam olıınmııktadır. bütçe tetkikahnı bitirmiştir. Va- ram buram tütüyorlar. 
'-tıyan raporunu bizzat izab ederek nok- lar ikmal edilmek ilzeredir. fünun divanı tarafından tadilen Bu fabrikaya llJ aas iki def. ridat kısmı dün tabedilmek üzere Edebiyatımızda fabrika baca-
'-i ~_:t:';ıey, raporunda tarihten Kontenjan listeleri ve bazı yapılan yeni imtaban talimatna- ter, Beyoğlu Defterdarlığına geti- matbaaya verilmi9tir. Pertembe sından geçilmiyor, örs ve çekiçse-
O.Velk:i de.irlerden bqhyarak lıUde ti- yanlıtlar meai tetkik ve kabul edilmittir· rilmit ve oradan kaybolmuttu. ııününden itibaren yeni bütçenin sinden bir teY işitilmiyor. 
~ zibviyetini, _ e&lô Türklerdeki ti- Yeni talimatnamede bazı madde- Yapılan tahkikat neticesinde bu müzakeresi Şehir meclisinde haf- Ford tezgahlan bizim edebi-
~ bayatını" Osmanlı impentôrlu- Yeni kontenjan ı.....r-meainde " ler talebe lehine olarak değittiril- defterlerin oradan.saldırıldığı an- lanacaktır. yat alemi yanında dünyanın en 
iıı devrinde ecnebi, E...-.i, Rum, Ma- kontenjan listesinde bazı tezatlar oldu- mi••ir. Bir deraten smıfta kalan l••ılmıt, defterler aranmag~a b•... Şehir meclisı· bugun·· -- 1-'n ko",.,...: kalır. 
levi tacirler karılNDda Türk tacir~ iu sörüJmüı "iddia edilcliPıe ıöre bu tal~ müt--'-- sınıfa terfi etmek l~tbr• -Y _,.ıK r•f• brik ~yetini f&Y&DJ dikkat ıekilde ve y.,... aebeple bazı iktıaadi mebafilde ve ıüm- """'-'P latanbul umumi · meclisi bu- rop a asmm döküm-
laıiarla zikrediyordu. riik idareeiııde bir ln•nu muamelita teoir hakkını haiz olabilecek, ancak Bu defterler bulunmut ve bu cün tplanacaktır. Bugünkü içti- hanesi bizim yeni tiirlerden daha 

Nezibi Bey raporuııun bir lnmyMa etmitti Alb ~W. kontenjan liateaincle kaldığı derain imtabanmı ikinci auçu itleyenler hakkmda eaıulı mada vali ve belediye reisi Mu- az demir ve kömür kokar. Ne o-
cliyor kiı de bazı yanlqlıldar olmut bilhaaaa liste- sene sonunda bulunduğu sınıf im- tahkikat yapılmaktadır. bı'ddin Bey .. •rtmm tamın· ·, Ter- luyoruz bilmem. 

"Bir Türk tacirinin oöziinü nktinde ye ıimwııeoi lizmı ıelen bir kuım mad- tabanlarile birlikte yerecektir. ,.-Yapıp yapmıyacaimı •"•·-k J9ıı• .ı..ı ... lırcımuıtur. ŞimdiT• .kadar olan Suçlular, Yillyet idare heyeti koaun diğer sularla tevhidi ve te- Vakıa memlekette bir sanayi 
_ B~n Tiirküm... takas kararlarım birl"!tiren kararname llmi iatilAbler tarafından lüzumu muhakeme ka- bir mezarlıkları bakkmda izahat hayab tesia etmek için bazı ta-

demeo.i bütün dünyada kili ıilriilürdil." kontenjan liateainde bulunan meYaddm Darülfünun fakültesinde ilınl rarile adliyeye verileceklerdir. verecektir. aavvurlar, programlar var. Fakat 
Hakkı Ne:ııilıi B.,, ıaponmun eonua- aerbeat itbalini menetmeldedir. Bu karar ıahlablarm türkçe mukabillerini Dün Beyoğlu defterdarı, vali mu- Belediye talimatnamesi edebiyat alemini de petinden sü-

da fU teıMnnİyab yapsm.ktadsrı name netri tarihind• itibmren muteber- b 1 ak __ ,_..,,ı ed k avini Ali Rıza Beyı· ziyaret ederk 1 1· rükleyeeek kadar genit bir sa-
l _ Umumi bir kaide olarak h• - dir ki bir Martta mevkii ..-iyete sir- u m llzere te,.,_... en o- Zabıtai be ediye ta ımatname- nayi hareketine dair alametler 

....,. ve ı.. y•cle ticari eahada ileriye mittir. Alb aylık liste de 1 Ni... miayonlara Türk Dili Tetkik ce- izahat vermittir. aini tetkik eden komisyon vazife-
~t --•v.t - bir istikrar tanini.... dan itmu- tatbik edilecektir. taraf d • bir d. k Bu me.ele ile al&kadar olan Tal yok.Vakıa gazetelerde hergün bir ....... , ,,_.. miyeti m an yem ıre • aini ikmal etmiştir. imatname- takım fabrikalardan bah•edı'lı'-
br. Böyle bir omnlyet Ye istikrar, ticari ~ listede serbest ithal eclilen "'- tif ıelmı.ttir. • Cemiyet merkezinin m~urlardan Hasan Bey adliye- d b. k f ıll tadil dil i 0 

:ı:jhaiyetin iDkipfı Ye lmvvetl-i için tıt. demu bani n daha birçok maddeler e ır ço u ar e dmd f, yor. Fakat bunların çoğu bir saç 
en aailam bir mulıittir. Yanhr ki bunlar bu defa kontenjana tibi al>2 derleme faaliyeti için timdi- ye Yerilmittir• yeni ihtiyaçlara göre yeni ma e- mangalla bir bakır kazandan iba-

2 _ Sori>eat tüccar laılüpleri Ye huau- tutubnuıtur. Niaıınclan itibaren kontenja ye kadar ı&nderdiği talimatna- M ler ilave edilmittir. Evvelce bü- ret kaçak __ ,_ fabn·'-- -ı. 
kıl r 1 • ·ı t Uteferrlk haberler d nuu ..,.. ıi 3tü_c:carr:1.:!.~'fikriııin,~b ~~ ,,~~':~,· .. ~ıuzu·· er._ na tibi olarak ıirecelderclir. Ancak ara- me, avuz ve ıt enn ı m ı.. tün esnaf için talimatname e ay- O halde genç -irlerin yu··reg"i-

-~ ''""" - da seçecek bir ay zarfında bu ,.aziyetin tılahlarm toplanmuı L-n klfi gel· R dibi ayrı f••ıllar vardı Bu f••ıllar r-
111Unun Y• firmaya bailılıtm ticari ailıni- tulıihi mubtemelclir. ~ us e rı - . • - ni fabrika bacası gibi tüttüren, ci-

. bir . ld h ı.ı. ı. bu G''--'"- ,·~--ı· ·--~..._~t ___...ı;,ı __ 1~- mediği anlatılmıttır. Cemiyet K al Tü ki . .1 birlettirilmittir. Mesela berberle- ğerlerın· ı· elektrı•k dinamosu gı·bı· 
7ebn nebc:eei 0 ufu mu a ' - .....,...,. .....-- .--uu .. u •• ...-.- merkezi yeni bir ıablablar tali- em in r yeaı unvanı e rin, kasapların ye emsali gibi h 
lunmalda beraber bunlann da ticari zib. ı-n tavzibi için deAnkaraya müncaat I memleketimize ait yazaca"- eser i9leten·bu eyecan nereden geli-
ııiyeti takvi•e -lediöi bir hakikattir. etm:..: matnameai bazırlamağa bat amJf- a• sıhhi teraite fazla riayet etmeıi 

' -, •· ... - B taı• ikmal edil" için tetkikatta bulunmak tlzere 1 hh · yor 4 _ ,Mıemleketin içinde ....,a d•ımdıı Alılıfmuz ma)Qınata naarıuı ha yan- br. u ımatname ıp hri d R ed•b M N• llzım ge en eanafm ıı i vazıyet- G• ,...,." giln bu gençlerden bı·n• 
np.1-k- münferit...,. toplu tüuar Iıtlıldann tanih ve taabiki için bir kanır darülfünuna bildirildikten sonra fe ·mize g en UI ı i • ı- )erine temu eden ahkim bir u- ...,.-
aeyahatl.-i - ticari llİluaiyet için en kııY - ....,.mm.ı. üzeredir. komisyonlar ilmi ıatılablarm tUrk- kilni dün ıılqamki trenle Anka- mumi fasıl halinde gösterilmittir. bana mini mini bir tiir mecmuası 
.,f ~i::C ":.~uepr. ı..u.ae Tiirkiin _ Gençler Ticaret Odaaı çe mukabillerini bulmaja batla- raya gitınittir· Yeni talimatname hazirandan iti- yollamıt- Bir mısramda töyle ya-
._. ---LJ d S ah eli -rrr. haren tatbike '--·lanacaktır. myor: ıQ z•-nla•claki medeniyeti ve billıaasa :1_,. ar ır. eyy g yor ; ""' 
ticari aaba Ye meaaildeki faaliy.t" ;ı... de olMd':!';"~~~~A delerbuıti'·-~ı •• ":. Şile mekteplerini tefti• Kaçak etler "Yanıyor hfrm, ~oata bir apartı· 
lemeaini bakkile ye liıyıkile öğretmek, ti- -.- •- ........, -a• oaaa ....- '" Bugün öğleden sonra tehrimi- d bel d manın çinko traça111 gibi. 
cari ııilmlyetia batta muhtaç olchıju ilk kiliıb yapdması için te!f"bbüsat yapdmak İstanbul Maarif müdür muavi- ze 500 Amerikalı seyyah gelecek- Son on bet gün için e e i- içinde binlerca ifçi lıardqim, İfçİ ba-
huı temin ed• imillerdmdir. tadır. ni Hıfzırrabman Ratit Beıı ve tir. ye 600 kilo kaçak et müsadere et-
HalduNezihiB.in bu raporu hakkında Amerikacla olduiu ıılbi Genç! ... Tica ilk tedrisat müfettitleri bir heyet Finlindya Sefiri mittir. Yapılan muayene netice-

aö:a: alan hatipler rapordan takdirle ret Odalan tesisi seııçlerin - iyi tenıit halinde Şileye giderek kaza sinde bu etlerin kokmuf olduğu 
L_ • til • L.-- dahilinde tüccarca oÖriit, ania:rq Ye kav k Ank -..aet er Y• tememuyatm ...,....ate- " k • d k' • dairi me Geçen pazartesi gun" Ü ara- anl•uılmıtbr. Ka--1

• etlerin aah"'-IJ\eruıileri oı....ı. lktuat v ekiletiııa bileli rayıta yani ticari zihniyete malik.iyetl• mer ezın e ı Vt.: cıvar - ., !r"'-" ·r 
rihneaine karar .,erildi. rine yardım etmesi itibarile ıayıuu elik- tepleri teftit etmişlerdir. Şile Ya giden Finlandiya sefiri tehri- leri hakkmda takibat yapılmak· 

Bundan eonra Henke fabrikuı mii- kat ıöriilmekteclir. mıntakasmda tedrisat umumiyet mizf'! avdet etmiftir. tadır. 
diirü R"f&t B. in "Sanayiimizin inkitafm Bu Ticaret Odalannın -'<saclı, aza- itibarile pyanı memnuniyet görül 
~- -L • eti ,,._,__ alı lanna ticaret metotlanıu i>iretmek, mü· - .... emımy e nazarı wauuate nmaııı müttür. 
~ ıelen noktalar"' baklandaki -~· him iktisadi meoelelerdea beholunan u-
okundu. ·~--- mumi içtimalar aktettinnek, ticaret il• Sözderleme bürosu 
. R"tat Bey raporunda eanayİİmİzin in- n»nde muvaffak olınut adamlarla pnçle Söz derleme faaliyetinin kırta-

kitafı irin ıu .._ nokta~ lüzümlu sörii- ri temasa ıretirmek. ferdi kabiliyetlerini si muamela'tı metgul olmak il-
,. - ' - artbrmek üzcnı ameli imkinlar vermek-

Yordu: , . tir. zere lstanbul Maarif müdürlüğün-
1 - Ham maddesi ıDimlekette yeti-

'"" ve dahili istihlaki fazla olan mamu- Gu··mrük tarifeleri ..,,.. de teşkil edilen söz derleme bü-
lat aanayii; roau için, fi9lerin tasnifine mah-

2 - Dahili iıtihlilktan bakiye kalup ANKARA, 5 _ Mtvcut ve teaia ecli- ıus 40 gözlü dolaplar yaptırıl-
~ ~ ~le~i!;'"'ifrme~a.d~ı .~· lecek ııanayiin layikj veçhile bimay.,.i i- mıttır. Bu dolaplar dün maa1"if 

1 . 8 e ag ıçın uzumu çin lkbaat Vekileti S~yi_ Umum M~- müdüriyetinde yerlerine konmut-
o an aaııayı; dürlüğü tarafından geıuı mikyasta tetki-
~ - lıtihJaki fazla ve bam maddesi kat yapılmaktadır. Gümrük tarife kanu- tur. 

hariçten celp edilen fakat memlekette nUl\Un bazı maddelerinin değiştirilmesi 
yeti~meıi kabil olan ..._yi; ve dahilde mümasili yaptlan qya tarife- Sıhhiyede 

4 - Mevaddı iptidaiyesi dahilde bulun sinin bir miktar yükaeltilmeai mevzuu- Ç k b k • 
ıruyan ve Yetİftin'lmeai de kabil olmıyan baha olmaktadır. Bu maksatla yakında OCU a ım eVJ 
IUıcak İmalit aafluılan memlekete büyük Maliye, lktısat ve Gümrükler Vekaleti Ed' k Ç uk bakım · menfaat t....,.· eden ve dahı'lde ,·.~L ,,,_, ırne apı oc evı-

UIWLL' tarafından üç kitilik bir beyet te,lıil edi- · b h • .. 1 b. k.ld fazla bulunan ••n-yı" ., k ed" nın a çesı guze ır fe ı e tar-- leceği söylenme t ır. h d 1 B d bak 
5 _ Müıtakillen bir faideai olmamak- e i mi, tir. ura a dan ço-

1 beraber eli" · ' • un • ' cuklar bu kumlu bahçede oyna-a ser milli aanayiın teessüs 
veya inlıitafmı teshil eden sanayi. v } t ı• maktadırlar. Bakım eYinde çocuk 

Retat Beyin bu raporunun bir komia- apur ftrl as ıye annelerine gösterilmek üzere aıh-
Yonda tetkikine karar verildikten sonra --.--- hi ve çocuk bakımına ait filmler 
&anayiimizin himayesi eaaalan hakkında Şirketten evvel bu gösterecek bir sinema da tesis edi-
bazı sanayi erhabımn mütalealon okun- k S hh d 1 " b 
du. Söz alan bazı sanayi erbain da bu hu tasfiye yapılacak lece tir. ı iye mü ür ügü u 
ıu1ıa mütalealanm söyledikten sonra hususta yeni bütçede meclisten 
kongre peTfemlıe gününe bırakılds. Yeni vapurculuk şirketine ait tahsisat isteyecektir. 

• kanun la'yı·hası tekemmu"I etmı·a. S hh • d h l • Milino sergİsı T ı i ını at eyet en 
tir. Ancak sefer kabiliyetini kay- Yeni tetkil edilen imdadı ııh-

12 Nisanda açılacak olan Milano sergi-
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Alqam Fiatları 

fatikrazlar 
lıt•nbul dahili 96-
Şa.rk d. yoll•n 7.-
1>. Mu•ahbido tl2,IO 

ı Tahvilat 

<":.ürnrükler 5,75 
s .. ,di mahi 7.-

Elektrik 
Tram•ay 
Tünel 
Rıhbm 
Anadolu 1 

ıı•idat 11.75 T· ••k•ri7• 1,7S 
" Jll 

1
ttni.r Belediy• 
•tik ... aı 

.. Mü. 
mea•ill 

99 •••ili 
ESHAM 

1,, a •. Nama 10,15 ı Bomonti 
,. .. Hamlline 11.- T erkoı 
·• .. Müeaıiı tt9.- Çimento Ar. 
"-n•dolu 2.5 ittihat dey. 
lloji 4,35 Şark d<y. fi", hariye 15.- Balya 
U r•ırrı<wa-, 54,- Şerir: m. ~ 

hlbmi Siıorta tt.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 

12.03 ~ Prai 
729 ı Viyana 

18.-
46,-
45,-

54,50 
53,40 

24,25 
37.-
11,50 
27~ 

1,70 
2.50 
2.86 

14.-

16,02 
425 
5,66 
2,01 

-~ ı Madrit 
9 27 t Berlin 

3.38
1

26 • v.r.,ov• 
t12,64 • Pett• 

2,41 i Bükreıı 
66.20 Belsrat 

1,17,1·4 Moı?tova 

4,23,25 
3,97,25 

80,14 
34.775 

10,70,1~2 

NUKUT (Satrı) 

Kurut j 

;;;:=- ı 1 Şiljn, A.-. 
732 + l P ezeta 
··- : 1 lıı1ark 

ııo,- •ı ı Zclotô 
117- 1 Penr"-
23,- 20 Le7 

820. - 10 Dinar 
28. - 1 Çerno•eç 
R.S,· f l Altın 

122. ı 1 Mecidi1• 
Bankaot 

Kuruı 

27,-
17,-
50,-
2.t,-
33,-
23,-
55.-

9.24 
35, -

2,39.-

betmek üzere bulunan vapurlar hi heyetleri ite b~lamıtbr. He
da tirket kadrosuna girdiği tak- yellerin merkezi Beyoğlu kayma
dirde birinci sınıf vapurcular kamlık dairesidir. Belediye dok
kendilerinin mutazarrır olacakla- torlan münavebe ile bıırada nö-
rını iddia ediyorlardı. betçi kalacaklardır. Otomobiller 

Ald yalnız bir cinayet veya kaza vu-
ığımız malumata nazaran, kuunda çağırılacak hatka sebeple 

hükumet •irketin teeaaüsünden çağırıldığı takdirde çağıranlar
evvel vapurlar arasında bir tas- dan (25) lira ceza alınacaktır. 
fiye yapacaktır. Mütehasaıı bir Otomobillerde kornadan başka 
heyet tarafından yapılması düşü- birer de itfaiye çanı vardır. Bir 
nülen bu tasfiyede işleme kabili- hadise vukuunda son derece sür
yetini ve muayyen teraiti haiz atle hareket edecek ve mütemadi
olmayan vapurlar kadro harici çı- yen çan çalacaktlJ'. Bu ıırada bü
karılacaktır. tün vesaiti nakliye ve halk imda-

Bu tasfiyeden sonradır ki tir- dı sıhhi otomobillerine yol vere
ket te,ekkül edecek ve bu suretle cektir. 
yukarıda kaydettiğimiz endi9e de 
kalmıyacakbr. 

Vlllyette 

Meyvecilik sergı•i 
iki senedir açılmakta olan mey

vacılık, kümes hayvanatı, çiçekçi
lik sergisinin bu sene daha etraf
lı •ekilde açılması kararlatbrıl
mı•tır. 

Bu sene serginin iki kısım ola
rak açılması dü,ünülmektedir. 
Tavukçu:uk ve sebzecilik sergisi 
yazın ve çiçekçilik sergisi de ma
yısta açılacaktır. 

Zabıtayı islah için 

Polis amirlerinden birisi ya
kında Avrupaya gönderilecektir. 
Bu zat zabıta itleri üzerinde ihti
sas tetkikatı yapacaktır. Tetkikat 
neticesinde muvafık görülen te
killer Türk zabıtasında tatbik olu
nacaktır. 

MUbadeleda 

Kararlar verildi 
Muhtelit Mübadele komisyo

mmdaki bitaraf aza, hakemlikle
rine muhavvel meselelere ait 
kararlarını vermi,Ierdir. Tebyiz 
edilmekte olan kaıarlarm bugün
lerde Türk - Yunan heyetlerine 
tebliği beklenmektedir. 

Şevki B. in vaziyeti 
Muhtelit Mübadele komisyo

nun:1aki başmurahhasımız Şevki 
Bey bugün Ankaradan ,ehrimi
ze avdet edecektir. Madrit sefir
liğine tayin edilen Şevki Bey Ha
riciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
Cenevreden avdetinden sonra tek 
rar Ankaraya gidecek ve oradan 
dönüşte Madrite azimet edecek
tir. Ş~vki Bey Madritte itimatna
mesini verdikten· sonra lıtanbula 
dönecek ve muhtelit komisyonun 
itlerini bitirinceye kadar burada 
çalıtacaktır _ 

Mahkemelerde 

Bir hiç için cinayet 
' M··ddeiumumi cürümde tahrik gör .. 

dügü için cezanın tahfifini istedi 
Geçen aene martının altıncı günü, 

Beyoğlunda Aamalımescit kahvesinde 
bir cinayet olmuı, Rüatem isminde bi
ri, arkadatı Şerifi ağır surette yara· 
laınıt, mecruh aldığı yaralardan hir
kaç ııün aonra , b .. tahanede ölmüttü. 
Vak'a, hemen hlr hiç yüzünden çsk
Dlltb: Şerif, kahvede iskambil oynar
ken Rüıtem ve arkadaıları içeri gir
mişler, Şerifle alay e-eğe baılamsı· 
!ar: . 

- Hele şuna hak, iskambil de oy-
nuyor!.. . 

Şerif hiddetle: 
- Ne kan11Yonunuz benim iskam

bilime .. Hadi i§inize gidin.. Demiıse 
de Rüstem, çekilmemiş. Hatta küfür 
etmeğe batlamıı. Güç halle bir kavga 
nın önünü alarak Rüstemi dııan çı· 
kannıtlar. Rüstem gene bir haşka 
ıün, Haaköye gitmit ve orada Şerifle 
tekrar karıılaıınca kendiaine ağız do 
luau küfürler etmeğe ba,lanuı, hatta 
arkadatlarile elbirliği edip Şerifi bir 
güzelce dövmü,. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra, Rüatemle Şerif, tek
rar Aamahmeacit kahvesinde buluı
muşlar ve bermutat, Rüstem Şerife 
çatmıf. Şerif , hu aefer dayananı•· 
DUŞ, bıçağma el salarak Rüatemin üs
tüne aaldırmıt ve kendisini birkaç ye· 
rinden ağır surette yaralay,;ı.ralı baa

" tahanede öliimüne sebep olmuıtur. 
Maznun Şerifin dün ağırcezada durut 
ma•• yapıldı ve bazı tahitler dinlen
di. Müddeiumumi, maznununt izzeti 
nebinin üç defa rencide edilmeainde 
tahrik mahiyeti gördüğünden cezaaı
nın tayininde bu noktanın nazan dik 
kate almma.,ns iatedi. Mahkeme, ev
raksn tetkiki için durupnayı 20 mar· 
ta bmıkh. 

Kaçakçdar 
Bulgar aigarası aatmakla maznun 

afÇI Mehmet ve terzi lhaan iaıninde 
iki şahaın dün Adliye ihtisas mahke· 
rneıinde duruımaları yapıldı. Bunlar
dan terzi Ihsan ara,.ılan lbaan kendi 
olrnadığını, aııl auçluun terzi Elyaze· 
rin dükkanında çalııan lhaan iuninde 
biri olduiiunu söylüyordu. Vakıa, maz 
nun ııfatile mahkeme huzuruna ceti .. 
rilen ihsanın adreaile, Elya;ı:erin çsra
ğı lhaanm adreai birihirine uymadığı 
görüldü. t'., lhaanm aranılan Ihsan ol 
madığı anla§ılarak kendiai aerbeıt bı
rıı!uldı. ve Elyezerin çırağı lhaanm 
celbi için muhakeme baıka güne kal
dı .. 

Çekmece cinayeti 
Büyükçekınecede, Hüaeyin kahya

yı öldürmekle maznun imam Hasanla 
damadı Bilalin dün ağır cezada du
ruşmalarına devam edildi. imam Ha· 
san, kendiainin hiç bir §eyden haberi 
olmadığını söyledikten sonra: 

- Benim günahım yok. Kendiaile 
damadnn, bir defa kavga etmi9 .• de· 
di. Damadı Bilal de bunu tekit ede
rek ka:rınpederinin hadisede bir ali-

kaaı bulunmadığını söyledi. Mahke
me, şahitlerin çağmlmaaı için durut
mayı başka güne bıraktı. 

Vagon • li tahkikatı 
Vagon - Ll meaeleai tahkiketr aon 

aafhasma .:elmiı bulunmaktadır. Tah 
kikat önümuzcleki çartamba güııü ak 
f&lllına kadar ikmal edilecektir. 

"Gece gelen telgraf" 
"Gece Gelen Telgraf" isminde bir 

ıür kitabının hazı noktalardan tetki
kine müddeiumumilikçe lüzum hiııl 
olmuıtur. Kitabın ait olduğu büroca 
tetkikine devam edilmektedir. 

Başka güne kaldı 
930 senesi mayıam1n 26 mcı güııü 

limanımıza gelen Rejel Karo! vapu
runda kaçak e§ya bulunduğu hakkm
da bir ihbar vaki olmuş ve bunun ü
zerine ,.apurda bir ara§brma yapıla
rak 6 denk kaçak sigara kağıdı ele 
geçirilmittİ' . Bu hadiıe üzerine hak
kında tahkikat yapılan vapur ikinci 
kaptan M. Mibal Naçi 9 uncu ih
tiaaa mahkemesine tevdi edilmittir .. 
Maznun kaptansn, dün dunı.pnaaı ya
pılacaktı. Fakat, kendisi aeferde oldu 
iu için Yek.ili huzurile mı f>,.kemesine 
baılandı ve polis beıinci ıube müdürü 
Kenan ve inhisarlar baımüdiriyeti 
takibat ıubeıi müdür muaYini llyaı 
Beyler şahit olarak dinlenildiler. Şa
hitler, vapurun (2) numarah amba
nnda ıizlenen altı denk etyanm için
den aralan markalı aisara kağıtlan zu 
bur ettiğini söylediler. Mabkeme, tet -
kikat için duruımayı başka bir giiııe 
bıraktı. 

Şirketi erde 

Bir milyon lira açık! 
Devlet demiryollan varidabmn ço

ğalması masrafının asgari hadde indiril
mesi için bazı yeni tedbirieT alınacaktır. 
idarenin bütçe açığs bu mali ıene sonun 
da bir milyon lirayı bulacaktır. idare 
bütçesinden ödenmekte olan Anadolu §i 
mendiferi mübayaa taluitlui 932 sene
sinden geçen senelere niabetle 400,000 
lira fazladır. idare 933 mali aeneıine 
Ziraat Bankaama 600,000 lira borçlu o
larak girecektir. Bu Yaziyet devam ~
ae yapılan bir hesaba ıöre 933 aeneaı so
nunda açık ve borç miktarı 3 milyon li
rayı bulacakbr. 

Otobüsle rekabet çareleri dü§ünüle
cektir. ..... ~ a·Lô.;vıa·--

İN<:?İR KilHVBSiN! 

~~ ~~l"nllf 
$1HHi-EYİ- UCUZ vıYE.RLİDIR 

Çalııan bir labrikanm, 
baCGM gibi/ 

Af:ıwm açıyonun, 
K.111ılcan -çıyoram P' 

cun, 

Genç pir öra, çekiç, fabrika, 
amele ve bacadan mürekkep •i
irlerini Nlı.zım Hikmet usulünde 
aalknn saçak bir kitap halinde 
toplamı, . 

Nazımla ülfetim yok. Fakat 
Nazım Hikmetin bazı eserlerini 
duyarak ve zevk alarak okurum. 

Yalnız onun izinde giden genç
lerin sakat bir taklit hevesine 
düttiiklerini zannediyorum. 

Nazım Hikmetin gören gözle
ri, anlayan kafası ve duyan ada
lesi ona bir benlik vermiştir. O
nun her satırında damarlarının, 
kafatasının, cümlei asabiyesinin 
bir hamlesi vardır. Fakat onu tak
lit edenlerin ateşleri o kadar cı
lız ki kendilerini bile ısıtamıyor. 

Bu nesil için hududu cihan e
debiyatını kavrayacak bir mevzu 
vardır. inkılap! 

Fabrika bacası görmek, torna 
tezgahı seyretmek ıçın Nazım 
Hikmetin omuzlarına yükselmeğe 
çalıtan gençler hatlarını biraz 
arkaya çevirip Türkün 928 de 
ha,layan macerasını temaşa etse
ler bize verecekleri eser basma 
kalıp bir örs ve çekiç masalından 
her halde çok yüksek olacaktır. 

Burhan CAHIT ......... _, ______ ................ -..........• 
lnhlsarlerde 

Cenevre konferansı 
Tütün müstahsili ve müstelıli

ki memleketler arasındaki ticari 
münaaebatı tesis ve tark tütünle
ri meselesini müzakere için Cemi
yeti akvamın himayesinde Cenev
rede toplanacak Beynelmilel kon
feranaa da iştirak etmek üzere 
lnhiaarlar umum müdür muavin
lerinden Mitat Beyin riyasetinde
ki heyetimiz, bugün Cenevreye 
müteveccihen ,ehrimizden hare
ket edecektir. 

Afyon inhisarı 

Afyon inhisarı hakkındaki ka
nun layihası, heyeti vekileye aev
kedilmi,tir. Yeni kanun layihasi
le, bundan evvel çıkan afyon ka
nunu arasında ehemmiyetli fark
lar Yardır. Afyon kanununda, af
yon ticareti hakkı, bir inhisar tek
linde, afyon müstahsillerine ve
rilmitti. Yeni kanun bu hakkı de•
lete vermektedir. 

Adalet vapuru 

Tahlisiye inhisarı itinde temsil 
meselesinden dolayı Kalkavan 
zadelerle çıkan ihtilaf halledil
mi•tir. 

Kalkavan zadelerden lbrahim 
Bey Ankaradan avdet etmİ•tir. 
lbrahim Bey Ankarada temaslar
da bulunmus ve Adalet vapuru
nun inhisara: dahil edilmesi ta
karrür etmi~tir. 
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!du•hane : Ankara ca.dde•İ, 100 No. 

T elsraf adr .. i : İ•t. Milliyet 
Telefon Numar-lan: 

Batmuharrir 'T• Ml.d6r : 24318 
Yazı itleri Mtidl.rHlil. ı 24319 
idare •• Matbaa : 24310 

ABONE OCRETLERl : 
Taridye lfla Hariç isin 

L IC. L. IC. 
3 aylıit 4- 8-
8 " 

7 10 14 -
11 " 

14- 28-

Gelen OTTU ıeri ... n......... Müddeti 
·~.u nü.ıhalar 10 braıhtr-- eu ..... 
matb..aya a.it iıl• lç::la. mGdiriyete mO.
racaat edilir. C...:etemb: dl.alarm 111.•'a· 
liyetlni lı.abal etm•. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tltköy raıat merk-.i.uden aldıinıu:ı 

malUmat naı:aran haaiin bava u bulut
lu ve mütehavYil •• rllaılrh ıeçeeaktir, 

6-2-933 tarihinde hava tazyiki 7& mi
limetre har•ret en fazla 12 en az 5 dere· 
ce idi. 

Eyvah!. Saf kahve 
Kalmayacakmış! 

Gazetelerde bir keder. Ağız
larını bıçak açmıyor.. Piyasada 
s?f kahve bulunmıyacakmıf. Am-

1'\Ün bir kere felaketi •• 
Saf kahve bulunmıyacakmıf.. O 
1 ut. c.emek ki, bittik, mahvol
duk ••• 

Ben bunu biraz gülünç bulu
yorum. Bir gazetenin kaygııları 
arasında piyasada saf kahve bu
lamamak endifesini tasavvur bi
le etmem •• 

Bu havadisi okuyan kari kendi 
kendine sorar: 

- Canım! Piyaaada aaf aüt, 
saf yağ, hatta saf su bulundu da 
iş saf kahveye mi kaldı .. 

Ben daha ileri giderim... Ara
mızda saf yürek, saf niyet ve aaf 
muhakeme bulundu da, it yiye
ceğe, içeceğe mi kaldı? •• 

Vahşi hayvanlar 
nereden geçecek? 
Bir belediye nizamı yahut em-

ri, vah,i hayvanların sokaklar
dan gcçmesını menetınit·· Bu 
emirde (Ayı ve maymun gibi "l'ah
~i hayvanlar) tabiri varmıt··· Ben 
ayı ve maymunun vahti hayvan 
olması noktasında belediyemiz
le beraber değilim ..• Ne ise bunu 
sonra münakata edebiliriz. La
kin hayvanatı vah,iyenin sokak
lardan geçmesi menedilirse bun
lar nereden geçecekler? ... 

Mesela bundan iki sene evvel 
lstanbula gelen (Sirk) in filini 
Sirkeciden Taksime geçireceğiz •• 
Hangi yoldan gider? •• 

Şehir meclisi azumdan dava 
vekili ve meclisin bülbülü Hüse
yin Avni Bey biraderimize sor
dum: 

- Tünel tarikile Beyoğluna 
ve andan tramvaya rakiben Tak
sime sevkedilebilir.. Dedi. Dedi 
amma, 

- Fil bu.. Tünele tramvaya sı
ğar mı... dedim. ... 

- Sen esası kabul et te !.. T e
ferruata sonra giritiriz •• diye ba
na bir mantık taklağı atbrdı. Ve 
ayrıldı ..• 

Avukatlar imam 
olabilir mi? •• 

Baro heyeti bu seferki toplanı
~ında (Avukatlar inıam ve ma
halle muhtarı olabilir mi?) dava
sını halledeceklermif... imamdan 
~~sat camide hallan önüne ge
ç~p. ıbadet etmek ise, bunu yapa
bılırler. Lakin duaları ve namaz
ları makbule geçer mi?. Orasını 

Milliyef'ın edebi romanı: 40 

MiLLiYET PAZARTESi 6 MART 1933 

( Dinler taırihi tetki leri ) 
sa yaşamamışbr 

f•a'nın yaıadığını iddia edenlerin hiç, 
hiç bir delili yoktur (1) 

-2- - Ömer Rıza Beye -

Bundan evvelki yazımızda M. Eiı· 
ler'in, laanm tarihi tabaiyetini her 
türlü hücumdan konıyan bir veıika 
olduğu iddiaaile Y abudi edebiyatı İ· 
çinde, altını üstünü kırpıp ifte diye 
eöaterdifi tek fıkrayı tetkik ederken, 
bu itlerde ihtiaaaı olmıyan okuyucu· 
lar da ilk bakııta derin bir tesir yap
mak makaadile bu muharririn metin
deki Y eahu ha Noari'yi nasıl "Nasireli 
lıa" ya çevirdiğini eöstermiıtik. Şiın
di bu fıkranıu mahiyetini diğer ci
hetlerden tahlil edeceğiz. Talmecd 
ve Midraıh mevzuu bahia fıkradaki 
vak'adan, ayni tekilde bahaederken 
verdiği diğer laalar da buraya ilave 
ediline bu meıhur veaika I şu ıek1i 
alır: " ... Ebizer, Akibe'ye dedi ki: 
bir kere aepphoria pazarında gezinir
ken N. Yeıbu (yahut Y. ben Pantere 
yahut Ben Stada) Din tilmizlerinden 
birine raatgeldim. lami Sekanyalı Ya
kuptu. Y akup bana ıeriatinizde, Al
lahm beytine fahişe ücreti götümıiyc 
sin, diye yazılmlfbr. O halde böyle 
bir ücreti bat kahine abdeathane yap ' 
tınnak için kullanmak caiz o-
lur mu • Fakat ben cevap 
vermedim. Y akup bana dedi 
ki: Y. M. (yahut diğer iaiınler) in ba-_ 
na öğrettiği ıudur: Onlan fahi~e üc
reti toplattı. Gene fahlf" ücretine gi
decekler, onlar pislikten geldi, gene 
pisliğe gidecekler .. .''. 

Evvela Yakubun vaziyetini görelim: 
Eialer'e göre Yakup Hıriatiyan, bun
dan daha çok ehemmiyetliai laarun 
tilmizidir. Yani bizzat laayı görmüı 
ondan öirenmiı, ağzından i~ittiği söz 
leri Eliezer'e naldetmif olan bir a
dam, bu itibarla laanın tarihi şahsiye 
tini ıüphe götürmez ıurette iabat et
miı, her türlü hüaumdan korumuı bir 
ıahittirl 11 Hakikat, ili.hiyatçılann ia
tedilderi ıribi olaa, yahut tekerleme
lerden baıka birJey olmaaa iyi. F &kat 
daha tez elden, M. Eialer'i bu Yahu· 
di edebiyatından istifade ettirmiı olan 
baılıca müellifler, yani Laible (S: 6().. 
71), bilha11a Travera Herford (S: 
106, 143 • 145), Yakubun doğnıdan 
doğruya değil, laıumı ancak ikinci 
neailden bir tilmbi olduiunu kabul 
ederler. Biz Y akubun bu meaelede 
bu kadarcık bile himmetini görenler
den değiliz. Çünkü bir kere bu fıkra
da "tilmiıı, takirt" diye çevrilmiı o
lan rumca masitai keliıneai, karııam
da oturup den almıt, hocayı dinle
m.İf talebeyi defil, fakat sadece bir 
mezhep menaubunu göaterm.ek için 
kullanılınq tıpkı hıriatiyan kelimesi 
gibi, umumi bir tabirdir. O halde bu 
fıkrada "laanm tilmizlerinden Ya
kup" aözlerinden anlaıılan mana, laa 
yı gören, dinliyen Y akup değil, hıria
tiyan Y akup demektir. Biz bu Y aku
bun hıristiyan olmadığını da aıağıda 
göstereceğiz. Yeni ahdin 41i.mali rü
aüJ" iamini t&fıyan kitabında "tilmiz, 
tilmizler'' hep hıriıtiyan manaaında 
kullarulı;;:ıgtır. Şu halde takriben iki, 
iki buçuk aaır, hıriıtiyanlara, laanm 
tilmizi denınittir. Bu kadar aena edi
len bu tahitlerin Eliezer'e aöylediği 
lakırdılara ırelince: Bunlar da y, ı"cu· 
bun koyu bir yahudi olduğunu anla
tan &Özlerinden maada laaya nisbet 
edilecek hiç bir feJ' ırörmüyonız. Fa
hitenin kazandığı para mabede nezre 
dilmek §Öyle duraun hattl mabette 
bat klbine abdea~e yapmaya bile 
kullanmak caiz olmadıfına dair ukl 
ahdin aert hükümlerini tekrar ediyor. 
Bunlar ile laanm ne münaaebeti var? 
lnciUerden bildiğimJz laa iae, bilakiı 
fahiteyi recmedenlerin elinden, riya
ki.rlıklannı yiizlerine çarparak kur
taran bir laadır. Biribirlerine nekadar 
zıt fikirler. Yahudi edebiyatı laadan 
tarihi malUınat vermek için değil, fa
kat indi ananelerini, hıriıtiyanlığm ........... -.............. _______ , __ _ 
Allah bilir ••• 

Mahalle muhtan olup olma
malanna gelince; malômatları bu 
vuifeyi ifaya müsait olanlann 
muhtar olmasında beiı yoktur. 
Efer eskiden dahil olduğum bu 
zfunrenin bahıettiğinı bu topla
nıtmda bulunuydmı böyle söyler
dim •• 

FELEK 

baniai hakkında, hıriatiyanlann beıle 
dikleri yükıek meziyetlerle alay et
mek, onlan tezyif etmek makaadile 
bahaeder. 

Yakubun mezhebine gelince: Tal
mecd Yakubun Min (cem'i: Minim) 
olduğunu aöyler. Şu halde minim'ler 
kimlerdir? M. Eisler'e göre hıristiyan 
lnr .. Fakat hakikaten öyle mi? Min ib 
ranicede (nevi) ( çetit) manasına ge
len bir kelimedlı-. Netekim eski ahdin 
' 4tekvin GCnese" ismini taşıyan kita
bın birinci bahai 12 inci fıkra11nda 
bu kelime "cinal~r", (neviler) muka
bili olarak kullarulınıttır. Flaviua 
Josephüs ise bu Min kelimesini 0fır
ka" mezhep manasında alarak 
(~t. Xlll, X, 6) mukabili rumca 
"airesiı" ile, (phorisiens), (Saddu
c~ens), (Essı!niens) ler gibi koyu ya
budiler ve mezheplerini göstermişler. 
Joaephuı'ün Min keliıne•ini bu yerler 
de kullanmaaı dem,.k, hiç de;;i!ae mi
IAdm birinci aarile, ikinci asrının baş
lannda Min kelimesile anlatılan mez
heplerin hıriatiyanlıkla hiç bir ali.ka
aı bulunmadığını isbat etmek demek
tir. M. Friedlönder, Minim'!erin ta
mamen yahudi gnoatique'len olduğu
nu, bunlann hıristiyanlrkla hi_ç bir a
lıt veriıi olmadığını iabat etın•t ve bu 
mesele de bu noktada halledilmiştir. 
(Friedlönder Antichriat, S: 54ff). 
Artık bu fıı.:aların, M. Eialer'.in hüJ. 
yasmı fÜphe götürmez surette ısbat et 
mekten b&Jka bir ıeye yarama~ığı ta
mamile anl&Jılmıttır zanneder•~· Bun 
lara aıağıda laalar münasebetıle aöy 
leyeceklerimiz de ili.ve edildiği takdir 
de, Talmecd'de tarihi lıayı aramanın 
ne kadar bot bir gayret olduğu daha 
ziyade meydana çıkar.. \almecd'in 
cumartesi giinüne mabaua kitabı, Yani 
buıründe yahudilerin yapacağı, Yapa 
mıyacağı, ıeylerden bahseden Şabat 
kitabı (fıkra: 104) hahamlar araaın
da cereyan etmiı ,öyle bir meseleden 
babıeder: "Cumartesi günü yahudile
rin hiç bir iıle, biç bir ıeyle. m8,fııul 
olmaaı cab değildir. Fakat bı~ kunse 
kolunun üatüne yazı yaza& ırunah o
lur mu? Münakqada hazır bulunan 
hahamlann hepai giinah olmadıimı 
• kol iiatüne yazılan yazı çabuk •ili. 
neceği için • aöylediler. Fakat ~.•ham 
Eliezer Ben Stada'nm Mıaırda oğren. 
diği bGyiiyü koluna yazıp getirdifini 
aöyliyerek, cumarteai eünü ı velevki 
kola bile yazı yazılaa günahtır dedi. 
Bu Ben Stada kim 7 Bunu da yukan. 
da uzun uzadıya miinakata etlifiıniz 
metin, gerekae diğerleri bize bu il a· 
mın kim oldufunu öiretiyor. Yuka· 
rıda Sekanya'lr Yakuptan bahıeden 
Abodazarah'ın kitabının 17 inci fık· 
raaına Haıronot Achoı'da fUD 

lan ilive ediyor "Ben Sta• 
da'nın oğlu diyorıunuz? Hal
buki biz Pandere'nin oğlu olduğunu 
biliyonız. Bu suale haham Ravhazda 
cevap veriyor: kocaaı Stada, dostu 
Pandere olan Meyrem'in oğlu imİt· 
Buna kartı kocaaı naul Stada olu· 
yor? Hahamlardan biri cevap veriyor. 
Kocası Stada değil, Pappua ben Ju· 
dah anneai Meyrem İmif. Zina ettiği 
için Stada (İbranice Set da, doğnl yol 
dan çıktı demektir) çaimyorlarmıŞ"· 
Burada Talmud Şahat kanaınm ian>i 
Miriam olan Pappuı ben Judah ile 1-
aayı kadınların İllDİ biribirine ben.ze: 
dilinden dolayı kanıhnyor. Halbuki 
bu adam ile laa ve anneıi araamda 
biç bir münasebet yoktur. Bu fıkralar 
dan yeıhu ha noıri, Y. ben Pantere, 
Ben Stada'nm ayııi •damlar oldufu· 
nu, bu adamın piç yahut kı:t bir ana· 
dan • Klauaener'in Yanlıt olarak iddia 
ettiği Pantere keliıneal, Partenoa "ba• 
kire" keJimeainden tağyir ed.ilınit ol· 
duğunu burada doğnı farııadenek • 
dofdufunu, Mıaırda büyü öğrendiil· 
ni, kavline yahu~ dlfer bir fıkraya ır~ 
re, kolunun deriaine bllyii formüllen 
sokarak getirdltinl öireniyoruıı. Bu 
adam ne olmuı? Talmnd Saııb (fıkra: 
67) "büyfi yaptıfr ,,., balkı kandırdı· 
fı . Trawers Herford'un cümleyi fe· 
na k .. lp, edalı kancll m!na~an bat 
ka bir mi.na ile tercüme ederek ihtİ· 
li.I ettirditi için defi! • B811 Stada, 
• gene ayııi Tabnud'un ayni Saned· 

(1) 8irlnd makal-W. 14 ıabat ta• 
Mhll Müliyet ıraııefeeinde yasdmlfhr· 

hrin kitabmm müsabih fıkraaında 
yeshu ha nosri - farh bayramının ari
fe•inde Lydda'da uılmıştır.'' Bütün 
bunlarda, yani yahudi edebiyatının, 
laa ve mezhebi hakkında verdiği pek 
mahdut malUmatta - bizzat Travera 
Herford'un da hayretini mucip oldu
ğu gibi (bakınız S: 341) • inciller, a
pokrif İnciller, hıristiyan ve mütrik 
müelliflerin bize öğrettikleri haricin
de, lsaya dair tarihi herhangi bir kıy
meti haiz en hafif bir iz bile_ bulmak 
mümkün değildir. Çünkü laa ve mez
hebi hakkında Talmud'da toplanan 
menkıbelerin membaları bizzat İncil
lerin apukrif1eri ve hıriıtiyan ve miit
rik müelliflerin polemikleridir. Filha 
kika biz Meryemin Panthara isminde 
Romalı bir nefer tarafından battan 
çıkarıldığını ilk defa aöyliyen mq
hur müşrik müellif Celaus'tur. Bu mü 
ellifin en muhafazakar tahminlere gö 
re milattan 180 sene sonra yazmıı ol 
duğu "doğru &Özu adlı eaeri, Origen
in milittan 248 ıene aonı:a yazmıt ol
duğu "Contra Celıus" kitabında al
dığı onda dokuz niabetindeki iktibaa
lar ile bugüne kadar gelmiştir. Celaus 
un bu sözlerinin biraz daha hafif tek 
lini bizzat kanuni İncillerde bulabilir
siniz: "lsa Elmesihin doğumu bu te
kilde oldu. Yani anneai Meryem Yu- , 
aufa nişanlı iken, da~1a evlenmezden 
evv"I nthulkudüaten hamile bulundu. 
Koc.ısı Yusuf salih olduğundan Mer
yemi rüava etmek istemediğinden anı 
gizlİc<" boşamak niyetinde idi" (Ma
ta incili, 1 18, 19.). Mütrik müellifler 
ağzında, yukarıki t~kli ala? bu hika
ye, bilahare yahudı ede~ıyatın:. d~ 
tezyif vesilesi olarak geçtı. Halbukı 
kız anadan doğm.uı büyiik adamlar, 
tarihe değil, doğrudan doğruya halk 
hikayelerine aittir. Böyle yiizlerce hi 
ki.ye gösterilebilir. Sözü beyhude ye· 
re uzabnamak için bunu nümune ola
rak göaterdik. lıaya dair Talmud ve 
Midroah'ta alay ve tezyif edilmek i· 
çin ne aöylenmitse hepsini, yu~az:ıda 
söylediğimiz İnciller veya apukrif ıncH 
)er, Celsua,da bulabilirıiniz. Şu halde 
Talmud ve Midruh'ta lsa hakkında 
tarihi malUınat bulup çıkarmaya ça
lıımaktan daha boı bir ıey yoktur. 
Bunun böyle olduğunu bizim kadar 
M. Klausenar de biliyor. Fakat ne 
yapım ki Kudiiste lbrani darülfününu 
profeaörii olan bu zatm Jeıua of Na
zareth adlı kitabı iliın yapmak için 
deiil, lngllizlerin teveccühünü kazan 
mak için yazılmıfbr. Böyle olmakla 
beraber bakınız ıre- Klausener bu 
kitabının 19 uncu ııahifeainde laaya 
dair yahudi edeblyatmdakl malilmat 
için ne diyor: "Herod'lar ve Roma 
Procurateur'leri ldareainde Y ehudiye
de vuloıbulan lftitaf TO kantıklık dev 
rinde laanm :ınıhuru o kadar belli ol
mıyan bir vak'a olmuıtur ki laarun 
muaaırlan ve onun tilmizleri bu valr' • 
ayı hemen hiç bildirmemiılerdir. Hı· 
riatiyanlık büyiik ve kuvvetll bir meı: 
hep olduiu zamanlarda i.ae .. yani mi ... 
IAttan aonra üçüncü ve dördüncü aNr 
larda A. H. O .... hıriatiyan Meaihinin. 
batma gelen tarihi badiaeleri Tal
mud alimleri hakiki f"killerinde hatır 
le.mıyacak kadar zaten laa zamanın· 
dan uzakta bulunuyorlardı: BurJıan 
dolayı laa ve hayatına dair halk ara· 
smda deveran eden hikayeler ile ikti
fa ettiler (bu hikayelerin bir çoktan 
mü,rik filozoflara Celaua'a da malUın 
du). Hıriatiyanlrğm muanzları m\i4· 
rilder ve yahudiler ağızlarında bu 
hikayeler tezyif mevzulan oldular ... " 
Şimdi M. Klauaener'in laa hakkında· 
ki malUınataızhk için göıterdiği sebe
bi, söylediği gibi Yehudiye'de cere
yan etmiı vak'alardan değil, fakat 
"laa meıeleıi" adlı kitabımızda da ia 
bat ettiiimlz veçhile "lıa ütureıini" 
tetkil eden muhtelif unaurlann ancak 
zamanla bir araya gelebilmit olınaai
le düzeltirsek, artık yahudi edebiya
tında tarihi laayı aramanın ne kadar 
bot bir f"Y olduiunu biziın de aynca 
u:ının uzadıya tekrar etmemize lilzum 
kalmaz. M. Eialer'e gelince: ilahiyat 
çılar zavallı adamlardır. 1910 aenesin 
den beri laa meaelesinde tamamen 
mailupturlar. Ellerinde hiç bir delil
leri yoktur. Onlar da bir zamanlar 
bizim cibi yahudi edebiyatındaki fık 
ralan kıymetsiz sayarlardı. Dünya• 
nın en büyük Talmud mütelıaaaıaı 
Strack, Talmud'un laa hakkında tari 
hl malihnat nremiyeceğlni açıkça aö7 
lemittJ. Ba hakikat çoktan beri ma
lihn ;'e ~evzuu babia fıkraların Juy. 
metaizllii belki :rüıılerce defa isbat 
edilmiıken, M. Eiıler'in tekrar bunla 
ra aanlmaaı denizde boğulan bir ada
mın can ha.,,-Jile aaman çöpüne aanl
... aama benzemez mi? • 

Dariillünun Dinler t11rihi 
müde,.,.;. muavini 

A. Hümi Omer 

MAKEDONYA 
ettik; elbiselerimizi deiiftirdik· Seli.· 
niğin yolunu tuttuk. Trenden lner in 
mez ilk itiın Ounanh Bankaımm et• 
rafını dolapnak oldu. Bankanın bu· 
lunduğu yari belki bilininiz. Hani ıu 
Bofnak hanı Yar ya. • Onun tam kar• 
111mdadır. Gördüm ki bu hanın al· 
tındaki dükklnlardan biri haf. Der· 
hal hancıyı buldum; vuraff.ğı, tutyu· 
kan bir paurlık yaptık. Herifle ay· 
lığı bir buçuk altından llç aenelik bir 
konturat ha,zırladık. 

kemmel bir bakkal olmuştum. Seli.
niğin bu taraflan çok İflek yerlerdir. 
Öyle ahtveriı ediyordum ki, hani bir 
batkaaı olaaydı, bu kadar para bol
luğunu eörünce aldığı vazifeyi de, 
komiteyi de, her teyi de unutuverir
di. Göriinüıü kurtarmak için gazete
lere illnlar verdim. "iyi faaulya, 11-

lah (1) doma teı ezmeai yemek iıti· 
yenler bakkal "Voleff" e uiraımlar. 
Memnun kalınzalana paralan geriye 
verilir" diye. • Piiüiiüüh 1 Millet Yür
ya etti. İki keıit. bir da ben, müıte
rilere ırüç yetişebiliyorduk. Yalnız 
ahali değil, mahalle bakkallan da 
bizden alııveriıe b&Jlamışlardı. Gün 
oluyordu ki on çuval on bet çuval 
yalnız kuru faıulya satıyorduk. Bu-

- Canım . ne olur insanlık hali bu.. 
Hem aana hır ıey aöyliyeyim mi? 
Türkler "akacak kan damarda dur
maz" derlera. . doinıdur. lnaan ne 
kadar ihtiyatlı oluraa ohun zaman ge. 
lir ki puıulayı f&Jmverir. Bakın ıize 
bir hikaye anlatayım. . Hikaye değil 
va neyse. • Selanikte geçen aene Oa
;.,anlı Bankasına atılan bombayı ha-
tırlıyor musunuz? . . 

Demindenberi suııaıı komıtecı; 
- Naaıl hatırlamayız? •. - dedi -

Şu Kılkışlının attığı bomba .• 
Papu güldü: 
- Evet Kılkıtlı'nın. • daha doğru• 

ıu beniın. 
Komiteciler aval aval metropolide 

baktılar. 
- Ne o? lnanmadmız mı? Metro· 

Kin, Politika ,,. Kan.. 

Miiellift ı Niıuunettln Nazif ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 
polit "Keri.aiınoff" u ıiz yalmz düa 
okumakla mı meoıruldür aanııederal.
niz? Biz bomba atmaamı beceremez 
miyiz? 

Y avq yavaı yerinden kalktı. Du
vara ırömülü, demir kapaklı bir do
laptan ilç kadehle bir ıita çıkardı. 
Komitecilere birer kadeh f&l"ap uza
tarak; 

- _Kur'a çekmittik, bu vazife de 
bana ıaabet etmiıti. - dedi- Meae
le çok mühimdi. Muvaffak olduğu
muz takdirde elde edilecek netice 
:s~rakoft' un Pirpiliça'da koparaca.' 
gı uyandan pek büyiik olacaktı. Fa
kat muvaffak olamaz da yakalanır
sak, hem it bozulacak, hem de 
başımız beli.ya girecekti. Yanıma iki 
tane keıit aldım. Sakallarımızı traf 

Metropolit Kerlılmoff, botalan ka· 
dehleri tekrar doldurarak devam et· 
ti: 

- Bana aordu: "-Arı.adat ne 
yapacakıın burada?" Dedlm· "Ne 
yapacağun be ağa.~ Bakkallık ed .. 
cem. . n. Ertesi gün bizim Kefİşu.:rİ 
gönderdim; dükkanı temizlediler, ca· 
meki.nlan taktırdılar. İki gün aonra 
da bakkal "Voleff", tezgahın baım· 
da faaulya tartmağa, pastırma kesme
ğe batlamıştı. 

Şarabı bir yudumda yuvarladıktan 
sonra bıyık)annı ıslatan damlaları 
emerek; 

- laa hakkı için. • - dedi - Mü-

nun üzerne bakkallara dediın ki· 
"S" . il ' ızın ma annızı yatsıdan aonra ben 
dükki.nlannı:ıa kadar ıröndereceğim. 
Siz zahmet edip buraya gelmeyiniz. 
Çünkü öbür alııveriılerden kaybedi
yonız.'' Bakkallar bunu kabul etmez
ler mi? Canlanna minnet. • 

Papaam velfecri okuyan gözlerin· 
de son derece zeki bir panltı belir
miıti. Yüzünde müstehzi bir gülüm-

OPERA 8 Mart Çartamha OPERA 
sinemasında inemasınd• ektamı 

TANNENBERG 
Almanca HARBi Almanca 

sözlü film •Özlü film 

Şimdiden babse-

FER NAN GRAVEY 
FLORELLE - BARON FILS 

tarafından temsil edilen Fransızca södll ve prkılı 

YAVRUM 
kadar güldüren, eğlendiren bir film ırörülmemiıtir. 

Çarıamba ak9amı MELEK Sinemaaında 

Cemiyııtlerde 

Kadın heyeti gidiyor 
Marailyada toplanacak Bey

nelmilel kadınlar birliği kongre
sine Türk kadınları namına İfti
rak edecek olan Lamia Refik ve 
Seniha Rauf Hanımlar bu aktam 
Avantino vapurile limanımızdan 
hareket edeceklerdir. Murahhas
larımız kongrede Türk kadınlığı
nın tekamülü, inkılabımız ve cüm
huriyetin Türk kadınlarına verdi
ği haklara dair konferanslar ve-
receklerdir. • 

Ressamlar memnun! 
Güzel aan' atlar birliği resim, 

heykel ve tezyini tubeleri dün 
senelik kongresini aktetmit ve 
heyeti idarelerini intihap etmi'" 
tir. Birlik azaları, aralarında aan' 
at mesaili hakkında bazı miisaha
beler yapmıf, bilhasaa Maarif ve
kaletinin un'atk8.rlar lehinde itti
haz ettiği son mukarrerat dolayı
ıile büyük bir sevinç ve buaasi
yet göatermittir. Haber aldıifımı· 
za göre devlet bütıçeaile yapdacak 
olan binalar müubaka ile Türk 
aan'atkarlannın reıim ve heykel
lerile ıüalenecekttr. Yani yapda
cak olan binaların ketiflerine n 
müteahhitlerin taahhütlerine bu 
resinı ve heykellerin ücretleri de 
yüzde iki nisbetinde ithal edile
cektir. Bu haberler ve mukarre
rat diln içtima eden san'atkarlar 
tarafından çok aamimf bir alaka 
ve tezahilrle kartılanmıf, alkıt
lanmıthr. 

Alayköşkünde sergi 
Bu ay içinde latanbul Halkevi 

Güzel san'atlar tubeai merkezi o
lan Alay kötkünde bir resim ser
gisi açılacaktır. 

Ankara Resim sergisi 
Ankara reıim sergisi 23 Ni

sanda açılacaktır. Eserlerin ka
bul müddeti ayrıca gazetelerle i
lan edilecek olan bu ıerııinin ih
zaratına timdiden batlanmıttır. 
Bu sene Ankara resim sergisinin 
geçen senekilere niabetle daha 
mükemmel olacağı tahmin edil
mektedir. -

1STANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatroau 
Buglln ıu•Hre 

•at 21,30 
BİR KAVUK 

DEVRiLDi 
Yazan: MOııahip· 

zade Celil 
Tarihi komedi 

5 perde 
Halk ıreceıi 

Darnlbedayide BüyDk ikramiye 

opereti pek yakında baılayacakhr 
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seme dolqtı: 
- itte dostlarım. • - dedi -

Bundan aonra rahat rahat çalıfmağa 
baıladık. Karakolda ne kadar poliı 
varaa hep benden borca alııveriı edi
yorlardı. Bekçiye de araııra yarnn 
kiloluk bir Mitalua konyağı ikram e
diyordum. Bizden ıüphe etmek fÖY· 
le dunun, bili.ki• bize yardım ediyor
lardı. 

Faraza bekçiye, "Mehmet Ağa •. 
ırit bana iki araba tut!" diyordum. 
Sopaaım dükkanda bırakıyor, doğnı 
hana kotuyordu. Arabacılar fazla 
para iıtediler mi, hemen komiaere 
yüz dirhem pastırma gönderiyordum 
meaele kalmıyordu. Hatta bir gece 
yeni bir arkad&J gelmiıti. Fazla bir 
kazma li.zmı oldu.ı. nereden bulduk 
bilir misiniz? 

Komiteciler artık §arabm tadını 
almıılar, kadehleri doldurup doldu
nıp boşaltıyorlardı. Metropolit bir an 
onlardan cevap çıkmasını bekledi, 
sonra bir kahkaha fırlatarak; 

- Bekçi Mehmet Ağadan. . -
diye devam etti - ondan aradık. 
Gitti, nereden buldu buluşturdu bil-

1 İş ve İşçi 
Müliyet ba ırütunda it 11e ifÇi iıti· 
yenlere ta11GB&ut ediyor. lı ue ifçi 
iıtiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
SERMAYELİ ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok karlı bir İt için Ga· 

lata Kiredi Lione Bank arka11 Melek 
han, No. 8-9. 

• • • 
Mıktedir tetviyeci ve tornacı kalori· 

ferci bon ıerviıleri var ayni zanw.nda 
yeni harfler daktilo v" fıımıızca da mü 
kemmel bilirim, gayet müaait ı.....ıtle it 
anyorum, arzu edenler bir an evvel 

(Milliyet) gazetesine müracaatlan rica 
olunar. 

••• 
Kayıp çocuk - Bundan on altı ae 

ne evvel Kayaerinln Tolu mektebine 
ırlden Ahmet berayi tedavi Üıküdar 

Validebab mektebine ırelmif ve tek· 
rar mahe.lllne iade edilmlı• de halen 
nerede oldutu belll deflldlr. ~dl 18 
19 yqmda olan bu çocufu bll...ı.rln 
Oıldldar Banldnbalı Sefwiye aok.ak 
8 No. da Zöhre Hanıma bfldlnneleri. 

••• 
Kendim 12 ..-llk uatabapyım. E

liınde diplomam ,.ardır, Gaza.J-. 
benzin, gaz motlirleri müteba_ .. 
yım.Buhran dolayı.ıle ııfmdlJlk açıkta 
yım. Bon aervlalerim var. T&fl'aya da 
aid-ım.. Adre.ı Mllli,.ttıa l"lllJWll 

Makinlııt ŞI. Zi. 

• • • 
Eaki türkçe okuyup yasmak bilirim 

yeni yazıdan iki adet ,.hadetnamem 
vardır. Se.natim yoktur, her ne gibi 
bir İf oluna olaun çalıımak iatiyorum. 
Yaşım iae yirmidir lımim Halil • eaki 
yazıdan taadiknamem vardır. 

Adres: Kumkapı Nif&JlC&11nda Ka• 
sancı Sadi mahalleai Camii f8rİf IO" 

kak bahçe içinde Halil. No. 8. 
• • • 

Dört aene daktilo, kaaadar ve mu• 
hasebe muavinllklerinde bulundum. 
Bonservisim vardır. Türkçe, franaız· 
ca tamamile Ye kıunen incilizce bili· 
rim. Kefalet verebilirim. Ufak bir 
maaıla it arıyorum. Arzu edenler a• 
ıağıdaki adreae mektupla müracaat 
etainler: Milliyet eazetesl iı büroau 
S. N. Hanıma 

• • • 
Kendim namualu aile tıelt>lyeel sör• 

müt bir ırenclın. Y aıım 18 dlr. Orta 
hal tabailim vardır. Yazıhanelerde .,.. 
İf hanlannda ayak ftlerinde kullan
mak oaredle bir it anyonmı, otellerde 
kltiplik yaparım. 

Adrea: Bakırk6y Ounanlye mahal· 
lesi kahveci lakender vautaafle Naca• 
tiye. 

• • • --
"Rami Uaeden mellllll olan, fran-

11zca, tiirkçe ,.. blras inıril" • >e bile0 
bir matmesel çocuklara ucuzca de .... 
ler nrir., H. B. altında Milliyet ıra• 
ııet .. lne mllracaatlan rlea olunur. 

m- fakat buldu ıretirdi. 
Kafalar tiltaülendikçe, komitecilel' 

Keruimof cenaplanna kartı eöater
dikleri hürmeti yavaı yaYaf ibınaİ• 
b&Jlamıılardı. Biriıi fakfon tabakaaJ• 
Dl çıkarmıt. kaim bir aieara aarıyot" 
du: 

- Peki be Papaı Efendi. • - d'; 
di - Dükki.nda ne yapıyordunuz ki, 
böyle kazma kürek anyordunuz 1 

- Ne mi yapıyorduk? Toprağı ka:oJ 
yorduk be arkadat- • Komite bizi [ 
raya fuulya aatıp para kazanm• a 
göndermemiıti ya. • Bir tünel 8J.irY0r: 
duk. Gece oldu mu, keıiıler dükk ,. 
nın arka tarafında İfe bathyorlar " 
aabaha kadar nöbetlete nöbetlete ç';; 
lıııyorlardı. Çıkardığımız toprak!~ ,. 
büyiik çuvallara doldunıyor, üıtler•"r· 
de birer okka kadar faıulya koyuY0 

b .. ki tı" b .. ,. duk. Bunlan ara aya yu e P 
ka yerlere taııyorduk. 

- Peki ama arabacılar 
varmıyorlar mıydı? 

(Devamı var~ 

(1) Mükemmel manasına 

'I 

-t 
' t 

f 



Bir cevap 
Münasebetlle 

Mııılklşlnaıllu'1111,.,. 

dlklutttn ... 
Ceınal Retit Bey belrflrabıa ~ 

lek Ye beynelmilel ,ııhretl bak bir 
11.na.tk&rdır. Mmnalle,.tıi mem
lekefunizde tannnııdıldarmm -
bebj vıırdrr. Bu uneflrlr gibi da
ha bazı yıqayıın ve ıılııturka -
lerj kalan 6lmilt l!ID!ltk!rlıırmm 
da vardır ki biç .-eflerine bir yer 

bd~ kon.er verilmemektedir. Bence 
oyJe muaild konaerlerl radyodan 

e\lvel konaeraalonlıırmdıı verilmeli 
~İr, Bu it memleketin muaildtf.nu. 
arına düşen bir borçtur. Halkm 
ııazan dikkatini celbedecek mdn
kitinaslar bunu dilfilnmedikçe rad 
:to kabahatli tutula.mas. 

Srraaı gelmifkeo daha bir bt 
&öyliyeceğimlz toYler var, bu veel
le ile onlardan dıı balıaedelim. 

A2, çok muaild talunılarnnız 
Vardır. Fııkat bunların verdikleri 
konserler nerelerde dlnlenl1ir7 İt
l41 düşllnlllecelı: it budur. 

Her yerde çalman musiki ve ta· 
aannire koııaer nuarile beble,. 
llıaz. içki yerlerile, p..zlno ve lmh
Vehanelerde plman maalkl ııon.. 
•er deitiJdlr ve buraya giden ta
ktınıaım ldblk sanat noktaamdan 
hiç bir kıymeti olamaııı. 

Komer aalonlarmda yalım kıcııa 
ler dinlemek için konulan .. nd.). 
:Yeler buhmmah - m11Hlar de
~il -. Yeni neallmhı musikiyi içil-

ıllıeyeıı yerde dlnliyerek •mlnuı.
ıdır. 

Tabit bununla Mrdenbhe Avru
Pa büyük tebirlerlndeki senfonik, 
fiJharmonik koms aalonlarile 
lialk koııaer •lonlarmdan ve o
Pera ile operetlerden, Trio, Kua
tor ve aoliat konserler olmaaı la
zııııgeldiğinden hah.etmiyoruz. 
. Y alruz mevcut mualkitinaalarm 

bkırletmeai ile haftada bir veya iki 
ere umumi bir aalonda muntazaın 

bir kl&aik konser verilme-
•iııj ve buna burada mev-
cut aan'atkArlarnnızın ittira-
kini istiyoruz. Böyle yerlerde 
ha.lk k~ail. mualkiye ahtır ve rad
yoda dınlemeaini tıılep eder de e
hemmiyet verllınezae bütiln kuv
zetimizle Radyo fİrketi ile müca
dele etmeğe hazırlarunııı:. 

Turgut MlTAT 

S. AIAettln Beyin gaze-
temlze mektubu 

Muhterem Beyefendfı 
Ben muaiki merakluı karllerinİ2· 

den biriyim. Size ne zamandaaberi 
bıaarladıfmı bir an:unm arzedece
tiın. Geçenlerde bir nıfllrinizin yazıaı 
Çtktı. Bu makalede c-.ı Reıit Bey 
den bahaedillyonlu. Daba eTTelki 
bir çok ya111larda okudufwn ıribi ır•· 
ile layınetJI piyaniıtin beynelnıilel 

IÖhretfnden bahaediliyordu. A~a
llın en büyilk orkeatralarmda eaerleri 
ç.lınan ve beynelmilel muıiki merak· 
lılan tarafından dinlenen, bir çok ta· 
1111Untf münekkitlerin takdirle bah· 
Settikleri bu muaikifinaumııun eMl"le· 
rini Türkiyede dinlemit Ye tanımıt o
lan, ıııaaI...,f, pek mahdut miktarda· 
dır. 

lıtanbul radyoaunun muaiki prot:· 
b~laruu tanzim eden zevat aanld 
?Yle bir muılldıinu tannnıyorlarmıı 

ll'ıbi hareket ediyorlar. 
..... Cemal Reıit ıribi, bundan aonra 
ı"'k kültüründe .kıymetli bir mevki 

e. e.11 bir aanatkann eserlerini Tiirlde
'!' te.nıtmak her halde onlann vazife. 
•ıd' 
t ır. Meaell arada aırada latanbul 
dO.dyoaunda (Cemal Reıit'in eaerlerin-

e11 nıiirekkep konaer) lere teaadüf • ....._ ı· . """O.e ıyız. 

f Bu mesele her halde aynca bir kül
,:~e ltlzum ıröıtennez, yalnız bir te
~ hilale yapılacak kolay bir iftir 
n~daynn. 

b(i ~?"Çok kiıiler ıribi böyle bir teteb· 
1 ~u candan temenni ederek hürmet • 
erııııı takdim ederim efendim. 

l l<.a.lpten ırelen bu tem~nnimizin na• 
d O.rı _dikkate almma11 için ıütununuz
lll b.?' ~aç aalır yazınızı eıirg-e:ui-

~ IQnıdindeyim efendim. 
Karilerinizden 

s. Alaettin 

f'ran•ada ecnebi 
1> amatörlP.r 

berı •~nsaya seyahat edenler bera· 
d~ı,~•ınde bi.r radyo aleti bulundur
lt11 "'"! !akdırde her gittikleri mahal· 
lt~ırolısıne .radyolannı göıtennek ve 
•t~.~ak ıçin müaade almak mecbu 

S •ndeydiler. 
istıı eYya~lann rahatsız olmamalan 
lı~ı,·(Offıce National de Touriame) 
I> 11111cte m.. d' t'"-1\a uracat e ıp, aeyyahların 
•e..ıy la hududu dahilindeki ilk poliae 

oarm.. 1. llıe1; h 1 goatermc erıle iktifa edil-
uausunu temin etmiştir. 
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N.,,,...fdln Beye:: 

1. - PGrilaGa dlnled~ Anka
.. ~atmm telefon teaiaatile nak
ledDclifh>d- meldubunwıcLın bir 
sün .-ra ~- Bittabi bu U• 

adi naldll• milreccahtır. AYn1p&'· 
da blribirinden tranalmlayon yapan ı. 
bıayonlar da ya h......S kablolarile Ye 

ya umupıf telefcm hatlarından latlfa· 
de ederi•. Bir kq hafta evYel bir 
çok kablolardan latlfade ecUlenık Ka 
l.lreden Viyana merkesi bir nefrİyal 
naldetmiettr. 

1. -- 'raı analyon anodllder anot_,;... 

811 akıam Frankfart'u 
dinleyiniz 

GAZI TÜRKlYESI 

Uni l!lçnaete mahma YOltmetreler ile 
l!lçGlemea, bunlan l>lçmelr. için ayn· 
ea huaual Yoltmetreler vardır. Anot 
pili voltmetreoi tanoiyon anodlfbı YOi• 
tajlnı d,aha dilşillı: ır&terir. Haklkt ı ... :.u:_,;.;;; ____ .;. 
Yoltajı teeplt için bu aleti bir lr.ere 
radyocunu• göttlnrcılı 81çtllriip Gze:ri. 
na İfaret edlnlıı. Bir daha lilçmelr. .1-
eap etmea. Çünlr.ll naaılaa YOltaJ -.. 
blttlr. 

111. Tahir Bey oe arltadaflarrnaıı 

Kna dalsalara taallUk eden ama· 
t6r yazdan ile haberlerini takip .. 
den amatllrler memleketlmiııde he
n(ls pek aııdır. Kıaa dalgalarla ken· 
dlm faııla 111rafblım halde, bu nm 
merlı:esler bu ınenlmde iyi dinlene
.....,ektedir. Kıaa clalsalarm nefrlya· 
t prosramlan ela muntasam blJ.. 
dlrilmedltlnden derci mibn1din ol • 
muyar. Kna dalpllın!a arımmız -
ı.., twafmm:a ......... olarak Wr 
mektupla bildlrmemh lçln,yasmnı. zı 
ra aütwılarımım lr.ıaa dalıralar ile an
ealr. bu aletlerin menlmJ olan yas v· 
larmda ltıral etmek iatiycınıa. 

Burhaneddin Beye: -·-11
™™"""'' 

1 

MektubllDIU Şlrlıeta ııl!nd-"mlt
tlr. latanbul radyosu eskiden haki· 
kalen pn>gramlanndald tarlolan bi
le teaplt ederdi. İntizam huauaunda 
AYnlpadan geri kalmazdı. O Hman 
tlrketln bqmda gene bugilnlril aeYat 
Yardı ve radyonun Avrupada gllrd6· 
fil raitbeti görecefi ümidile b!ly(llı: 
maaraflara giritilml§ti. Fakat raf bet 
fÖyle dunun, en münevverlerimiz bi
le radyoya ehemmiyet vermiyo.,.1:"tr
dı. Herkea sraırı1fonu tercih ediyor 
ve radyo ile mukayeae eder derece
aine vanp o töyled.h-. ba bayledir di
yenler de çoktu. 

Tabii halkın yardımını bek\lyen 
tirket gittikçe zayıfladı, hiç bir taraf
tan yardım bulamadı, program düt
tükçe dii,ıü. Nihayet bir sün (bun· 
dan 3 aene evvel) durdu. 

Blnblr fedaklrhkla bir kaç bin a· 
bone ile tein-ar ite baıladı ve bugün 
programa en tanınınıt muganni ve 
muganiyeleri getiriyor .,. abonelerin 
fazlalaımaalle daha çok taaavvurlan 
olduğu da itidilmekt~ir. Yalnız abo
nelerden 10 lira almanm çareıi dütÜ· 
nnlmelidlr. 

Radyo Şirketinin cllltkatine 

Beyazıtta Rıdoan Beyin -ktubıı: 

latanbul radyosundan bir rica 

latanbul radyosu alafranıra netrl· 
yalını son zamanlarda çok gilzellet· 
tİrmİJ olduğundan, tercih ederek din
liyoruz. Hatıl pek bota aiden parçala
rın pliklllinDJ bulmak için ioimleri
ni kaydediyoruz. Fakat her dakika 
iaim kaydl mümlllin olmadığmdan 
çalınmakta olan bazı parçalann iaim 
!erini belllyememekteyiz. 

Bu münueebtle latanbul radyoaundan 
mıııiki puçalannı,, iaimlerini batında 
aöylenUdifi ıribi bir kere de sonunda 
tekrar edilmeaine lavaaaut etmenizi 
muhterem ırazetenizden rica ederim o
f.,dim. 

O•küdar'da Mazhar Beye: 

Galenli ahizelerin pil ile çalııanla
n yoktur. Yalnız ıralenli ahize pille 
çalıflln bir ahizenin detektör kısmı 
yazifeıini görebildiğinden, pille çalı· 
f&J1 bir aletin bir la-. aayılır. Pille 
çalııır denllen muhakkak budur. Fa
kat difer kısım yapıldıktan tonra de
tektör kııımınm da bir limba ile te
min edilmesi daha muvafıktır. Çün. 
kil haaauiyeti çok daha ziyadedir. 

Hltlerciler mikrofon 
batında 

Hitler de dahil olmak Ü.zere her ak. 
ıam radyocla komünistler aleyhinde 
ateşin konluanslarda bulunuyorlar. 

Bu alqam 20,30 da Franldurt radyo
aıında bahaedilccck dünkil ff bUğünldl 
Türk kadınını gösteric, bir Ahnan mcc· 
muaamdak:i resim. 

B• akf<Zm aaat 20.30 da Almanya· 
nın Franklurt merkezinde (dalga 
259 m.) yeni Türkiye hakkında ııe 
meml•k•tim~i tamamile oldulu gibi 
ııöatsrecek bir neıriyatta bulunula· 
caktır. Almanca bilen dinleyicilerin 
ba programı dinlemelerini taııaiye e· 
d•m' 

Dr. Kari Klinghart tarafından /ıa· 
sırlanan prof/Tam ,..,Iur: 

1. - Muııall.,. Türlıl...O. 19ll aon 
harbinde /zmlri iatirdadı. 

2. - /:amir JIClll(/IJU. 

3. - ltilM O.ııletlnhtbo 1923 _.... 
sinde latanbalu terketmeleri. 

4. - Bir tren imaUithanuind•lıi 
.alıne. 

5. - Bir camid• bir aahne. 
~. - Yeni /ıiikumet merkesl An· 

kanının iman. 
Bu neıriyatın 216 metrelik H .;ı.. 

lHn-11 merkezi tarafından ela naltledi· 
leceli bildiriliyor. 

Nakiller devam ediyor 
Ankara ile latanbul araamdaki lı:ab 

lo ile nakiller ara aıra yapılmakta ve 
iyi neticeler alındılı aalqılmaktadrr. 

Geçen halta bütün Aıırupa radyo
larını Karnaııal eğletU!eleri iıgal edi
yordu. 

Amerika reisicümhuru
ua yapılan merasim 
4 Şubat ak .. mı Viyana radyoau, 

Amerika' dan laaa dalgalı iataayon va
aıtaaile Reisicumhura Parlimenlo bina-
11nda yapılan meras!mi ve Mr. Rooıe

velt'in verdiği uzun nutku gramofon 
plaklarına çekerek ayni ııkıam Viyana 
radyosunda aaat 23,30 da nqretmiıtir. 
Am ... ikada nakli idare eden aabık kon
aoloslardan Herr Kurt G. Seli idi. Mr. 
Seli Rooaevelt'in nutkunu alobinde hu
laaaı., almancaya da tercüme etmittir. 

Netriyat Viyana'nın her zamanki ifi
dildiği kadar temiz, parazitsiz ve fading
aiz idi. 

Klak•i mnsikl ve mide 
Ronald D•via iaminde bir Ameri

kalı doktor yaptığı uzun tetkikatıan 
anlamııtır ki muaikinin hazim ile a· 
lakaaı vardır. 

Klaaik muaiki hazmi her ne ka-· 
dar kolaylaıtırıyoraa cazbant la o 
kadar güçle§Iİrmeğe yardımı görül. 
müıtiir. 

Bu dotkor muaikinin muhtelif haa
talıklara iyi bir ilaç olduğunu keıfet· 
tiğini de iddia ediyor. 

Bükreı iki dalgada? 
Bükrefin her zaman dinlediğimiz 

394 metrelik dalgalık poataaından 
maada bir de 750 vat yanj üç çeyrek 
kilovatlık bir iataayonu bulunmakla· 
dır. Dalgaaı 1920 metre olan bu poa· 
ta buradan duyulamıyor. 

Norveç dinleyicileri . 
artıyor 

Norveçte abone ücretleri günden 
süne artmaktadır. Gitikçe fazlalaşıp 
azalmamaaı bir menfeatıir. Çünkü 
bir çok memleektlerde abonelerin a
zaldığı hayretle görülüyor. Norveçin 
abone miktan ağustos 932 ayında ı 
117194 dü bulmuştu. 

7 Günlük program 
( latanbııl 11Jatlne glJre tan:ılm edllmlıtlr ) 
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lSTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,481 vedia Rıza Hanım. 
18,48 • 19,30: Orlaıetra. 
19,35 • ZOı Franaızca d .... (Müptedll
mahıua). 
20 - 20,30: Dariilbedayi temaili 
20,30 • 21,30 : Safiye Hanım ve arkadq 
lan. 
21,30 • 22,30: Orl<eatra, Ajana Ye Bor
aa haberi, aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankanıp.ıaa orkestruı. 

18. • 18.40: Muallim Zeki B. idıare
aindelr.! Muaiki M. M. talebesinin 1-all. 
18.40 • 19.10 Konferana. 
19.10. 19.40 Guitar konaai. (Saclred
clln B. tarafından) 
19.40 - 20. 10 Gramofon 
20.10 Ajana haberleri ,,. ı...,. 

raponı 

Varıoııa 1411 m. 
13.15: Plak. 16.!SO: Plak. 18: Oda 

muaildai ( Bach, Ravel). 19.25: Kah· 
ve muaikisi. 21.20: "Aida", Verdin· 
nin eserlerinden opera (Pl&lr. ile). 
24: Dans muaikiai. 

Budape§te 550 m. 
18.35: Piyano konaeri (Bach, Cho

pin, Strauu). 19.211: Sigan mualklaf. 
20.45: Emeat Dohnanyi'nin idareain· 
de filhannonik konser (Soliatler İJtİ· 
rakile). 23,0S: Mebopol otelinden Si
ıan muaikiıi. 

Münlh 532 m. 
20.311: Leipzig'ten: Emde orkeıt· 

raaınm nefeli mualld parçalan. 21.35 
Partenkirchen apor mahallinden na· 
kil. 22: Münib radyo orkeatraamm 
aenfonik konaeri (Schumann, Beetho
Y•n, Tachaikowaky). 23.46: Gace 
koııaerl. 

Vi)'arla 
18. 10: Opera ve operet parçalan .• 

Müsahabeler. 20: "Anırelina" uimll 
Rouinl'nln opera11. 23.15: Tagannili 
cazbant. 

Milano • T orino • Floransa 
20: Pllk: 20.30: Haberler •• Plak· 

Kahve muaikiai. 21: Haberler • Plak. 
21.30: Senfonik kon> lr.onaeri. 22.35: 
Bir perdelik komedi. 23: Orkestra: 

Prag 487 m • 
18.55: Plak •• Müaahabe. 20.40: 

Şarkı ve popurller. 22: "Hakikat ııa
lebe eder'' isimli lemail. 
Bükreı 
13: Plak. 14: Keza. 18: Radyo or

keatraaı. - Haberler. 19.25: Radyo 
orkealra11. 20.40: Plak. 21: Oda mu
aikial. (Haydn). 21.45: Harpa aolo. 
22 .. 311 ı .E11e•ko lolc:antaeından: Dini
ko orkeatraaı. 

Breşl/Jıı 325 m. 
20.45: Konser. 21.35: Eski Silia· 

ya ıarkılan. 2~35: Hanry Marto'nun 
keman konseri. 24.10: Müaahabe. 

Franlılürt 259 m. 
20.30: PEÇELER DOŞOROLDO i

aimli Tiirkiyenin milli harekatını tas
vir eden netriyat. Ayni ne•riyatı 276 
metrelik Heilsberg merkezi de nokle-
diyor. • 

SAU.7.3.933 

ISTA.NBUL, 1200 m. 
18 • 18,4!;: Makbule Hanım. 
18,45 1 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Fl'!IDlızca ders (ilerlemİ§ o
lanlara). 
20 • 20,45: Hikmet Rıza Hm. 
20,45 - 21,30: Hafız Ahmet Bey. 
21,30 · 22: Nimet Vahit Bey. 
22 - 22,30: Gramofon, Ajana ve Boraa 
haberi, -ı ayan. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalaa orkestruı 
18 • 18,40: Orkestra. Ouverture 
Freiachüz, Dana fantaalique No. 1.2. 
3.4. Fantaiaie Paillaae. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.40 Viyoloncelle konseri 
(Edip B. tarafından). 
19.40 • 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajana haberleri ve hava 

raporu 

MONIH 532 m. 
17.45: Konaer. - Müaahabe ve kon

fe.-anı. 22.35: Duet tarlnlan ( Sopran 
muganniye ittirakile). 22.45: Piyano • 
Keman konıeri. 

Viyana 517 m. 

18: Schönbrun'dan naklen: Cbarly 
Gaudria laırannili cazı. 19.15: Müaaba
beler. 21.10: Orijinal Viyana muaikiıi 
( tagannili). 22: Max von Schillinga'in 
idaresinde ıenfonik konaer. (V aırn ... , 
Schillinga, Beetboven). 23.50: T aıranni
li caz. 

Miltino • Torino • Floran.o 
20: Plak. 20.45: Keza. 21.35: Franz 

Lebar'ın "Eva~ (Havva) iaimli opereti. 
Prag 487 m. 
JS.55: Plak. • Müaahabeler. 20.35: 

Dvornk'm eserlerinden "Jakobinli'' ope
raaı. 23: Haberler. 23,20: Plak. 
Bükreı 394 m. 
20.45: Plik. 21: Tagannili ' konaer. 

21.25: Senfonik konaer. 22.20: Devamı 
( Schumann ). 

Brealaıı 325 m. 
:.!0.40: Konıer. - Müsahabe. 22: Frank 

furt'tan: Operet parçalan .. müaahabe
ler. 23.55: Flehnaburg'dan: konaer. 

ÇARŞAMBA, 8-J..933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18. 18,45: Saz (Muzaffer B.) 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,30 • 20: Doktor Cevat Zekai B. tara
fından çocuklarm terbiyesi hakkında kon 
feranı. 
20 • 20,25: Hamiyet H ıın. 
20,30 • 20'55: Mahmure Hm. 

20,llS. 21,30: Hoıfm Sadettin B. 

f 
21,30 - 22,30: Oılr.eaba, Ajana"' Dona 
haberi, aaat ayarı. 

ANKARA 1638 m. 
lJ.30 - 13.30 Aııkıınpalaa ort.eatrua 
ıs. . 18.40 Orkeotra L'il• de...U. 
Fantaiaie Varther. Valae Garotta. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10. 19.40 Dana muaiklai. 
19.40 • 20.10 Gramofon. 
zo.ıo Ajana haberleri ,,. ba'l'a 

rapona 
VARŞOVA 1411 m. 

13,10: Pllk, 17: Plak. 19,2Sı Hafif 
1n11ıiki. 21: Berlin'.ı.. -'den: Kanfl)o: · 
nepiyal. 23,20: Dana muaikioi. 24: Cu. 

Budaı>atte 5SO m. 
18: Konaer (lzcı talmm). 19,301 T .. 

pnııill caz fantazilerl. Miiaahabe. 20,SOı 
Yayli aletler ile Erneat Dohnanyi'nin i
c!areainde Dohnanyi ,,. Şubert'in eserle
rinden konaer. 22,45: Haberler. Mandita 
takımı (Caz). Miteakiben Sigan muaikİ· 
af. 

MONlH 532 
18: Konıer. 20,10: Nümbars'den: 

Konaer. 21,05: Eaki Bavyera .......terin
den taırannill musiki parçalan. 21,41Sı 
Leoıı K.avallo'nun 75 nd doğdııfu sün 
miinaaebetile "Palyaço" oparaamm IOD 

perdeıi (Plik ile). 22,201 Radyo ork
traai (Hafif muaiki) 23,50: Gece tron .... 
ri. 

ViYANA, 517 m. 
17,50: Hafif muaiki. MtiaabaN. 20,31h 

Kari Kraus tarafından "Hannela Mat
ternı'in havaya "uçuıuJt itimli nmıikili 
hayali oiir. 21,45: Ja.« Holıı ... orlr.eatra
., (Bohemya Kuatonı'nun op.- ,,. 
valaları). Haberler. 23,45: Pi,._. ı... 
man talamı'nin ır- komeri. 

MIUNO • TORlNO - FLORENSA 
18: Taııanni. 20,06: Plik baberler. 

21,35: Piyea. Müt•klı,.,,, Racbo ork
traıı. 

PRAG487m. 
17,15: Konaer. Miiaaha~ aler. J0,1Bı 

Monolog. 21,lOı Filharn-ık orkeatna 
konıeri. 

BOKREŞ 314 m. 
21: Solo flüt. Müaababe. 21,401 Piya

no konıeri. 22,0S: Kanan aolo. 22,35: 
Caz. 

BRESLAU 325 m. 
17,35: Şarkılar. 19,0S: Aktam muai

kiıi. 21: "Gustav Jakobi ile birlikte ıüttl 
nüz" iıimli muaikili komedi. 22: "Film" 
iımlnde bir monolog (muaikile). 23,451 
Dana ve taganni. 

PERŞEMBE 9~33 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45: Nebil oğlu lomail Haklı:ı Bey. 
18,45 - 19,30: Ork.,.tre. 
19,35 - 20: Fransızca den (ilerlemiı o
lanlara). 
20. 20,30: Seniye Hm. (Saz). 

20,30. 21,30: Tanburi Refik B. 
21,30 . 22,30: Gramofon, Ajau Bor.. 
ve saire. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalu ork•truı 
18. • 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.50 Alaturka saz. 
19.50 • 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajana haberleri ,,. hava 

raporu 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,10: Pli.k. 13,35: Filharmonik taı.. 
be konseri. 15,25: Plik. 15.50: Plik. 181 
Plak ile klaalk muaiki. 19,25: Hafif mu
ıiki. 20,35: Mütalee. 21: Ukranya koro 
konseri. 22: Hafif muıiki ( Strauı, ı... 
har, Rubinateln va.). 24: Caz. 

Budap..,ıe, 5!50. 
18,30: lmre Magari Sigan talmm. 

19,15: Müaahabe. 19,48: Moart, Bee&
boven, Chopin eaerlerinden PIY ANO 
konseri. 20,35: Müaahabe. 20,48: Piyes 
"Coriolanua". 22,45: Hafif orkestna mu
ıikiai. 24, W: Sisan muaikiai. 

MONIH 532 m. 
18: Kononya'dan: Konser. 21,lOı T .. 

ııannili aoliat konseri. 22,46: Monoloğ. 
ViYANA, 517 m. 

18: Plik. 21,10: Orkestra. (Taıranııi
li opera parçalan). 22,40: Son haberler. 
23, 15: Bar muaikisi. 

MIUNO . TORlNO - FLORENSA 
18,18: Radyo orkeetraaı. 20: Pllk 

(tarktlar). 20,35: Habeder. Plik. 21,30: 
Danle'nln Güftelediii tarkılar. 22,06: 
Temıil. 

PRAG 487 m. 
111,55: Plak. 19,35: Almanca nqriyat. 
20,40: Halk konaeri. 21,30: Tiyatro. 
23,20: Cazbend. 

ROMA 441 uİ •I 
21,45: Senfonik konaer. (.f 

BOKREŞ 394 m. 
14: Plak. 18: Dinilaı talmnr. 19.26: 

Konıer. 40,40: Oç perdelik Soben Dra
goinin eaerlerinden "Napaata" _..L 

BRESLAU 325 ın. 
21.25: Berlin'den: Dana amıikiai. 

22,35: Radyo orkestraaı. 23,46: Haber
ler. 

CUMA, 10-J..933 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 • 19: Kemal Niyazi Bey ve ..ı.ac1at
ları. 

19 - 20: Orkestra. 
20 • 20,30: Belkia Hanım. 
20,30 - 21,30: Hanımlar ııaz heyeti. 
21,30 • 22,30: Orkestra, Ajanı ve Boraa 
haberi, aaal ayarı. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalaa orkestra11 
15. 17. Riyaseticümhur Filar· 
monik orkestrasının senfonik konseri • 
16. • l 8.40 Alaturka aaz. 
18.40 • 19.10 Viyolon konaeri (Ek· 
rem Zeki B. tarafından). 
19.10 • 19.40 Alaturka aaz\ 
19.40 • 20.10 Franaızca den. 

ııo. 1 O Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,10: Plik. 16,SO: Keza. 19,30: Ha
fif muailrl. 21,15:Senfonilıc konaer. 23,45: 
Ha'l'!ldialer. 

BUDAPEŞTE, 11BO m. 
18: Kona.. 19,35: Lanyf'nin tarkıla· 
~ 20: Müaababe. 20,351 Opera tem 
Iİll. 24.35 ı Cu. 

MtlNlH, 1132 m. 
181 Nlirnherırden: ıce..-. 19,20: MG 

aah•be. 20,26: Munmı'daa naklen: Ko
ro kameri. 21,0S. Senfonik konaer. 221 
Mizahi netriyat, 22,l&ı (23 U. S. A.) i
ıimli bir ak"i- Haberlw. 

ViYANA 1117 m. 
18: Yeni vı,..._ muaildai. 19: Müaa

habel•. 20,36: Sabahtan •kıeına kadar 
aöyl- halk tarkılan, 21,45: Senfonik 
takımın lıalyan -(erinden mürekkep 
konseri, 23, ıs: Umumi haberler. 23,30: 
Tagannill caz muııikiai. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
20: Plak 20,35: Haberler. plak - kah

vehane muaikiai. 21: Haberler . plak. 22: 
Senfonik konser (Bethoven, Rouelini, 
Debuaay, Wqner.) 

PRAG 487 m. 
18,lOı Kuatar kona .... 19,25: Alman

ca nefrİya.L 20.111 Konfenna. 20,35: Hu
ıo Wolfu.n aarlalarından. 21: Orkealra 
fantazllerl 21,381 Radyo orkestrası. 22: 
Prag mnellimler birliii takınunın konae
ri. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plak 141 K- 19: Radyo orkea

traaı. 19,30: Devamı. 21: Senfonik kon-
• ... , 22,151 Devamı. 

BRESLAU 3211 m. 
17 ,111: Ko,.. .... 20: Radyo orkestrası. 

20.45: AMERlJCA'dan naklen. Haftanın 
haberleri. 21,30: Monoloıı. 22,30: P&ıh
telif, ZJ,111: Konaer. 24,lOı Gece muıi
kiai. 

CUMARTESl 11-3- 933 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,48: Saz Miiterref Hın. 
18,411 • 19,30: Ork•tra. 
19,35 • 20: Fnmaızca den (müpteclilerP 
mahaua). 
20 • 20,30: Karaıröz. 
20,30 • 21 ,30 ı Hafız AJım.t B. ııaz. 
21,30 • 12,3(): Orkestra, Ajana ve Borsa 
haberi, _, ayan. 

ANKARA 1638 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalaa orkeatruı 
18. • 18.40 Orkeatra: Sekizinci 
aenfoni, Glaııeunew 
18.40 • 19.10 Alaturka aaz. 
19.10 • 19.40 Gramofon. 
19.40 • 20.10 Dana musikiai. 
20.10 Ajanı haberleri ve bava 

raporu 
VARŞOVA, 1411 m. 

17: Plik. 19,30: Hafif muıiki. 21: 
Hafif muıilô ( Goldmark, Meyer • Hel
mut, Alırhiai va.). 23,10: Şopen'in eser
lerinden loonaer. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 560 m. 
18.311: Siıran musikisi. 20: Tren ame. 

lesi birliğinin f&l"kı konseri. 20,40: Mü
aahabe. 21,25: Operetlerden mürekkep 
konaer. 22,50. Haberler. 23: Plak. 23,35: 
Sigan musİki f 

MONIH 532 m. 
19,50: kiliae koro konıeri. 20,50: 

Plak. 22: "Mozart ve Salieri'' ismindeki 
muıikili fantazi temoil. 23,45: Kurt Klos 
un idareainde .konaer. 

ViYANA, 517 m. 
18: Orkealra ile hafif muaiki parçala

n. 19,40: Haberler, 20,45: Matmazel 
Anne Roaelle tarafından opera ve ope
retlerden §&l"kılar (piyano refakatile). 
21,15: "Deli Tbereze" iaimli musikili 
temeil. 22,20: Haberler. 23,15: Tagan
nili caz. 

MlUNO • TORINO • FLORENSA 
20: Plak ile orkestra muaikisi. 20,35: 

Haberler, Plak ve sair musiki parçaları. 
21: H"'-ier. Plik. 23: Radyo orkeatra-
8L 

PRAG 487 m. 
19,35: Almanca DCfrİyat. 20,35: "Kut 

tüccarı" iaimii operet (Bratislava'can). 
23,20: Radyo filmi, ıarlnlar vs. 

BOKREŞ, 394 m. 
21: Taıramıi, 21,20: Diniko orkeıtraaı. 

22,08: Balalayka konaeri. 
BRESLAU 32S m. 

19,20: Radyo orlı:estraaı. 21: Filhar
monik konaer. 23,35: Sertinden: Caz. 
24,20: Berlin' den: Caz. 

PAZAR, 12.J-933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 • 18,45: Nihal Hanım. 
18,45 . 20: Orkeatra. 
20 - 21,30: Bedayii muaikiye heyeti 
21,30 • 22,30: Gramofon, Ajana ve Bor
aa haberi, aaal ayan. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalaa orkealra11 
18. • 18.40 Alaturka saz. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.40 Alaturka aaz. 
19.40 • 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajans haberleri ve hava 

raporu 
Baclapeıle 550 m. 

17,41: Eugene Pertia Sigan takımı. 
18,35: Neı'eli müaahabe. 18,0S: Orkes
tra konaeri (Doppler, Weninger, Beççe, 
Jacobi vı.) 20: Föyton. Spor. 20,50: Biı 
operet temsili. 22,50: Haberler. Mü lea· 
kiben caz ve taganni ile Sigan musikisi. 

PRAG 487 m. 
18,50: Plak. 19: Almanca netriyat. 

20: Mlisahabe. 20,05: Askeri musiki 
(Ostrava'dan). 21.0S: Muhtelif §&l"kı ve 
muaiki parçaları 22: Saat ayarı. 22,05: 
Radyo orkestrasL 23,25: Aatorya kahve
sinden naklen tagannili Sigan muaikisi. 

BOKREŞ 934 m. 
11,15: Çocuk nqriyab. 11,30: Ayin. 

12: "Burada" orkeatraaının aabah konse 
ri. 13: Plak. 13,45: Saat ayan. 14: Plak. 
17: Köylü programı. 18: Marco takımı. 
nın hafif ve Romen muaikisi. 19,10: Kon 
feranı. 19,25: Marka orkealraaı. 20: 
Dera. 20,40: Plak. 21: "Samson ile Dali
la'' iaimli üç perdelik Saint • Saena'in o
peraaı. 
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Pollste 

Batından yaralandı 
Dün lzmire hareket eden Bana va• 

punına yolcu olarak gelen Davit kızı 
Sinoraye vapurun nhtımdan yük ald!· 
iı ıeanada çapa çarparak ambara dut 
müt Ye batmdan yaralanmıtllr• 

Bir çocuk bulundu 
Çengelköyünde Saraykemeri altm· 

da dört günlük metrUk bir erkek ço
cuğu bulunmuştur. Üzerinde çıkan 
mektuba nazaran Türk olduğu anla· 
9ılmış, Darülacezeye gönderilmittir. 

Kahvede kumarbazlar 
Tepebatmda Tozkoparan caddesin· 

de Ka.torun kahveainde Moiz, Davit, 
Tepo ve lsrail nammda dört kqi is
kambil üğidile kumar oynarlarken 
zabrtaca yakalannuı ft maaa üatün .. 
de duran paralar müsadere edilmiı
tir. 

Bir otomobil kazası 
Kurtulutta Papaaoğlu sokağında o

turan Marko kızı Zoi Ye ifadeye gay 
ri muktedir olduğu için adreaini IÖy· 
liyemiyen Hiriaanti imıinde iki kadm 
diin Ağacamiinde toför Ali Haydar'm 
idareaindeki 2742 numaralı otomobil 
tarafından ezilmitler ve Beyoğlu bu 1 

tahanesine kaldmlınqlardır. Şoför ya 
kalanmııtır. 

Gümrüklerde 

Tetkikat bitti 
Gümrüklerin ıslahı için tetki

kat yapan Amerikalı mütehaa
sıs İıtanbuldaki tetkikahnı bitir
miştir. 

Y alunda Ankaraya gidecek ve 
raporum; hazırlayarak vekalete 
verecektir. 

Mütehauıa burada bilhassa ia
tatisti.k. i~~erini tetkik etmittir. 
Kendısı dun vekil Rana Beyi zi. 
yaret ederek kendisine izahat ver· 
miştir. 

Spor -
Boka ve gilreı 

Güre' ve boka heyetinden: 
1 0-3-19~3 .. cuma günü Haliç id
man klubu salonunda yapılacağı 
evelce takarrür eden Boka tetvik 
müsabakası salonun metgul bulun 
nıasına binaen bilmecburiye Ve
fa.Kumkapı İdman Yurdu aalo
nund'. yapılacakhr. Tarh 12 den 
13 e kadardır. Müsabaka tam sa
a.t 13 te batlıyacakbr. Bokaörle
rın vakti muayyeninde iabatı yij. 
cut etmeleri tebliğ olunur. 

-----·--
Ha zl n bir İrtihal 
Cavit Paşayı kagbettllı 

16 uncu Fırka Kumandanlı. 
ğın~an ~akeri Temyiz azalığına 
tayın edılen Mirliva Cavit Pata- 1 

lnın dün gece vefat ettiği teessür
e haber alınmı,tu. 

~erhuın çok kıymetli erkim 
harbı~e zabitanıınızdan olup mÜ· 

~caı.ldıt muharebe 'fe cephelerde 
ul~mut '!'illi müeahedede te· 

n_ıayuz ehnıt, memleket ve mille
hne müf.it olmu,, bütün .Uih ar
ka~-.larıle kendisini tanıyan 
ahıbba ve eviddaaın d. • 
k ti. b. a sev ırmıt 
ıyme ı ır aıkerdi Uf Jü• 

lkt .. b. • u mem-
e e ıçın ır zıya tetk·ı tın• 

olan mütarünileyh bi 
1 eı· lf 

• . d r ame ıyat 
neticeıı uçar oldugu' ..,, 
d f . . za ... rree-

en ve at etmı,tır. 

Merhumun cenazeıi buaün Ka. 
bata.ta Set üzerinde T-.ıner 
diven sokağındaki valdeainin ba: 1 

nesinden saat onda kaldınlarak \ 
Eyübe nakil ve oradaki aile kah- ) 
rine defnedilecektir. , 

Cenaze kaldmlırken askeri 1 
merasim yapılacak ve Kolordu 
Kumandanı Şükrü Naili Pata ile . 
erkim, ümera ve zabitan buluna. 1 

caklardır. i 
Merhumun kederli aileaine ta

ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Kom,u memleketlerde 

Şamda neler oluyor? 

1 

Şamdan (HuaıUi) - Vatani 
kongresinin 'fermit olduğu karar 
üzerine Suriye Cümhurreiai Şam· I 
da bulunan Fransız fevkalade ko- 1 
ıniaeri M. Ponaoyu ziyaret eyle. 
mittir. Bu ziyaret esnasında M. 
~~1.~o .. d

1
a ~u~~nmut 'fe uzun boylu 

gorutu muttür. 
Mevaukan göylendiğine göre 

M. Ponso Cenevredeki beyanah
nm bir suretini hükUınet erkanı. 
na vermif ve bu husuıtaki mütale. 
alarmı dinlemek istediğini söyle. 
mittir. Çıkan haberlere göre Ce. 
nevre beyanatile M. Ponao resmi 
surette mukayyet değildir ve Su. 
riye hükumeti de bununla takyit 
edilmemittir. Binaenaleyh vatani 
fırka mahafilinde muahede müza. 
kerelerinin bu esas haricinde ya
pı!ması ve M. Ponsonun bir çok 
kolaylık gösterecei?i üınit edil
mc!rtedir. 

• 
MİLLiYET PAZARTESi 6 MART 1933 

Bitler intihabatta ekseriyet kazandı 
(Başı l inci sahifede) 

kezini caddelerini ve diğer sokaktan 
doldurmuıtur. 

Berlin ordu tarafından işgal olun
mut bir 9ehir mıınzaraamı arzediyor
du. Mühim Hitlerci ve Çelik mığfer 

kıtaab her tarafta dolatıyordu. 
Saat 16 da 35 bin kitilik bir çelik 

miğfer lntası Brandebourg kapısın

dan gİTerek Unter Den Linden cad
desinden geçmiıtir. Kesif bir halk küt 
lesi kalclımnları doldurmuı geçidi sey 
rediyordu. 

Eıki imperatorluk bayraklannı an
dıran Askeri tefd<külleriu bayraklan 
geçtikçe bütün hallı hep bir ağızdan 

"Deutsdıland Ober allea" ı söyliyor
du. Şehrin merkezinde çelik miğfer 
kıtaatı ve diğer luınnlarmda ela Nazı 
kıtaatı hakim bulunuyordu. Bunlann 
kollannda Bazubend ve Bellerinde ta· 
banca muavin polis sıfatiyle devriye 
geziyorlardı. Muavin polis kaydedil· 
memit olan Naziler de tabancalı idi
ler. Bazıları ise yalnn: hançer tafıycr
lardı. Nazı kıtaab hemen hemen kimi 
len ıüratlı polia otomobilleriyle nakle
diliyorlardı. Bunlar polis otomobille
rinden iıtedilderi gibi iıtifade etmek
tedirler. 

Bir haftadan beri Berlinden ayni. 
mı§ olan Nazı kıtaatmm büyük bir 
kısmı bugün fChre civar bir mahalde 
toplanmıılar Ye ıeliımlaııdıktan ....,.. 
,ehre gİrmitlerdir. Bütün poliı kuv
vetleri seferber edilmİf ve karabine 
ve mitreloyzlarla tealih edilmiıti. 

Hitlerciln kazanıyor 
BERLIN, 8 A.A. - Berlinde inti

habata lttirik edenlerin miktarı pek 
Fazladır. Birçok intihap bürolıımıda 
intihap aandıklarmm kapatılmaamdan 
evvel iıtir&k yüzde 95 i bulmuıtur. 

ilk neticeler, Berliı. aaat 19,45 de 
gelmittir. Fakat bu neticelerden haJi. 
hazırda birJey çdcanlmuı mümkün 
değildir. Maamafih bu neticelerden 
bir kıamı Hitlercilerin ka:uımnq ol
duldarmı göıtermekteclir. Meseli Lu· 
bec.k de tasnif eclilmiı olan 75,000 rey 
den Hitlerciler 41,000, Nuyonal. blo
ku 18,000 rey almı!Jardır. 
Şa halde hükilınet ım.lisyoma yüz. 

de 80 niıbetiııde rey almıflardır. 

Emeriyet 
BERLIN, 8 A.A. - Berline sel• 

ilk neticelere göre müfrit milliyetper· 
verler fırkaıı pek ıoiihİın bir munffa 
kiyet kazanacak gibi görünmeJctedir. 
Gerçe bu fırkanın tek bafllıa mutlak 
ekseriyeti kaz•Mcağt henüz ıüpbeli i
ıede 1932 senesinde elde etmiı oldu· 
iu yüzde 33 nİlbetine mukabil timdi 
yüzde 45 niıbetini temin edeeeii tah
min olunmaktadır. 

Şu hale göre reyler miktarındaki 

artma miktarı dörtte bir nisbetinde
dir. 

Hükfunet koaliıyonuna müfrit miJ. 
liyetperverlene nasyonalistler, açık 

bir ekseriyet elde edecefi muhakkak-
tır. 

Komüniıtler, Mühim miktarda rey 
kaybetmiılerclir. 

Buna mukabil Merkez fırkaaı 

vaziyeti muhafaza etmit ve hatta 
bir miktar kanazanmııtır. Soayal· 
Demokratlar, tutunur &'İbi görün· 
mektedir. Fakat ufak fırkalar, ezil 

10 kifi tevkil edildi 
BRESLAU, 6 (A.A.) - Bir mi· 

lis aakerinin göbeğine kul"flUI atkı· 
larak öldürülmesi hadiaeıi dolayı· 
sile Birgittental mahalleainde 70 ki 
ti tnkif edilmiftir. Polisin tebliği
ne naa:sran, zabıta kuTVetleri ile 
hunlara mukavemet eden kııVTetle 
re kartı binaların pencereleri arka 
ıma " damlara aaklanmıı olan 
lı_imseler larafmdan ateı edilmif. 
lır. Birgiltental mahallesi, polU ta 
rafmdan '---tdmı b'-..ı.. 
1 d -...- t. •e ~....- ev· 
er e araıtvılınalar yapdmııtır. 

Wolll A~ •öre 
BERLIN, 6 (A.A.) - Voİff A· 

Janamdan: Bütün Alınan _._ , . 
ha .. .. ya.,. mtı 

P ~u.nu tam bir -.izlik ve inti. 
zam ıçmde geçmi§tir. Menıı k . 
h• b. e •tin 
ıç ır tarafında vaı.;... bir bi.cliae 

olmamıttır. Kanlı ~ 
hil• h ... 

da ı arp korkuıu -vcut oklu. 
ğuna dair haberlerin lıatiyen aut 
ve esaalan yoktur. V ak'alar tayia. 
lan tekzip etmit9ir. intihabat AJ. 
manyanın aiyaai tarihinin ananeai
ne uygun olarak ıüküıı içinde ya. 
pılınııtır. Bu da daha öğle üzeri İn· 
tihabata iştirak edenler miktarmm 
yüzde elliyi bulmut olmaaıyle sabit 
tir. Bu niıbetin, evvelki intihaplar· 
daki nisbete nazaran pek fazla art 
ma11 kat'iyetle muhtemeldir. lnti· 
habata iıtirak eden aeçiciler mikda 
rmın pek fazla olmaıma rağmen 

Naıyonal • Sosyalistlerin verecekle 
ri rey mikdannın evvelki intihap· 
!ardaki "'yler mikdannı geçmiye. 

ceği umuluyor. 

intihabata ait ilk tam neticeler, 
Me..klembourg'dan gelmiıtir. Bu 
neticelere göre Na syonal Sosyalist· 
lere ait reylerin niabeti yüzde elli, 
Siyah ." Beyaz • Kırmızı, milli cep
heye ait reylerin nisbeti yüzde 22, 
S?Syal demokratl•<r yüzde 17 ve 
komüni:tlerinki yüzde bettir. 

N asyonal aoıyalistlerin bayrakla 
n ile Siyah • Beyaz • Kırmızı, bay. 
raklar Berlinde ve Almanyanm 
hakim bir vaziyettedir. Fakat mem 
leketlerde bulunan Almanların İn· 
tihabata iştirak iiçn ıeyyabat bileti 
ihdas etmeleri veyahut huduttaki 
istasyonlara giderek reylerini doğ. 
rudan doğruya vermek yolunu bul 
malan çok iyi neticeler vermittir. 
Bu şekilde ecnebi meınleketlerdeki 
Almanlarm verdikleri reyler §U SU· 

retle dağıtılmaktadır: 
lsviçrede 8000, Çekoslovakyada 

15,000, Felemenkte 2000, Alman
lar »u tekilde reylerini vermiıler. 
dir. Fakat Fransadak.i Almanlann 
Çünkü hududu geçmek için icap e
den mezuniyet aon dakikada veril
miştir. 

Baıvekil M. Hitler, havaların fe. 
nahğından dolayı Koeni&'aberg'de 
kalınıt ve oradaki intihap daireaine 
giderek reyini vermİ§ ve müteakı. 
ben tayyare ile Berline hareket et. 

mittir. 
Vigo'daki Almanlar nasıl rey 

verdiln? 
VIGO, (ispanya) 5 A..A.- Vigo'. 

da oturmalı:ta olan 150 AJman. bu sa
bah reylerini vermek üzere Lahneek 
iımindeki Alınan vapuruna binmitler. 
clir. 

V apW' intihabat muamelelerinin ı .. 
panya suları haricinde cereyan ebı». 
ıi için engine açılacaktır· 

Son neticeler 
DERUN, 6 A..A. - 23,166,20() 

rey puıu)aama nazaran -1 23 ela 
intihap neticeleri .-Jardır• 

Hitlercil,.., 9,9SS,600 
Sooyal demokratlar 4,309,900 

Komünlatl• 2,825.900 
Naıyonalistls 1,682,400 
Merkezi• fırkası 2,282,500 
Bavyera ı..ıı.cı1an ~.ooo 
Alman beO.ç.ıleri 280,60() 

Hırilti}'llA -~. iiMl,300 
Demokratlar • P,2,699 
Muhtelif 232,300 
BERLIN, 6 (A.A.) - İntihabat 

hakkında gece yarıamdan sonra aa 
at 12.30 da alman neticeler ıunlar 
dır: 

Hitler fırkaaı 18.898.200 rey, ge· 
çen intihabattaki yüzde 33, 1 e mu 
kabil yüzde 43,6. 

Sosyalistler 6.576.300 rey,, yüz· 
de 20,4 e kartı yüzde 18. 

Komünistler 4.487.700 rey, yüz· 
de 16,9 a kartı yüzde 12,3. 

Merkez, 4.104.900 rey, yüzde 
11.5 e kartı 11,2 

Milliyetperverler, 2. 838.200 rey 
yüzde 8,3 e karJı yüzde 7,8. 

Bavyera halkçıları, 1.206.300 
rey, yüzde 1,2 ye ır...ı,ı }'iizde 1,1. 

Demokratlar, 306.900 rey, yüz· 
de 1 e karJı 0,8 

Diğer fırkalar ve reylerin yÜZ• 

de 0,9 unu tetkil eden 315.000 reY 
makbul addedilmemiıtir. 

Kanlı h&liseler 
BERLIN, 6 (A.A.) - Oç ldılnin 

ölümü ve birçok k.imaelerin yaralan 
maaile neticelenen •ahim bir ta· 
kım hadiseler olınuıtur. Worma'da 
Nazilerle Komilniatler ara11nda 
kavgalar olınuıtur. Bir Na:al, tabaıı 
ca ile öldürülmüt. on kadar koınü 
niıt tevkif eclilmittir. Offenboch'da 
Nazilerle lmperatorluk bayraiı 
tetkilab menauplan arumdaki hl· 
diaat eınaaında sonunculardan bir 
kqi ölıniit .,.. bir çok kimse yara· 
lanmtfbr. Son ölüm •ak'aaı, eTVel· 
ce de bildirdiiimia: veçhile Bri&'it· 
-tal'da -nıkua selmi§tir. 

DERUN, 5 (A.A.) - Birkaç 
kanlı hldlaeler mlbteına olmak Ü· 

zere bugiinkü pazar günü mülha· 
katta nlıbeten ıllldlnete geçmiftir. 
Bu ka.,1• hidiselerde Gç kiıi ölmüt 
ve birçok kiti yaralanmııbr. Vonnı 
de Nazilerle Komünistler ara11nda 
kavgalar olınuı ve bir Nazi taban· 
ca ile öldiirillmilttür. On lcomüniat 
t-ldf edlbnittir. Offenbach'da Na 
zilerle Sos,.alistler araamdaki kav 
gada bir -yalist ölmiif ve birkaç 
Sosyalist Yaralanmqbr. Breslau'da 
bir mua..U. p0lis d---= . . .. -··•Y•mm uze ... 
rine bir binanm pencerelerinden 
atq açılmıthr. 

I ntihabattan evvel 
BERLIN, il A.A. - Wolff A.ian-

11ndan: 
Reichıtag ile Pruıya diyeti içle ,.. 

1 
pılacak intihabatın arifesinde intihap 
propagandalarmda son derece faali. 
yet gösterilmektedir. 

i ntihabat mücadelesi, her tarafta 
§iddetlenmiştir. Milli fırkalarla milli 
t eşekküller, bugün hürriyet müdafi. 
]erinin ve son zamanlarda siyasi arbe 
deler eına11nda maktul düıenlerin na
zarlanna çiçek ve çelenk koymutlar
dır. Bu akfam da "Milletin Uyamıı" 
gününü kutlulamak için büyük 
alaylan tertip etmişlerdir. 

Şarki Prıuya irin 
KOENIGSBERG, 5 A.A. - Bura. 

ya gelen Bqvekil M. Hitler fÖyle de
miftir: "Şarki Pruıya için sonuna ka
dar mücadele edeceğiz." 

Loıvcernbourg hududunda 
LOUXEMBOURG, 5 A..A. - Mo

selle köprüıünü Greven • Macber ya. 
kininde gec;meğe tqebbüı etmiı olan 
üniformalı Hitler'ciler, kendilerine ya 
pılan ihtan kabul ederek Almanya'ya 
dönmüılerdir, hiçbir hadise olmamıı
tir. 

Bir ajannn tatili 
BERLIN, 5 A.A. - Soıyal denıok. 

rat fırlra11run n.B§iri efkan vazifesini 
gören, matbuat ajan&1run faaliyeti, ile 
ride alınacak karar değin tatil edil-
mittir. 

inhisarları ıslah 
Tedbirleri 

(Başı l inci sahifede)" TH -

kellerine döneceklerdir. 
Mütehaaııslara, yol masrafla. 

rı kendilerine ait olınak üzere ya
pacaklan it mukabilinde mak
tuan 14 bin dolar tesviye edile· 
cek ve memleketimizdeki ikamet 
masrafları da vekaletçe verilecek· 
tir. 

inhisarlar idaresi te,kilatmm 
müstakbel tekli, mütehassısların 
verecekleri raporların tetkiki ne
ticesine göre takarrür edecektir. 

inhisarlar Vekili geldi 
Cüınriik ve inhisarlar vekili 

Ali Rana Bey, dünkü trenle An· 
karadan tehrimize gelmittir. Ve
kil Bey, 3ğleden ııonra inhisarlar 
idaresine giderek alqe- kadar 
metgul olmut ve idare müdiranile 
görüfmüttür. Vekil Bey, inhisar
larda tetkikatta bulunmak üzere 
tehrimize gelen ecnebi mütehaa-
11ılarla bugün görütecek ve bu
günlerde Ankaraya avdet edecek
tir. 

T. D. T. Cemiyetine 
gelen fitler 

'ANKARA, 5 (AA.) - T .D.T. 
cemiyetinin derleme koluna fU· 
bat aonuna kadar gelen derleme 
liflerinin aayuı 3691 e varm1fhr. 
En çolt lif gönde/enlerden ba,. 
lıyarak bunlar vilayetlere fôyle 
ayrılmaktadır ı 

Çanakkale 620, Muğla 598, 
Kay•eri 291, Çankın 243, Diyarı· 
bekir 243, Kırıehir 234, Niğde 
112, E•kifehir 166, Ankara 158, 
Adana 138, Zonguldak 122, Bi. 
lecik, 119, Mnnn 116, Denizli 
100, Amasya 35, Sivas 85 Bolu 
15, Kocaeli 41, Burdur, 31 'Ordu 
30, Giruon 8. ' 

ANKARA, 5 ( A.A.) - T .D.T. 
cemiyetinden: 

T .D.T. cemiyeti umumi katibi 
Rufen Efl"el Beyin rei8'iği al.hnda 
toplanarak vilayetlerden gelen 
derlemeler hakkında derleme ko. 
/unun raporunu okıunuf, kollar. 
dan ve dıfarıdcuı gelen kağıtlan 
tetkik etmif ve İcap eden kararla
n vnmiıtir. 

Umu~i merkez heyeti çar· 
panıba bünü Mat 11 de tekrar top
lanacaktır. 

M. Şor ne Alemde? 
ATl!fA (Hu~~ıi) - Matmazel. Şor, 

gazetecilere buırıın Yeni beyanatta bulu
......ı. kendiıini unuttunnamaya çahı
maktadır. 

Matmazel Şorun yeni beyanatına gö
re genç kız, zabıta tarafından bulunduğu 
evde basılır korlwıile, -giliıile ayni ev 
ele otunnuyor. 

Genç kız, ıevııiliaile nlenebilmek için 
kanunen luriıtiyanbjı lı:alıul etmeie mec 
burdur. Çünkü, Yunaniatanela a.deni 
değil, ancak dİnİ nikiJı YU"dır. 
~~ Şor, itıkiJe evlenemediii 

takdirde ıntihU" edecefini söyleyip duru 
yer. 

500 bin liralık l•tlkraz 
Sanayi Kredi Bankaaınm, er· 

babı aanayiin kredi ihtiyacmı te
min etmek üzere 500 bin liralık 
bir ietikraz aktedecefi haber 'fe
rilııınelltecfir. 

Bu cinayet 
Niçin oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bey vaz'ıyet etmittir. Maktulün Cu· 
reba hastahanesindeki cesedi, .. görü· 
len lüzum üzerine, bu sabah morga 
nakledilecektir. iki genç katil, cina· 
yeti itiraf ederlerken maktulün, ken· 
dilerinin anneaile bazı münasebetlerin 
den dolayı bu harekette bulundukla
rmı aöylemişlerdir. Dün bir muharri· 
riıniz, Topkapı haricinde Ayvahdere 
köyüne gitmif ve katillerin baba11 
Aziz Efendi ile görütmüıtür.. Aziz 
Efendi ıunlan aöylemiştir: 
"- Ben, gümrük memurluğundan 

mütekaidim. iki buçuk aene evveline 
kadar Unkapanmda Elvanzade ma· 
hallesinde oturuyor ve orada ali kül 
lü bil geçiniyordum. Fakat 30 senedir 
birlikte y&§&dığım zevcem Sadiyenin 
ıararile bu köyden araa aldnn, ev yap 
brdnn ve buraya tqmdım. Köyde kim 
seyi tanımıyorduk; on dakika kadar 
ilerimizde Bulgaryah oütçü Mehmet 
Aia iuninde zengince biri vardı. Ara· 
ııra gelir, benimle görütürdü. Bıon de, 
ahbap, diye bu münasebeti hOf görü· 
yordum. Oç buçuk ay kadar oldu: 
Benden bir ya§ küçük olan ve elli ya• 
ımda bulunan zevcem, ırünün birinde 
çocuklannı çok özlüyor, hele Ahaan 
gÜn &'eçınİyor ki beni ağlatıyor, Ken· 
dimi öldüreceğim " diye baımı alıp 
gitti. Nereye gittiğini pek ·bilemiyor 
ve kendisini anyorduk.. Derken, bir 
ırün sütçü Mehmet Ağa eve geldi, çok 
candan görüıüyorduk. 

- Aziz Efendi, dedi, ıamanm yok 
.. cönp.ereyim." 

Ve erteai günü eYime bir araba .... 
man gönderdi. 

- Aziz Efendi, bu uman birkaç 
gün hayvanlanna yetifir diyordu, e· 
vinde otur, istirahat et, f ıtanbula İn· 
me!. 

Ne bileyim ben? Doğruau bu iyi a• 
dama dua ediyordum. Hele onun da 
vah vah, Aziz Efendi, pek yalnız kal· 
dm" diye müteeaaifane aözleri, aamİ· 
miyetine beni büsbütün ikna ediyor
du. Benim üç çocuğum vardır. Biri 
dııanda, ötekiler, Alıaen ve Retat ya· 
nımdadır. Tam 18 ırün eTVel, Ahaen, 
annesini aradı ve onu Zeyrekte F at· 
ma Hanım iaminde bi~inin evinc1.. biıl· 
du.Araaıra annesini gidip görüyordu. 
Bu ziyaretlerinden birinde kapıya çı· 
kan Fabna Hanım, karımın evde ol· 
madığıru aöylem.iı. Ahsen, kutııuda j. 
mit, açılan kapıdan içeriye uynlmı§, 
Merdivenleri dörder dörder atlayıp 
yukarıya çılmııı. Fatma Hanım, bu u 
rada "Sadiye, oğlun Ahoen geldi" di· 
ye haykınnıf. Ahsen, anneıinin otuı-
duğunu bildiği odanın kap11ına yaı· 
lanmıf. içeride iki kitinin açılınamaaı 
İçin.kapıya dayandığmı hiuetmif. Fa 
kat kapı nihayet açılınıt ve içeriden 
aütçü Mehmet Aia ile kanın çılo:nq. 
Aluea, Mehmet Afaya, •nne•inin o
dıumda ne iıi oldufunu sormuı. Meh· 
met Ağa, karımı ziyarete geldiğini, 
altı çocuğu olduğunu, bundan kimse
ye hahıetmemeıini çocuğuma aöyle· 
IDİf. Ahsen, civardaki polise gitmi9, 
fakat onu pek genç görmütler, "ıe· 
nİn akim ermez" demifler. O aktam 
gelip hadiseyi bana anlatb. Bunları 
anlatan Ahsen adeta baygın nziyet· 
te idi. Bu aözleri Aiaheyiıi Reıat duz 
du ve çok müteesair oldu. ikisi de ha· 
na: 

- Sen farkında değilmiıin, diye çı· 
1'..ı,tılar, Annemi.ai kaçıran, eYimize 
bu kadar sokulan Mehmet Ata imit• 
Bu hadise üzerine ben de Zeyreğe 
gittim. Zabıtaya müracaat ettim. Ba· 
na "çocuğun aözüue bakma. Vaziyet, 
aöylediği gibi değil" dediler. 

Me":met Ağanın katlinden üç gün 
eyyeldı, Mehmet Aia, evine döner
ken, bana uğradı, eli koynunda oldu· 
iu halde bana: 

"- Sen namuaumla oynuyorsun?" 

iki kafadar 
(Başı 1 inci sahifede) 

- O halde niçin bir fOk kılık6d> 
kötürüm ve mağfUf yazıyı okumai' 
katlCU11111 ? 

- Çok sinirlisin ve pek mübalaiO 
ediyorsun f Bilirsin ki hakikatte bÖ" 
tün insanlar gibi kalem sahipleri Jı 
sınıf sınıFtır. Bunların kimisi lokll" 
motiftir; birkaç neslin ruhunu, z.ekÔ
sını arkasına takarak çeker götüriif· 
Kiıniai de - ayıp değil ya! - vagon 
olarak doğmuştur. Hem de birine~ 
ikinci, üçüncü mevki vagonu olarak! 

- Allederııin ama azizim, befl 
aon zamanlarda marıandi.z katarıJI• 
dan bafka bir f"Y göremedim/ 

- Rica ederim •Özümü keame. Sr 
nin likrince san"at, ilim ancak d~statl 
lıahramanlaftnın fethedebileceği gır 
nit bir kale, tunç bir dev kapuı mı 
olmalı? ltiral et ki bugiinün cihatlı 
böyle ıeye tahammül edemez/ lı ba• 
ıancı bir devirdeyiz. Artık kimsenin 
ince eleyip sık dokumağa vakti yalı! 
Muuallakıyetin varsa marifetin J• 
var demektir. Muvaffakıyete geline•• 
onan daima cür'et koynunda yatan 
bir cariye olduğunu unutma f Vaktil• 
"'" değil miydin ki karilerin okumai 
la değer bir aiitun bulabilmesi için 
en O§ağı bin muharrir yazı ya»nalı 
derdin. Şimdi birdenbire bu hırçın• 
lık neredaa çıkh? Gücenifin kime 
kızıtuı noye? 

- Gücenİfim ve lmııf1111 fikir, irfall 
ve aan' at lıamlotçulağuna, eçhel cür'• 
etlerin millet zekasını tapon İfporta· 
11 yerine koyuılarına I ! Azizim, gör· 
müyor musun, memleket mulıaddera• 
hna ait mevz.ulara saldıran bir takırıl 
arkadaşta bu ne cehalet, bu ne azgın 
dirayet kaaaplıiıll Bunların terbiy• 
aoayoloji, ekonomi, siyaoiyat gibi ıe>" 
iare dokunan ııö:ıderini neye be=etİ• 
l'Orum bilir mi$n? Tahtakale ülürülı· 
çüoünü? mikrobiyoloji itlerinden ba 
oetme•ıne. Yahut po:aar kayığı rei•İ 
nin Tranaatlantilı kaptanbğmdan 
demVUTma.ınal/ Halıkım yok mu? 

- Halıktn epeyce var. Fakat insO' 
lın hiç yok diyeceğim geliyor. Çünk~ 
büyük bir hakilıati unutuyoraım. Ma
lUın ya inoanın elindeki oilah ada/el 
krlıcı da oha, kendiainin mazlum bO' 
f' uçumıağa haklıı yoktur. Sen mat
buatımıza üıen güıHJden balıaeder 
ken o matbaahn en gillel kumaılarf• 
nı dokumakta olan inaanları una 
ıribi görünüyorsun. /ffe dikkat.izli 
iin burada! Ba hakkı tealinı et ki 
teki fJCUÜeyl daha iyi &'Öre•İnf Doğrd. 
delil m1 

- Pek dofru. 
- Ôyle U.. ifte g«ne anlaftık. 

Fazıl AHMET 

Davet 
Güzel Sana ar Birut; Mbntıri Şu 

bealnden: 
Güzel Sanatlar Akademisi M 

Şubeıi mezunlarının ıubemize iltiha 
kı dolayısile heyeti umumiye:pe takdl 
mi münasehetile ayni :ıuurıanda me 
ki itler hakkmda görüpnek Üzere a,.
mn 7-3-933 salı gÜnÜ saat 18,5 .ı
birlik binaıuna teırifleri. 

diye çıkıştı. Kendisine : '"Çocuklat1" 
mm anneıinin evinde itin ne idi?" d 
dön. Tabanc._ sarılmalı ibene • 
ken Ahsen •e Retat dıtan pkblar• 
Mehmet Ağa, onları görünce kaçb· 
Ahsen ve Rqat. cuma aktamı bau' 
"yarın aabab erken gideceğiz. lıinıil 
var'' dediler. Hiç ıüphelenmedim. S.• 
bahleyin erkence evden çıkmıılar• 
Ben, cinayeti, ancak öileye tloğrıl< 
Mehmet Ağanın akrabaıından bulv• 
nan bir kadınla diğer bir gençten itil 
tim ve karakola gittim.'' 

Bina kanunu çıkmalı 
lstanbula nizam vermek 

gösteriliyor bu çare 
için 

latanbul fehri hudutlarının, 
yeni yapı1an aparhmanlarla, dar· 
lqmakta olduğu
nu ve yapılan a· 
partımanlarm da 
üst üste İnfa edil· 
meainden dolayı 
hem bedii noktai 
nazardan çirkin· 
)iğini ve hem de 
sıhhat noktasın· 
dan mazaratları· 
nı alakadarlara 
atfen yazmıftık. 
Dün de lıtanbul 
tehir mecliıi aza 
aından sabık teh· 
remını muavini T. Amir Bey 
Tevfik Amir Bey demittir ki: 

"- lıtanbul tehri esasen pek 
senit olan beledi hududu içinde 
bir taraftan hafı bot sağa sola 
ölçüsüz, niıbetaiz uzanıyor yayı
lıyor, bir taraftan da yeni binalar 
Taksim, Finızağa, Ayaspqa 'fe 
Maçka gibi 1emtlerde biribirinin 
üstüne yığılıp duruyor. Bu hü
cum yüzünden oralarda yapılan 
apartımaıılardan her biri her gün 
biraz daha ha'f'Uı:ıı, ırüne.-lz, bi· 
raz daha karanlılrbr. 

Ne yazık ki bu hıı•melı apar· 
tıman İılfub tanzim ectilemedi. 

1 
Hiç bir kaideye tabi olmaksıd' ı 
Y•pılan alçaklı yüktekli binal•. \ • 
tehrin manzarasını berbat etti' 
Kab genit bir meydanda bir n~· · 
ta gibi görünen tek bir dükkiJI• 

kib iki yüksek aparhman araa 
da kırık dit gibi •00.-0 bir kal' 
lı mesken nazarları rencide edi

yor. Şüphesiz tuurauzca oralar' 
dökülen bu milyonlar ,ehrin ınaJI' 
zaraaını böyle bozacak yerd' 

güzellettirebilirdi. Bu hususta e~ 
deki mevzuahn kifayetsizliği ~· 
yanı nazar bir iddiadır. Filha"1' 
ka tamam yarım asırlık bir önıt' 
malik olan ihtiyar Ebniye ltaııır 
numuz bu asri ihtiyacı temin ede' 
mezdi. 

Mecliae geldiğini haber aldıii~ 
mız yeni yapı kanununun bir 11i· 
evvel çıkması tayanı temeıı11 

dir. 
1 

Bahçeler içinde etrafı açık "!. 
hava ve günetli evlere geli~ced ~i 
bette böyle meskenlere tı~ e 1 
ihtiyaç vardır ve bunların •11r:j 
için en münasip sahalardaP 

1
;r 

de fiiphesiz Boğaziçidir. Z.• 11, 
Boğaziçi sahillerini harabı~_,. 
alelhusus kömür depolar•P ııe' 
kurtarmak lüzumunda he' 
müttefiktir." 
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Muhabir mektubu latanbul l' edinci icra Memurluiun· 
d-t Paraya çeYJ'İlmeaine karar veri· 
len ~tiktaıta Alaybey ookalmda 
Aynah aparbmanda 2 No. lı dairede 
l.....n Edip Beye ait hane efyaaı teh· 
riballn 11 Mart 1933 sünü mahalli 

mezkGrda Aynalı aparbmanı önünde 
aaat 10 da hazır bulunarak memuru 

tarafından aablacai> ilan olunur. 

Kuyucak köylüleri 
Menderes kanalı üzerindeki bu 
şirin köy durmadan çalışıyor ZAYi ŞAHADETNAME 

1321 ..-.inde Mülkiye Mektebin 
den almıt olduğum tahadetnamemi 
sayi ettim. Yenisini alacainndan eski 
ainin hükmü yoktur. 

KUYUCAK, (Milliyet) - 25 köyü 
ve 16.000 den fazla nüfuıu olan Hor
•unlu nahiyesinin merkezi olan Kuyu• 
cak 850 nli ve 3000 nüfuılu ıiıiıı bir 
kasabadır. Kasaba Aydın clemiryolu Ü

zerindedir. Tavas ve Karacasu kazala· 
n ihracat ve ithalitlannı bu iıtaıyon· 
dan yaparlar. Ayni zamanda lzmir • De
nizli yolu üzerinde bulunması itibarile 
her gün bir çok kamyon, and>a ve bay
van yolculannın uğı-ak yeridir. 

Kasabada son gÜnlet'de Maarif, Na
fia, ve imar sabaoında canlı bir faaliyet 
;<orülmektedir. Fırka heyeti metruk 
bir halde bulunan belediye jfUİnoıunu 
sat ın alarak binada tadilat yaptınmı, 

burada bir okuma odaoile bir ıpor klü
bü -.e muıiki kursu açmııtır. Akfama 
kadar tarla ye bahçelerinde çalıfBD 
gençlet' akıamlan fırka çablı altında 
toplanark mütalea, ıpor Ye muıiki ile va 
kit geçirmektedirler. Belediye çartıya 

muntazam bir kaldırna yapbrmıftıl'. 
Kaııalıarun ortuında yapdmağa ba§lano
lan parkın İn§aab da bitmek üzeredir. 

Gerek merkez nahiyenin ve gerekıe 
köylerin en büyük ihtiyacı mekteptir. 
Merkezde hm dershaneli bir mektep 
vardn-. Fakat ihtiyaca kili se'mecliğin.
den köy çocw.ı.n- nıafı okutulama
maktadır. Yirmi 1ıef köyde 00.i tam do. 
receli ve üçü ikif"I' denh•neli lıet melı: 
tep vardır. Bu sene Bilwa ve Gencel
li köyleri bir-er mektepte yapımktadır
lar. Bu mekteplerin İn§aatı den -
ıinden eYYel bitirilecektir. Şu hesapçı 

18 köy nıelrtepı'ı~ir. Mr-Wi\ bu ıene 
bir çok köyler daha mektep ,.peokl-r. 
dır. Nahiyeden millet ınelrteplen- de 
fazla ehemmİ1'et veribnektedir. Ba .,.. 
ne ınerkezde 128 ye köylenle 40 kadın 
ve erkek bilp öfremnektedir, 

Bu nahiyecle oeyyar maallim t8fki
litı yapdmaclıiıadan JfteYCUt ~
de bu kadar wıtıuulııtm olnııt.!.·•r b
bil ola-•lfbr· 

Nahiyede yol faaliyeti de hıddor. 
Köy kanununa lftfilıaa lıir çak W,-~ 
lan Y"P"hmr Ye Mı 'r • i iw iki 
yeniköpri ............... 

Yapılan ve tamir edilen yollann ı.c 
muu 50 lıilometreye yalmıcbr. Bu -
- ... bir çak ,. ....... İBfUaa -.. 
lanrıcaktır. B• :rollana iakiph n U... 
falaroMla Nafia fea memunı Nari Beyin 
büyük alaka ve yarchmını kaydetmek 
bir vazifedir. 

Karac:aauya bağlı Çiftlik köyünden 
nhaiye merkezine bir telefon hatb ya
pılmı Ye bu ıuretle Karacaıu kıuıaıile 
telefon konuıma11 temin olu.nmuıutr. 

Şimdi loa Beyli köyüne de telefoa hat
b çekiliyor. Bu bitirilince diğer köylo. 
re de y•pdıcaktır 

Kuyuc:ai,.. ortumdan ._ Ye ka
.,.bayı ikiye ayu-an çayın üzerinde bir 
köprü var bu köprü bu günlerde ha
rap bir haldedir. Evvelce daıiryolu 
!<Uınpanyasırun yaptırdıiı ı.. köprü
nün tamiri için laznn olan paranın :yan

" "' belediye ve yanııru kumpanya ver. 
md< üzere kumpanya ile aıılatılmıştır. 
Bu günlerde inıaat başlıyacakbr. 

E.-velce bir kaç yaznnda balıoettitim 
veçhi! Kuyucak OT&llDJ sulamak ÜZ&

~e Mendereıten bir kanal açılmrfbr. Ba 
kanalı nahiyeye kadar uzatmak üze
re beş kilometrelik bir kıımm projesi 
ya;nlmıf ve Nafia vekaletince 20.000 li
ra tahsisatı da verilmiıtir. Yalnız Ku
YVc:aklılar bunun yarım kil-e daha 
uzatılmasını dileyorlar. Bu ıuretle 12 

ı pin döniinı arazisi olan Kuyucak ova
ıının tamamen ıulanmaıı temin oluna~ 

cakt>r. Geçen •- köyiiler kenclı1eri 
açtıkları bir anlıtaa ..,Prdilderi 141 ile 
1000 dönüm araziyi oulayabiJmitl.,..dir. 
Bu oene Çoban lsa köyünde yeni hir 
arık açılmııtır. Bu ank oayeoinde 4000 
dönüm kadar arazinin ıulan......, lemi. 
olunacaktır. 

Kuyucak ovaoı Mendet'eo banaıuı
da en iyi pamuk yetİftİren mıntaka
lar ara11nda ıaydır. Geçen ıene 4000 
balya pamuk iıtihıal eclilmiıtir. Bu oe
ne sulanacak arazinin artmaoı saye
sinde bu mikdann iki misli fala mah
ıul elde edileceii ümit olunuyor. Ka
nalın inıaatı bitirilir ve köylünün ar
~uıu veçhile yanm kilometre daha uza
tılırsa Kuyucak Nazillide yapılacak 
ınensucat fabrika11na ıenevi 20.000 bal
}a pnmuk temin edecetkir. 

Kuyucak ova11nda pamuktan maada 
bugday, arpa ve ıaire mahsnlitı arzİ. 
Ye de istihsal olunmaktadır. Bu ıene 
lOoo okka nfyon ve 3000 çu•al bakla 
1hraç olunmuttur. Nahiyede zeytin ve 
l>•lanıut mahıulü de vardır. Senevi 30 
bin çuval palamut ihraç olamnakta
ılır. 

Menclttea 1uuıa1ımn iftflllllılu --

1 

Kolonyah 

ra Kuyucak ovaıında külliyetll prİnf 

te iıtihoal olunmaktadır. liri --ılr 

bqlıyan prinç zeriyatr her ._ t• 
rakki n ıslah edilmektedir. Kasabada 

zeytinyağı çıkaran, pamuk çekirdeği • 

yn-an bir fabrika nrdD'. Ba fabrikaya 

bu ıene bir de çeltik makinesi getiril· 
mit tir. 

15 numaralr Ali Sabri 

Kuyucalddar ve Kuyucak köylülen 
ciimhuriyetin kendilerine babıettiği ni
metleri takdir ediyor ve o nimetlerden 
iıtifade etmek için gece gÜndüz çalııı-

ZA Yl - Aksaray askerlik ıubeoin 
den aldığım aıkeri terhiı tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağım. Evelki 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

yorlar. - Osman Hilmi 

312 doğumlu ve lst. Posta ve Tel
graf başmüdürlük muhasebe kale
minde memur Muıtafa Lutfi 

ZA Yl - 5209 S. numaralı amatör 
vesika.mı zayi ettim. Y eniaini alaca
ğımdan eskiıinin hükmi! yoktur. 

Atot 

Budapeştede buharla müteharrik 

ZA Yl - Üsküdar askerlik ıubeoin 
den almıı olduğum terhiı Yeıikamla 
nüfus tezkeremi zayi ettiğimden ye
nisini çıkaracağımdan hükmü olmadı 
ğmı ilan ederim. 

Alım oğlu izzet 313 

PESTER MUELLER 
UND BAECKER 

değirmeni yerinden sökülecektir. Bn 
münasebetle bu buharlı müteharrik 

deiirmenin bütün aksamı pek diln fi. 

yatlarla aatılacaktır. Bilhuaa 450 bey 

gir kuvvetinde mütemadi cereyanlı 

kompresör maki11a1ı, ......_.a miltehar
rik makine, kaaa ayaklığı vesaire ve~ 

oaire... Her neri tahillt almalı: izere 
al&lıadaranın zirdeki adreae tahriren 

müracaatları. Anton Kendoff Maochi

neningenieur, Bndapeat IX, Sorokaari 
·ut 12. 

ZA Yl - Çarkçı kaymakamlığm· 

dan mütekait müteyeffa İbrahim B. 
den muhauaı olup Sarıyer Malmü
dürlüğünden almakta olduğumuz ma 
aıın tatbik mühürlerini zayi ettik. Zu 
hunında hükmü yoktur. Kerimui Ane 
Melahat, zevcesi Emine. 

ZA YI - Divriki tubeoinden aldı
ğmı ve Cihangir tubesine kaydettirdi
ğim askeri Ye nüfua tezkeremi zayi 
ettim. Y enioini çıkaracağımdan .. ıki
ıinin hükmü yoktur. 316 tevellütlü 
Bayram ofullanndan Eoe oğlu Meh
met 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünün merkez ve taşra teşki· 

litmda iatihdam olunmak üzere bilmüaabaka fen memurları 
elmec•ktır • 

Şerait •tağıda yazdım: 
1 - Türk olmak. 
2 - Hizmeti aakeriyeıi m ita etmiş olmak. 
3 - Darülfünun kimya şubesinden veya airaat melde

bi alisinden veya eczaa mektebinden diplomalı bulunmak. 
4 - Sıhhat raporunu ibraz etmek. 
5 - Evvelce ve halen müstahdem bulundukları vazife

lere ait bonservislerle diploma veya şahadetname asıllarını 
vermek. 

6 - T ercümei hal varakasını ita etmek. 
Müsabaka imtihanı merkezde ve taşrada 20 Mart 933 

tarihinde saat 14 te icra kılınacaktır. Müsabaka imtihanına 
lıtanbul'da İştirak etmek istiyenlerin yukardaki evrakın rap. 
tile daha evvel umum müdürlüğe müracaat etmeleri, ve taş
radan iştirak etmek istiyenlerin bulundukları mahallin en 
büyük İnhisarlar memuruna yine mezkUr evrakm raptile ba 
istida müracaatla beraber istidanamelerinin birer suretinin 
umum müdürlüğe gönderilmesi lüzumu ilan olunur. (921) 

593 

' 

İ•tanbul Belediye•f hAnları 1 ._ ____ _ 
Beşilctat Spor caddesi arzmın on beş metroya iblağı sure

tile tevsii için tanzim kılman istikamet haritası Daire bina
unda mevkii mahıusuna talik ve eahabı alakaya varakai mah 
auaa ile ihbar edilmit olmakla mezkUr tarik üzerinde bina ve- . 
yı.. arsası olanların harita hak kında bir mütalea veya itiraz
ları varsa 15 ııün zarfında iıtida ile daireye müracaatları ilin 
olunur. . (993) 

Devlet Demiryollar ı idaresi İlanları 

Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakaaaaı 22 Mart 933 çarşamba gÜnÜ saat 15 te 
idare merkezinde Yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskitehir veznelerinde birer liraya 
aatılan şartnamelerde yazılıdır. (897) 

542 

33 ton delikli bakır antrtu vaz çubuğunun kapalı zarfla 
münakasası 13 Nisan 933 perşembe günü saat ıs te Ankara
da idare binaımda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (835) 

513 

,Devlet Sanayi Ofisi 
Umum Mi;dürlüğünden: 

Biri yevmi 25 ton diğeri yevmi 50 ton istihsal kabiliye
tinde ve elektrikle müteharrik iki kısımdan mürekkep Unka
panı değirmenleri müşternilitile birlikte kiraya verileceğin
den talip olanlann Galatada Bankalar caddesinde Sanayi Kre 
eli Bankası binası dahilinde Devlet Sanayi Ofisine müracaat 
etmeleri ilin olunur. (889) szc 

. 

• - - -

lstanbul Gümrük eri 
Başmüdürlüğünden: 

acı l akup zade ~ ıım 
ve tirket i VaiJur!an 

İzmill' - Merain Post'1sı 

GERZE vapuru 
9 Mart ! 

lıtanbul ve Galata Gümrük binalarile ambar ve müşte- 1 
milatmm ıslaha muhtaç ve yeniden yaptmlacak olan elektrik 1 

teaiaatma ait fenni keşifname, proje ve fenni fartnameyi pa
zarlıkla acele yaptıracağız. Keşifname proje ve fenni şartna
menin fenni olduğunu aelihiyetli bir resmi dairenin de tasdi
ki laznndır. Bu suretle talip olanlann elektrik mühendisi ol 
duklarmı gösterir veaikalarile ve yüzde yedi buçuk teminab 
olan 37 ,5 lira ile birlikte pazarlığa iştirak etmek üzere 8-3-
933 tarihli çarp.roba günü saat 14 te Başmüdürlükteki ko
misyona müracaatlan. (972) 

PERŞEMBE 
Akşamı Sirkeciden hareketle 
doğru [lzmir, Antalya, Mersin ve 
Payas]a azimet ve avdet ede
cektir. Tafailit için Sirkeci'de 
Yeni han kar9111ndaki acentası 
na müracaat Te1efon: 23118 

!!lllm ............... _. 

SEYRtSEFAlN 
663 

• 
lstanbul: Liseler Alım 
Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin keame şeker

leri, İstanbul ciheti ile Kandil 1i kız mektebinin sütleri ve O s-
1 küdar ciheti mekteplerinin ekmekleri 30-3-933 tarihine mü

aadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı -
zarf usulile !'lünakasaya ko?ulmuşt1;1r ... ~a~pl~r~ mez~ 

1 giinde temınat makbuzlarıle Maarıf mudirıyetı bmaamdaki . 
komisyona müracaatlan. (87 8) 

589 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza ve mıntaka memurları 
için "583,, adet kasket ilanı 

1 - Gümrük Muhafaza ve mıntaka memurlan için 
(583) adet kasket kapalı zarfla kırdırrnağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları ki ğı:dmın tasdikli suretleri İstan
bul Gümrük Muhafaza Başm üdiriyetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaz Başmüdiriye
tinde kurulacak alım aatmı komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

4- Kırdırma 21-3-933 tarihine raslryan salı günü saat 
10 dadır. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün 
ve saatinden evvel aatmalma komisyonuna verilecektir. 

6 - Her istekli, biçi)mit bedelin % 7 ,5 ğu olan 63 liralık 
muvakkat güvenmelerile (teminat) belli saatten evvel ko
misyona gelmeleri. 

7 - Örneği lıtanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlü· 
ğündedir. istekliler orada görebilirler. 

8 - Belli olan saatte tutu bnaıı adet olan zabıt kiğıdı 
doldürulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

(913) 
550 

Nafıa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan: 

11-2-933 tarihinde pazarl ığa konulup bedeli haddi layik 
görülmeyen 2000 ton katran yağı ayni şerait altında ve ta
kas kaydile ve pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 

Pazarlık 16-3-933 tarihine müsadif perşembe günü saat 
ıs te Nafia Vekaleti Satmalma Komisyonunda icra edilecek
tir. Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 7463 
liralık teminatı muvakkateleri le komisyona muracaat etmele
ri laznndır. Talipler bu husustaki şartnameleri latanbul'dan 
Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden, Ankara'da 
Nafia Veki.leti Levazım Müdürlüğünden beş lira mukabilin
de tedarik edebilirler. (854) 537 

istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza v~ mıntaka memurlan 
için "800,, jaket llAm 

1 - Gümrük Muhafaza ve mmtaka memurlan için 
(800) adet jaket kapalı zarfla kırdırmağa konulmuttur. 

2 - Kırdırma şartları ki. ğıdmm tasdikli suretleri İstan
bul Gümrük Muhafaza Başm üdiriyetinden alınacaktır. 

3 - KD"dırrna latanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiri
yetinde kurulacak alnn satım komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

4 Kırdırma 21-3-933 tarihine raslıyan aalı günü saat 
14 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere gore gÜn 
ve aaatinden evvel aatmalma komisyona verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 600 lira· 
lık muvakkat güvenmelerile "teminat" belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

7 - Örneği İstanbul Gümrük Muhafaza Batmüdürlü
ğündedir. İstekliler orada görebilirler. 

8 - Belli olan aaatte tutulması adet olan zabıt kağıdı 
doldurulduktan aonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

(914) 
551 

F ethive· Malmüdürlü,ünden: 
Kaza balık aaydiye resminin 3 seneliği 1297 bedelle mü

zayedesi temdit edilmiştir. 7 Mart 933 tarihinde ihalesi ya-
pdacaktrr. (999) 

' 

. 

1 

' 

Mwls:u. aceata: c..lata Köprübatı B. 2362 

ŞulMı A. Sirkeci Mllhlirdar zade H . 2,3740 
~~~~~~~~~~-~ 

İZMİR - PİRE • ISKENDE
RlYE POST ASI 

''ANKARA,, 
7 Mart Sah 11 t"e. 

~~~~~~~~~-

TRABZON POST ASI 

''Cumhuriyet ,, 
8 Mart çarpmba '18 de Ga
lata nhtımmdan. 
~~~~~~~~~~~-

1ZMİR - MERSiN POST ASI 

'' KONYA 8 Mar. t• çars1m 
ba 10 da ldare rıhtımından 
'' alkarlu. 

668 

Devredilecek ihtira beratı 
" Liatik tekerlekler ve bunların uıulü 

imali" 'heldaMelô ihtira için 29 Kanun 

sani 1930 tarihinde htanbul Vilayet ce 
lileoine takdim edilip Ul96 evrak numa 
rası ile mukayyet müracaat üzerindelc:i 

hukuk bu kere batkaama derir nya ica 
ra yeriJeceğinden bu bapta fazla malü

mat edinmek iıteyen -tın lotanbul' 
da Babçek'IPll'da Tat Hanında 43-48 
numaralarda ki.in vekili H. W. Stock E
'-diye müracaat eyt-ıeri ilan olunur. 

636 

Dr. A. KUTIEL 
Karalröy B&ıııllçi fırı.. auaımda 34. 

528 

Hali Tasfiyede bulunan 
TORKIYE TOTONI..ERI 

MOŞTEREKOLMENFAA REJt 
ŞiRKETi 

ll&n 
Hali tasfiyede bulunan Ttirkiye tu 

tünleri müıterekülmenfaa Reji Şirke· 
ti hisaedararu 28 Mart 1933 tarihin
de öğleden eYVel saat 11 de Beyoğlu 
nda Tünel meydanında Metro Harun. 
da aktedilecek olan heyeti umumiye• 
ye Tasfiye memurlan tarafından da· 
vet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - 1932 senesi zarfında taafıye 

muamelitınm cereyanı hakkmda tu· 
fiyedaran tarafından verilen rapor 
murakıp raponı 31 kanunuevvel 1932 
tarihinde katedilen heaabat ve b il" n
c;onun takdim ve taıdiki. 

2 - 31 Kanunuevvel 1932 tarihin 
kadar olan müddeti idarelerinden do· 
layı tasfiyedaraıun ibrıuı, 

3 - Yeni bir tasfiyedarın tayin; 
ve tasfiyedarlann vazifelerinin tevzı~ 
heyeti umumiyeye İftirak edebilmek 
için l&akal 30 hiue:re -lilı olan hi•
aedaran nihayet 17 Mart 1933 tarihi. 
ne kadar lıiue senetlerini 

lıtanbulda Oomanlı Banka11 m'-'r· 
kesinde, 

Londrada 26 Throgmarton sokağın 
da Osmanlı Banka11 ıubeaine. 

Pariıte 7 Meyerbeer ookaiında Os 

manlı Ba•kuı tabeıU. 6 - 8 Hauo
amann bulvannda Onyon Pari.si~n 

Bankaıma, 

Berlinde: Behrenıtr. 63 sokagmdıı 
Möqö S. Bleichrödere, 

Viyanada: 1 Am. of Hof. 6, sokağın 
da Oeıterreichiache Credit - Anıtalt 

für Handel und Gewerbe'ye 
lataııl>ulda hisse senetleri tevdi e

decek hiaaedaran için tevdi mühleti
nin nihayet Türkiye kanunu mucibin
ce 20 Mart 933 tarihine kadar tem
dit edilmiştir. Hiue senetlerini tevdi 
edenlere bir makbuz verilecek ve be 
mıkhuz bilirae heyeti umumiyey" it• 
tirak edebilecektir . 

Jstanbul Befinci icra Dairesindett: 
Ediroekapıdn iki kapı araımda "15" 

No. 1ı kömürcü N at it Efendinin dük
kanında 9.3.933 pcrş.-mbe günü saat 
13 ten itibaren açılt arttınua uıulü ile 
enkas satıle.ca.ğından iateyenler.ia gôa 
terilen cün ve saatte mahallinde ha .. 
zır bulundunılaca.k mettıunına müra 

caatlan ilan ol-.... 



8 

Fev.Katade oda1ar 
3 Liradan 

itibaren 
_ .. ..... ,. 1.--.'· 

ANKARA'DA 

MlLLliET PAZARTESi 6 MART 1933 

Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat ANKARAPAL.AS 

Şarkın En Muhteşem Oteli 616 

Amerikan bar - Lokanta _ Oyun sa onu _ Danslı çay _ Hususi salonlar - Kalton _ Band orkestrası daimi 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
lıdır, kendiliOinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık
lı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı veSATIE MA~AZALARI 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Harı fıtanbul 

ihtiyat ve ~ermayesi: (1.000.000} Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirki~e İt Bankası tarafından tetkil olunmuıtur, İdare meclisi ve müdürler 
beyeti ve Dıem•rlan kimilen Türklerden mürekk ep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. T6rkiyenin lııer taraho.da (20ll) ü geçea acentalarının hepal Türktür. Tür
klyenin en mUhim müesseselerinin vebankalarımn sigortalat'ıaı icra etmekteclJr. 

~angın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııgortalarını en iyi ıeraitl e yapar. Huar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla 6der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 477 

il 

Yeni model Allegro 
Bfr veya iki yQ ıll blçaklan 
evvela tap •Or1me' ve 
badehu k•yıı Oı:ertnde:n 

EeÇlrrne.k IU tttlyle b iler. 
Eyi t tl'&f ola bilmek • • • 
için herka. lUımdtr~ 

MQhlmte.ke:mmGlaL ~ 
Heryerde utılır. 

Urauml •"11talan : 

8urkhard Oantenbeln ve Şs• 
Galata-Stambul 

Edebiyat 
Fakültesi 
Rei5Jf~i ~en: 

' Edebiyat fakültesi coğrafya 
zümresine mü~~aka ile bir \ 
müderris muavıru alınacaktır. 
Şartları anlamak istiyen talip 
lerin Edebiyat fakültesine mü 
racaatları ilan olunur. (989) 

1 .. Mr. h..umandanlıjı 1 
Cntına.lm?. kom . ı·a,1aTı 

Harp Akademisinin dört 
motosikletile dört bisikleti pa 
zarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 11-3-933 cumartesi 
Merkez Kumandanhğı Satı
nalma Komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin belli vak
tinde komisyonda bulunmala 
rı. (531) (997) 

Ordu için 250 mesaha şeridi 
ve mahfazası l 1-3-933 cumar 
tesi günü saat 14 de pazarlık
la satm alınacaktır. İsteklile
rin şartname ve örneğini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala 
rı. (532) (998) ........ 

Hava birlikleri için 12566 
adet muhtelif makara 9-3-933 
perşembe günü saat 11 de pa
zarlıkla satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartname ve örnekle 
rini görmek için her gün ve pa 
zarlığa girişeceklerin belli vak 
tinde komisyonda hazır bulun 
malan. (528) (995) 

* * * Levazım Yollama müdürlü-
ğüne ait 20 No. lı hamule mo
törü 8-3-933 çarşamba günü 
saat 14,30 da plazarlıkla tamir 
ettirilecektir. İsteklilerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (526) (994) 

f: * -;· 
81 kalem muhtelif cins eşya 

26-3-933 perşembe gÜnÜ sah 
laoaktır. lst~klilerin komisyo
na müracat>A.:ları. (529 (996) 

GRlPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah bir kate 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

Vilcudünüze gripe karşl en kuvvetli sll Ahı vermiş olursunu1. MiDEYi 
ve 1-:ALBI KAT'IYYFN YO RMAZ - 6 ve 12 b5• ;ı; kutulan istev in iz. 23 1 

G R AS 1 T T ..c-ı 
Türk Seyahat Şirketi 

G11late, Rıht·m Caddesi, Kefeli Han No. 45 
Dünyanın her tarafında t eşkilatı olan seyahat ~·rketlerinden 

birinin sah k müdirlerinden ANTUAN DENARDO Efendi 
tnrd ndan idare edilme!<te ·1ir. 

TEdEZZÜHLER f REN, TAYYARE 

EV EŞYASI 
NAKLiYATI 

DÜNYANIN HER 
TARAFINA EŞYA 
VE BAGAJ NAK-

LİY A 11 

ŞEHiR DAHiLiN
DE VE HARİCE 
TENEZZÜHLER 
TERTİP EDER 

UMUM VAPUR ve OTO-

TAYYARE 

VAPUR 

SiGORTA 

TÜRK 

SEYAHAT 

ŞİRKETİ 

BÜS BlLETLER1-
N1Z 1Ç1N 

42643 
Telefon ediniz 

MECCANEN 
iZAHAT ·---GÖTÜRÜ 

SEYAHAT 

GRUP HALiNDE 
SEYAHATLER 

TERTiP EDER. 
Seyah.tler için her türlü teshi!At gösterir dünyanın h" tarafında otel odaları 

temin ve her nevi sigorta lşlerile i~tigal eder. 
Dıha miitem'l'İm i7.>ha ı için GRASITT Şirker'n • Telefon ediniz. 

Telefon: 42643 • 
Ecnebi memleketlerdeki 

Bloke dövizleri hakkında 

iktısat Vekaletinden: 
Türk ihracat tacirlerinin ecnebi memleketlere yapımı ol

dukları ihracat dövizlerinin muhtelif memleketlerde 1-1-933 
iptidasına kadar bloke kalmış olanları hakkında tedabir itti
hazı düşünülmektedir. Alakadarların hariçte Bloke kalmış o
lan dövizlerinin miktarile mah İyeti ve hangi memlekette Blo 
ke edildiğini, hangi tarihten i tibaren Bloke kaldı~ , angi 

bankalarda bulunduğunu, ve hangi satışın dövizi olduğunu 
ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında lktııat Vekaletine 
tahriren bildirmeleri ilin olu nur. (947) 

Ankara: Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden: 

1 - Zabıta. memurları için yaptırdacak asgari 1000 aza
mi 1637 kat elbise "pantalon caket" 20 gÜn müddetle ve kap 
alı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 

2 - İhale 26 Mart 933 pazar gÜnÜ saat on dörtte Emni
yet İşleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet İşleri U
mum Müdürlüğünden ve lstanbul'da Emniyet Müdürlüğün
den istekliler her gün öğrenebilirler. · 

4 - İsteklilerin 1596 lira 8 kuruştan ibaret muvakkat te
minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet 
İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (992) 

Gazetecüik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Süt 
veren 

annelere Fosf ark Mal Hül8sası 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

• 
Istanbul e Trakya 

Anonim 
Şeker Fabrikaları 

Türk Şirketinden: 
Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

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

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon:244 7~ö 79 1 

ı 


