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Kim 
Mütecavizdir? Bursa'da Yeniden o·· rt 

Silahlan azaltm• konferansın 
da Sovyeı Rusya murahhulan 
tarafından ileri sürülen teklif· 
!erin bir huıusiyeti basit olma· 
!arıdır. Bir kaç sene evvel, Si· 
~ahları azaltma konferansında 
ılk söz alan Rus murahhası, 
sili.hlann büsbütün ilgasını 
teklif etmişti. Filhakika sili.b· 
l~rı azaltmak için bin bir kom· 
b~nezon düşünülürken, herkı: 
sın şikayetçi olduğu bu vazı· 
Yetj kökünden halletmek daha 
lıasit bir iştir. Yani 11ili.blan 
biisbütün ilga etmek, azalt· 
llıaktan daha kolay görünüyor. 
Ancak Cenevrede Rus murah· 
hasının teklifi kabul edilmek 
§Öyle dursun, bilakis hüsnü ni· 
Yetinden şüphe edildi. 
. On günden beri Ce~:vrede 
ıçtimalarına başlayan Sılablan 
azaltma konferasında M. Lit· 
'l>İnof diğer bir meselede silah· 
ları büsbütün ilga etmek kadar 
basit olan bir teklif ileri sür
dü. Malumdur ki te<:avüze 
ınaruz kalan devlet hakkın· 
de. bir takım zecri tedbirler a· 
lınması mevzuu bahistir. Gerek 
Milletler cemiyetinin misakı, 
gerek Kellogg misakı "müte
caviz" devletten bahsetmekte
dir. Sonra Kellogg misakı har 
bi iJga etmekle beraber, müda· 
faa için silah kullanmağı meş· 
ru addediyor. Acaba silaha sa· 
rılan bir devlet ne zaman mü· 
tecavizdir? 

işte Rus Hariciye komiıeri 
Cenevrede irat ettiği bir nutuk
ta mütecaviz devleti tarif edi· 
yor: Lltvinofa göre bir devlet 
iki şekilde ınütecaviz add.edi· 
lebilir: 

1 - Harp ilin etınekle. 
2 - Harp ilan etmeden biT 

devletin hududunu geçmekle. 

1 

Mevkuflar Borsada 
muhakeme edilecek 

Dün de 4 kişi tevkif edildi 

Tahkikatın daha bir kaç gün 
muhtemeldir •• • 

surmesı 

' 

Aydmda Bursa hadisen aleyhine 
miting te:ıahürahnda Fı.rka Reisi 

nutvk aöylerken 

BURSA, 11 (Telefonla) -
Hadiıe faillerine ait zabıta tah 
kikatı bitınit, istiçvap edilen 
mevkuflar, raporlarile birlikte 
Müddei umum"Jiğe gönderil· 
mitlerdir. Şimdiye kadar 200 
den fazla kimsenin ifade'e-'ne 
müracaat edildiği anlaşılmıştır. 

Bugün de, Diyanet işleri reia 
liğinin emrile bişından ıorgı 
çıkarılan Ulucami hatibi hafız \ 
Tevfik ile kasap Yusuf, Kay• 
yum vekili Yusuf ve Arnav .. t 
Tevfik ismindfki e~has tevkif 
edilıni{lerdir. Mevkuflar, umu
mi hapiaa:-:. . . · e sev1<e"ı~c1.1er. 

Cereyaııi hale nazaran tah· 
kikat safahatının birkaç gün 
daha devam ed•c~ği anlaşıl· 
maktadır. Me,fwflann muha· 
l.t..aıeleri Bursa' da rüyet edile
cektir. 

Aydındaki miting 
'.AYDIN, (Mill'yet) - Bur 

sada birkaç beyinsiz yobaz n 
milli dilimize karşı çıkardıkları 
irtica hareketini tel'in için Ay• 
dmlılarm Çartamba günü bir 
tezahürat yapacaklannı tel ya• 
zımla bild'rmiıtim. 

Bu tezahür dün çok heyecan 
lı oldu. Bununla bütün Aydm 
gençliği alakadar oldular. 

Daha saat 12 den itibaren 
herkes mağazasını, dükkanım 
kapamağa ve fırka ve halkevi 
önüne toplanmağa başladiar. 
Saat 13 de mağaza ve dükki.n-

(Dovaını 6 mcı ..mf'ed•) 

23 gün kan köpüren 
Sakaryaya eş Maraş! 

ilk evvel harp ilan eden 
devletin mütecaviz telakki edir 
lebileceğine fÜphe yoktur. Anr 
cak devletlerin bunclan böyle 
harp ilan edecekleri fÜpheli· 
dir. Müatakbel harpler ilansız 
olacaktır. Japonya da g&ııter 
miştir ki bir devlet harp ilin 
etmeden pek ili. muharebe ya· 
pabilir. 

tkind noktaya, yani harp Kılıç Ali B. in mühim bir nutku 
ilan etme~en .~arek~te geçen 

"Bizden sonra geleceklere hiç bir ıey 
bırakmamıı olaak bile, sarsılmaz bir 

istikbal, böyle bir tarih bırakıyoruz .• 

bir devletın ınutecavız telakki 
edilebilip e~.le~i~eceğiııe ge
lince; asıl ınuşkulat burada baş 
gösteriyor. Hem?n §unu aöy· 
!emek 18.zımdır ki hu terııit al
tında bir devletin ne zaman 
mütecaviz olduğunu tayin e- Gaziantep meb'uıu Kılıç Ali 

ıik h Bey Mara§ kurtuluş günü müna 
derken asker sa aama ~betile ıayanı dikkat bir nutuk 
intikal edilmiş oluyor. Na· ı:~t. etıniıtir. Metnini elde etti
polyon muharebelerinden be- l'Dnıa bu nutku aynen dercediyo
ri askerlerin kabul ettiği '-• 
düsturlardan biri de ş~ur: liıh ~~i~·ıt1'-~raılılarl Yurt, kan ıi
En iyi müdafaa taarruza d" .. u u kardeıleriml On dör' 

d:::=. .~e~a &'Özleriniz aydın, yıl 
geçmektir. Almanya, Bü• E ::~z k':':tlu .~taun! 
yük harpte Belçikadan geçe- çağlı~anl~'.°1T~t bağlı, CO§kun 
rek Fransaya taıirru:ı ettig"i za· d d"k 1 Peaı arılan baım· 

anı oanAhırd - ki 
man Alman askerleri Fransa· ı y· · ·k· agı çocu a-

ed. nd" ırmlı '1 ı &'Ün, yinni iki gece 
ya taarruz ıyorlardı amma upnan ar a penre .. 

1 
• • • .. .. ,, .. di >: pençeye, go-

memleket enm müdafaa edi· iü• ıo,.uıe. f dıte bo· 1 
E 

.... ıı 1 y· . .. .. guıan ann 
yorlardı. ğer seri bir hareket- 011~ an. k"~ uç ıun, yinni üç 
1 F 

t ıece kan opuren Saka~ k e ransaya aarruz edip te 1 •1 -3anın ar 
h 1 det en. 

tecavüze azır anan Franuz Ben de sizinle iki ••tır k 
askerlerini imh.a etrneğe teıeb- mak iaterim. on"!
büı etmeselerdı. Rusya hazır Sizinle iJ? •. •~tır.. !;<onutabiJ. 
lrklannı bitirdi~ten, Şark cep- mek için benlıgınıı, gozuınü, iç he 
hesinden tazyike baıladıktan yecanım on d.?rt 7:11 öncey! çevi- Kılıç Ali Bey 
aonra Almanya mağlup o!mu• riyonım. O gunlerı, 0 gunle~n \ bir Türk tarihidir. Biliniz ki Ma
ckmekti. Binaenaleyh go""ru"nu··~ her kahramanlıkt":n_ço~ daha.;.. rllflı; dünyanın her öbür ucunda 

tün olan hadiselerım bır kere da. ha~tl t kd' 1 t kd' 1 b'l" 
Y ki b taarruza h d' . • ı·~ e, a ır e, a ıa e ı ın· 

or a:ı:an a:ı:~rla· ha içimde alevlen ırıyorum.. nııı dünyaya sığmaz kahramanı-
ııan kuvvetleri daha seri bir ta· Benliğimi o günlere veıy~en, dır. Maraşlılar, ben Mara§ kadını 
ıı.rruz harek.~tile .~mha etmek, gözlerimi ıimdi yum';1P o gun ere tanırun ki aol eli yepyeni evini i· 
tecavüz degıl mudafaadır açarken tarihimin içınde ve ken- f~ret ediyordu ve sağ eli bir ib-

Diğ~r taraft~_n bir d~Jet di içimde gördüğüm manzara~ar rıt Petrol taııyordu. Bu kadının 
hududunu teca~ etmek her çoktur. Hayallerin, ef~elerm, er eği ıehit olmuştu. Bu kadının 

. t l'k hakikatlerin çok üstündedır. vatanın~ düpnanlar aıfmnııı bize 
ııı.man ~~tec;a~ız e a ki edi· Arkadaılarl a~eı edı)'.~rlardı. Vaziyet çetin· 
lemiyecegı gibı, hazan budu· Belki o günlerin içinde bulu· dbı. Bud Td~k .Maraılı Türk kadın 
~u atmadan m~t~.viz vaziye- nanlarmız vardır. Fakat sanırım ana e ! ki: 
tıne geçmek muınkündür. Oy- ki bulunmayanlannız daha çok• - Be_nım eviın kaldıkça bun. 
le bir vaziyet tasaVVUr edilsin . tur. Dünyaya henüz gelmeyiıleri, lan teılım ":1~ak zordur. Al ıu 
ki, kom•u bir devlet harp ı"çı"n veya henüz bebe oluılan onları gaz tekne:e~ını, Yeni eviıne dök 

~ bundan mahrum etmiıtir. ve Y.a • vım !ansın, aonra arka· 
hazırlanıyor. Seferberlik ilin F•k•t arkadatlarl daki taştan du§!Dan kaleai mey-
.ediyor. Topladığı ukerlerini Biliniz ki.. dana çıkar, 0 zaman Ya gebertir-
ıilihlıyor. Hudutlara sevkedi· Biliniz ki Maraş; b&Jh batma (Devam• 6 ın<> oıahifede) 
Yor. Harp ilan etmiyor di}'t!I, 1 !!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!~!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!~!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!! 
mükabil tarafın ellerini bagv • let dı"g'er devi t' h d 1 J e ın u ut annı 
ayıp ta bu hazırlıklara karşı kendi hudutlarının tecavüze uıi 

lakayt kalması mümkün mü· ~a.yacağmdan korkar da onun 
dür? 1b~ın t~vü:ı: eder. Eğer öyle 
• Ancak şunu kabul etmek ~r vazıyet ~asri olursa ki biç 
lazımdır ki bu nevi vaziyetler, hır devlet dıger devletin hudut· 
tugünkü gibi bir devlet için larını tecavüz edemez; 0 halde 
udutları tecavüz etmek müm· hudut tecavüz etmek bütün 

kün olduğu şerait altında ta· dünyaya karşı harp ilan etme
aavvur edilebilir. Y • i de • "e mu di bit 

Sovyet Hariciye komiseri Lit· 
vinofun teklifi bütün devlet· 
ler tarafından kabul edilecek 
olursa böyle bir vaziyet hasıl 
olabilir. Ancak bu, yalnız ku· 
ru bir söze istinat ettikçe, aca· 
ba harbin büsbütün ilgası hak· 
kındaki taahhütten daha büyük 
bir kıymeti haiz olabilir mi? 

Gazi Hz. 
Reuicümhur Hz. Jün alı· 

şcıma lıad ar Dolıtıtıbahçe 
Sarayındaki mesai bürola· 
nnda meşgul olmuşlar, hiç 
bir tarafa çıkmamıflarJır. 

Gazi Hz. nin bugün1erde 
bazı müessesatı zıyaret e
deceklerine ihtimal veril· 
mektedir. 

Dün de bazı yerli- ve ec· 
nebi zevat saraya ğıderek 
açılan defteri mah~usu İm· 
zalamalı. suretile Reisicüm· 
hur Hz. ne bilvasıta ... tazim· 
lerini arzetmişlerdir. 

Tayyare· 
Piyangosu 

En büyük ikramiye 
dün çık'tı 

On dördüncü tertip Cayyare piyan 
gosunun birinci kqidesi dün Darül
fünun konferans salonunda başla-
Dll§br. • 

Dünkü kqidede en biir\ik ikramİ· 

ye olan 30000 liraldc iİ.ramiye 23084 
numaralı bilete İsabet ebniıtir. 

Dün numara dolabından 600 nu· 
mara çekilmiştir. Bugüıı de öğleden 
ıonra 400 numara çekılecektir. Bu 
400 nımıanı çekildikt.,,. ııonra ıunor
t.i kefidesi yapdacaktır Amortiler 
fÖyle çekilecektir: 

llaamiyelerin keşideol bittikten 
ııonra ikramiye dolabına O dan 99 nu 
maraya kadar yüztane rakam atıla
caktır. Bu yüı. rakamdan 6 taneai çe 
kilecektir. Çıkan rakamlar ne ise aon 
iki rakamı bunlarla biten numaralar 
İki§eT lira alacaklardır. 

Bilfarz dolaptan (16), (98), (00), 
(54), (32), (63) rakıımlan çıkarııa 
bu numaralarla nihayetlenen bütün 
biletler amorti kazanıruf olacak~ 
dır. Dünkü kefidede kazanan numa
ralar yedinci oayfamızdadır. • 

Ergani 
istikrazı 

ANKARA, 11 (Milliyet) 
Erganı i.tikrazı için Merkez 
Bankaaile Maliye Vek&.letinin 
aktedeceği mukavele projeai 
hazırlanmıttır. 

Mukave~ bugünlerde imza 
edilecektir. 

Efgan Kıralının 
kardeıl 

ANKARA, 11 (Milliyet) -
Efgan kralının kardeşinin ya· 
landa memleketimizde geleceği 
ne d'ai.r burada hiç bir malılmat 
yoktur. 

Kahireden ·gelen 
murahhaslar 

Kahire'de toplanan Demir 
yollar kongresine ittirak ettik
ten sonra tehrimize gelen eaıe
bi murahhaslar, dün akşamki 
ekspresle memleketlerine dön· 
mu§lerdir. 

l\'lilliyet'in 
Yıldönümü 

Dün "Milliyet" in sekizinci 
yıl dönümü idi. Bu münasebet· 
le Milliyet tahrir ailesiı. Eden 
lokantasında toplanarak bu 
mes'ut günü tes'it etmişler 
dir. Sekiz seneden beri muhte
rem karilerinin teveccüh ve 
muhabbetlerine dayanan Mil· 
liyet, bundan böyle de netim-
vazife1ini ·· 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Daha evkif • 1 

Hakem heyetinin 2 net, Tokallıyandakl halkın birinci ve Tilrkfye gilzeli 
• ettikleri Feriha H. sanda/iye llıtünde kendisini halka arzedlgor 

iki güzel tekrar ve yeni bir jü 
karşısına çıkarılacak mı? 

Nadi Bey karar kat'idir, değişemez .. diyo 

Hakemler ne diyorlar? _ İntihapta karışık 
oldu mu? - Aka'nın yeni beyanatı 

Aka Gündüz Bey müsabakaların menedilmesi için Me 
teklifte bulunacak 

Son dakika: Güzellik intihabı tecdit edilly 
intihapta balunmıyan 

ler de Vamttf 
Diğer taraftan Hakem h 

(Dnamı 6 mcı aahiled• 

lstubul n Türkiye &'Üzeli inb1ıa· yetinin tekrar toplanarak Feriha ve 
bmdan çıkan hadiseden dün bahıet- Nuire H. lar hakkında yeni bir ka
ıni,tik. Hakem Heyetine dahil bulu- rar vennesini pyani temenni görü
nen Halit Ziya B. lıtanbul güzeli yorum. Hakem heyeti aza•mdan o
intihabmda birinci defada 45 No. h lan refikam da ayni fikirdedir." 

-=================~----~======---~ 

Tek kitap meselesi 
den kitapçılar telaş 
iki grupa ayrıldılar, vekil 

birer rapor gönderecekle 
\ llk mekteplerde okutulan 

1 kitaplann tek kitap usulü ile 

Hakem heyetinden Cenap 
Şahabeddin Bey 

Bır.- (Feriha) H. ın kazancbfnıı, 
aonra yapılan teklif üzerine ikinci 
defa valô olan seçmede Nazire H.m 
birinci ve Feriha H. m ikinci geldik
lerini söylemiıti. Hakem Heyetinden 
Şairi azam Aftülhak Hamit B. de, 
F eriba H. m ıtanbul güzeli seçildi
ğini, ye Nazire H. m kazandığı ilin 
edildiğini, bu neticenin balkı da, ha
kem heyetini de memnun ebnediği
ni, yegane çarenin Feriha ve Nazire 
H. lann yan yana ikinci defa hakem 
heyeti buzunına çıkarılmuı olacağJ
nı beyan etmiıti. 

Muhiddin B. biT fe)I ~yle
miyor 

Biz bu -ıe hakkında hakem 
heyetini tetkil eden diğer muhtelif 
zevat ile de görü,tük. Bu maksatla 
Hakem heyeti reilİ ııfatile evveli 
Vali Muhittin B. e müracaat ettik. 
Muhittin B. kendiıinin sureti mnu
miyede bazı noktalarda müıtenkif 
kaldığını ve bazı noktalarda muvafa
kat reyi vermiı oldufunu söylemit 
ve Nazire • Feriha H. lar meselesine 
dair bir t"Y söylemek latemediiini 
ilive etmiıtir. , 

izzet Melih B. ve refiktuı ne 
diyorlar! 

Hakem heyetine dahil bulunan iz
zet Melih B. yapbğnnız müracaata 
cevaben ıunlan söylemiıtir: 

yapılması hakkında Maarif 
Vekaletinin verdiği karar la
tanbul kitapçılarını telata dü
türmü,tür. Bu karardan mem
nun olan kitapçı adedi 25 ka
dardır. Fakat bunlar sermaye
leri nispeten az olan kitapçı
lardır. Tek kitap usulünden 
memnun olmıyan kitapçı ade
di ise, diğerlerinin yarısı ka-

CDnanu e mcı ıa.hifede) Kitapçılardan Sudi ııe Hal" 

Bey (Gazeteyi okuyarak) - Esbak na;z;ırlardon Kamber P 
)lengesi, mahkemei temyiz a.zayı sabıkasından Bican Beyin halo 
torunu, babı meıihat kwlemayı memurininden Eulİ)la Efendinin 
ıireıi, tücc<JTanı mutebereden Kınnabi .zade Medet Efendinin h 
si fÜerayı benamdan Meftun Beyin va/deleri, salihatı nisuandan 
ıüm Hanım k~ıldan rıelat ehnİftİr. 
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Tarihi tefrika: 95 

93 felaketleri 
IC HABERLER f iilrllN .... - ~ ' , ... ~' ..... _ .: 

ve Ignatief 
Mesele Vükela Meclisine 

arzedildi! 

Müthiş 
Bir infilak 

120 bin metre mika
bı gaz ateş aldı 

'' Almanyaya eski 
azametini vereceğim,, 

Sıvas - Erzurum ha 
• • • hnın ır.1ası ıçın 

-

KOLONYA, 11. A. A. - Surel>-
Bitler bir nutuk daha söyledi AmeTikan grupu ile yapılan 

müzakerat neticeleniyor Makam boş kalmlf demektir. 
Ali Osinan hanedanının bunca 
asırlık hakkı olan saltanat hu
kukunun Rüştü ve Mitat Pqa
lar tarafından gaspolunduğunu 
görüyorlar. Bu hale uzaktan 
seyirci bulunmağı, ses çıkar 
mar.ıağı havsalalarma 11ğdıra· 
mıyorlar. 

Gibi yemlemelerle ıöze bq· 
ladı: 

- Sultan Murat Madem ki 
de\·leti idare edemiyecek dere
cede hastadır; madem ki iyi)e
teceğine ümitler kesil.mit, ta
bipler rapor vermi•tir; tahttan 
çekilmesi zaruridir. Diğer ta
raftan Sultan Azizin tahttan 
indirilmesi ıne9rutiyeti ili.n 
maksadile olmuftu. Veliaht 
Hazretleri ise bunun il.anım 
i.ıstlerine alıyorlar. Böyleyken, 
kendilerini tahta çıkarmamak· 
ta urann manası nedir? Bu gi. 
dı,ten 'üphe etmemek müm
kün üdür? 

Fakat korı ___ m ki ı_L_ı bu"'"' ruck yakınında kain Neur.kirchen is BERLlN l l (AA ) H" 
ıo..cı .... uw. 1 

-· mindeki küçük sanayi tehrinin bü- ak' · · - ıt-
mazlar. Böyle bir feyİn tarihi· yiilı: ıuome-•unda bir infilik ol- ler dün şanı Spor sarayında 
miıı:de emsali yoktur. Reda muıtur. infilak neticesinde birçok a- bir nutuk söylemi,tir. Muma
Paı-. Ye onlu veliaht hazretle- melelerin evleri harap olmuıtur. 200 ileyhin, başvekil olduğu gün
rinin cülU.una taraftar olduk- kitinin öldüğü •e 2000 kişinin yara- den beri Nazi fırkası sıfatile 
lan gibi, ülema takımı da ~ !andığı tahmin edilmektedir ve üniforma ile söylediği ilk 
fikirdedirler. Böyle bir vazı· Neukirchen • Sarre.lt. A.. A. - nutkudur. 

--"'- Neuııkirchen gu deposunda YUlrua 
yette iti sa•saklamak, bu na;nı< gelen infilik 200 kitinin ölmesine, Salonda mühim bir sami-
zamanda bir de saltanat 'kav· yüzlerce kişinin yaralanmasına sebe in kütlesi var idi. llk sırada 
gaama meydan vermek olur biyet vermek suretile şehirde mühim İtalya, İngiltere, Amerika se-
diye korkuyonım. zayiat yapmqlır. firleri, İngiliz VP. Japon diplo-

Cevabile sadrazamı ve ibti- Gazometre 85 metre uzunluğunda matları yer almıa idi. 
lalci devlet adaırunr tafırtb. olup 120 bin metre mikihi pz ihtiYa 

etmekte idi. Hitler, mutat meraaime 
Hakikaten itler çok kanır Yalanda bulunan benzol fabrikası tevfikan, bir çok bayraklar a-

nuttı. Sırbistanda ordumuz A- ela Berhava olmuştur. Gazometreyi d · · 
I_, __ . uh -L--·ı -• t·-'-'' eden ç·'"- '-'tle, 800 -~ .... _ rasın an ıçerı girmiftir· Bu 
"""'ınaç m areuear e me,11 ... · ~- ""'' IU u-~v d N ., . 

tifaa bder ı:..t--·· ve aoma • ...ı..:0 sıra a azı erın marsları te-dü, Sırptann bu en müstahkem •u~ ...... ı · 
___ '-'- üzerine dü•erek mühim hasarata ae- rennüm o unmuştur. mevkide de tutunamıyıu;aJUll- • 

bebiyet .. ermittir. Mutadı hilafına bu defa rını anlıyan Rusya. artık açrk· N k' b · t •----" eun ırc en ıı asyonu uuuaıuue nutkunu } azmıt olan Hitler, 
tan açığa müdahaleye kalk- enkaz albnda kalmqlll'. • 
mıftr. lgnatief, her gün bir ta· Münabli.t yollan birçok yeri«- Almanyanm hezimetinden, 
raftan sefirleri, bir taraftan vü de harap olmut oldufundan yapıla- müstemlekelerini ve donan
kel&.yı hemen bir mütarete ak· cak moavenetler t..ııhür etmektedir masınr kaybetmesinden meı'-

~ Şebirdelci ve cinnndaki hastane- ul bulunan ınarksizme kartı ti için zorlayıp auruyordu. ı L--·-'--'- dol tu 1-""lan er naauwu.. muş r. nma tesis edilmi, olan milliyetçi 
Kumu büyük elçi, vukuab ııürültüsü Maıılıeim, Kauruhe ve sosyalist fırkasının tarihin? ha· 

çok yakından takip ediyordu. Heidelberıı'den ioitilmittir. 
B. k ünd be d NEUNKIRCHEN, 11. A. A. tırlatmıthr. ır aç g" en ri sa razama 1 
ve ha• ·-;ve nazırına: Tahlis İtleri devam etmektedir, ilk, Mu.mai eyh demittir ki: 

v 1 d · 1 1 d end;•elere rağmen yeni hiçbir infilak Marksıstler, enfl••yon tarı"ki-' o un a soz P.r e avaamı - Saltanatın değitmesi üze ~ -
ku etlendirmeg" e çalıttı veni- ri~ yenı· itimatnamelen"mı"zi olmamqtır. le milleti mahvetmi9lerdir. • - Enkaz altından 49 ölü çıkanlırut· 
hay t viikela hu cülU. itini u- takdim için it'ar bekliyoruz. br. Ağır surette yaralananların 250 Hitler, iktidar mevkiini 14 
zatırlarsa a•ker kuvvetile yap- Ne zaman ve kime itimatname! olduiu söylenmeı<tedir. senelik enkuı kaldırmak için 
tırmak üzPre Serasker Kayma vereceğimizi bize bildirmenizi Cuma gecesi bütün ıehri kaplamı§ kabul etmi•tir. 
k d ld · ecl · olan kanuılık clolayiıile tahlis itleri- Nazilerin reı"sı' demı"ttı"r kı" .· mm an wz a ı. nca enz. ne saatlerce fasili vennek mecbun-

lşlerin bu kadar karı,tığmı, Diyordu. yeti basıl olmuftur. iktidar ınevkiinde yalnız 
goren Rüstü vP Mitat Paşalar itlerin artrk yola girdiğini Ölüleri ve yaralıları, enkaz albn- kanunlardan, tabiattan ve tec 
nilıay· et ~eseleyi Vükela Mec- h.issedince, Nelido. ru yerine vıe .• - cbn çıkarmak iç.in metalderle mü- rübeden mülhem olacağım 

1 
kil b k k 1 1 k c:ehbez yardmı takunlan vücude ge- k ·zm mb• fi , (isine arzetmeg" e mecbur oldu- ıra ara , ta ıma, t a. m~ . ~- mar sı .,. ı ıını ar araım-

. zere Petersburg a gıtmıcfü, tirilmiştir. Manzara, korkunç idi. daki mücadele nazariyesinden 
!ar Mecl S mu.· zakereye ba•lar T Her dokikada harap evlerin enka- d .. '! ,, 

• · 
1 

• • N licl f d "rdh ·.. -b ·•I maz, RPdif Pasa, Veliaht .~ ob"kustdasm aki~ b~o ~!_u· zı altmdan bir talmn ölüler ç.ıkarıb- egı · h 
1 H . J;"f d' . · . ti . nu tat ı e en ze ır çıraıdı. yor. Yeni ükümet, Almanyaya 

mantarı olan marksistleri ta
mamen imba edinceye kadar 
mücadele edecektir. 

Son derecede tiddetle alkıt 
lanan Hitler, ~öyle bağırmıt
tır: 

"Milletin timsali olan eski 
<•• dumuzu daima dütünmeli
yiz. Millet kendi mukaddera. 
tını k•mdi tayin etmelidir." 

Nutkun nihayeti sürekli al
k"larla kaJ1ılanmı,tır. 

· Bundan sonra Nazilerin 
hiicum kıtaatının marşları ça
lınmıstır. 

İntihabat hazırlıkları 

BERLIN, (A.A.) - Fild 
marefal von Mackensen, İnıpa 
ratorluk intihap listesinin ba
tında bulunmaktadır. 

ah 8 K 
.... 

Siy • eyaz- ırmızı mu-
cadele cephesi", milliyetçi Al
manlarla Çelik miğferliler tef
kilatının vücude getirmi' ol
dukları intihap blokuna veri
len isimdir. 

Bu bloka, şimdiye kadar 
bu gruplara resmen kaydedil
memi~ olan M. von Papen gi
bi zevat iltihak edecektir. 

M. von Papen'in ismi, impa 
ratorluk listesinde ikinci, me
sai nu~ırı ve Çelik miğferliler 
reisi M. Seldte'nin ismi de ü
çüncii olacaktır. 

M. Hindenburg, ayni blo
kun arrondismanlara ait liste
nin bafında gelecektir. 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Sıvaa - Erzurum hattının in
ııaaı etrafında en müsait teklifi yapan Amerika grupu ile 
Nafia Vekaleti arasında müzakere müsait bir safhadadır. Mü
zakerenin az zamanda neticeleneceği ümit ediliyor. 

Grupun 940 senesine kadar inşasını deruhte edec<!ği h t
lar 700 kilometreye )akındır. 

Sıvas - Erzuru~ hattının uzunluğu 500 kilometreyi mü
tecavizdir. 

Ayni hatta mülhak olarak intası mukarrer ikinci bat ta yüz 
elli ldlometredir. Bu hat Divriği civarında münasip bir nok
tadan başlayarak Malatyaya gidecektir. 

939 senesinde hat Erzuruına 940 senesinde de mülhak hat 
Malatyaya varacakbr, Taksitlerin tediyesi 937 de ba9lıyacak 
on dört senede ödenecektir. Bu hatların i~ı altınıt milyon 
liraya labil olacaktır. 

Resmi ıstılahların tespiti 
ANKARA, 11. (Milliyet) - Resmi ııblahlar komiıyonuna 

B~vekilet netriyat müdürü Emrullah B. reiı seçilmittir. Ko
mısyon. mesai tarzını tesbit etmittir. 

Yerden karara göre her vekalet kendi ntdahlarını tesbit 
ettikten sonra koıniayona •erecektir. 

Ankara-Digarıbekir hava seferi 
ANKARA, 11. (Milliyet) - Ankara ile Diyanbekir araam

da ifleyecek olan Yunker tayyaresi bugün Eak~ehirden geldi. 

Nevgork kar tabakasile örtülü 
NEVYORK, 11 (A.A.) - Şehrin her tarafı kalın bir kar 

tabakası ile örtülmüttür. Bu kadı.r fazla kar yağması bir çok 
senelerden beri görülmemittir. 

lzmir C. H. Fırkası kongresi 
IZMİR, 11 (A.A.) - C. H. fırkası vilayet kongresi bugün 

müzakerelerini bitimıi~tir.Kongrenir• çalışması dört gün sürmüt 
tür. Kongre bir çok faydalı kararlar allDlfhr. Kongre, umumi 
kongreye gidecek murahhasları köylerden ıeçmiJtir. 

ı. al:' t • en mm mezıye. ?r!n Onu da mütemadiyen her ta· Bu sabah aaat 6 da felakete bütün eski azametini iade edecektir. 
< rlen bahsederek kendısın'.n raftan ateşe körükle gidiyordu. efradile kurban gitmi, olan hir aile , Bunun için de memleketin düf 

tahta .. çıkar.ılın. asını teklif etti. Damat Mahmut Pata. Ah- ortava çıkanldı. 1 --------------------
bd 1 d k Sul Şehir, cehennemi bir manzara ar-

u ıamı ın gere tan dülhamitten cevap getirdi. Ve- zetmdrtedir. Her y ... de insanın aya- Vazı•yet 

Yon Litzmann'dan 46 gün 
büyük olan von Mackensen, 
ihtimal Reichstag'a en Yatlı a
za sıfatile riyaset edecektir. ltalya'da 

Kalpazanlar 
İtalyanların bir 

tekzibi ( 

ziz devrindeki iki yüzlü siya- liaht birden bire cel&.detlenmit fı cam parçalanna, tuğla yığınlan-
11 seti, gerek fU üç aylık veliahtli ti. Cevap, sert ve kat'i idi: na. tasviri gayrikabil bir surette bir- l 

ili e nasında cevirdiği dolap.. - Ben öyle niybaet, vesa· birine ı.an,mı, demir parç.)arma Fena aşıyor 
I• lar, h"r cok vükelaca biliniyor- yet, filin tanımam. Eğer üç çarpıyor. 

Korsanlık 
Yapacaklardı 

ROMA, 11. A. A. - Zabita iki 
kalpazan yakalamııtır. Bunlar, Fran 
sacla, lıviçrede ve Almanyada 
Z.000.000 liret Ye dolarlık kalp para 
s6naü.t olan lııir ~a efw d d·n-du. f kat Se•asker Kaymaka- güne kadar Sultan Muradı /nfllAk nasıl oukua geldi? 

. mının ifadesi hepsinde hota- tahttan ind'irerek benim cülusu Yaralanmıt olan ameleden birinin U2ak Şarktaki vazf. İsyan eden gemi 
fm yagını buz kestirmi,ti. Re- ma ıöz veriline febih&.. Verme ifadesine ,öre, benzol tulumbalı pat yet ve Amerikalılar 1 nasıl teslim oldu? 

dır . 

Lehistan'da deniz 
ıenJikleri 

GORYNIA.. 11. A.. A.. - Pat .. 
jansı bildiriyor. 

ROMA, 11. A. A. - Ciomale d'l
talia gazetesi, lta!yanın Almanya Ye 
Macaristan ile gizli bir muahede yap 
tıı- dair M. Hwriot tarafından 
Fransız mebasan mecı· · ye en 
ciimeo.inde ileri ıünılen iddialarm a
sılsız olduğuna yaziyor. 

dif P8'3nrn Abdülhamit taraf dikleri takdirde ben yapacağı· lamıttır. Mayi etrafa yayılnw.ğa bat-
b 'I' • ! lamıı, parlıunıt ve gazometronun laı ll A A. llsı oldug"u gözönu""ndeydı'. Bo"y mı ı ırım NEVYORK. · · · - NeT-lesine kadar gelmiş, şrazom..-nun et · · 

le iken onun yanında -elı'ahtm• Bu cevap, vükeli.,.. çıkma· ha · -•----- York Timeı saz esıne ıore, utak 
• Ar J. , • lacak katran eaasmı n __...."' alet- tarktaki vaziyet dola111ile V ashing-

kotülüğünü saymak, dökmek za sokmuftu. tn< yapı lemİftİr. ton'un resmi ıneJıafilinde miit-.li 
kolay değildi. Çünkü mutlaka bir şey kalmamı,tL Vükela btr O uman ilk bir infilik vukua gel- bir endİfe biısedilmiıtir. 
R if Paşa alevbte buhmanla- daha toplandı. S!-'lt~~ M~ra- mi,, lMr dakika aonra "°" det"ece Söylenildiğine göre mütahasaıslar, 
rı aber verecek Abdülhamit dm tahtından mdırılmeaıne, tiddetli ikinci bir infilik Ye ona mü- Jehal eyaletine ait olarak çıkan ihti-

t 
~ l · !' ' kti' y Abcl'ülbamidin cülilıuna 'karar teakip de daha u tiddetli iki infilak W dolayisile bir Çin - Jııpon lıarhl-

e un an ıın ıyece . ann "ld' , vukua l(clmittir. Büyük benzol tı.zi nin içtinabı nalcabil olduiu mutalea-
paditah olunca da hiç birine verİ 1

' t' ef" lin neleri ile, ben20I ve amonyak taktir sında bulunmaktadırlar. Hükümet 
a n ermiyecekti. . ~ 1, !" P 1 tamam ta.t· edilmekte olan kutel ... doğnıdan doğ erkirundan bir zat ta vaziyetin «git 

. p ldı btk edılmıştı: Sultan Murat ış • · •---· ı gide fenaI--·"ta olduğunu" beyan 
Y. alnız M. ıta~ .. afa, söza : basından .......:ı..:liyor, tahta vü- ruya i.nfilôktan muteesaır o..,,.._ - ebnı"•tir. ...,,_ 

Ceb d b k - · t k d .....,., se de bütün--~ onlann da patlama , 
ın en . ır. agı. ç'.. ar ı:: kel&.11na rmniyeti olmıyan hi· ımdan kor~ttur. infilak eden Japonyanm Cenevredekl ı..., mu-

. - En ıle~ı gelı~ ulemadan lek&.r, evbamcı, kimseye em- ırıuome-nun yüksekliği 85 metre rahhası M l't1,atsuokanm M. Roose-

1 
bır zatın bu tfe daır arapça niyet etmez bir adam geliyor- idi, Awupanm en eyi gaz...-trola- velt ile ,..ö.rüşmek Üz<;"' Vaıh!ngton 

d b h dır dol rd • gı' d-egı" • rivayet edilmektedır •l yaz !ğı ir mu tıra v_ar . du. Vükela metrutiyet itinde rmdan biri ad unu u. ~~ 
Meclıse bunu arzedeceğım. biribirile anl ... amıyor, halk b'ı- lnfi!Sk, 48 m tammnen harap et Filo !ıalacak 

-. mi• 300 evin bütün camlan kml- y TON 11 A. A De-Diyerek bir liı.yiha okuma- ribirine giriyordu. Abdu··ıaz• ız' n ASHINC • · -mı,br. lnfilok mahalline 1500 melto nlz bıırrkitr rebi aminıl Pratt Atlas 
ga 1:-aşladı. devrinin o perİsan hali geri ger uzak mesaf~de ga7.ometrooun ?arça- okyanosu filosunun temmuz 1934 

:ı Bu l "yiha mağnp ahaliıin- liyor, lstanbulda biribirine gü· lanna tesadüf edilmiftir. tarihine kadar büvük Okyanoıta kal 
ıl• den oca Şuun Efen& tarafın· venir kimse kalmıyor, ordu Sır maıı muhtemel oldufunu be:ran et-
0 dan yazılmt~lı. Bu zat Fatiıl:ı biatanda, Karadağda, Bosnada L h• t mi,tir. 

camisinde Buhari okutuyor- yıpranıvordu. Rusya ;..in ıene- e IS 8ll Mümaileyb, bunun tasa'"!f!1 mu-
• ... vafık bir tedbir olduiuna ilave et-

du. L "yihada Sultan Muradın leraen beri beklenen fırsat gü- E d• d ! 
bilifet ve saltanatı me,ru ol- n8'İ doğmak üzere idi... n ışe e ..U.tir. Cenevrede 

duğu izah ve isbat edildikten (Devamı vac) CENEVRE ıı. A .A. - Tahrir 
aonr , ~ifa buluncaya kadar Cenevrede Alman komiu; 19 ı....' komitesine ihtimal pa 
niyab t usulünün ihdası ~at :ıarteai günü raporunun bt'i metni-
İcabı clduğu, niyabete de doğ· Bo,..çlar meselesi murahhası ni V"ffcektir. 

d d " !" h . de"il LONDRA, 11 .A. A. - Sir Lind- d t • • 1 tt Malfm olduğu veçbile büvük mec ru an ogruya ve !a tın g ' a ezını an a ' ' lise verilecek raporun dördüncü ku-
yaşça genç ve veraset tertibin· sey, nazırlar komisyonu ile dün de 1 mı her iki tarafa yaı>ılacak vesayayı 
ce geride olan şehzadelerden mükalemder yapmıttır. Bu mükale- ' LONDRA, 11 . A.A.- Resmi ma ihtiYa etmek icap eder. 
birinin getirilmesi münasip o- ~er, pazartesi ıünü tekrar ba1lı- hafi:I.. Leh. mu~.hb~smm Cen~e Bu vesayanın o~taya abnakta oldu 
1 yacaklll'. l~ııı~ planı m~saıt beyanatına ~- ğu son de.,ce de kan$ık bir takım 
acağı r.latılıyordu. Redif Pa- Bu mükalemderden sonra bir ka- ~ bir eb~yet .atfetmektedır, siyasi ve hukuki ml!1'eleler dolavılİy-
n, tahtın variai ve sahibi mey- Z~ Al!"~nya ı!e ~eh11tan ~rasın~- le yeni k<>mitenin ihdası ile Çin ve 
danda dcırurken ba1ka birinin bine içtimai yapılacaktır. Bu içti-, ki şımdiki gergınlik dolayuıle Lelüs Japonva ile müzakereye mf'tnur edH-
niyabdinde m?.na olmadığını. ayni günde öğleden sonra akdedile- tanda büyük bir endi .. e hissedilmek- mesi 19 llU" icin yegane selimet yolu 
böyle bir feyin memlekette cektir. tedir. Yakında tehlikeli ihtilatlar vu- göriilmektedir. 

Heniiz, hiçbir karar ittihaz edilme kuundan korkulmaktadır. --------
dahili mücadeleye IOeYdan aça· mit olduğu zannolunuyor. Esasen, Pek vahim bir mesele olan Dan. 
cağını söyledi. ·, el · b .. lmaz M.Roosevdt, alelade tekliflerde bu- I zig konvoru mes ~sı ugun o _. -

RedH Paşanın sözü, ordu· lunmaktan ba.ıka bil]ey yapmamıf sa yann.~er halde ıl_k safa l~~egı!' 
·· ·· de ek old • · · • . . . j den ln'{ılız mahafili, umuma bır ıı-nun sozu m ugu ıçın oldugundan lngıltereıun de bır takrm !atı birakma ve emniyet mukavele-

Rüştü ve Mitat Patalar ileri· tekliflerle cenp vermesi ve bunların ı namesinin akdedildifini ıörmeği her 
lfıc ye varamadılar. Yalnız Sultan neşredilmemeai muhtemeldir. zamanından daha ziyade sabuuzlık 

MuııoHniye suikast 
yapılmam1' 

ROMA 11. A. A. - Düçe ye bir 
ıuikast y~oılmıt olduiu haberi tek
zip edilmektedir. 

Muradın tahttan indirilmeme- Bir karar itblıazı, Londra ile Va•-ı beklemdrtedirler. 
si, veliahtin naip hükümet ola· lıington arasında bilitilaf müzakere- CENEVRE, 11 A. ~- - Ha..... • • .. • 

!eri ~•-~~ ett' ·ı · L.- aianıı muhabirinden: Silihlan bırak- kil etmekte bulunduganu soylmnıt-
rak iş batma gelmesi teklifin- bd; esası............,. ırı me.,ne .,..g ma konferansı divanında M. Paul tir. - . 

f,. de bulundular. · Boncour'un peqembe giinkü nutku- , Diğer taraftan mumaileyh, Alman 
Viıkela mcelisi bu teklifi ka· Lebiatan'da fena na c~ı> veren M. Nadolny, prensip yanın umumi eınnil'.etin .ancak silih 

bul etti. ter haklandı munakalara giriımek- ı ~ fili olarak tabdıt ~~.esi saye-
hava)ar ten ise Rmeli surette çalışmak husu- sınde tahakkuk edecegı mutal81m· 

Sadr~zamla !"fitat ~a~a ar- VARŞOVA, il. A. A. _ Dün sunda Fransız nazın ile hemfikir ol da bulunduğunu habrlatmışbr. 
tık Abdulhamıdın resm? adamı Lod tla • ddetl" b' fırt km duj!unu t...van etmiştir Almanya, Fran•ız planını büyük 

fa kı 1 D z şı 1 ır ına et lf ve Maamafih, hokuk müsavabna mü- bir hüsnüniyetle tetkik edeuk ve bu 
sı tını ta amıs o an amat ··t kiben ~ii-·'- bal" d - - · b --'- b ı khr mu ~'""' ın e Y gmur tullik ol n 11 kanunuevel tarihli itı- apla mü7_....eratta a unaca , 
Mahmut ~~~a} 1 cag rdılar. Ka 1 yağmJftır. lif namenin Almanyarun silahlan br- M. Nadolny, bu planın kendiaini-
rarı kendısıne cınlattılar. Yıldımn, Varıovadaki buyiik Paz nıkma konferansına iıtirakinin bir nin ,:ıaı.Ian bırakmaya müteallik tek 

D mat Mahmut Pa~a: / .Yn tcl•İz münilesi m rkezin.i tahrip ıarto olduğunu ve Almanyarun asla l liflerde avni zamanda müzakere eoıl 
Kendilerir..c arzederim. eııniştir. uakla,mıyacağı bir nevi esas leş· mesini teklif eylemİ!tİr. 

L AHAYE, 11. A .A. - Haber a 
hndığına göre de Zeven Provincien 
zırhlısına bir deniz tayyareai tarafın 
dan 700 metreden bir bomba atıl
m•tbr. Bomba, kaptan köprüsünün 
arkatına dütmÜf ve mühim hasarla
ra sebebiyet ..ermittir. 

Yerlilerin kumandanı öldüiü ıihi. 

Lelıiıtan'm denizde bir mahreç el 
de etmesinin 13 üncü ytl dönümü 
münaıcbetile büyük JeRIİkler, nüma
yişler ve bir hususi radyo servisi ya 
pılmıfbr. 

Birçok mümtaz hatipler, ve bilhae 
.. M. Lechnicld, mikrofon ilnllnde 
Pomeranyanm eLhiatan için olan • 
bcmmİyetinden ve denizde serbest 
bir mahrece malik olmaıım zaruretin 
bahsebnitlerdir. 

Rekoru kıramadılar 
LONDRA, 11. A ..A. - Dünya 

mesafe rekorunu kırmak üzre cenu
bi Amerikaya müteTecciben oaat 
7,48 de lıtre.ten hareket etmit olan 

· Fransız tayyarecı1eri Boassou-t i-
• ) le Rossj, saat 20,20 de Kazablanka-

1 
da karaya inmefe mecbur ollDUflar
dL 

mit, alui takdirde kunete müracaat 
edeceğini bildirmiştir. 

Kamandan, asil...., beya" bayrak 
çeluneleri için 10 dakika mühlet .,.,... 

..alerin erkanı harbi,..U an-m mi~~~er, bu teldifi reddettild~d~ 
elueriti de ölmiif ve yaralannutbr. · · liz«i ııt 

Ölenleria _, .... _ 22 '-=·'y• L...la:. bir tayyare asi ıemımn • :::.,,,,.-
~-.. ~ -. _;.ve oeminiıı yaJantna bir 

olır.uttur. -.. • 
atmıştlT. 

BATAVYA.. 11. A.. A. - Milli Gemi, beyaz bayrağı çekmanekte 

Tutuıan otobüs 
VARŞOVA.. 11. A. A. - H_. 

ket halinde bulunan bir otobüa, ben 
:ıinin atq alınası yüzünden birdenbi
re alevler içinde kalmıtbr. 

Tehlikeli surette yanan 20 yolcu, 
kendilerini otobüsten dıprıya •bDlt 
lar ve bu eonada da berelenmitler
dir. 

Otobüs tam•mile harap olmuıtur. 

Franıada bütçe 
miizakeratı 

PARIS, 11 .A. A. - Mebasau 
meclisi, buıün mali projenin miizab 
resine başlamıttır. 

Maliye encümeni nıazhata mu· 
bıırriri M. J._ier, projenin 2,173 
milyon ta.-naf teklif etmekte oldu
funa ve bn mebliğm e-nelce yapı
lan feclakilrlıldarla beraber mesarifi 
5.740 milyon t...ı.ia eyliyeceğini i
aah etmİftir, 

Hazinece yapılacak taclil1ta ıeJin .. 
ce; tddif olunan 1,577 milyonun ye
ni bılısilat mı'lrtarmı 2023 milyou 
çılcarac:atmı beyan etmiıtir, 

M. Jacqaier demittir ki, eğer lıorç 
!arın tahrili de hesaba katılacak olar 
sa bütçe açıit 10.000.000.000 dan 
fazla tenkis edilmit oltll'. mecliste Felemenk bahriye kumanda- İarar ettiğinden taar~"~ ıı.,tmılumtoltırd. 

nuun yapmıf olduğu beyanata naza- Bir deni% tayyaresının • t a- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 
ran asilerin Sourabouyaye gİbnek· iu bomba asi zırhlıya isabet ettifiıı 
ten maksatları orada tevkif edilmit den ,....bl.;.... beyrair saat 9,18 te ia 
olan gemici arkadaşlarım kurtarmak- dirilmittir. 
tı. Zırhlıda bir yangın batlangıcı gö 

Asiler tarafından gönderilen bir rülmüıtür. Fakat pek o kadar pddet 
telsizden anlaşıldığına ıöre bunlar ti olmadığı zannolunuyor. 
yiyecek ve içecekleri kalmadığı tak- Bu sırada karada kalmış olan asi 
dirde tüccar gemilerini yağma etmek zniıb mürettebatı arasında bir isyan 
hwlvvurunda de bulunmakta idiler. çıkmlf olduğu haber nrilmittir. 

Kumandan İsyana birçok Awupa- BatayYada çıkan bir gazeteye gö-
lı bahriyelinin de iştirak etn:ıİf oldu re, merkez kumandanı miralay Beh· 
iunu beyan ebnittir. ren• bahriye efradına Javanın bazı 

LA HA YE, 11. A. A. - Son alı mıntakalanncla polis devriyelerine il 
nan haberlere göre, Avrupalı bahr· tihak ebneleri emrini vermiıtir. 
yeliler de Zeven Provincien :arb- Yerli bahriyeliler itaat etmiperse 
im isyanına ittinılı: etmiılerdir. de söylendiğine göre Avrupablar,bu 

Zırhlıda Avrupalı 16 zabit 9 lrii- emre itaattan İmtina etnüşler ve ı..,. 
çük zabit ile 3 yerli küçük zabit ve nun üzerine tevkif edilmişlerdir. 
44 yerli bahriye oııbqı ..., neferi bu Telegraf, ıazeteıin.in Batavyadan 
lamnllktadtr. , aldığı malumata nazaran Fdemenk 

Hükumete &,i zırhlıda buluııanl~ 1 Hindistaru bahriye kuma~clanı kont
rrn yiyecekleri bittiği takdirde genu· ramiral Osten, De ZeTen Provincien 
).,..ini bir "korsan" gemisi haline sok zırhlısı kumandanı Eikeboon'a da 
mak tasavyurunda bulunmuf olduk- mutakayyrz bulunmasmı ve mürette
lanna dair malumat gdmi,tir. batını sıla bir taraosut altında bulun 

Şevki Bey Ankaraya 
gidiyor 

Muhtelit Mübadele Koınia· 
yonunda Türk murahhas heye· 
ti reisi Şevki B. Komisyona ait 
itler hakkmda Hariciye V eka • 
leti ile temasta bulunmak üze
re bugün Ankaraya gid~tir. 

Kuyucak Halk fır· 
kası binaıı 

AYDIN, 10 (Millyet)-Kuyu 
cakta Fırka binası ittihaz olun-
mak üzere aabn alman binamn 
dün açılma merasimi yapılmı.
br. Bu bina menfeatine bir de 
devegÜre\li tertip olunmu,tur. 

Karapınar Fırka 
0

n Si Batavyadan gelen mütemmim tel- durmasını ihtar etmiştir. 
sizlere göre takibe .?'~~r olan ve Son haberlere göre, asi zırhlıda AYDIN, (Milliyet) - Ka
süratli Java kruvazo~nun kp~cla- 22 kişi ölmüştür. Vaziyetin vahame rapınarda yarım kalan fırkr 
smda bulunan filo, ası gemıyı cuma ti kendisine müteaddit defalar ihtıır b' t 1 mak · ç • n per 
günü {ecir vakti görmüştür. edilmit olan z11"hlı kumandanı artık ınasını .. ~a.'.° a ~. 1 

• 

Kumandan. telsizle asilere kayit 1 kumandanlık va-ıileıini yapmaır.ak· j 'embe gunu bır deve gure~ı ya 
ve tarbız teslim olmıılannı ihtar et- r tadn-. ' pılmı.tır. 
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n··nya zeytinyağı rekoltesi 8 milyon kental 
Ekonomi 

Bu senenin zeytinyağı 
rekoltesi nedir? 

8milyon kental tahmin ediliyor 

.,,, ... ,,. 
Hususi 
• 
idareler 

Bunlardanmaaıalan 
memur ve muallim
lerin tekaütlükleri 

Vili.yet huauıi idarelerinden maaı 

Mahkemelerde 

Bir çakmak için 6 ay 
hapis yatacak 

Çakmağı satmak maksadile 
taşıdığı anlaşıldı 

lnhtsarlarda 
• -
inhisar 
Mamulih 

Reklam için büyük 
bir film yapılacak 

Güzel ticareti 
Güzel ölçü ve hendese ile 

bulunamaz. 
Vakıa bedii hesaplarrn ifa· 

de ettiği kıymetler vardır. Fa· 
kat kadının bacağına ve duda· 
ğma tatbik edilen bu ölçüler 
bize ber zaman bir güzel yara· 
tamu. 

Y apdan kat'i tahminlere na
zaran, bu senenin zeytinyağı 
rekoltesi 8 milyon kental rad
deıindedir. 

En büyük zeytin ve zeytin
yağı müstahsili olan İtalyanın 
931 zeytin rekolteıi 14,084;~ 
kentaldi. Bu sene rekoltesının 
13, 172,550 kental oldufu anla 
•ılmaktadır. 

Macarlar arıcılıkta en ileri 
gitmit milletlerdendir. Memle
ketimizin arıcılık için en mü
sait bir aaha olması ve balları
mrzm büyük bir töhreti bulun
maaı bu te,ebbüı için tercih se 
bebi olmuftur. 

alan memur ve muallimlerin tekaüt 
maaşları bakında kanun Vili.yete bil 
dirilmiıtir. Ehemmiyetine mebni ay
nen yazıyoruz. 

Madde 1 - Vili.yet hususi idare
leri tekaüt ıandcğı namile bir san
dık tqkil edilmittir. 

Betiklafta pazar yerinde 
seyyar satıcı Rahim, üzerinde 
bir çakmak makinesi ile 8 çak 
mak lafı zuhur ettiğinden do
layı 9 uncu ihtisas mahkeme
sine sevkedilmittir. Suçlunun 
dün Yapılan durufmaamda ba
zı şa:hitler dinlenildi. 

kayı ele veren Hamit oğlu Ha
aanm dün ikinci cezada muha
keıneıi görüldü. 

inhisarlar Umum Müdürlü
iü bundan evvel ıigaralanmız 
için bir reklam filmi çevirbnif 
ti. Bu film Anadoluda gösteril 
mekt.edir, yakında Avrupa'ya 
da ııönderilecektir. inhisarlar 
idaresi likörler için de 
bir film yaptırmaktadır. Bun
dan batka bütün inhisarlar 
mamulab için büyük bir film 
çevrilmesi tekarrür etmittir; 
bu film için 15 bin lira sarf e
dilecek, Amerikada da göstıe
rilmesine çalıfılacaktır. 

Kadının çizgileri, renkleri, 
alımı ve cildinin arkasında 
ıakladığı cinsi cazibesi bütün 
maddi ölçüleri çürütecek ka
dar kuvvetlidir. 

Onun için hazan pek güzel 
bir kadın birı:e bir mana ifad'e 
etmediği halde bir çok tarafla· 
n bediiyat ilmine göre aksayan 
föyle böyle bir kadın gözleri
mizi kanmştırır. 

İtalyanın zeytinyağı rekol
tesi 931 de 2,345.350_ hektolit
tre idi yeni rekoltenm de he
ınen a;...i miktarda olacağı tah 
ınin edilmektedir. 

ispanyanın ~u seneki zey
tinyağı rekoltesı geçen sene
den daha hafif, fakat vasati 
haddedir. Yeni rekoltenin 3. 
448.000 kental olacağı anla9ıl
ınıstır. 

'Yunanistanm rekoltesinin 
1,150,000 kental, Cezairin, 
192,000 kental ve Tunuıun 
500.000 kental olacaiı anlıqd
maktadır. 

Oda kongre•I 
Geçen ay içinde yapdmaaı 

lazım gelen Ticaret Odası se
nelik kongreıi bazırlandama
maıından tehir edilmitti. Kon
gre bu ay içinde ınubakk•k ya
pılacakbr. 

Yumurtacılığa ehem 
miyet veriliyor 
Y umurla iıtih,aal ve ibraca

bmızm tanzimi İçin lktısat ve 
Ziraat Vekaletleri müttereken 
faaliyete geçmitlerdir. 

Ziraat Vekaleti Ticaret Oda 
ma yumurta ticaret ve ihraca

tile yakından alakadar olunma 
ıını bildirmit ve her ay bir ra
porla birlikte bir aylık yumur
ta jfırac:ahmızm Vekalete bil
dirilmeıini iıtemittir. 

Bu ite verilen ehemmiyetin 
matlOp netice~ vereceği mu
hakkak addedilmektedir. 

Macarlar bal yap-
mak l•tiyorlar 
Aldığımız malumata naza. 

ran, bir Macar tirket! ınemle
ketimizde ancılık tesısah vü
cude getirerek bal ihracı için 
tetebbüaata giritmektedir. Bu 
huıuıta Ticaret Odasından da 
ınaluınat istenmittir. 

BORSA 

Ot Bankaımclan alman cetveldir) 

11 ŞUBAT 1935 
Akıam Fiatlan 
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Aınerikahlar Türk 
oyuncağı iatf yor 
A ~erika'da bir firma Tica

ret o~.ıaından oyuncak satan 
Türk ticarethanelerinin isim 
ve adreslerini sormUftur. 

Bu firma Amerikada bir çok 
Türk iti taklidi oyuncak ve he
diyelik etya sahldığım ve bun
ların büyük bir rağbet gördü
ğünü yazmakta ve Türk oyun
cakçılttrile bedi yelik et ya aa
tanlano neden bu ite alaka 
göstermediklerini hayretle kar 
tıladığını itiraf etmektedir. 

Bu Amerikau müessesesi 
Türk oyuncak ve hediyelik et
yasına ait kataloğlar istemekte 
yalnız bu oyuncakların oriji
nal olmasını tart koymaktadır. 

Küçük esnaf 
Ticaret Odasına küçük es

nafın kaydına bu sene için ye
niden ba,lanmıttır. Kaydı Ce
miyetler mürakaba bürosu ida
re etmektedir. 

Geçen sene kaydedilmiyen 
e~naf için fimdilik cezalı tah
sil yapılmamaktadır. 

Çalınan 
Küpe 

----~ 
Nasıl kaybolduğu 
henüz anlatılamadı 

E'velki ıün lıkenderiyeden 
Pireye uğrayarak limanımıza ge
ı.,n Seyriaefainin Ege vapurunda 
bir firkat vak'aa.ı olduğunu yaz
llllftJk. 

Y apbğımız tahkikata nazaran 
•a.k'anm cereyan tarzı §Udur: 

Mmr'da toplanan Beynelmilel 
demiryollan konferaıuına ittirak 
eden murahhaalar, lıkenderiye'
den Ege vapuruna bimniılerdir. 
Bu murahhaalardan bir kumı Pi
re'ye kadar bilet almı~lar, bir k11-
nu da dün lstanbul'a gelmitlerdir. 

Konferansa ittirak eden Ro
llll&nya murahha .. da yanındaki 
iki llladamla birlikte Yunaniıtan· 
j çıktnaı. üzere kamarasına yer
"fnUtlir. Bu kamarada daha ev-

vel lleminin kamara memunı yat
ba~,.., Yolcu çıkınca bittabi 
Ku ara da tahıiı edilmiştir. 
~ra ~eınuru acele ile lavabo

nun uzerınde kendi cep saatini 
~~ uruıı;~·~ur; fakat yolcular na 
ıu 0 ~- ll'e Ye Ç•kacaklanndan 
aaat ıçın kendilerini rah •- t 

k . . , a~ız e. 
ıne ıstememıttır. 

Kamara menıuru, Pire'de ka-
mara boıalır hotalınaz ıaati· · 1 . . . nı a .. 
uıak iızere gılmrşae de bıraktığı 
yerde bulamamıtlır. Yanlcılıkla 
murabha&1n cıynlan a~aaına kanı 
tığına bükme~e~ek Pıre'den ote
le telefon elı"?'ft~'. Bu telefona 
fU cevap venl~~ttıbr; d d - . . 

_ Sizin saabmz ız e egıldır; 

fakat bizim bavulumuzda bulu
nan bir küpe çah?"'~tb;. 

Murahhas, bu ıddıa ıle Y ~":"" 
zabıtaaına da müraca":t e~ıtir. 
Yunan zabıtan gemıye ıkı me
mur ııöndermişıe de, i~ade ~lma
ğa ve tahkikat yapmaga !uzum 
bile görmemiıtir. . 

Bir ker.., beynelmilel kavaıde 
göre kamaralara asılmıı olan her 
lisandan levhalarda yolculann 
kıymetli eıyalannı gemi ka•alan
na teılim etmeleri rica olunmak
tadır. ikincisi bizzat Romanya mu 
rahha .. bavulunun açck olduğunu 
ve otelin hamalına da açık olarak 
lealim ettiğini aöylemiştir ve niha 
Yet hu bavul Pire'den otomobille 
o~ele kadar taıınmıı Ye aradan 
h~r kaç ... at geçtikten ıonra küpe 
nın kaybolduğu anlaıılmıttır. Bi
naenaleyh bunda gemi mürette
batının mea'ul add d"I •. b" t f .. e ı ecegı ır 
ara gorülememqtir, 

R Kaybolan mücevhere gelince, 
~manya murahhaaı bunun 100 

hın drahmi kıynıetind b' kü' old · .. e ır pe 
E utunu soylemiıtir. Bu arada 
d ge 

1
amara memurunun bir aaati 

e ça ınmcş old';'iiundon Yunan 
>.abıtaaı .~~ha zıyade eşyayı otele 
kada_r goturen hamalları bulup 
ta~~ıkat yapmajia ehemmiyet ver 
mı•tır; maaınafib keyfiyet Atina 
ıefarethanc:miz ldafından tel-

Madde 2 - Her sene idarei hu
susiye bütçelerinin ınaatat tertipleri 
ne meırzu tahıisabn yüzde ikiıi nis
betinde hılıaiaat vazolunarak busıısi 
idareler tekcüt sandığına gönderilir. 

Madde 3 - Sandığın Ve211edar
bk vazifeleri Ziraat Bankalan tara
hnılan ifa olunur. 

Madde 4 - Huıuıi idarelerden 
Jllaal alan mualim ve memurlar 1683 
numaralı askeri ve mülki memurJa
nn tekaütlüklcri bakındaki kanunun 
mülki memurlara ait hükümleri dai
resinde tekaüt edilirler, Bu muallim 
ve memurların yetimlerine de bu ka 
nuna göre ınaq tahsis olunur. 

Madde 5 - Hususi idarelerden 
ana-. alan muallim ve memurların 
tekaüt ve yetim maaılan muamelesi 
mensup oldukları vili.yetlerce ikmal 
edildikten ıonra ait oldukları veka
letlere gönderilir. Vekaletçe tetkik 
ve kabul edilince maaım miktan, 
tahsis tarihi sandık idareaine bildi
rilir. Sandıkça keyfiyet veznedartık 
vazifesini yapan Ziraat Bankaıı Mli
diriyeti Umumiyesine bildirilerek 
cüzdan da alikadara gönderilir. 

Madde 6 - Huauıi idareler te
kaüt sandığım idare edecek heyetin 
vazife ve salahiyeti, kadrosu "e maaı 
lannın ıniktan, tanzim edilecek bir 
nizamume i.le tayin olunur. Bu he
yetin rnaaı ve maırah sandık sernıa
yesinden teıviye olunur. Zira.at Ban 
kasının sandık nam ve beaabına ban
kaya yatırılacak paralar için verece
ği faiz miktaıile bankaca .bu busu .. 
ta ihtiyar olunacak masanf, yapıla
cak müsterek anlatma ile teal>it edi-
lir. · 

Madde 7 - Müıterek tekaüt san
dığı için ikiı>ci madde mucibince 
sandık namına Zirat Bankasına tev
di olunacak tekaüt aidatı, mütekait 
muallim ve memurlarla bunlnrın ye
timlerine tab•ia olur.acak n>aaflan te 
diyeye kifayet etmediği takdirde ek 
ıiği, huıuai idare bütçeclri maaş ter
tiplerindeki muhu .. aata göre, icra 
Vekilleri kararile mütenuiben vila
yetlere tevzi olunmak suretile tamam 
!anır. 

Madde 8 - Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

Muvakkat maddede - 1683 nu
maralı Aakeri ve Mülki Tekaüt b. 
nununun neırinden ıonra kendi ta
lebi veya kanuni ıebepler üzerine te 
kaüde ıevkedilen vilayet huıusi ida
re memurlan ile muallimler Ye bun
ların yetimleri bu kanun ahkirrun
dan iotifade ederler. 

Madde 9 - Bu kanun ahkamını 
icraya İcra vekilleri heyeti memur
dur, 

l\! uallim mekteple
rine muavenet 

Vilayetler busuıi bütçelerinden 
mu.ıllim mekteplerine yrırdun hiuesi 
olarak aynlıpta henüz ödenmenıİf 
olan paralann tahsili 1937 ıeneıi ni
hayetine kadar tecil edilmittir. 

% 1 O !ardan Maarif V eki.letince 
elde edilen ve edilecek olan paralar 
1937 maym sonuna kadar ıarfoluna 
caktır. 

Vilayetler Maarif Veki.letine olan 
borçlarını 1937 mayıs sonuna kadar 
tamamen ödemeğe mecburdurlar. 
Bu borçtan her tene ne miktarının 
te•vİyeai Iazımgeleceği Dahiliye,Ma
livc ve Maarif Vekaletlerince tesbit 
olunacaktır, 

Borçlarını ıeneai içinde ödemeyen 
vilayetlerin Maliyede olan alacaklan 
horçlarile mahıup edilec~ktir. Bu su
retle elde edilecek paralar bir taraf
tan varidat bütçesine irat ve diğer 
~raftan da Maarif Veki.leti bütçe
ı~nde açılmış olan faıb nıahsuaa tah
aıaat kaydedilecektir, 

% 10 lvdan teraküm eden paralar 
f?,emleketin umumi irfan bayatı için 
]~umlu nıüeıseselerin inpat Ye te
sı&abna aarfo1unacaktrr. 

% lO lvdan teraküm eden para
!a~ m~leketin .. umumi irfan bayatı 
ıçın lüzumlu mueaıeaelerin in!aat çe 
tesisatına ıarfolunacaktır. 

Vergi kaçakçılığı 
ihbarı 

Muhtelif mağazalarm hesap def
terlerini tutan eski maliye memurla. 
nndan bir eımcninin bu defterlerde 
hılırifat yapmak sure!i mü~ ınik
darda vergi kaçakçı!ıgı. Y".'ptıgı Def. 
terdarlığa ihbar edılmıtbr. Bu ta
hra mahkemeye verilecektir. 

inhisar vekili çakmak ıçm 
bef, tatlar için 2 lira para ceza 
sının hüküm altına alınmasını 
istedi. 

İddia makamı çakmak •e 
taşların satmak maluadile mu
hafaza edildiğine kanaat geti
rildiğini ileri ıürerek suçlu i· 
çin ceza iıtedi. 

Hakim, icabını dütündük
ten sonra seyyar ıatıcı Rahi
min altı ay hapsine ve kendi
sinden 7 lira para cezası alın
masına karar verdi. 

Emniyeti 
Suiistimal den •• 

Tüccardan Halil Beyin em
niyetini sui istimal ederek Po
latlıdan vagona yüklettiğini 

bildirdiği mevhum buğdaylar 

için Bankadan 2000 lira almak 
suretile dolandırıcılık yaptığı 
iddia edilen Ali Haydar Ef. iı
minde birinin dün üçüncü ce
zada muhakemesine devam e -
dilmiştir. Dünkü celsede Emi
lıönü merkez memuru HulU.i, 
Beyoğlu merkezi birinci komi
seri Mücip, Eminönü birinci 
komiseri Şerif Beylerin şahit 
sıfatile malumatlarına müraca 
at edildi. 

Merkez memuru v• diğer 
,ahitler, Ali Haydar !.fendinin 
kendilerine itirafta bulunduğu 
nu ve bankadan aldıiı parayı 
ödemeğe çalıtacağına dair te
minat verdiğini söylediler. Suç 
lu bu p.hadetlerin hepıini ~ 
kar etti. 

Mahkeme, müdafaa için 
durutmayı La,ka güne bıraktı. 

Bir hırsızlık davaaı 
Mehmet Ef. isminde birinin 

iki teneke yağını ve bir çuval 
,ekerini çalıp götürürken ya-

Kaçak 
Sığır eti 

-· ---
Evde sığırı kesip 
etleri satıyormuı 

Karagümrük'te oturan Faik 
ve Alinin evlerinde kaçak ola
rak sığır kesildiği haber alın
mıt ve k~silcn etler mi.iu.dcre 
olunmuttur. 

Evde hıraız 
Fındıklı'da Sevin H. in e

vine sabıkalılardan Eyüp gir
mit ve etya çalarken cürmü
me,hut halinde yakalaoınıttır. 

Y anUer araaında 
Yani, zabıtaya müracaatla Ya
ni isminde biri tarafından dö
ğülüp 50 lirasımn çalındığını 
iddia etmit ve tahkikata bq
laomıttır. 

Maskaralar 
Şi~li' de Karnaval elbisesini 

!abis Foti, Rifat, Mahmut, Ve
cihi, bağıra çağıra şarkı söyle
diklerinden yakalanmıtlardır • 

Poli müdürii 
Adliyede grafla latanbul zabıtasına bildir

rilmit, deniz zabıtası da tedbirler 
alarak tahkikata vaziyet etmittir. 

Beşinci şube yapılan tahkikat 
neticesinde Yunan zabıtasından 
daha fazla malumat almağa IÜ· 
zum gördüğünden timdilik gele
cek cevaba intizar olunmaktadır, 

Polis müdürü Fehmi Bey, 
dün Müddeiumumi Kenan Be

. yi makamında ziyaret ederek 
bir müddet kendiıile görÜfmÜf 
tür. 

Hasan, zabıtada Te iatintak 
dairesinde verdiği ifadede iti
rafta bulunduğu halde mahke
me huzurunda inkara kalkı,tı: 

Reis aordu: 
- Poliıte hır11zlık yaptığını 

ıöylemitain ..• Burada niçin in
kir ediyorsun 7 

- Efendim, beni dayakla 
söylettiler. 

- Peki istintakta da mı da
yak attılar 7 

- Hayır ... atmadılar amma 
dayak atarlar diye korktuğum 
için orada da yalan söyledim 7 

- istintakta söylediğin ya
lanları bir daha söyle bakalım. 

Hasan gafil avlanmıtb, bül
bül gibi anlatmağa bqladı: 

- Bakkal dükkanının Pen
çeresinden içeri ginnitim. Gü
ya teker çuvalını sırhma alıp 
çıkmıtsıın. 

- Bunu yapbfrn zaman ge
cemi idi? 

- Ben bir feY )apmadım ki 
beyim .... 

- Anladık yapmadığını. 
Sana zorla söylettiklerini tek
rar edeceksin. 

- Sabaha kartı girdiğimi 
aöyledim. 

- Peki aonra 7 
- Sonra dıtarı çıkarken ya-

kaladdar. 
- Durup dururken ne diye 

yakalıyorlar? 
- Sırtımda teker çuvalı 'Yar 

ınıt da ondan ••. 
- Şeker çuvalı yok mu idi 

arkanda? 
- Yoktu .... 
Muhakeme, p.bit celbi için 

bqka güne bıraluldı. 

Bir hıraız mahkftm 
oldu 

Birçok evlere girerek hınız 
!ıklar yapan Salibin dün ikinci 
cezada muhakemesi neticelen 
dirilmit ve suçlu altı ay 22 gün 
hapiı cezasına mahkfim edil
mi~lir. 

Dişçiler 
Toplandılar 

Zehirli ilaçlar hak
kında vekalete mü
racaatt3 bulundular 

Ditçiler yazdıkları reçeteler 
de zehirli ilaçlardan ancak 14 
nevi kullanabiliyorlardı. Bun
dan fazla zehirli ilaçlar için 
di~ilere ıalalizyet verilmiyor
du. 

Ahiren ditçiler yaptıklan 
bir içtimada kendilerinin Tıp 
fakültesinde okutulan müfre
dab bp" dersini gördüklerini, 
reçetelerde konulan bu kayıt
ların meıleki hayıiyetlerioe 
dokunduğunu ileri sürerek Sıh 
hiye Vekaletine müracaat et
mitlerdir. 

Vekllet bu müracaab tetkik 
etmektedir. ....... ' 

lktı11at Vekili 
fş Banka111nda 

lktıaat Vekili Celil B. dün it 
Bankaaı latanbul şubeıini ziyaret 
ebnit ve bir müddet me11ul ol
mu~tur. 

lki yeni baytar 
Baytarlann azlığı nazan iti

bare alınarak vilayet ve mül
hakatı İçin iki yeni baytar ta
yin edilmesine karar verilm~-

İnhf•arlarda yapı-
lacak ıaJahat 

İnhiaarların ıslahı İçin tetki
kat yapacak olan Amerikalı mü 
tehusıs heyet inhisarlarm bu
günkü vaziyetini göıteren bir 
rapor istemitlerdi. Bu rapor İn 
hisarlar Umum Müdürlüğü ta
rafından hazırlanmıttır. Bu ra
por yakında inhisarlar ve Güm 
rükler Vekiletine gönderile
cektir. inhisarlar Umum Mil
dürlüğilnde mütehaasısların ça 
lıtmaaı için bazı hazırlıklar 
yapılmakta, mütercimler teda
rik edilmektedir. 

Si gara paketlerinde 
reklamlar 

Tütün paketlerinin içinde 
bulunan kağıllarla reklim yap 
tırmak hakkı Tayyare Cemiye 
tine verilmitti. Bu kağıtlar üze 
rinde ticari reklimlar yaptır
mak için, Tayyare Cemiyeti ile 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 
arasında müzakerat cereyan 
etmektedir. Yakında tütün pa
ketlerine reklamlar konulacak
tir. 

• 1 ••• 

Adliyede 
Yeni tayinler 

Müddeiumumiliğe 
tebliğat yapıldı 

300 lira tahsisatlı İstanbul 
lhtiıas hakimliğine Antalya 
ihtisaı hakimi Atıf, Üsküdar 
Hukuk hakimliğine Bolu Asli
ye reisi irfan, 70 lira maatlı 
Batmüddeiumumilik batmua -
vinliğine lıtanbul 6 mcı istin
tak hakimi M. Süreyya, 55 li
ra ma&flı İstanbul Asliye aza
lığına lzmir Asliye azasından 
Hüseyin, 55 lira maaflı lıt. 6 
ıncı hukıık reisliğine İstanbul 
azasından Salihattin, İstanbul 
3 Üncü ceza reisliğine lıtanbul 
Asliye azasından Mehmet Ze
ki, 35 lira maatlı İstanbul aza 
mülazımlığına Batmüddeiumu 
milik muavinlerinden Mehmet 
Atıf, 55 lira maatlı İstanbul a
zalığına İstanbul sulh hakim
lerinden Sabri, 35 lira maa,lı 
lıtanbul sulh hakimliğine la
tanbul Müddeiumumi muavin
lerinden Cevat, 55 lira maa,lı 
İstanbul azalığma İzmir Aıli
ye reisi Mustafa Ramazan, 55 
lira maqlı 4 üncü Hukuk reis
liğine Miifettit irfan, 35 lira 
maa'lı Gümüt Hacıköy Müd
deiumumiliğine lstanbul sulh 
hakimlerinden Hayrullah, 35 
lira maqlı fatanbul Müddei
umumi muavinliğine Zongul
dak aza mülizıını Salim, 45 li
ra ma&flı lıtanbul Aıliye aza
lığına lıtanbul Müddeiumumi 
muavinlerinden Muhittin, 70 
lira matlı birinci hukuk reisli
ğine 4 üncü hukuk reisi Şere
fettin Beylerin tayin edildik
leri Miiddeiumumiliğe tebliğ 
edilmittir. 

İstanbul hukuk azasından 
Mehmet Reşat, Burhaneddin, 
Ali Sakip, ve Sait Beylerle, ce
za azasından Mehmet Sait ve 
Ticaret azasından Faiz, Nazım 
ve lımail Hakkı Beylerin un
vanlan Asliye mahkemesi az-

Güzellik müsabakalarında 
hiı ve muhakeme daima mü· ' 
cadele eder. Şekline ve terti
bine muteriz bı::lunduğum gü· 
zellik müıabakasınm bedii bir 
mahi~i olmadığını ıh bildi
ğim için bu mesele etrafındaki 
münaka9alan pek lüzumsuz ı 
gördüğümü itiraf ederim. 

Seçilen güzelin Türkiyeyi ı 
temsi.I ettiğini iddia edenler ıa- · 
kat bir davanın avukatlığını ı 
yapıyorlar. ı 

Bu sene değil, geçen ve ev- i 
velki seneler de Türkiye hesa· 
bma yapılan müaab:llialann · 
temailt bir kıymeti yoktur. 1 

Ve böyle milli bir güzel~ 
çıkannağa bugünkü içtimai va 1 

ziyetimiz müıait değildir. Çün 1 

kü bütiin vaitlere, bahşişlere. 1 

hediyelere propagandalara rağ 1 

men minabakaya girmek arzu- 1 

su gösterenler nihayet yirmi 1 

genç kızdan ibaret kalıyor. 
Sonra müaabakarun bedii 1 

ve nim resmi bir mahiyeti ol-
1 madığı İçin te,ebüs sırf ticari . 

bir tekti alıyor. Şüphesiz ki : 
terefli Türk aileleri çiçek gibi 

1 
yetiştirdikleri yavrularını bar 

1 
artistlerinin numara yaptıklan 

1 
sahnelerde, iyt ve itret alem- , 
leri yapılan birahane masala• i 
nnda tqhir etmek istemezler. , 
Bunda haklan vardır. t 

O Lalde müsabaka bu cesa- ı 
reti g3ze alan bir kaç fedainin · 
"eteklerinizi kaldırınız, bacak
larınızı görelim" tekliflerine 

1 
boyun iğmesinden ibaret kalı1 

1 
yor. 

Milaabakamn muhtelif bar İ 
ve lokantalarda yapılması hal-, 
kın ıeyir ve temata arzusunun 
tatmin edilmesi ve bu teıhir, ı 
terefine fıçı fıçı bira ve şişe şi· • 
§C rakı içiJmesi de gösteriyor 
ki bu tetebbüıte milli ve bedii 
bir gaye yok, belki keyfi ve ti· . 
cari bir maksat vardır. ı 1 

Güzel aan'atlar akademiıi ı 
gibi bediiyat üzerine çal1şan biı 1 

müeuese mevcut i.ken bu iti ~ 
bar sahnelerinde, birahane kö- ' 
şelerinde yapmakta başka bir . 
makaat aramak abestir. Helı 1 

bu şekilde seçilen bir güzel« a 
milli bir tem1il mahiyeti ara· 
mak Türk kızlannın temiz Vf 

masum varlıldanna kartı bü· 
yük bir tec:avüziı'ür ki ben ken· • 
di hesabıma bunu şiddetle v 
nefretle reddederim. 

Burhan CAHIT 

...... -··-··---··--·······-··--
Saf kan arap atlar 

Bu sene ilkbahar ko,ul 
na saf kan Arap atı yarışlan 
ittirk edecek atlann muayt'n 
si iç.in viliyet baytar müdü 
vekilİı Muharrem Beyin riyase i 
altında yüksek baytar mekt ı 
zeutekn.i müdür vekili Sala ı 
haddin, viliyet aygır depoa 
müdürü Abdülkadir ve mel"ke: • 
baytarlannda Şemsettin Bey • 
lerden mürekkep bir komisyoı • 
tarafmdan yirmiyi mütecaviz 
hayvan muayene edilmittir. Bı 
hayvanlar arasında kısmı aza • 
mını kan safiyetini tesbit "ele 
cek vesaik olmadığından V• 

bir kısmı da ecnebi kam kan 
•ık olması haaebile ret edrlmi 
!erdir. Bu hayvanlar meyanm 1 

da Bdtacı çiftliği sahibi pren 1 

Halim Beyin sahip olduğı • 
dört at ve bir kısrağın saf ka 
arap olduğu anlaşılmıt b •nla'!I 
rın kavıtlan icin beyanname t 
ıecereleri vilayet baytar m.. •j • 
riyetinden Ziraat vekaletin 

önderilm' t' 
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r \,srm umdesi "MİLLlYET" tir. 

12 ŞUBAT 1933 İntikam 

1933 

~ 1 Çocukları 
Avuturken GLORYA' da 

SİNEMA ------· ve 

ı l darebane : Ankara caddesi, 
100 No. 

1 De de jürinin •lihiyeti ~aldan 1 
da ıüphe beslememekteyım .. L.i. 
kin hemen hemen herke• gıbi 
ben de 933 güzeli diye ileri aü· 
rülen Hanımın intihap ettirilırr 
ceğini itittim ve onun içindir ki 
intihabın yaprlacağı gün bunu 
iyma eder bir yazı yazdım. 

Bahsettiğim mesele geçen ey· j ce söyled'ik_~. k~dınlar bazan 
lillde olmuıtu. Bir kadın vardı nedense degışıvenyorlar. Dü· 
ismi Nerime idi. Kocasının is· yünden sonra aradan iki ay mı 
mile beraber Nerime İrfan .. Se- üç ay mı ne geçmişti. Storları 
v•şerek evlenmitlerdi. 17 ay var inip bir otomobil Alman bahçe 
dı ki mes'ut YB.§ıyorlanlı. Fa- sinin önünde durdu. Ortada 
kat bazı kadmlar arasıra deıği· kimseler yoktu. Tabiat sakin 
tirler ... Günün birinde Nerime ve sessiz. Faka!.b~sbütün de 
de kocasına tahammül edeme- kimseler yok degrldı. Hemen ar 
meğe batladı. Eskiden pek ho- kadan bir olom~i~ d'aha geldi. 
şuma giden irfan ismini bile O da durdu. Ve ıçınden Hal
artık manasız ve gülünç bulu· dun B. z.~ur etti. B~ hamlede 
yordu Şimd~ Haldun ismi onun storları mı~ ol~ıle kO!tu 
daha çok hoşuna gidiyordu. Bu Bu otomobilde bır kadın ve bir 
Haldun ayni zamanda kocası- erkek oturuyorlardı. 

Bir çocuk kazaen 
öldürüldü 

AYDIN, (Miliyet) - Şehri 
mizde feci bir cinayet olmut
tur. Dondurmacı Süleymanın 

1 

Münir Nurettin 
a 

Ü 

Telgraf adresi : lıL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

' BONE üCRETLERl' 
TGrki,-• içi• 

3 aylığı 

L. K . 

4-
7 50 

14 -
6 .. 

12 " 

Hariç lçi:n 

L. it. 

8-
14 -
28-

Gelen ewak geri ..-erilınez.-

Bugünkü hakem heyetini 
teşkil eden zevatın her birine 
kartı tam bir hürmetimiz ol· 
makla beraber birlikte itiraf e
delim ki bu intihap işindeki 
mevkileri temam.en karakUti 
(arbitraire) dir. Bu itin müte
şebbisi olan "Cumhuriyet" ga· 
zetesinin işi yürütmesi ve her 
sene güzellik kualiçesi intihabı 

nın arkadaşlanndandı. Evleri· Haldun B. ~dma bağırdı: 

KONSERi 
15 Şubat, Çarşamba akıamı yeni ve güzel programile 

altı yasındaki oğlu Mustafa, Lm•mmmı1-•• 
yanaş,;.ası Mustafa t~afından 
kazaen çifte kurşunıle öldü
rülmüttür. Yaka fU suretle ol-

Gişeler açıktır. •ı•-----111 

muştur: 

--- --
GLORYA SiNEMASINDA 

Büyük trajediyen MA THESON ' un temıili ve meşhur RODA 

SANDOR çıgan orkeıtraoının İftİrakile çevrilmit 

KARNAVAL 
filmi keımll muvaffakiyetle devam ediyor. 

• le 
Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyetıe müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlarm me

nın neşir ve icra vazifesini üstü 
ne alınası pek doğru ve hakir 
dır. Amma kıraliçe lntihabmm, 
memleketi ve ırkı alakadar e
den seçme işinde hiç müessir 
olmaması lazımdır. Halbuki it 
böyle olmıyor ve olmamıştır. 
Bence aakatlrk buradadır. Ga· 
zete idaresinin aleme kal'fı iıim 
!erini sakladığı jüri azaımdan 
en faallerini 933 güzeli il&n e
dilen hanımın bildiği ve daima 
ziyaret ettiği de malUrrıdur. O· 
nun için ben jürinin gazete ida· 
resi tarafından değil aan' atı. e
debiyat, tıp, jimnastik milel· 
-eleri tarafından intihap tari
hinden bir giln evvel aeçilmit 
delegelerle teşkil edil1M1ini i•· 
tiyorum, Bu fikrim gelecek -
nelere ait bir tekliftir. Bu ıene-

ne girer, çrkanlı. Kocası bütün - Şimdi ~e ı~i.~ edebilir mi 
kocalar gibi bidayette biç bir ilin? Fakat ınkara ıınkan yok· 
şeyin farkında değildi. Zaten tu. Bedahat meydanda idi. Hal 
derler ki, bu gibi meseleleri en duo B. tekrar kadma bağırdı: 

Süleyman'la karısı Haıibe
nin aruı açıktır. Bu sebepten 
karısı sehre on dakika mesafe
de Ke~ez mevkiinde bir bağ 
damında kayınvalidesile bera
ber oturmaktadır. Son günler
de kan kocanın araıı bulun
muf, bu sebepten Hasibe dün 
bir buçuk yatında bir çocuğu 
ile 6 yatındaki otlu Mustafayı 
kayınvaldesine bırakarak ko
cuı aleyhine evvelce açbğı da
vadan feragat istidası vermek 
üzere hükfunete gitmittir. Ha
ıibe Hükiimete gittikten sonra 
kaynanası zeytin toplamak il
zere bağa gitmi' ve çocuklan 
yanafJlla Muatafaya buakmıt· 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada 'Onyon hanında kain 
O'NYON SİGORTASINA yaptırınız. 

- s'uliyetini kabul etmez. ıon haber alanlar, kocalar olur - ln •Pğ~I 
Kadınm kim oldutunu anla 

diniz değil mi? Nerime H. ınm 
yani Haldmt B. İn kanımın ta 
kendisi. •. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaa 

ÜNYO mUf ••• 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy Askeri Rasat Mer

z kezinden verilen malilınata ııö
u 

1 
re, bup ban ekseriyetle bu-

3 
c !utlu ve ,ım.J ile ırUJ> """'m-

Bi:r sabah Nerime H. drıan· 
ya çrkbğr zaman irfan B. in i
çinden acaip tered<lüler geçti 
Nerime bu günlerde sık sık dr 
ıanya çıkıyor. Niçin? ... Ve Ne
rimenin çıktığı zamanlar, her 
vakit eve ıık sık gelen Haldun 
B. orbll.ıktan söriiı:ımez oluyor. 
Nedeni.. 

Fakat otcımobilin içloden 
müstehzi bir ericetı: aeal yüksel· 
diı 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-
mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 898 

dan rüzg&rlı olarak deY&m &-

' decektir. Yqmur ibtimııli m
vetlidir. 

11-2-933 tarihinde ban -
yiki 760 milimetre, sıcaklık en 

. fula 10, en az 2 aııntiırnat ola
rak kaydedilmiıtir. 

ile zaman ki gazetelerde ilim 
ı kalem adamları arum~: 

ye geli.oce muhterem jüri heye
ti azasının de itiraf ettikleri veç 
hile bu seneki intihapta, hak· 
ıızlık mr, kantrklık mı, isabet
sizlik mi. elhasıl bir münaııd>et 
sizlik olmuştur. Jliri kararmm 
innne zevkine ve görür gözle
rin hükmüne oynamasryloa .a· 
bittir. Benim de gördüklerim 

Hulba, tfiphe kurdu bir de
fa irfan B. in kafaama sirmiı· 
ti. Binaenaleyh çaktırmadan 
takip ve tarauuda bqladr. Ve 
bir eylQJ ıtiqam1 Haldunla ka· 
namı atorlan indiriılmiş bir oto 
mobilden inerlerken yakaladı. 
Dedi kiı 

- Hamın Ye efendi! Ben ai· 
zin ikinizi de suracrkta köpek 
gibi gebeı<tmek isterim. Elimde 
bunu da yapacak vurta vanlu. 
Ve cebinden tabancasım çıkar 
dı. .,. ,,. . 

- Miiıaade ediniz de benim 
de bir çift södlın var. Hanmıe 
fendi beJüın zevcei nıetnıam bu 
lunuyorlarken zatı i.liniz kendi 
lerini ayarbmttJDD. Hahrlarsı 
nız değil nıi? 

Haldun B. apıfıp kald'ı. SeM 
tanmııttı. irfan B. in sesi. Ne
rim.enin ı,;rinci koc:aamrn sesi. 

irfan Bey otomobilinden itr 
di ve devam etti: 

- Siz beniım alacatıın ftrıti· 
h1m planım ~avrayamadınn. 
Ne yapalım dünya bu! İte İ!· 
Siz ne yaptrnızaa ben de onu 
yaptmı. Eğ~ !imdi boşa.nır da, 
hanımefendı b~r. . ÜÇiincU defa 
evlenirse, zabalinu reçetemi 

tır. 

1 
RADYO ' Bugünkü program 

18 - 18,45 : Nihal Hamın. 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Bedayi! musikiye he
yeti. 
21,30 - 20,301 Gramofon, Ajana 
ve Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara Palaı orkestrası. 

18: Su (Milli yekih fulı). 19: ~ 
jana haberleri. 19,15: Pliık. 

KONIGS VUSTER HANZEN 

Bavün au,,...e 
saat 21,30 d• 

Sarı 

Zeybek 
Umuma 

37 inci Son temsil 

919 

e - Sen deli•in, ben akıllı
.a nl diye münakafa bqlarsa 

1 :aman koı-lcmaymız. Çünkü 
l iliğin en tehlikeli tekli -

içinde 45 numara gibi 21 ııa· 
mııra gibileri vardı ki bu tacı 
giymeye daha layık gibi göril· 
nüyorlar. Biliyor musunuz? Bu 
çıkmaz sokaktan nur! çıkrlabi· 
lir? Kendine güvenen güzeller 
tekrar itihaba razı olup ayni 
jürinin önüne çrkar. Bunların 
ba~ında 933 güzeli ilan ed'ılen 
Nazire Hanımın bulunmaaı 
nekadar özlenir. FELEK 

Ve ili.ve ettiı ietlmal&e serbestainia. 

Mustafa çocukları avutur• 
ken odada Süleyınanm Hılı o
lan çiftesini almıt ve oynamı· 
ya batlamıf. Bu sırada çifte 
atet alarak çıkan kurtun Mus
taf anın arkuından çıkarak 
kalbini delmit ve cansız olarak 
yere sermittir. Yanaşma bunu 
görünce hemen dışarı çıkmış 
ve dağa doğru kaçınıya batla
mıtbr. Silıih sesini duyan Sü
leymanın valideıi dama gel. 
mit ve torunu Mustafanm kan
lar içinde yerde yatbğmı, kü
çük tomunun da ölü kardeti
nin yanında debelendiğini gö
rünce feryada batlaınıttır. Hü
kUınetten dönen bedbaht ana 
ve bu çığlıklar üzerine bağa 
kotan baba yavrularrnm feci 
vaziyetlerile kartrla.tmıfbr. 

17,l~~iİhmıonik konser. 17,6Sı 1 ı·ş ve ı· sc .. ı· 1 
Miaababe, 19: Franz Schubert'in 

• ınedildiği gibi boğaza nrr 
lan değil- gazetelerde ef

eserlerinden trio ev muıikiıi. 21,051 ., ___________ _ 

" n umuııllye dediğimiz ma
ı. · nun boynuna ıanlanlanlD'. 
~. 1 nni kanaatlere göre hiç bir 
11 ı i, kendiıinin deli olduğu
~ kabul etmezmiş. Bizim ga· 
1 ~ elerin de bazı iddialı sütun l ıipleri kendilerinin en akı.1-

., ldam olduklarım ilin edip 
ı -urlaı-. Böylelerinin akli 
ı :iyetlerini tayin etmek dOk· 

TEŞEKKÜR 

- Fakat sizi öldilrmiyece
.ğim. Nmayet kanını boşayabi· 
liriın. Namusumu kurtamım. 
Yalnız bir tartım var. Botan· 
chktan sonra efendi banmıla 
evlenmeği kabul ettiğini şim
diden söylesin. 

Nerime ile Ha:ldun taşırdı
lar. Fakat irfan Bey biç tem· 
kinini bozmuyordu. 

- Evet evleneceksiniz. Ha· 
nım talak davası açsın. Ben bo
ıanmatı İcap ettiren batka de
liller bulurum. Mesela blaba· 
lık bir yerde kıendiıini tokatla· 
nın. Zaten mahkemeden de mil 
tekabilen talak istersek, bu it, 
olur biter. Ondan SO!ll'a ııra 
sizin evlenmenize gelir. Evlen· 
mez•en~ ıu tabancam· yemin 
ederim ki, hukukunu muhafaza 
edecektir. Ozaman i·kinizi de 
gebertirim. 

Unkapanı köprü•il 
için 

Gazi köprüsü inta edilince
ye kadar Unkapanı köprüsü
nün tamiri için hükiimet 60 
bin liralık döviz müsaadesi ver 
mittir. 
Maırafta taıarruf 

V akadan haberdar olan 
müddeiumumi Salahaddin B. 
ve hiikUmet doktoru Kemal 8. 
lerle zabıta memurları vaka 
mahalline giderek tahkikata 
batlamıtlardır. Tahkikat neti
cesi cinayetin kaza olduğu on
laşılamıttır. Zabıta katili tid
detle takip etmektedir. 

Bayreutlı'dan Reicba n"§riyab (Ma
nib'ten nakil). 21,55: Münih'ten. 
W agner'in eserlerinden filharmonik 
konaer, 24: Zoo'da Marmor aaal'dan 
Otto Kermbach caz takımı. 

BUDAPEŞTE, 650 m. 
17 ,40: S.im.i Kurina Sigan muaild-. 

al. 18,35: Konaenatuvaı'dan: Nq'
eli neıriyat. 21,35: Wagner1n eser
lerinden büyük komer. (Erneat Doh 
nany'inin idaresinde). 22,20: Kon
feranı. Mü teekıbetl: Caz n orlı:-

Milliyet ba ıütunda iı ue iıçi 
iatiyenfere tavanut eJ iyor a ı, 
ue İfçİ utiyenl•r bir mektup
la lı büromuza müracaat et• 
melidirler. 

ı, isteyenler 
Senelerden beri Londranm yük 

sek sınıf ailelerinin nezdinde mü· 
rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
matmazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar· 
zuııundadrr. Adres: ilan memurlu 
funda B. M. E. rumuzudur. 

a ~ lara düşen güç bir iştir. La· 
doktor ıözünü dinleyen kim 

r Güzellik dava•ı 
~ r Nihayet tatlı bir mevzu bu

: ildik: Güzellik kıraliçe.i in-
1 ahı bi2e hiç değilse sevimli 

! ıreler görmek ve onlardan 
· ~ setmek fırsatını verdi. 
f · , Tabii İ9ittiniz ve okudunuz: 
<. , 933 senesi İstanbul güzeli 
·1 ı ı babında isabet edilmediği, 

Biribirini müteakip üç kıymetli 
uzvunu kaybeden ailemiz, - ha
berdar olduklan dalcikada - elem
leri.nWıe iıtirak liitfunda bulunan ıra
:zeteci arkadaşlannun gösterdiği alA 
kadan dolay• derin bir minnet hisset
mektedir; bu meyanda yeğenim mer 
bum ~ AAnnı aon adıma kadar 
takip etmek, muhtelif suretlerle acı· 
larımızı tahfife çalıımak necabetini 
ıö.teren yakmlanmrzı da ayni duy
gularla hatırladığımızı anetmek 
muazzez bir borcumuzdur, 

Ayrı ayn arzına fırsat bulamadığı
mız tetel.kürlerimizin ibli.ğtna kıy
metli siitunlanııızın delalet buyurma 
smı rica ederim, efendim. 

irfan Emin 

irfan her ikisini selamladı. 
Kendi otomobiline bindi ve git· 
ti. 

••• 

Belediye tubelere bir tamim 
göndererek me~urla~ vaz!fe i
çin bir yere gittıklen vakit al
dıklan zaruri masraflarda aza 
mi tasarrufa riayet edilmeıi bil 
dirilmiftir. :.__---

M • • r l f I • 

Sömestr tatili bitti 
Darülfünun fakültelerinde ve 

yüksele mekteplerde ~~meatr 
tatili bitmiş ve dünden ıtibaren 
tedrisata batlanııu9trr • 

Tapu itleri 
Tapu ve kadastro müdüri· 

yeti umumiye.i heyeti teftiti
ye reiıi ve İzmir tapu cisil gru 

pu müdür vekili Halda Bey ev
velki gün ıebrimize gelmiıtir. 

tra. 
PRAC, 487 m. 

18,50: Plak 19,05: Almana mu
sikili neıriyaL 20,05: Milinowıky or 
keatra takımı. 21,10: Tagannili ope
ra parçaları. 23,05: Haberler. 23,251 
Caz fantazilerl. 

Meccani tem•il 

.. .\'- .. 
Evlerde orta hizmeti ütü ve ça• 

maşır ııibi itlerde çalışabilirim. la 
ta.nbul dahilinde 20 lira maaı. 
T qra için 30 lira maaıla giderim. 
Sirkeci Mersin oteli uhibi Burhan 
Beye Şemsi rumuzile müracaat. .. .,. .. 

ı.lışlık veya kantrklık oldu
hakkmda umumi bir kanaat 
. Bu kanaat daha kararın 
liğ edildiği' andan itibaren 

1 lamış gidiyor. Hatta jüri a· 
:ı mdan olan bazı zevat bile 
'1 'b d'di''' 1 • ıa m tec ı nı tstiyor ar. 

Ben ne kimsen.in güzelliği 

1RT1HALl MOESSlF 
Diyan'bekir Defteri hakani müdür 

lütünden mütekait Ziver Bey irtihal 

etmittir dün Edimekapıdaki mezarl>
ia defin edilınittir. 

Allah Rahmet eylesin , 

Evvelki gün içindeyiz. Kadı 
nın ismi hali Nerime... Fakat 
bu sefer Nerime Haldun. Zira 
her fey tabanca namlusunun 
çizdiği terait daire.sinde geç· 
mi~. Nerime boşanmış ve Hal· 
dunla evlenmiıti. Fakat evvel-

Mekteplerde di,çl 
de bulunacak 
Sıhhiye V eki:leti yeni bir 

tamim yapmıştır. Şlaufiye ka· 
dar mekteplerde bir doktor ve 
bir eczacı bulunuyordu. Bun• 
dan sonra mekteplerde birer de 
diıçi bulundurulacaktrr · 

Haber aldığımıza göre h· 
pu •icili tatbikatın. Alemdar 
nahiyeııinden bqlanııcaktır. 
Haziranda tatbik edilecek olan 
tapu ıicili için lznıirde olduğu 
gibi tehrimizde de bir muhafız· 
lrk tetkilatı yapılacaktır. 

Cümburiyet Gençler Mahfili t&

mata ıubesi 17 Şubat 933 cuma gü
nü Beyoğlunda mahfil müsamere u 
tonunda (tarih utandı) adlı eserini 
11 de bilumum mektep muallim ve 
talebelerine ve 13,5 ve 16 da muh
terem lıtanbul hallana olmak üzre 
üç def' a meccanen temsil edecek
tir. 

Müıımıerelere iıtirak etmek iıte
yenler davetiyelerini 13 Şubat pa
zartesi gilnünden itibaren her gÜn 
saat 15 ten 18 e kadar mahfilin 
Cümhuriyet Halk fırkan Beyoğlu ka 
za merkezi binaımdaki dairesinden 
alabilirler. 

Reımi veya hususi dairelerde 
muhasiplik veya katiplik gibi her 
hangi bir iıte, istifade temin edin 
ceye kadar bedava ve müesseseye 
lıtifade temin ettikten aonra az 

bir maatla çalıtmak fartile, latan· 
bul Sanat mektebi mezumu bir 
genç it aramaktadrr isteyen Mil· 
liyot, Burııaz ada. Memur Sabri 
B. vaıitası ile Basri. 

i 
' 

A rilliget'ln edebi romanı: 18 

MAKEDONYA 
Aşk, 

1 
Sigaranın birini ıöndürüp, bi

:ı i tutuşturuyor, limonataır bit
;e limonata ısmarlıyordu. Bakı-

1 
1 

, lımail Efendi, neye sinirlen· 
il ıti? 

l. Sırf kendi azmile kurduğu ve 
I attığr ticarethanenin lstanbul

bir 'ubesi vardı. Bunun bafm
_, kardetlerinden bir diğeri, Apti 

kçi B. bulunuyordu. 
Şube yeni açılmıştı. Fakat kı

.r bir zaman içinde pek çok müş 
t 1 tutabilmişti. Bir sene evveli
ıc lsmail Efendi lstanbula gittiği 

nan kardeşinin çalı,masını ve 
vaffakıyetlerini büyük bir 
·ide seyretmifti. Apti Beyin 
1assa kadın müfterileri elde 
ıek hususunda gösterdiği ikti-

jl bosuna gitmifti. 
• Bu seyahat tam ramazan bay

' ~ma tesadüf etmi,ti. lsmail E
di hayretle görmüştü ki, lstan 
halkı bu bayramda müthiş 

.a mendil sarfiyatı yapıyordu. Bil 
sa keten mendiller çok satılı
du. O derecede ki arife günü 

Kin, Polfllka ve Kan.. 

Müellifi ı Nizamettin Nazif ............... , ......................... 
öğle üzeri yüz paralık mendili 
beş kurup. seve seve alanlar gö
rülmüş, akfama doğru ise dük
kan, beyhude yere gelip dönen 
müfterilerle dolup tafmıftı. 

lımail Efendi bu hadiseyi der
hal not defterine kaydetmiş ve 
son Avrupa seyahatinde bu men
dil işile yakından alakadar olmuş 
tu. Fransada, Almanyada bir çok 
fabrikaları dolaşmış, nihayet ls
viçrede mühim bir keşifte bulun
mustu. Buradaki fabrikalar çok 
büYuk bir titizlik gösteriyorlardı. 
Yapılan mendilleri üç defa kon
trol ediyorlar. ondan soma kutula· 
ra dolduruyorlardı. 

En göze görünmez, hatta per
tavsız ile bile güç anlafılabilir bir 
iplik kaçmtısı gördüler mi, o men 
dili derhal ıskartaya çıkarıyorlar
dı. 

Fabrikalardan birinde bu ne· 
vi mendillerden büyük bir stok 
bulunduğunu anlayınca İsmail E
fendi derhal kaparoyu basmıf; 

- Size vereceğim siparişe gö-

re, bana bu mendillerden ceıte 
ceste gönderiniz! demi9ti. 

lştıe büyük ipekçiyi ai· 
nirlendiren mesele, bu mendille
rin yüzünden çdcmı,tı. 

Bu sene teker bayramı tem
muzun on ikisine tesadüf etmit
ti. lsmail Efendi bir buçuk ay 
evvel, ne kadar mendil sarfedile
bileceğini Apti Beyden telgrafla 
sormut ve lstanbuldan gelen ce
vaba göre lsviçreye sipariş ver
mişti. Halbuki, bu sabah gönder
diği bir mektupta Apti Bey ay
nen fU satırları kullanmıştı: 

"Ah ağabey. Büyük hata et
tik. Keşke bir o kadar daha getir
te idik. Gelen mendillerden bir 
tane kalmadı. Dükkanda müsteri
den iğne atacak yer yoktu." ' 

Hava hiç mi hiç esmiyordu. 
Sıcağın şiddeti saniyeden saniye
ye artıyordu. Hani ~u tek atlı su 
arabası da olmasa, Sabripafa 
caddesinin etrafındaki tahta ev
ler bu giditle muhakkak tutuşur
lar ve yanarlardı. Bereket versin 
ona .. Daha doğruıu •u, alnını, bur 
nunu yenine silerek durmadan 
yorulmadan bir aşağı bir yukarı 
caddeyi sulayan belediye ameleai
ne. 

iki tekerlek üstüne oturtulmut 
kocaman bir fıçıyı andıran araba-

,• 

nın arkasmdaki ucu delikli uzun 
hortumun ipini iki elile kavra
nııf, bir sağa bir sola sallayarak 
babire ha çalıfıyordu. Su bitince 
arabayı çe9meye yanatbrıyor, 
tekrar dolduruyor, tekrar hortu
ma sarılıyordu. 

lsmail Efendi kırmızı bağa 
ağızlığına yeni bir sigara takar. 
ken; 

- Bana bak Rifat - dedi -
bu sıcağın seçecefi yok.. Sen ya. 
vq yavaş tut dilkkıinın yolunu. 
Ben de isterim mektebe gideyim. 

Ve yine birden bire sinirlen
di: 

- Olmuyor.. istediğim gibi j. 
dare edemiyorlar bu mektebi •. 
F eyziyeyi açalı tam yirmi sene ol 
du. Yirmi seneden beri kafama 
göre bir müdür bulamadım vesse
lam. Herkes kendi havasında. Ta 
!ebenin rahatı yerinde imit, değil
mif, kimin umrunda .. Onlara var 
mı aydan aya alımlar parayı. - ..... . 

- Radoviç'li Mustafa Beyi el
bette habrlayacakaın. Allah rah
met eylesin. "lsmail, aç fu mek
tebi!" dediği hali hatırımdadır. 
Yirmi sene evvelki mektep nere
de, şimdiki F eyziye nerede? 

Deminden beri ağzından tek 
kelime çıkmayan Rifat Efendi ar
tık dayanaınamı~tr: 

-Yoo ağabey! - dedi- o 
kadar ilerisine gitme! Feyziye 
mükemmel. bi.r mekteptir, 

Büyük ipekçi bu ani mukabe
le karşısında derhal yan çizdi: 

- Canım .. Ben demem ki fe
nadır. Amma isterim daha çok 
güzel olsun .. 

Kahvenin içinden pul takırtı· ,.. 'bi 
ları, "se yek" "al ıu tafmt· gı 
se.ler geliyordu. iki kardef aya
la kalktılar. "Rifat" Efe~di pap· 
yonunu düzeltirken lsmail Efen
di cebinden beş kurut çıkardı, ma 
sanın üstüne attı: 

_ Haydi gidelim.. FakaL, fa-
teraen bir parça daha bekle de 'u 

"A " . d' gazeteyi okuyalım. ID' 'ım ı 
neredeyse çıkar. Bakalım kim öl. 
müş, kim kalmı•? Vay canına! it
te bu tuhaf .. 

Büyük bir hayretle durakalmıt 
b. Sol elile kardefinin kolundan 
kavrayarak sağ kolunu uzattı: 

_ Be yahu bu bizim Vahit de
ğil mi? 

- Hangisi ağabey? 
- Nah .. Şu Etem.in eczane&i 

önünden geçen .. 
- Öyle ya .. 
- Vay külhani vay! Mektep-

ten mi kaçmış acaba? 
- Zannetmem .. 
- Ne i~i var buralarda? 
- B.-lki bir şey almak için çık 

_ ı 

mııtu. 

~ifat Efendi, Sabrip8'a cad
desıne doğru bir iki adım attı: 

- Vabit! Vahit! - diye ba
ğırdı-. 

- Temiz giyinmiş, ağır başlı, 
14 · 15 Y8'1arında bir genç ağır 
ağır yürüyordu. Bu Rifat Ef. nin 
büyük oğlu idi. 

- Vahit! Vahit! 
Babasının sesini ifitmemiş ola

eaktr ki genç, basmacı lbrahim 
Efendinin dükkanı ile seke«.inin 
önünden dalgın dalgın geçti; sat 
tarafta bir sokağa saptı. 

Rifat Efendi oğlunun bu saat
te sokakta dolaşmasına pek me
rak etmişti, hemen arkasından 
ko,tu. Bir dükkanın vitrinini sey
rederken yakasını tuttu: 

- Ne yapıyorsun burada? 
- Hiç.. Dükkanın vitrinini 

seyrediyorum. 
-Bulamadın mı bu ifi ba,ka 

yapacak gün .. 
Genç, ba,ına boynile beraber 

tam bir daire resmettirerek gtt. 
lümsedi: 

- Seyrediyorum dedlsem, ho. 
ıuma gidiyor da onun için seyre
diyorum zannetme bey baba .. Fa
raza b .. n olsam, •u gömlekleri bu 
rava koymazdım. Sonra şu men
dillerin açılış tarzları hiç te gil. 
zel değil .. 



MiLLiYET PAZAR 12 ŞUBAT 

~~ 
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Fikirler ve lnssnfsı ı 1 

Parls mektupları 
Çizgiler 

----=--=--- a is'te Sanat Dört mısra 
Ressam 1 Hayatı Yeni Türk mecmuası:'run fUbat 1 daha ziyade yaklaııyor. Nazmın 

1 1 
1933 nüshasında Ahmet Hatimin esrarına vukufa çalışmıf olanlar 

G _Sizce ressam kimdir? "Ağaç" isimli bir tiiri çıktı. Bir za-, birinci rnıaradaki noktanm kıyme-
B. _ Sanatkarların en ta· manlar onun her yeni manzume- tini de hissederler: "Gün bitti." 

l"h . . . Do~~m ~l~f Naci, vukufla ter- ıini büyük bir edebi hadise diye, Bu üç heceden sonra ııelen sükut, 
ı sızı. • tıp ettilı Mıllıyet'in sanat sayıfa· yani layık olduğu ehemmiyetle bizde ıür İntizarını tatlı bir suret-

G. - Doğrudur. Her me?1· 11 için, Paria mektuplan istemiş- kartılıyanlar ancak bq on kişi İ· te uzabyor; o birinci mısraı, nok· 
lekette bu adamlar süninınıye \ t!· ~~•uunu bir az geç yerine ge 1 dik; bizim hayranlık seslerimizi tayı kaldırarak, yahut yerine sa· 
ınahkıimdurlar değil mi?. , tırdıgımden, Elif, belki bana kız. tehzil etmek İ.•tiyen, auıtunnağa dece bir virgül koyarak okuyun, 

B _ H 
0 

manada de-1 mıtbr. Fakat ben ona o bana, on ı çalıtan, her biri §İir aleminin bat· fiUunun büyük bir kısmı kaybo· 
~ .

1 
'R ayır, tkirl n en bet, seneye :rakın bir zamandan· 1 ka bir diyannı ifıa eden o manzu• !ur; anızun ittiradı kendini göste· 

gı • eaaam sana arı. d n ben kaç }'Üz defa kızdık. Hala ı melen "Anlamıyoruz!" teraneaile rir. ikinci mısrada yine bir durak 
talihsizidir çünkü, modelın e pek aevişiriz. Mesele yok. unutturabileceklerini sanan birçok var, ıanki p.ir bizi manzumeye 
uzakla,sa beğenilmez; moda Benim gibi dört sene gaybubet 

1 

kimseler vardı. Bugün onun yazı- yavaş yava' alıştırmak istiyor; bi! 
line yalı:la,sa ona ressam den • eden, Ye dört sene aonra "Beldei- lan bizimle beraber, eski hasımla- dekor tarifine benziyen, bunun ı· 

mez. 
G. - İyi ama, reaıni~ ~aye

ai tabiati taklit değil ınıtr ı 
B. - lç i.leminden a er 

vermektir. . . 
G. _ Bu da tabiata taklıtle 

olacaktır. . 
B. - Doğru değ;I; 
G. _ Nasıl olur · • 
B. _ itte XVI'ncı asrın bü-

yük üstatları, itte. • · 

B. _ Zahmet etmeyiniz. 
Ben de sizin gibi biraz san' at ta 
rihi bilirim. Ben ıize resim 
hazan tabiat kereateıi kullan
maz demedim; yalnız tabiat 
ressamın kullandığı tek keres
te değildir, diyorum. 

G. - T etrih ve menaztr ka
nunlanna uymıyan bir resim 
resim midir 71 

B. - Reıimdir. itte primi
tif'ler,: tetrihleri en kaba bir 
tetrih, ınanazırları en sakat 
bir manazırdır. 

G. - Çünkü primitifler Rö
nesans adamları gibi ınanazır, 
tetrib bilmiyorlardı. 

B. - Bu fahit hatayı irtikap 
etmeyiniz. . • Bunlar arasında 
manazır ve tetrihi çok İyi bilen 
ler vardı. Fakat kullanmazlar
dı. 

G. - Ohll.de primitif'lerin 
tabiat kanunlarına uygun ol
mıyan iptidai bir sanatti ! ... 

B. - Y alııu lugat manaıile 
hakkınız olabilir. Yolaa primi
tif sanat inaanhtm tanıdıiı 
en büyük eserlerden biridir. 

G. - ! ..• 
B. - Primitif'lerin de kul

landığı bir ~~rih vardı; bu tef 
rih iç alemının tetrihidir. Pri
mitif'lerin de manazırı vardı· 
bu manazır ilmi değil, enfüıiy: 
di. Hiç bir Röneıanı tablosu 
bir primitif mozayiği kadar 
bütün ve ahenkli değildir. 

G. - Ya bugünküler? Kü. 
bizm, fütürizm, dadaizm, sür
realizm, pürizm gibi bir çok 
ıı• "! ızm ••• 

B - Mezhepçilikten hotlan 
ma~ Bence mezheplerle bir
likte 

0

ve mezheplere rağme.n 
kendi kaderini kovalıyan hır 
sanat olutu vardır. Bu olu~wı 
kısaca ifadesi tudur: resim ~a
nati git gide manazır, teşrih, 
hendese, ıtık, fırça totemlerin· 
den kurtulmakta, vicdan etra· 
fında yerletmektedir. Röne
sans'ın (~~~u ·tablo)' su ye
rine bugünu~ (tablo • mevzu) 
u geçmektedır. Yeni tablonun 
ölçüsü dıtında değil, içindedir. 

G. - Evet ama, eski resim
lere baktığım zaman Fener
bahçe mi; Kağıthane mi anlı· 
yabiliyordum. Yeni resimlere 
baktığım zaman hiç bir fey an· 
lıyamıyorum !. · 

B. - Senin ~a~i!'•tin fU· 
dur: sen ne eıkisını ne de ye
nisini anlıyamıyordun. Senin 
anladığın yalnız Fener'le Dere 
idi; yenisinde bu etY• dersini 
alamayınca hiç bir fey yok sa
nıyorsun! •.• 

G. - Madem böyledir yeni
ler de hiç bir zaman kendileri
ni anlatabilecek bir hale gele
miyeceklerdir !. • • 

B. - Rönesans eserleri gibi 
bayağıla;ıamıyacak demek mi 
istiyorsun? Fani! • • Bir sanat 
bayağıl&f&rak halkl~şmez; 
halk incelerek sanatletır. Ha
yata kıymalı: istemezsen halk
la beraber sanati de koru. • • 

lamail HAKKI 

Diyaloklarımdaki (B) har· 
fi (ben)'dir. (S) harfi itibari 
bir fahıstır. Ôteki harflerden 
her biri bir arkadtıf isminin 
ba, harfidir. 

Nuı:" a ayak baaan adam, evveli rı da dahil olmak Üzere, ti!ri seven çin "statique" olması li.zımgclen 
banz değişiklikler karşısında ka· herkesi alakadar ediyor. Yine o- iki m11raı maluus kesik kesik oku 
lır. Pariı mütemadi bir inkişafla nun türlerini aevmiyenler var; fa· tuyor; dekor gösterildikten aonra, 
büyüyor, yayılıyor ve ııüzelleti· kat bunlann bir kısmı, canlılıkla- kelimenin yunancadaki asıl m~a
yor. (Eski Paris), belediyecilerin rını artık kaybebniş birkaç maz- 11 ile, yani "hareket" manası ı~e 
kazmaaı altmda cançekitirken, munu tekrar edenleri ve yalnız cdramu ba§lıyor, artık nağmenın 
Yeni açılan caddelere parlak kah· onlan şair zanneden, iki üç asır kendini bll'akmaaı lazımdır. _ 
vehaneler, modem binalar sırala- evvelki cetlerinin içtiği şarabın Halbuki ilk manzumede ~u~e-
nıyorlar. Buhrana rağmen eğlence sarhoşluğundan hala ayılaınıyan madi bir betaat vardı; bunun ıçın· 
yerleri çoğalıyor. (Mesela Opera biçarelerdir. Bir kısmı iae, küçük dir ki o aon hecesi ile beraber bitİ· 
civannda yeni açılan muazzam bir kıunı, yeni. bir ıiir &lemi, ye- riyordu; bir urenh: ve ışık dr~" 
Rex ainemaaı gibi.) Fakat Paria, ni bir eda, yeni ifade vasıtaları j diyebileceğimiz cAğaç• ise içimız .. 
ecnebilerin para dökmeğe geldik- arıyan gençlerdir; bunların hare· de en güzel, en tatlı sonbahara~
leri yanlız zevk ve sefahat yerle- keti belki haksız, fakat "ıympa• ıamlarrrun :ıafağı kadar uzun akıs 
ri ile parlamıyor. Yeni müzeler, thique" tir, çünkü her yeni tairin, ler bırakıyor. 
yeni ııaleriler, Gonferanı aalonla· ıiire bir tey ilave etmesi için, ken ikinci ve üçüncü nuıralarm ~
n var. Luvr ııibi Lükaanburg ııi· dinden evvelkilere karşı nankörlük fiyesiz olmasına itiraz edenler ~
bi sanat eaerle;ini aaklıyan mÜ• ebneai lazımdır. İyi dÜ§Ünülecek ne bulunacaktır. Kulaklarımız t•· 
esseseler büyük tahanüllere ui· oluraa onların hareketi de Ahmet irde kafiyeye çok alıtkm, Verlaine 
ramıtla; daha çok zenginlenmit- Haıim'in kudretini itiraf ebnek in esasen kafiyeli olan: 
)er. Bu' noktaya teması sonraya aayılır; çünkü yeni neslin dün Ahi qui dira leo tarta de la rimel 
bırakarak fil mahut buhrandan "Panlb" yı, cŞafakta" J'1 tebzila Mai. quel en/ant, ou quel negr• 
biraz bahsedelim. kalkışanların artık hiç okunmıyan lou 

Zannediyorum ki İçtimai faali- eaerleri ile meıgul olduğu bile yok Noua a lrage ce bijou d'un sou 
yetin her sahasında hiasedilen bu tur. "Atarlar aenki tarizi dırahb Qui sonne creu;ıc et lawı: aou• la 
"buhran", mevcut olmryan bir meyvedar üzre,, sözü iıte burada, lime? 
§eydir. Yani. geçenlerde bir Fran fakat yalnız burada, doinıdur. diyen mısralanndan sonra bile o. 
aız muharririnin pek güzel söyle- Ahmet Hatim, türini böyle her itiyattan vazgeçemedik. Halbukı 
diği gibi, buhran yoktur ancak, keae kabul ettirmek için modaya Yunanlılar ve Latinlerde adeta bir 
harpten evvelki giditi hatırlatan hiç bir tarizde bulunmadı; eserle· ayıp telikki edilen kafiye, ancak 
normal hayata gayri ihtiyari bir ri beğenilen p.irlere uymadı. Ken bir ahenk ftaıtaaı, beklenilmedik 
rücu vardır. Harp sonunun beşe· di çerçeveai içinde mütemadiyen bir haz olarak kabul edilebilir. 
riyete verdiği humma son günleri- deiiten bu p.ir, denilebilir ki hiç Bugün kaidelere uyarak yazılan 
ni ya§ıyor. Pratik hayatta aykm deiiımedi; ilk manzumeleri kim· şiirlerin kafiyeleri ise hep ayni 
bir kazanç, aykm bir sınai rand· !ere hitap ediyoraa, hanııi taaavvu• yerlerde ııelerek ancak bir ıttırat 
man _ Bata, Kröger, Ford, Cit· nınun maluulü iae, yeni tiirl-;~i ~e yaaıta.aı oluyor ve hiç bir zaman 
roen _ ve fikir hayatında cinnet yine o tasa'n'llnınun mahsuludur beklenilmedik bir zevk olmuyor. 
·.-e beli.bat arası araıtırıılar - ve yine o karilere hitap ediyor. Hele bizim eski tiirimizde kafiye 
Dadaizm pürizm, aürrealizm - Bir bakıma gÖTe meaeli. bu u A~ ve redif, birer tiir unıunı değil, bi 

' ' "Ş" • K -'' 1°'-' ' • ' suretile tecelli eden bu harpaonu ğaç" manzumeaı, rrı a.m~r. aaıa §tnyeti mahvebneğe memur 
zihniyeti, içtimai giditin affetmi· d-n büobütün baıkadır; fakat ıkı· birer akli vaaıtadır. Şair bir redif 
yen kanunalrma göre, timdi iilil- ai de hep bir tiir aleminin havası intihap eder ve kari artık kafanın 
yor. Kröger kendini vurdu, BA· içindedir. Ahmet Haıim'in lisanı muhakeme hudutları haricinde ıer 
ta öldürüldü, F ord, bir günde biA da mütemadi denecek bir surette be ilçe oynaması demek olan şiiri 
!erce ameleyi işten çıkarıyor, Cit- değişir; Göl aaatkn~nin ilk par- beklemez, şairin o redife daha 
roen, Eyfel kulesinde her alqam çalarmdaki liaanla Piyale'nin liaa- neler uydurabildifini ıönnek ;,... 
alevlenen mahut reklimını acaba nı, bugünkü türlerin liaanı bir mi· ter. Buııün kafiyeaiz bir tiir oku
yakmda söndürecek mi? Fikir ha dir? Fakat hepai de, günlerle aım duğum veya dinledilim zaman, 
:ratıncla Picaıao'nun dahiyane bir malt ıöyle dursun, bilakiı izlerini kafiye ile aaıl kasdedilen "ıÜrp· 
buluşu olan kübizm'in gölgesinde daha ziyade belli ede.n ~ir d~ı~- rise" i daha iyi tatmıf oluyonım. 
doğan, ve yeniliğe suaayan halk- r' ~ır. Ahmet H:tım ı'!: ~."!fi• "Alaç" manzumeainde üç tt?•ı:a· 
larm alkıtaldıklarr, ınüvazeneılz, ırlen arasmda hu Ataç tıınne, da kafiye teaadüf edilmeme11 hize 
hiç bir plistik mantığı olmıyan ce mevzuu itibarile, en çok benziye. hiç kafiye olmıyacafmı, nihayet 
reyanlar da, aanat panayırında gÖ ni okuyalnn: ancak ikinci ile dördüncü mıırala
rünmüyorlar. Dadaistler, püriıt'· "Gurubu hun ile percıerde. ruh rın biri biri ile kafiyeli olacağım 
!er, paseyistler, hatta sürrealist- olan kutlar_ Kızıl kamıtlara, zannettiriyor; halbuki. d~rdüncü 
ler tarihe kanıtılar. Müvazene, yahut aba konmuılar; _ Ufukta mısram birinci ile kafıyelı olması 
işte şimdi beşeriyetin muhtaç ol· bir seri maktuu andtt'an günefİ, _ bize birinci mıaraın artık unutmak 
duğu yegane ft!Y· Tabii, müvaze- Sükiinu gamla ycmİfler .,,, ,u..Ji üzere bulunduğumuz ıon hecele-
ne derken, kelimenin dar, burju. doymUflar." rini habrlattmyor ve böyelce silin 
va, mahdut manaamı kaatetmiyo- meğe başlıyan bir hatıranın bir-
rum. Kübizm müvazeneli bir c&o Bir de "Ataç" 1 okuyalnnı den bire canlanınasmdan mütevel-
reyandı. Çünkü devrinin aadık Gün bitti. Ulukta nq'e aöndü; lit zevki tatmıt oluyon1z. Bunda 
bir makesi idi, ve çünkü hayırlı Toprak at., oldu, kuf da yakut. muayyen, evelden haber verilmiı 
neticeler verdi. Pürizm, hümma Y apralıla kufUn panltuından hiç bir şey bulunınamaaı bizde ka· 
eonaımda söylenen sözler gibi, bir Havzun auyu erguvana döndü... fiyenln aad kasdettiği tesiri bırakı 
idrak mahsulü değildi. Her iki manzume de hep bir yor. 

Avrupada şimdi belli başlı bir manzarayı tasvir ediyor; fakat i- Ahmet Hatim'in b~tün yazıları 
a~n!1t cereyanı, h&kim olan bir kiainin "n•" i ne kadar ayn .•. Bu· içinde en çok ıevdiklenm " Hazan 
f'dıt _Yoktur• Bir tebeddül ve ta- nu söylerken vezin farkını ve Iİ· ela bülbül", cParıltn, " Şafakta " 
~"':!11 devresinde bulunuyoruz. ıanda arapça ve acemce kaidele- "Ölmek" manzumeleri ile Göl 11<1· 

~~nun gençleri, aykınlıklan ile rin ablma.aından doğan farklan atl....,"ndeki aerbeıt müıtezatla ya 
!'ny~yı velveleye veren, ve Şİm· kudetmiyorum ; bunlar hep ahiri zılınış "ırilogie" dir. Fakat iyice 

ldı muzelterek. 
1
giren, tarihte yer a- farklardır ve manzumelerin bedii b ·• 1 an sana ar ar p· H . 

1
. dütündüğüm zaman ana o tıır e-

M • Le ' ıcaaao, enra "Cconomie" ainde bir değişik ık ri sevdiren unaurun tamamile bir 
ati~, ger, Braque, ke•fet· husule getir" emez. Şaır· , yeni man ·· im d ·~· ani tiklen yollarda devanı d" 'rt ıur unsuru o a •r·- ıyorum; 

'ht" ı e ıyo ar zumeainde, eıki "ara•trmıa" dan, onlan, bır" roman, bir tragediayı ve. • • . ı ıyar ıyorlar B b" '"k • 
1 • k' · u uyu cpreciositı\> den kurtulmuı; birin- sever gibi, "psychologique" kıy. adam ann yenne unler kaim 1 Ş ., B h 1.. .. o a ci manzumedeki "fantaisie" çirkin mellen' için MYİ•onınt· imdi on-cak u meç u umuzdür G . , 

·b it sene fr d · erçı, dir demiyorum, fakat §&İr artık o· lan daha az sevdiğimi, veya di· 
son eş a 

1 
• za~ n a, heykel nu da bırak~or, klaıik aafiwete, "h ·•• ' ·· I' traşlıkta Wlenk, !"sunde Te...,ıko- ., , ierlerini tercı ettir~ soy ıye· 

vitch Holy, Bnanchou ııibi mil- Japon hai • kailerinin aafiyetine cek değilim; fakat ıtiraf ebneli-
him:e tahsiyetler türedi. _ yim ki Ahmet Hatim'.i". bir ahenk 

Bu gençler, tabiat.i taklit huau mübdii bir kelime aıhırbazı olan 
kul b ğ Paria müzelerinde nazarı dikkati· Ahmet' Ha•im'in, kendi tasavvur 

.unda daha ma ır çı ır ar. . d d y 

h 3' mızi celbe en ~eyt mo ern sana· ettiği manada "halis şiir" e aaıl 
mak "ıstenıelerine, ve arpaonu t" b' ff . "d' D'" 

ll ·ı . b ın tam ır muza erıyetı ır. un yakla•an •••rleri aon manzumele-
d • . ınufrit tece ı erıne ir d"I b' • • ~ evnnın I . mecnun telakki e ı en, ır çogu rı'dir. 
ak.u·· ıam· el te•kil etme enne r.ağ. 1 k 1 h k 1 1 d 

v M aç ı tan ö en, a aret er a bn a Yukanda onun için: "kendi çer 
men ellı. ya•ını geçen - atısse ezil k• 1 b - h""k. , , !""ki . ~n sanat ar ar, ugun u u- çevesi içinde mütemadiyen deği-
ler. Deraı'n'lerı"n büyÜk u en.ne metin t t h · tt" • · ·· d )ı.hm 

ıh . •ana e a sıs e ıgı, muze e •en bir -ir" dedim. et Ha-
varmaktan r1•k uzaktırlar. E aa.ıl nılen yuk d ki J d • r-,... _ k . . . ar an ışı ı saraya r a, tim böyle deği,mele m.ecbu.rdur, 
bugünün sanati, dün dogan se ız ıncı gıbi Parlıyorlar. çünkü onun türi - taklıt edılmez 
on aanatkann dehaaile parlıyor. • Yeni açılan ve Luvr'un üst ka· ıiirdir. Taklit edenler .oldu, fa. 

Gerçi her devir sonu, her yem tım teıkil eden büyiik ve aydınlık kat onların manzumelen gülünç 
devir baslangıcı böyledir. Karaıı· aalonlarda, Mauet'nin Renoir'ın olmaktan kurtulamadı. Kendi ken 
lık, aydınlığı takip eder. On do· Cezanne'ın, Van Gogh'~n eserleri 
kuzuncu asn kapatan koca Ce- yeralmışlardır Lük b .. dini o da taklit edemez, çünkü bu 
zanne, yirminci asır bidayetinde Paul Chab. 'I •an urg m~ze ıiir kadar "proced~" den uzak bir 
parlıyan en büyüklerin babası ol· Slon'larm m::..:.w ve Luc:.':,n , şey tasavvur olunamaz. ~~ıl t!ir· 

1 t k 1 ~nı m - de böyle olanıdır ve hakıkı fAır, 
d_ u. Picasso, Vlaminek, Dert.in'- zen ere a ara • yer erıne Matisse' l I H-~-•-ı ,. "b· b" • D · ,. B ' Yunan ı ann el'1UI- e ı gı ı, ırı-
ın, Fauvizme tesmiye eden ihti- in, .. trıraınGı~e b:q:Üznene~ereleribn~ birine hiç benzemiyen, birindeki 
li.lci cereyanları, pe§lerinde ko- asını, · ın ecne ı ··b 1 • "b- ·· yaram 
şan Braque, Gleizes, Ozenfant, tkarlara mahsus kısmın t tecru e en o unıne ıyan 
Lh k~l ad ve dahili inuatı b!t eık· zaferlerin kahramanıdır. ot, ~üst~kil Modigliani, ıarklı ı e en, . .. ~ ı ere Nunıllah ATA 
zannedılebılen Matisse, İptidai geçenlerde reımı k.~şa~ı yapılan 
Pouı-u, hep koca Cezanne'in (Jeu de Paume.l muzea. m.de,, Pi-
açt" d · Mdl K ıgı evrrn mahıulleridirler. Bu casso Juan Gns, o ıg ıanı, ia-
aanatkar kafilesi, yatını batını al· ling Foujita Chirico, Palein, p.,.._ 
mıı, Y~P~c~ğmı yapmıtbr. Yani meke gibi b'üyük ecnebiler yeral
aanat külturumüze Yeni bir ıey ili- mıılardır. • 
ve. e~emezler. Bulduklan for. Modem ııanatin bu muzaffen
mullerı tekrar etmeğe nıalıkUm yeti, yinni ıenedenberi fikirlerin 
durlar. Bunlann yerine · d" • d h ili • k" f et d'kk · ton ı na- ne erece ta avv ve ın ışa • 
b!'rıB .ı c';.lı cel!>eden bir Holy, tiklerini pek bariz göstermektedir. 

•r. nan eu, hır Terekeakovitch Artık hiç bir zeki adam, aanatin 
kamı olamazlar. Demek ki bu dö tabiati atağı bir taklit bir kopya 
nüm devreai daha devam edecek gibi telakki edemez. 
ve yannın Matisae'i, yannın Pi. Gelecek mekalemde Parisin a· 
casao'au belki daha doğmadı. tölyel~rinden ve müteadit sergiler 

_Yannın bü~k aanatkarlannm den bahsedece im. 

Zindan 
Genç tairlerimizdan İsmail 

Safa Beyin bu isimde bir fİir 
kitllbı çıkmıftır. içinde elliye 
yakın güzel siirleri ihtiva eden 
bu eser genç neslin veludiyeti
ne iyi bir misaldir. lsmail Safa 
Beyin lisanı eski ve hayal itiba 
rile de bir yeniliği olmamasına 
rağmen siirleri çok hislidir. İs-
mail Safa B. b · · stik 

1933 
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Tenkit er 
Karşısında 
Akademi 

Son günlerde güzel ıan'at· 
lar akademisi şiddetli tenkit· 
lere maruz kalıyor. Genç, ih· 
tiyar eski ve yeni nesle men· 
sup aan'atkarlarm, hemen hep· 
ai aleyhine çıkan tenkitleri kar 
şısındadır. Bütün bu hücum ve 
d.e:clikoduların sarsıntısı içinde 
müdafaasız kalan akademi hak 
kında fikirler ve noktai nazar 
lar istikametini şaşırmış, sala· 
hiyet sahibi seslerin dile gel· 
mesini zaruri kılan bir hal al· 
mıştır. 

Ali Sami Beyin daha ziyade 
sahsi olan hi'cumlarından sar
fı nazar edilirse ressam M . ..;:ı· 
mi ve Eşref Beylerin yazdığı 
tenkitler, Çallı İbrahim Beyin 
şikayetleri, vazifelerine niha· 
yet verilen muaallim muavin· 
lerinin mütaleaları velhasıl a· 

1 ÇOCUK 
1 

Evde çiçek aşısı 
Çocuk artık dört aylık oldu, 

emen aşısını yapalım 
Şadan Hanım dedi ki: 

- Çocuk dört aylık oldu, artık A 
aıılamak zamanı geldi. Doktora 
haber verelim de perıembe günü r., ~ !:\ O 
ııelain .. Fıraattan bilistifade hepi- il) lllj '~> f 0 
miz aıılarunz. Pertembe günü dok \!.l \!) IJ) ~ () 
tor geldi. Evin içinde fevkalade 
günlere mahsus bir hal var. Öyle 
ya, herkes aşılanacak. Anne, ba· 
ba, minimini, Cemil 6 yaıında, Fik 
riye 12 yaşında ... 

Doktor elindeki küçük çanta· ı 
dan maıanın Üzerine birçok teY• 
ler çıkanp koydu. Bir ispirt"o lam 
bası, 90 derecelik bir İspirto şiıe 
ai, idrofil pamuk, muatatil ıeklin· 
de iki küçük cam. kalem ucuna 
b<'nziyen iki aivri bıçak (reaimdeki 
&ibi), sonra içinde aanmbrak bir 
madde bulunan ince iki tüp .. lıte 
bu sarımbrak madde çiçek llflll• 

dır. Fıraattan bilistifade 12 yaşın 
da ki Fikriye doktora sordu: 

- Doktor Bey, hu ince camın 
içindeki aşı nasıl ıeydir? 

- Yavrum, bunu anlatmak u· 
zun olur. 

- Ne zararı var, dinleriz efen
dim. 

- Madem ki iıtiyoraunuz, anla 
tayım. ineklerde oan bir hastalık 

insanların araaına girip çıksa da, 
hastalığı almıyordu. Çünkü çiçe
ğe kartı aşılanmıf bulunuyordu. 
Bu ketfi dolayııile Jenner insanla 
ra büyük iyilik edenlerden biridir. 
Bu ketif aayeainde insanın yüzünii 
delik de ik bırakan meşhur çiçek 
hastalığından artık eser kalmamıf 
tır. Arada bir, aşı olmaktan kaçan 
larda bu hastalık görünmüyor da 
değildir. Onun içindir ki herkes 1 
çiçeğe kallı mutlaka aşılanmalı- , 
dır." 

Bütün bu izahatı dinlerken, 6 
yaşmdaki Cemil derin bir düşünce 
ye varmıftı .. Nihayet o da ıordu: ı 

vardır ki, memlerinin üstünde 
- Doktor Bey, madem ki ap 

1 

için bir inek lazım .. ineği bu oda· 
ya nasıl çıkaracaksınız? 

Doktor gülümsedi: 

kademi ile uzaktan ve yakın· "püatül" denilen kabarcıklardan 
dan alakadar olanların noktai anlatılır. ineği aağanlar, ellerini 
nzarları vazıhan gösteriyor ki bu kabarcıklardaki mayile bula~ 
Ak ~ • 1 h b h ·- - Yavnım, dedi, artık ineği ç.ı· ı aaemı a ey inde ir oşııut- tmrlar. Bu ıuretle kendileri <'.., 

1 k 
karmağa lüzum kalmadı ki .. O, ea 

ıuz u mevcuttur. hastalanır. Bu hastalığın adı Vak-
"D k b k d kiden öyleydi. Fakat şimdi &J1 

ün Ü ve ugün Ü aka e- ain, yani inek hastalıg" ıdır. Bu haı • ·ı · O d b ı h enatıtii en var. ra a u aıı ar a 
mi" serlevhalı bir makalemiz· talık on sekizinci aaır aonlarında zırlanır, ıu gördüğün küçük cam 
le bu husustaki düşüncelerimi· 1 bilhaaaa ineklerde alımt. yüriimiif tüplerin içine konur. Üzerinde bir 
zi evelce bu sütunlarda biz de tü. O ııralarda daha vahim baıka reıim var. Size de ııöstereyim: A 
söylemiştik A:kademi aleyhın. bir haıtalık hüküm sürüyordu. Bu harfi ile ııösterilen şekil ineğin me 
deki bu h~şnutsuzluğu tevlit has!alığın. adı da çi~k?'" .. Jenner meıindeki kabarcıklan gsterir. Bu 

. lsmınde bır adam, çıçege kartı ko kabarcıklardaki mayi toplanır ve 
eden sebeı;ılerı . araştırmak ve runmak için dahiyane bir '"": bul bazı ihzarattan aonra şu grdüğil0 
bunların ızalesıne çalışmakla du ve has• a lıklı ineğin merr.e•lnde nüz &fi meydana gelir .. Şimdi her 
mükelleftir. Akademi, tenkitle ki kabarcıkta bulunan Mml'dan birinizin kollarrnıza bu aşıdan bir 
rin fevkinde bu düşüncelere te- YPnİ aulu maddeden latifade etti. mlkdar ithal edeceğim. Oç dört l 

ah .. 1 l"k k 1 1 Bu mnddeyi clerinin altma zeı-ket gün içinde daha aşı olmayan mi- ıö 
z ur ere a a asız a mama r t" z k d"I rd · k h t ı · · ·ı d ı. er e ı en ye • ıne aa a ı· nimmı ı e, artık çiçek hastalığına • 
ır ve kalamaz da. f;ınm malum kabarcığı hüıl oldu. karşı muafiyetiniz kalnıayan ıiz. 

1 Efkarı umumiye muvacehe- aonra bu kabarcık kurudu ve iyi ler, aıı yerinde bir kırmızı kabar-
1 ıinde akademinin müdafaası oldu. Zerkedilen adamda da çlçe cık ııörecekainiz. Bu kabarcık ku

beklenirken müdürlerile heye- ğe karşı muafiyet haaıl oldu. Ar- nıyup düşecek ve artık o zaman l 

ti talimiyesi bu mües~esenin tık bu "!'retle a,ılanan inaan, ne çiçek denilen menhua hastalıktan • 

b d 
• '-' ··•-"tu kadar çıçek hastalığına tutulmut hiç korkunuz kalmaz. i 

u enn ve mantaar SUKu , -------------------------
alakadarlann aleyhindeki nok· 
tai nazarlarım takviyeden ha,· 
ka bir netice vermemittir. 

Bir vakitler çatısı altında 
h•yatımızm en tatlı ve kıymet· 
ii, en ateıli ve istifadeli. günle
rini ,ıenelerini yaşadığımız bu 
müessesenin bu ağD' ittihamlar 
altında susması ve bütün bu 
tenkitlere verecek cevabı yok· 
mut gibi ve bir aczi ima eder 
gibi bu sükutu, kalben ruhen 
bizim gibi bu ocağa imanla 
bağlı olanları fena halde müte 
essir etmittir. 

Gerçi Namık İsmail akade
miyi asri bir müessese haline 
getirmiştir. Nazmi Ziyanın mü 
dürlüğü zamanında samimi ve 
hatta laubali bir idarenin yeri· 
ne Namık İsmail kuvvetli bir 
disiplin ikame ebniştir. Fakat 
bir san'at müessesesi için bu sa 
mimiyet veya disiplinden hangi 
sinin daha müsmir neticeler ve 
rebileceği hakkında muhtelif 
noktai nazarlar olabilir. 

Bir misal aramak icap etti· 
gı zaman Nazmi Ziya Beyin 
müdürlüğü zamanında yeti· 
şen bugünkü nesli itaret etmek 
kafidir aanırrm. Bununla bera· 
her akademiye içinde çalışıla· 
bilir a~lyeler kazandırmak az 
İş değildir. İstanbul Halkevi· 
nin ne,rettiği "Yeni Türk" 
l!'ecmuasmm ~nbat nüshasında 
"Namık lımail"in tahsiyeti ve 
hayatı baklanda intişar eden e
tüdümde bu noktainazarlan her 
tafsil yazmıttım. Fakat garip 
bir salahiyet ve cesaretle bu 
aatırl~rın makalt"JT'ilPn tıw edil 
miş olduğunu göraıimve hayret 
ettim. Bununla beraber etra· 
fında cosan bu tenkit avazele
rini akademinin ltitebilmeslne 
kifayet edebilecek kadar gür 
sesler yükseldi. Bu seslere 
kulak tıkamak, onları cevapsız 
bırakmalı: yakışık almadığı gi· 
bi hesap vermek zamanının 
gelmit bulunduğunu da anla· 
mak lazımdır. 

Elif NACİ 

tir. Karilerim ize kitabım tav
siye ederiz. __, __ ..._ 

A.H. Beye: 

Mektubunuzu aldık. Eseri-

Ağaç bolluğu 

Paria Belediyeıi yapbiı bir ı... 
aapta Parisin dünyanın en afaç- • 
lıklı ft!hrİ olduğu neticesine var
mııbr. 

Park, meydan, cadde gibi yer• 
lerde dikili bulunan ağaç miktan 
342.000 den fazladır. Şehirlerde
ki büyiik meydanlar hava cere
yanları vücuda getirmekle bera- · 
her, burada fazla ağaç bulunma
" havadaki (hamızı karbon) u 
çekmelerini intaç eder ve hava ga 
yet temiz olur. 

Bu 342.000 adedini sakın çok 
ııörmeyin; çünkü bu rakama şehir 
civarmdaki ormanlann ağaçlan 
dahil değildir. 

Necat AZIZ 

Endiıeye mahal yok' t 
1929 senesinde dünya kömür v. r 

rlmi 1 milyar 326 milyon ton idL 
Büyük iktisadi buhranın aanayie ~ 
de teıiri Üzerine bu miktar 1930 iı 

da 1 milyardan yüksefe çıkama- : 
DUtbr. 

Halen çalışmakta olan büyük 1 

madenlerdeki kömür miktanna t 
bakılarak yapılan tahminlerden 

1 

anlaııldığına göre, elde bizi da· 
1 

ha 700 sene idare edecek kadar 
kömür vardır. 

Şimdilik korkulacak bir 
yok demektir. 

Evde küçüklerin sineması 
r 

( 

Yukardakl şekilleri bir kartvizite yapıştırınız ve 
bir çakı ile brgaz yerleri kesip çıkarınız. Sonra 
lllmbsnın IJnDne tutup duvara akıettlrlnlz. Şelllı • 



t 

i 

, .. • 
1 1 ci Sa ife e Geçen Yazılar 

'

Ceyhanda bir ceset 
Adanadan yazılıyor: - Be

beli köyü civarında Pamukçu 

Bir amele tren al
tında parçalandı 

\ 

ki güzel tekrar ve yeni bir juri 
karşısısına çıkarılacak mı? 

es ... l ;aci .. Lif.do) ğul oluyorlardı. Bizimle pek alaka-
1'.!,indan Güzel sanatlar akademisi mü- dar olamadılar. Sonra bilhassa ben 

·· rü Namik lsmail B. in de kanaa- İstersem şöyle bir itirazda da 
iİni öğrenmek istedik. Namik lsmıı.il bulunabilirim. lzmir ve Bursa güzel 

_B. giripten henüz kalktığını ve seç- !erinin Türkiye ikinciii ve üçüncüsü 
ede bulunamadığını söyledi. addedilmeleri büyiik bir haksızlıktı" 

, \. Cenap Şahabettin B. müs- Hakem heyeti eğer bu ırfizellik be-
tenkil ratlannı bir formalite halinde tevzi 

Hakem heyeti azıumdan Cenap etmemişse ona bir diyeceğim yok. 
Fal.at ne Bursa ve ne de lzmir gü

iahabettin B. i de aradık. Kendisini zelleri müsabakaya ginnif olan ls
iulamamakla beraber, Cenap B. in . 
lstanbul güzeli için 45, 23, 22, 18 tanbul güzellerinin fevkinde addedı· 
No. lı 4 güzel arasında yapılan 10D lemezler. 
.'iltihapta müstenkif kaldığını öğren- Nafide H. Çay veriyor •• 
ilik. 1931 Türkiye güzellik kraliçesi 

.flalip Bingöl B. de •Öylemiyor NllJide Saffet Hamm güzeler ~erefi
ıvç Hakemlerden 6 mcı Noter Galip ne bir çay ziyafeti verecektir. 
"tingöl B. le de görüştük. Galip B. Aha Gündüz B. kanun 
iıuındiııinin noter aifatile bulunduğu- teklif edecek 
eou ve inb"babı teşçil ettiği İçin bu hu Aka Gündllz B. intihahap hak 
s•ıusta bir !"Y söyliyecek vaziyette ol. kında fikir ,,.. mütaleaımı IOl'aD 

nadığını söyledi. gazetecilerin suallerine şu cevap-
- - Hakemlerden biri anlalıyor lan vermi,tir: 

isminin yazılmasını arzu etme. - Güzellik müsabaka., hak· 
ıen bir hakem de, bize intihabın su- landa ne diyorsunuz? 

k 
!eti cereyanını köyle anlatb: Ben oraya bir seyirci •ıfatile 

z t _ « Müsabakaya İfl:İnk eden ha- gittim. Fakat hal km bu sakat iş 
ı "'ıımlardım evveli 8 güzel seçildi. hakkmdaki CO§kun tezahürünü 
a h~unlardan evvela ilçü. seçilecek, son- görünce hemen ıetkik ettim. Ka· 

ılra bu 3 güulden biri ole lstanhul gü naatlerde mÜ§terek olduğumu an· 
, Meli olarak intihap edilecdı:ti. 8 ba- ı !adım. işe sert bir şekilde müda
• um arıumda yapılan seçmede en J hale ettim. Bu müdahalemde yar 
' v<.ok reyi 45 Birsen (Feriha) H. aldı. j dımcnn halk olduğu için devam 

h k seçmede Feriha H. m kazandığı 1 edeceğim. 
1'ıte budur. Bu seçmede Nazire ve Fe I Cemiyeti Akvamın bile nazarı 
faiha H. !ardan bafka 22 ve 18 No.la- I di~katini ve müd~halea~ni cel~e~~ 

· ın müsavi rey aldıkları ııörüldü. 3 mı, olan beynelmılel hır Mosyo 
;erine bu suretle 4 hanım teçilince, de Valef'in oyuncağı olmak isti• 
ıunlardan birinin aeçilınesl reye kon yen ne bir Türkiye, ne bir tek 
u. Neticede nezaketen 18 ve 22 No. Türk yoktur. 

ikiai de üçüncü addolundlL Devletin, milletin, evlat baba· 
undan sonra kağıda bir tek iaim ya !arının, Türk camiaunm nazan 

.
1 

lmak auretlle birinci seçildi. Bu .eç dikkatini celbederim, Hatanın, 
r ney6 mevcut 32 hakt'mden Cenap buraamdan bile dön•ek gene bü· 

ı liahabettin B. in istinkifile 31 ha- yük kardır. Bu i,in muhterem mü 
e .em iştirak etti Nazire H. birinci, rettip ve müdürlerinden ekailmi-

1{.criha H. 2 inci oldular. yen bir saygıyla vazgeçmelerini 
il Bu suretle Naz.ire H. latanbul gü- talep ederim. 

1 
_.,lj olunca lstanlıul, lzmir "" Bur- Şunu bir daha aöyliyeyim. Se-

0 n• güzelleri araamda Türkiye güzeli çilenlerin hiçbiriaini tanımıyorum. 
a eçmeııi yapıldı Mevcut 32 hakeme, Bazı arkadaşlar, ıuna veya buna 

:~,zmir ve Bursa hakemleri 11fatile taraftarlık etmİfİm gibi gösteri· 
1 11 ıer zatin iltihakile 36 hakem tara- yorlar. Bütün aeçilenlerden, muh· 
llından yapılan bu aeçme neticesinde terem ailelerinden, dostlarından 

' J~azire H. 18, lzmir güzeli 16 ve sorul•un. Bir tanesile bile sela-
rılursa güzeli de 2 rey aldılar. V azi- mmı sabahım yoktur. Ben, doğru• 

" et bundan ibarettir. Ben tahaım dur ki aert ve dönmez bir taraf
' Dlazire H. a rey Yeren 18 hakemden tarlık ettim. O da, balkın izzeti 

1 
?oriyim. Böyle olmakla beraber nefsine, milletimin teref ve hay• 
l.fazire H. İzmir güzelinden ancak i- aiyetine taraftarlıktır. Bu bir suç 
lü rey fazla olan pek zaif bir ekseri- sayılırsa derhal cezasına razıyım. 
eetle Türkiye güzeli olmuıtur. Ben Meselenin timdiden aonraki aaf. 

l ıi endiainin yerinde olsaydım, bu zaif hasım rejim kanunlan mütalea e• 
kaeriyeti görerek ikinci bir seçme decektir. 

"' ap•lmasına talip olurdum." -Bu intihapta hak11zlık yapıl 

1 
~Nadi B. harar luıt'idir, diyor dığma kanimisiniz? 
:ı Bütün bu zevat ile ıöriiıtükten - Asıl iş orada değil mi ya 1 ••• 

1 lıonra, Yunus Nadi B. den, Aptül- Bu haksızlığa yalnız ben değil bü 
, tak Hamit B. in iki güzelin yan ya- tün halk kani olmuı ve temiz, na

a tekrar hakem karımna çıkarılma- zik bir İ•yan halinde tezahürde 
,m teklifi balondaki nolrtai nazar- bulunmuıtur. Haksızlık kelime&İ· 
lınnı istifsar ettik. Nadi B. kısaca nİ, ba§ka ve çekitatından çok da-

ôyle mukabele etti: ha ağır kelimelerle iotidlal etmek 
r 1 - ~ Hayır, iki güzelin hakem kar kabildir. Fakat, böyle bir hare· 
i~ıına tekrar çıkarılmalan mevzuu- ketten kendimi vicdanen menedi· 

: aabs al•-z Hakem heyeti kararı yorum. Bunlan oöylemekle bera-
... t'idir." her bir daha tekrar edeyim; ısrar 

l 
1 Feriha H. telnar intihap la tekrar edeyim iri, ben, ne se-

1 
11 istiyor. çilenleri, ne aeçenleri ne mürettip cil Müsabakada latanbul 2 inci güze. l<:ri k:<t'in:en incibnek isteme

' !l seçilen 45 Binen (Feriha) H. dün dım, ıstemıyorum. 
\ l:endisile göriiııen bir muharririınize -. H~sua~ müeaseııelerin böyle 

1 ·· 1 • ti" tamı! hır muııabaka yapmasına un an soy emıı r: f 
h - •• Ben bu hususta fazla bir ıeY tara taı:. mısınız? 
ıiylemek istemem. yalnız haksız - B?yle §eyler Monmartr ka-

... d..... b ---...leki "ıaabet dere- barelennde oluyor. Temiz Türki-
•OT Ugum U ~~ y b •· . 1 dı" 'b" ı · • takdirini ef1ıirı umuıniyeye e una musaıt o ma gı gı ı De 
ıC'i: Valef de Türkiye tebaaaı değildir. 

1 
n ae" !!onımbildiği. .•• dur· intihap ya Bu son hadiselerden sonra bu mü 

• nım m ıu · aabakal • b" kil .. ~ ;ıl aal d ıkar çıkmaz yannna . ann, umumı ır §e de 
t l·. anka on 1111

1Ji b• . • eld' ğirni bile yapbnlmamaaı için kanun 
~ ç zat ge ' mncı g . 1 

• teklif edeceğim 
6ylediler. Kim olduk!";""' bılmıyo- - Tokatlıy..;.a dag- kı f ti) 

E ben u-•·um'de ve To- ya e e aaaen ,...... gittiğiniz yazılıyor? 
~tliya!''da ve jüri heyeti meya~ - Teşekkür ed;rim. Bir tara• 

eyı tımmuyorum. Kendıllllln fı d • .. 1 · Be M k 
• ilkkımdaki sözlerine 1500 kiprun ogru ~y enmı§. .n. • a "" 

· kati' sal nla:rmcla • • k etti donya daglarında ve hır dag do
·0 AkaıyG~ d- 0 B . . kimı~tirat - ruğunda doğdum. Anadolu dağla 
ı un uz . ı nıte anımı- d b'' "d" D'km Ç ordum. nn a uyu um. ı en ve an ... 
Nazire H. a 1000 lira mükafattan k.~ya doru~lannda kafa, kalp ve 

azgeçmeai şartile birinci çılranlaca- cıger 1nef1eoı abl~mık' .. B?"ktkka kıdyaf1 et: 1 oöylendiğinden haberdar değilim. t<: ~e ~n ere ?' uçu ar e§ erı 
c alııız kulağıma kadar gelen muh- gıbı hurmetlenm vardır. Fakat, 
~lif dedikodular olduğu ela muhak- buna karşı Dumlupman yapan 

l ıJİ aktll' dağ kıyafetli dağ çocuklarına kar 
"1;:1 En ~yisi jüri heyeti değişmeli, ye- ıı d~ biliıkaydü ıart saygı talep 
l'ı~ i intihap yapılmalıdır. Çünkü bu edenm. .. . . . 
ı 'eyette, Nazire H. ın taraftıırlan bu Bursa guzelı ıntıhap hakkında 

P 
1~ndu~ .. ~.ikirclır: _ ne diyor?. 
• Yem JUn heyeb, baJta Aptülhak Dün Tokathyan otelinde otur-

• amit B. de olduğu halde ve inti- makta olan "Buraa güzeli Leman 
l:ııpta müstenkif kalanların da itti- H. ve ni§anlm Cezmi B. le görü~ 
1ı®Ie t.,.ekkül etmelidir." tük. Leman Sadullah H. yapılan 

1 Giizellerden Melahat Hanım İntihabın doğru olup olmadığı 
, ne diyor? hakkında sorduğumuz suale ceva 
' Müsabakaya iştirak eden gijzel- ben dedi ki: 

• ;rden Meliihat Hanım da diyor ki: - intihapta yolsuzluk olduğu 
- Rica ederim Beyler .. Bu mev- hakkında bazı aözler söyleniyor. 

l!u ıizerinde beni konu,tunnayınız. Ben kat'i bir §ey ııöyliyecek vazi. 
İn en Almanvadan buraya geldim. Fa yette değilim; yani ne yolsuzluk 
v":t iddia edildip gibi bu seyahati mü var derim, ne de yok. 

1 '·l b:ıkaya iştirak etmek endişeaiyle - Peki, bir yolauzluk olduğu• 
· pmış değilim. Buraya geldiğim za na dair siz de bir fÜphe hasıl ol· 
f ıl'lan tarudıklanm ıararlarla beni teı- madı mı? 
~ı,k etmişlerdi. Onun için girdim. Fa Bunun üzerine Çezmi 8. söze 

' t ne yalan söyliyeyim, geç kalını- kanıarak dedi ki: 
1 tm. Evvela bir çok ail!' do•tlarımı - J~ h<;yeti. arasında cereyan 
• a ıma toplıyarak Maksım salonun- eden şeyı hılemıyoruz; fakat ri· 

a ı;örünmem ve kendimi alkı~lat- vayetlere göre ~azı kanııklar o). 
1 C,am,, lazım geliyonnuş. Bunu yapa muf .•• ~unu teyıt ede~ ortada ha· 

1 ıadığım için unutuldum. Muhakkg.k 1 z~- del~ır d; var ••• lntih:'p. ~ld?ğu 
ıf bir şey varsa, •"<;menin pek dık gun, bızc eman H. ın ıl<İncı ol-

• l"tli olarak yapılmamış olmasıdır. duğunu hususi urette söylediler; 
ı ~akcm heyetini teşkil eden Beyler aonra netice reameı;ı il~ e~!ldiği 
ı i taraf olmuşı...r, mütemadiyen 45 zaman Leman H. nın 3 uncu oldu 

Bursa hadisesi hakkında Tek kitap 
Meselesi 

çiftliği yakınlarında Ceyhan 
nehrinden bir ceset çıkanlmıt
br. 

Ceset, epey müddet suda 
kaldığından ve etler de dökül
düğünden kime ait olduğu bir 
türlü teşhis edilememiştir. 

Cebelibereketten bildirili· 
yor: - Burada feci bir şimen
difer kazası olmuş, posta treni 
Fevzipaşa istasyonuna girmek 
üzere yarmadan geçerken kar
ları temizlemekte olan bir a
meleyi çeğnemiştir. Amele or
tasından ikiye biçilmek sureti
le ölmüştür. 

Aydında miting 
mamı Feyzi, Nail Bey camıı ımamı (Başı 1 inci aahifede) Eıa:o ıtı: 1 İnci sahifede) 

!ar kapanmıt, kahveler bcşal· 
mış, fırka meydanını binlerce 
insanla dolmuıtu. 

Saat 13,30 da ilk hitabeyi 
Halkevi idue heyetinden mu· 
allim Hüseyin Avni Bey söyle
di. Sonra Halk fırkası reis vdı:i 
li Etem Kadri Be;y, Ortamek
tep talebesinden İsmet Hanım, 
Halkevi İdare heyetinden mu· 
aitim Hulusi Bey, genç mu-al· 
limlerimizden Nevzat Bey çok 
heyecanlı nutuklar söyleaHer. 
Halk hatiplerin sözlerini sık 
uk kesiyor, hatipleri alkı,la
yor, inkılap yolumuzda önümü 
ze çıkmağa yelteneın softalan, 
kara kuvveti tel'in ediyor, bağı 
nyordu. 

Nutuklardan sonra halk ara· 
smda orta mektep müdürü Re
fik Y ıldınm Beyin gür sesi ;yük 
seldi, halk hep bir ağızdan in
kılap yollarında yuca ba~buğla 
nnın işaretile hayatlarını ver
meğe tekrar ant içtiler ve bu· 
nun Gazi Hazretlerine, fll'ka· 
mız büyüklerine bildirilmesini 
dilediler, tertip heyeti telğraf· 
!arla halkın bu dileğini ;yerine 
getird"1. 

Valimiz Fevzi Beyefendi ca
milerde türkçe ezan ve kamet 
okunmumı temin için öteden
beri bizzat ali.kadar olmakta ve 
tiddetle takip etmektedirler. 

Milli mücadelenin ilk safın· 
da yer tutan Aydınlılar, her in
kılapta olduğu gibi milli dil· in 
kılabrnın da ön safında yürüye 
ceklerdir. 

Ksracabeyde 
]5.ARACABEY (Milliyet ) 

- İnkılapçı Türk camiasmm 
vicdani huzurunu ihlal eden 
Bursa hadisesinin Karacabey 
halkı 8 eledi ye dairesinde top· 
!anarak nefretle kar,ıladılar. 
Eliizizlilerin matbuat cemiye-

tine telgrafları 
Burıa hidisesinin nefretle kartı

lımdığına dair dün Elazizden lstan
bul Matbuat Cemiyetine şu telgraf 
gönderilıniıtir: 

ELAZIZ, 11.- Buraadaki can ıı 
kan cahilliği bugün postadan çıkan 
gazetelerde okuduk. Beyinsizlikten, 
düşüncesizlikten ve dinin esasını an
lamamazlıktan ba,ka bir ,ey ohm
yan hadiseyi hepimiz ve hallmmz 
nefretle kınadık. Bu çahil ve bilki
ıizlerin Cümhuriyet adliyesinin en a 
ğır cezasına çarpılacaklarmd1111 emi
niz. 

Burada camilerimizde iki aydan 
heri Türkçe ezan ve kamet okunu
yor. Hepimiz tanrunıza dilekte bu
lunmaktan büyük bir haz duyuyo-
ruz. 

Bize hu imkin yollarını açan ulu 
Gazimizi beş vakitta hepimiz min
net ve şükranla anıyoruz. Bundan 
sonra da Gazimizin gösterecekleri 
ve açacakları yolda gideceğimizi ve 
çığırından zerrece aynlmıyacağnnı
zı sonsuz saygılarmuzla arzederiz. 

Müftü Kemal. lzz"to"'8 camii i-

- Öyle ise, Feriha ve Nazire 
H. !ardan sizce, hangisi daha SÜ· 
zeldir? 

Bu auale, Leman H. tereddüt· 
aüz cevap verdi: 

- Bence Nazire H. daha gü
zeldir; ben onu beğeniyorum, bu 
bir zevk meseleıiau 

Her güzelin iyi ve fena tarafla. 
n olabilir. Feriha H. ma da çirkin 
denemez. 

Nazire H. uzun, Feriha H. m 
da yuvarlak yüzlüdürler. Daha 
ne diyeyim, Nazire H. çok işlen• 
miş bir vücude maliktir. maoaj
lar ve aair suretlerle zarafeti ar
tınlmıftır. Hulua Nazire H. yek
nezarda daha inae, daha cazip ve 
zariftir. 

- Ne zaman Bursa'ya dönüyor 
aunuz? 

- Bir kaç güne kadar ••• Orada 
beni bekleyorlar; terefime bir 
balo verecekler .•• 

- istikbal hakkında ne dÜ§Ü· 
nüyor aunuz? 

Leman H. güldü .•• Çezmi B. he
men abldı: 

- Ben tahsilini bitirince Anado 
)uda, vazifem dolayıaile, ıehir §e· 

bir dolaşacağını. O da benimle 
beraber gelecek, memleketimizi 
hep birden tanmııı olacağiz." 

Son dakika 

intihap tecdit 
ediliyor 

Son dakikada haber aldığımıza gö 
re güzellerin tekrar Hakem heyeti 
huzuruna çıkarılması tekarrür etıııiı 
tir. Bu esas Hakem heyetince de 
tasvip edilmiş olduğuna göre Nazire 
H. bir defa daha latanbul güzelliği 
ve Türk'ye güzellik kraliçeliği için 
Jüri heyetinin nazan tetkik v: • 

Osman, Rizaiye camii imamı Musta dardır. Fakat bu kısım kitap
fa, Eskiaaray camii imamı Salih, çılar diğerlerine nazaran ser
Tahsinpaşa camii İmamı ve vaizi Tev mayesi fazla olanlardır. Bu iki 

Tahkikata devam olunmak
tadır. 

Torosta sanatoryom 
fik, Çarşı camii imamı Mehmet, k d k" l 
müezzinler namına Mıebmet, Hacı ısma ayr an tlapçı ar ayrı dir ki hem dütm~n ökçesi .. albn· Mersinden bildiriliyor: -
Ahmet. ayrı içtima yaparak noktayı da kaldık hem dunya gerıamde.. S hh t l t" • M 

nazarlarını vekalete bildirme- Maraşı, bütün yurdu istila e- 1 
: ~e Ç ımaı ~'.1ve~et 

Ankara ııe Eskişehir g~ e karar vermişlerdir. Ög" rendi- den yalnız düşman aüngiisü, sa· j Vekaletı Torosların munasıp 
h lk l · d ray zulmü deg" ildir. Bunlaı-dan bir yerinde asri bir sanatoryom a ev enn e gı"'mize göre, tek kitap usuıu··nu-

ANKARA 11 AA. B üatün bir diipnan olan bilgisizlik yapılmasına dair evvelce Vila-
' • · - u • kabul edenler mufassal bı'r ra- b 1 b b ··km·· ·· 16 da Halk . d B r te unlara era er ço U§tur. yete bir tahrirat göndermi.ti. 

gün saat eV1n e u por hazırlamaktadırlar. Bu ra- Bu bilgisizliğin verdiği ölüm bay· ı B tah • tta a t · • 
sa hadisesine karşı nefret hisle porda, bu usulün sureti tatbiki gınlığmdan, ancak on dört yıl ön- u . rıra s na oryom ıçın 
riniı izhar ve inkılap ;yolunda a· izah edilmektedir. ce ayabildik. İlk aygmhğımız ... 1 Meram, Adana, İçel ve Cebe-

• • nl b" clah ı<.. dece yurt ve hubun kurtulu•una, libereket Vilayetlerinin mü•te-zım ve ıma arını ır a g-· Bazı kitapçılar da Vekalete , Y 

-"- b" ük' k b memleket istiklaline dayanm•ıb. rek yardımları ve bütçeye tah-terme,. uy ve ço eyecanr müracaat ederek kabul edı"le-
1 b l tı 1 Kı Ondan sonra kafa istiklaline, ik· sisat konulması bildiri!iyordu. 
ı İr top an yapr mıştır. z cek tek kitap sisteminı" yalnız •· t · •''-ı·ı· kü'ltü" · t'kl"lin 

leb · afmd • usa uıua a me, r ,. 1 8 e Umumi Meclis evve!ki ııürı top 
lisesi ta esı tar an pıya· baslarına yapabileceklerini bil kavUfma yolunu tuttuk. Ve bunda ' ak b . .. 
no refakatina'e istiklal marşı di;mi•lerdir. Tek kitap usulü da muvaffak olduk. ! lanar u meseleyı muzaker 

·· ) d'l-'"e H lk · · Y Son defa Mara•a gı'derken etmı• tetkikine karar vermis.-soy en ı" n sonra a evı reı· tatbika bHlanmca ilk mekte~ • Y 

E --'-' Nafi Atuf -. r yolda, hep, acaba bu istiklaller lerdir. 
si nurum ll""1 usu !er ı"çı"n tabedilecek yeni kı"tap-
B J bn k d • yolunda da Maraımı ne gibi ye-

ey, top an ın ma aa ını l" }ar için 500 bin liraya ihtiyaç ni zaferler kazandı diye keneli 
zah etnıİş, müteakiben Hukuk görülmektedir. Bu paranın kendime soruyordum. 
fakültesi, aana;yi mektebi, er hepsini yalnız hatlarına aarfe. Yüreği sevginizle dolu bir kar
kek lisesi, Gazi enet:itütü talebe deceklerini iddia eden kitapçı- deıiniz sıfatile itiraf ederim ki 
1 'nd Cavı"d H ile B-Jc or.aya vannca karınnda azlığı 
en en e ·anıın ecı- Iar "ardır. dikk 1 

al N"L Okta S 'h • . ~.t arı celbeden bir yeni genç• 
ri Y çın, luat y, amı Fakat öğrendiğimize göre, lık gordüm ve üzüldüm. 
Rifat, Kemal Naşit Hakla Beh· Vekalet tek kitap usulünü ka- Yine kendi kendime dedim: 
nan, Maarif Vekaleti müfettiş· bul etmekle beraber, bu hakkı Maraılı yıım.,z, maraılı yorul· 
lerinden Tevfik Beyler söz al· k maz, Maraşlı dainıa zafere ve ile-
mışlardır. Hatiplerden sonra yalnız bir kitapçıya verme riye kofar. Çünkü Türk Maraılı 
Halil Vedat &v toplantının ni· niyetinde değildir. ve çok özlü bir Türktür. 

., V k"let b-tü· "lk mektep ki Bu üzüntümü kimseye açama-
hayet buldum•nu 50··ylemı"ş ve e a u n ı .,_ J k d" · b aktır dun. Belki bunda da sonu ınuci. 
Samı.inin heyeca.nlı tezahürleri tap annı en ısı asbrac • h' rd d 
içerisinde, gençliğin bu hissiya Bu kitapları yazmak üzere 'd'!~ çıkacak ır • .,. va ır e· 

trnm Gazi Hazretlerine, B. M. tetkil edilen mütehassıs bir he- lstanbula geldim. 
M. reisi Kazım Pata Hazretle- yet mesaisini ikmal etmek üze- lıte huzurunuzda bulunuyo-

ek"l 1 redir. rum 
rine, başv lı flsmet Paşa Haz· Vekaletin bashracağı tek Anladım ki düıündüğüm doi-
retlerine te gra a iblağını tek· I d ku 1 ru ;m;•. Anladnn ki gençlik tara-

b kitaplar mektep er e o tu • --. lif etnıiş ve u teklif alkışlarla fı bO§ gibi görünen Mara§ sahi-
ed•Jm' t" B magv a ba•lamnca kitapçıların . . kabul ı ış ır. undan soınl1l ' den yeni bir sırmış. Bu sır oızaı· 

içtimaa nihayet verilmiştir. elinde stok halde bir çok kitap niz aziz gençler .. Gördüm ki Ma· 
kalacaktır. raf, cümhuriyette ve medeniyette 

ESK1ŞEH1R 11, A.A. - Maarif Vekaleti bunun için en ileri Maraı olmak için çocuk· 
Bursa hadis.esi tehrimi>zde de- ayrr bir çare aramaktadır. !arım her tarafa saldmruf, bilgi, 
rin bir nefret uyamhrmıştır. kuvvet ve ilerleme malzemesi 

H Jkevind topluyor. 
Dün a e yapılan bir İç K J AJ• 8 • Meğer Maraşm gençliği kıt 
timada heyecanlı görüşmeler l iÇ J • JD değilmif, meğer Maraı Gazinin 
olmuştur. Bu münasebetle Gazi tarihine layık ileri Maraı olmak 
Hazretleriyle, başvekil Pa,aya Nutku için çocuklanru yıllardan beri yur 

Bir soyguncu 
yaka'andı 

M. Kemalpaşadan yazılıyor: 
Geçen temmuz ayında Barsa
nın Ahi dağında yol keserek 
otomobil soyan ve kaçım fne· 
göllü küçük Hüseyin bWldan 
üç ay evvel yakalanmı~. kaza
mıza getirilirken yolda jandar 
maların elinden kurtulup <aç
mrya muvaffak olmuttu. 

Bu kaçak yol kesici~inin Ur· 
lada bir kahvede garsonluk 
yaptığı anhqılmı~ ve yakalan
mıttır. Elyevm kazamızda bu. 
lunan küçük Hüseyin Bursaya 
gönderilecektir. 

Dokto!.' 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısr 
Cumadan maada hergün öğleden 

oonra saat (2,30 dan sc; kada, ı.. 

tanbulda Divanyolunda llll run>a· 
ralı hususi dairesinde dahili hasla· çekilen telgraflar Eskişehir bal dun c.'i>rt bir köııesinde çalııtm· 

kının inkılap ve cÜmhuriyet i- (Batı 1 inci aahifcdo) yonnuş. Var olun aziz ve kahra- lıldarı ıı.1uayene vp. tedavi c<ler. Te. 

d d v ainiz, ya teslim alırsınız. man çocuklar! lefon: lstanbul 223!18. 
çln uy ugu sevgi ve alaka t'e- Maraılılar ! Velev bir saniye için olaun Ma· 
yit edilmiştir. Dünyalılar! raı ııençliğini az gördüğümü bir 

Yirminci asrm inaanlığl ve gaflet aaya.raanız beni ben:ıen 1--------------· 
Tel'ın telgTalları devletleri! paylaym! Sevgimin derinliğine ' ~ 

ISTANBU L ıı AA Bu kadın; Türk Maratın bir verirseniz bu kan ve silah arka· Askeri fabrika-
• ' • • Türk kadınıdır! Esirlikten kurtu- da•mızm aizi böyle "Örmekten 

Bursa hadisesi müne.aebetile ı b bo ki • d ku ı ' " 
f nd R uş, ru zu ugun an rtu Uf, cotan sevincini kutlulayın arka· 

memleketin her tara 1 an ei tarihinde kurtuluş isteyen millet· daılarl 
sicümhur Hazretlerine gelmek leı mutlaka Marata gitmeli, Ma· Sizlerden manaaı çok büyük 
te olan telgraflaruı neşrine de- raşın aavaş tarihini bilmeli ve bu bir küçük dileğim var: Maraıtan 
vam ediyoruz: Maraı kadını, öteki Maraı erke- çıkan Maraf çocuğu Maratı unut· 

ği, beriki Mara, ihtiyan gibi ol• maoın. 
Adapazarından malı. Dıtarılara dağılıp bilgi, san'at, 

1 11 A A BüyÜk Türk inkılabı tarihin· hız ve teknik toplayan Maraş ço-
ADAP AZAR · · - d M s k ·· k d J · b ı ı .e. aı:a,; a _eryanm oz .. ~r ~.. cugu; un an mut aka, mutlaka, 

Bursa' da bir kaç bedbaht veca aıdır. Bm 22 gun ve gece dovuftü. mutlaka Marata venin, artanını 
bil ve sefilin kıymet ve azame- Öteki bundan örnek alarak 23 da yurdumuzun batka bucakla-
tini id'rak edemedikleri inkılap gün ve gece kan köpürdü. rına armagan etsin. 

ldıkla Buradaki Efendiler! Yiğit Marat. yanmıı Maraı 
hamlelerine karşı a · n ev· Buradaki Maraşlılarl asırlarca bakmuıız kalnut Mara~ 
zaı çok derin bir hissi teessür Buradaki misafirler! , gÜzel Maraı bilgin evli.tlanru 
ve nefretle öğrene ve hali iç.ti· Burada bulunan mazlum mı!· bekliyor. Maddi manevi bütün 

d bu A d Bel Jetlerin manevi varlıklan 1 Büyük kazancınızı oraya vermek milli 
ma a lunao apazan e- Türk inkılabının kahramanlık ta- borcunuzdur. 
diye meclisi, bu jytiı:ai teşt'bhüs rihini iyice öğrenmek İateraeniz Şimdi tekrar on dört yıl önce-
ve nümavicfen bütün hemşehri 1 ilk önce Maraşm kahraman ve . d'' 1• '..., • fr • kah lık t ·ı.· · ··ğ • • 1 une one ım: lerimlzin duydugu ne et ve ın- raman an ını o renıruz At K 'T' 

• Ben o kalıranıaııhğm içinde bir 1 q.. an ve o um.. 
fiali bugünkü c:ıılseyı mahsuaa· hava gibi dolaıtım. O kahraman- J Bunlann birden hücumu hiç-
amda en bar ve samimi takbili ltklar beni'!' • içimde heyecanı tü- tir. . • . . 
1 1 • h ·r ede ek 1 kenmez bır ıman halinde dolatb. 1 lıtiklal aıkı, mıllıyet atkı bun-
er e ız ar ve ı an . r . ~ u Kahraman Maraı öyle bir k h lann milyonlarca hücumlarma 
türidüğü her lahza. yenı ~ır ın.. ramandır ki vazifeoini hiç bir d:. bir. hamle~e karıı gel~··· B~ ham· 
kılip bamlesi!e damıa yüksel· ~~a bitmi!. saymamı§tır. Çevre. ·~~· e;v_ela Maraş go~~e~dı .. Bu 
t t d !ederine Adapazar amı kanla, olümle, ateıle kur- gosterı§~ hızı, ıırrı, gu_cu, ıma· 
en Z8i ı ev • • • tardıktan sonra her Türk buca· ru hangı kaynaktan gehyordu? . 
lılann layüzal m!rbutiyetlerını ğma ko~muı, onlara da kani ile Bir Anadolu ziraat mektebı· 
ve clehakar eserinizle kemali ölümü ile, ateşi ile yardon elmit: nin küçük bir odaamda oturan 

bbe 1 ·· .. '- tir. (o) ndan! 
şevk ve muha t e yarumt.,; Dün 1 o kimdir? 

· k · 1 · ya. 1 

lar ilanları 

Askeri San'atlar mektebi ta
lebesi için Mayıs 933 gayesine 
kadar 20400 kilo ekmek a'ma· 
caktır. Talip olanlar şartname 
yi görmek üzere Pazartesi ve 
Pertembe günleri ve münakasa 
ya girmek için 23-2-933 Perşem 
be günü T oplıanede Eski Sair 
pazarında Askeri fabrikalar 
yollama binasında müteşekkil 
satın alma komisyonuna müra 
caat ve 123 liradan ibaret mu· 
vakkat teminatlanmn Beyoğlu 
Mal Müdürlüğüne V<'yalıut Ü· 
çüııcü Kolordu mes'ul Muhasip 
liğine teslim eylemeleri i!Mı o· 
lunur. (409) 
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lstanbul asliye mahkemesi 6 ı. azimlerini ve tazım, tE :mı en• Yirminc; aarın insanlığı! O .. kafidir b~. ~.ütün maz um 
ni ibli • b denizi memur et· Hanginiz de bir Marn bir inaanhğa ve yen• dunyay~ aoru- 1 hukuk daıre•mden: Karısı Ay~• .. 

ga en An b' --,,, ? O kimdir' ? Onu bılmeyen 1 t af d B dırm d 1 · t' M eli • bu biasiyah tep, ır Ankara, kısacaaı bir nuz. • 'hl . - ar ın an an n a çınar ı n u.ı• 
im§ ır. e sın j T" k. . nl k k y kt r o demek tarı enn ua. ı · d . k - k' . h h .1 ur ıye varaa, o msa ı urtul- o u · .' k 1 esın e y<nı çeşme so agında e~ ıcı 
kalbiyesini bütün emş:: ne- mu~tur, kurtulacaktır dünya! tünde ~sanlara •n.s;adnca ykat~ama Aliıin hanesinde sakin kocası Çakır 
• d · • Y" • · d d d zaferinı deren Gazı eme ır. 

nm namına çok erın Ve ıçt€n d uregınk en, t?pdun •n, dama
1
• 0 gun'' lerde Maraf kahraman. Iımail Ef. aleyhine ikame eylediği 

1 • I 1 beraber rm an ve uvvetin en umu u o • • T" k ha ho .• . 
ge en saygı arını :ı ar· mayanlar Marllf& gebinler. Ma- !arının gönülle"!n? ur . .nuru : ş&nma davasına mutedaır dava ar· 
zeylerim aziz kurtarıcımız. Be• raı Türkiyededir. Onu göraün .,.. !inde inen ~zını~,.:gun de Si• zuhali sureti mumaileyhin mezkur ad 
lediye reisi M. Rauf nun kahramanlık tarihini öğren- ze olan sevgı ve be daklm;;_hra reaten çıkarak bir semti meçhule git· 

B l dan ain yeteri Kendini kurtarıruf o- Yurdun 
1
cenu un • ı nıeai hasehile tebliğ edilemediği ve 

o u lur. man Maraf • . 
BOLU 11 A.A. - Bursa hi.· Dünya tarihi! En büyük faıh· Burada~.~~~blarGal 1 rilen mkefyfr~ha~~ı- anlaşılb7-~:rnakabı-

. . . ' be h.l ru behemahal Maraşm kahraman- En büyu~uzun, zi Haz- naen e ıyetin ı anen te ıgıne · 
dı~eaıil! >:a~n f, on ca ,1 !ık tarihine tahais edecektir. retlerinin sev;ıı:~ ve ael~arile teb- , rar verilınittir. Binaenaleyh tarihi 
muı tecımn çı ve suurstz •.••.••••••• , , riklerini hepıruze tepıır etmekle 1 ilanın ferdaaından itibraen onbeş 
hareketleri iliyet halkınca işte on dört yıl önce olan bun· bahtiyarlık duyuyorum. ·· arf da 932 2271 d N · 

b' 1 k Ul 1 ul G . 1 gun z m - osya o. ••-
büyük nefret ve a&a ıyet e ar- ları biliyoruz. Onlan buıı:ün de u arın uıu azı le c~van layihası vermesi ilanen teb-
şı'anmışhr Çizd; ğ niz esere burada değerli arkadatlarımız Maratd soGak~larında, Mal'llf !iğ olunur. 

· : J · andılar ve andrrdılıır. Ayni gün- dağlann a, zıantep Yardımla· 
derın sevgı ve sars• maz .man- !erin heyecanını şu dakikada da rmda senden aldıklan istildiı.l fil. 
la bağlı olduğumuzu, bu esere hep beraber duyuyoruz. Bu heye- kiUÜ ile can verenlerin buradaki latanbul üçüncü icra memurluğun 
karşı v~ki herhang,i. bir fiki~. ~ e canın özünü bir daha gözden ııe- çocukları ya~i "':n~n çocukların dan: Satılmasına karar verilen bin 
hareketı ret ve tel ın eyledigı· çirelim. da aana aevgılermı, bag"ldıldan· d R'' 800 N d" .._ · nJ ı- ı a et onesans, a ıre ve ~er mizi sonsuz hürmet ve tazımle Maraş; bütün bir Osma ı nı, se am anru sunuyorlar. .. d k ambe •• lam" 

1 
1 l · f d' İmparatorluğu tarihi içinde bir T" k ruhlan · d'•• yuz a et aı peyg n, ıa ıye 

rimiz e arz.c y enz e en mı. im b ur . nı.n çız ıgı ıu man· ı "h"'kiı t" ili' . brel 
C H Fırkası reisi: Dr Mitat kenara bırakılmış, unutu uş, a· zaray~. hangı.t~nh.yazacak? Yal- ve u. me a nmış çe • . er u~ 

· ·
8 

I .. . . . V f kım&ız, ışrkaız, çobansız kalmıt· nız Turk tarıhı mı? Hayır yir· vanlı kitaplar 16-2-933 tarıhıne mu-
e edıye reısı, ası tı. O z~a':'ki ~azia~t".P vbi.. minci aoırdan sonra gelecek a· sadif per§embe günü saat 16 ile 
Keşandan Ankarakigıbı.b •. ~~ırnT".. gkı~ı.. "b': o aırlann insanlık tarihi yazacak. 16,30 arasmda ikinci açık arttırma 

zaman ve utun ur ıye gı ı.. . 
KEŞAN 11 A A. _ yobaz Eğer Maraş bilinseydi, bakıl· . Bızden aonra geleceklere hi.ç suretiyle Ankara caddesinde Reıit e-

ların Bursalda çıkarmak istt.· 1 •aydı, saltanat ooygunlarına uğra bır şey bıra~~·~ 0}u.yd.ık b!- fendi hanında ikinci katta 6 No. in 
cikJeriı ciıkin bid;eyi hal k; mız ma•aydı. On dört ~ıl önco:ki .fe. , le ~arsılmaz hır 13tıklal, boyle hır 1 dada sablacağından iıtiyenl 

, l · !" dA I liıkete, uçuruma duşmezdı. Nıte· tarıh bırakıyoruz. Kanın;ıız, !'"" muayyen olan saatte mahallin.fı 
neırd e t· eı m e ~r, kim bütün Türk yurdu da böyle· batımız, omuzlarııruzdakı agır · b 

1 
k .. 

C H F · · 1 . .. . . · zır u unaca memuruna mura,, . ~ .. reısı: sm -

" 
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Dünkü Keşide Kazanan Numaraların Listesi 
• 

Kazanan karilerimizin ikramiye ve amortileri Beyazıtta 
başında yeni ikbal gişesinde derhal 

ve Fatihte itimat gişeleriyle Okçular 

No. 
21 
68 

163 
250 
298 
333 
470 
638 
636 
671 
712 
884 
916 

1026 
49 
98 

191 
2f11 
294 -430 
646 
1185 
e&S 
883 
820 
661 

2096 
138 
175 
213 
214 
480 
512 
694 
6S7 
673 
680 
745 

ı.;ı 
30 
60 
60 

\ 50 
50 

~ 30 
30 
30 

ı: 
50 

150 
30 
60 
30 

1000 
50 
50 

ı~/ 
l:i 
sol 
.10' 

2500 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

301 

30 ı 
30 

No. 
752 
857 
875 
888 

3029 
154 
313 
338 
376 
653 

4071 
292 
432 
436 
445 
483 
638 
651 
591 
611 
6S3 
659 
750 
838 
963 
971 

6003 
o.004 
186 
348 
357 
379 
573 
814 
875 

62.10 
287 
sn 
568 

Lira No. 
150 691 

30 698 
160 719 
50 790 
50 860 
60 7048 

1000 229 
30 418 
30 657 
30 559 
30 699 
30 841 
50 755 
50 8.18 
30 838 
30 906 
30 8042 
50 303 
so 367 
50 460 
30 

301 
301 
30j 
60 

1 

sol 
60001 

so 
50 
30 
30 

150 
llO 1 
50 . 

484 
618 
647 
773 
850 
991 

9148 
2S7 
304 
3.14 
3G8 
373 
414 
m 

60 812 
50 910 
50 065 
30 9'18 
50 10147 

Liral 
60 
30' 
301 

60 
1000 

1 

6000 
30 
50 
60 
30 

601 
60 
30 
30 
30 

150 
30 
60 
30 
30 
50 
50 
30 

No. 
157 
259 
427 
518 
423 
532 
661 
7tl 
751 
815 
824 
887 

11062 
69 

215 
221 
341 
4112 
512 
649 
883 
8l1 
928 

30 12208 
30 210 
50 457 

1 
30' 599 
50' 122 
sol 763 
30 994 
30 130R7 
50 249 
50 320 
60 '401 
30 419 
30 627 
30 531 

1600 543 
30 851 

Liral No. 
30 793 
30 998 

ısoo 14004 
160 71 
150 149 

1000 158 
30 278 
30 518 
30 536 
30 1 580 
601 805 
301 630 
501 633 
50 857 
30

1 
883 

1 
150 937 
50 16018 

53 
157 
195 

301 

:ı 
501 278 
60 387 
30 1 442 
30

1 
963 

1 
50 4ı;.t 

30 695 

60 1 697 
30 743 
60 830 

1:! : 
150 l62R.l 
50 357 
50 5:i4 
30 8118 

1600 902 
30 920 
30 970 
30 17009 

Lira j 
501 
sol 
30! 

No. 
198 
200 
307 

150 368 
30 528 

150 687 
60 969 
30 981 
30 18058 
501 129 

=· ~: 
l:ı = 
1:1 ;:: 
sol Ms 
30 19052 
30 90 
30 234 
30 38T 

501 406 
30 4.19 

so' 468 
so' 630 
50 7!19 
60 872 
50 880 
30 20049 
50 61 

398 
563 
641 
700 
835 

30 8113 
30 927 
50 998 
30 21101 

Lira No. 
30 129 
30 156 
30 185 
30 445 
50 479 
30 917 
60 982 
30 22044 
50 144 
30 163 
30 212 
30 217 
so 601 
50 711 
50 860 
30 23084 
30 111 
30 238 

150 240 
50 330 
30 844 
50 648 
30 651 
50 699 
30 720 
50 754 
30 911 
50 994 
30 24023 

150 66 
50 135 
30 492 
30 604 

150 640 
30 692 
30 723 
50 743 
50 7114 
30 893 

Lira No. 
30 25074 
30 16& 

150 196 
so Z22 
30 m 
50 404 
30 411 
50 415 
50 493 
30 601 
50 668 

1500 688 
30 748 
50 803 
30 981 

30000 260.10 
30 112 
30 285 
50 2!13 
so 499 
50 m 
30 724 
30 731 
50 869 
30 891 
ıso 899 
150 906 
150 27179 
30 224 
30 257 
50 303 
30 3.11 
50 498 
30 sı;g 

30 57S 
50 601 
30 751 
30 ıı;s 

150 849 

tediye edilecektir. 
Lira No. 

60 918 
60 966 
30 28030 
50 383 
60 3911 
30 4118 
50 724 
50: 745 
30 29058 
60 141 

3030: 217 
310 

30 
1 

350 
30 

1 
369 

30
1 

383 
30

1 
456 

1000 710 
50 7'19 
50 941 
llO 952 
30 30057 
30' 391 
50 ı' 413 
30' 810 
50 6412 
60 722 
30 970 
60 312111 
30 270 
30 359 
50 379 
30 485 
30 4119 
30 696 
30 713 
30

1 
857 

50 923 
30 32015 
30 'Z'1 

Lira No. 
30 70 

150 135 
30 14.l 
50 167 
30 245 

1500 470 
30 471 

160 611 
30 765 
30 796 
llO 822 

301 687 
30 878 
50 89S 
30 961 
30 965 
30 33068 
30 1 328 
30

1 
426 

16030601 : 
818 

50 87& 
lSO 954 
30 34119 

160 2.'U 
30 
30 

150
1 

301 

30 
30 
30 

30, 

1501 
50 
30 
50 
30 

511 
582 
755 
769 
857 
882 

35054 
146 
176 
300 
348 
352 
394 

i LA 

Lira No. 
50 424 
30 439 

150 542 
30 690 
30 612 
30 614 
30 858 

• 50 885 
so 36017 

150 46 
50 143 
50 362 

150 425 
30 457 
30 509 

150 648 
30 558 

JOOO 702 
30 722 
30 808 
50 863 
50 37005 
50 42 
30 335 
so 337 
30 374 
50 404 
30 467 
50 882 
30 38017 

1000 110 
so 187 
50 300 
50 437 
50 564 
50, 9M 
30 39000 
50

1 
189 

50
1 

211 

Lira No. 
50 308 
50 342 
50 423 
30 452 
30 648 
30 725 
50 766 

Z500 781 
150 9yJ 
30 '40002 

1000 107 
150 189 
30 ..... 

150 ..... 
30 54!1 
50 841 
50 878 
30 895 
50 942 
50 41027 
50 171 
30 
30 

2500 
30 

El 
50 
50 
sol 

1500 
150 
50 
50 
30 

:ıo \ 30 
50 

317 
335 
431 
467 
488 
546 
574 
705 
737 
972 
990 

4200!; 

74 
109 
168 
205 
515 
655 

Lira No, 
50 848 
50 876 
50 986 
30 43233 
so 267 
50 472 
30 6()1 

50 613 
50 628 
30 698 
30 701 
50 854 
ao 44003 
ao 1211 

- 400 50 321 
50 470 
30 saz 
30 586 
30 617 
50 624 
30 660 
30 910 
30 45215 
30 396 
30 520 
so 689 
30 754 
30 845 
50 907 
30' 935 

150 46082 
30' 134 
501 190 
30 252 
30 330 
30 437 

1GOO 481 
50 494 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru f ___ ı_.t_•n_h_uı_e_e_ıe_d_iy_e•-:-ı_ıı_an_ı_•r_• --::-::- Edirne C. Müddei 

1 - Belediyeye mensup mütekait, yetim ve dullar- Umumı·ıı·" • d n Mukaddema Beşikta, Seren· 
la muallim mütekait ve yetimlerinin Mart 933 yokla· gın e : cebey yoku,u Haaırcılar ıoka· e··ıent 

L'- 933 • "' "' d • "b B ledi ğmda 4 numaralı hanede mu· . ması 13 Şuu'at pazartesl gunun en ıll aren e Edirnede Hapiıane haline çevrilmesi Adliye Veka- kim iken halen ikametgahı 
ye zat iıleri sicil kale~de icr~. edilecektir. leli celileaince tekarrür eden yanık laşlanın tamirat, ta- meçhul bulumn Talit Beye. yancık, Samaun, Ordu, Cire-

2 - Esbabı maat b1ZZat muracatla yoklamafarmı dilat ve İnşaatı toptan münakasaya konulıTiuftur. latanbul ikinci icra memur· sun, Trabzon, Sürm- ve 

VAPURU 12 Şubat Pazar rü
nü (Zonguldak, fneboln, A-

yaptıracaklardır. . 1 MiinakaAa müddeti 8 Şubat 933 tarihinden 1 Mart luğundan: Rize azimet ve avdetle ayni 
3 "'!"Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Adala~ belediye 933 tarihine kadar yirmi gündür. 1 Emniyet Sandığına rehnet· iıkelelerle Vakfıkebir, Göre-

belennden maaa alanla kl alar aıt oldukları l mek ıuretile mezkUr Sandık le -..e Onye'ye uğnyarak ..... 
.şu • • " . rm yo am 

1 nşaatm ihalei kat'iyeden itibaren 25 Mayıs 933 ta- idareainden 18 haziran 931 ta· det edecektir. 
şube4lerceBı!a edil l~ektır. ed . k d eced h rihine kadar ve tamirat ve tadilitmda ihalei kat'iye ta- rih ve 45076 numaralı senet Acentaaı Alai·_,, han, No. 1 

- ızza muracaat emıyece er e asta "h" d • 'b 140 ·· rfı d "km l" "b · "k ,_.. · · 
l kl "lmüh' be I . ah il . uhta rı m en ıtı aren gun za n a tamamen ı a ı mucı ince ıstı raz ey..,..1ğınız 

1 

--... T., ı. 2 ı o 3 7 
olan arın yo ama ı a r erıne m a eaı m r mesruttur. liranın teaviye edilmemesi hue 
ve ihtiyar heyeti tarafından meşruhat verilecektir. Key ·T'alipler: Atideki şeraiti haiz oldukları ha.de müna- bile meblağı mezbur borcunu-
fiyet alakadarlara ilin olunur. (613) kasaya i"tirak edebiiirler. zun yüzde dokuz faiz ve yüzde 1-----------

1221 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Bedelleri (13,502) numaralı kararname ahk8.mı 
da;resinde Türk paraaile bankaya yatırdarak mukabi
linde ihracat yapddıkça peyderııey tesviye olunmak üze 
re şartname ve nümunesine tevfikan muhtelif eb'atta 
(5,500) adet Mantar satın alınacaktır. 

" üç komisyon ve faiz ve komiı· lstanbul dördüncü icra memurlu· 
A - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan olmak, hü- yon ve masarif yekUnundan fundan: T<:mamına 600 altı yüz li-

kfunet ve müessesatça tanınmış olduğunu mübeyyin ve yüzde iki buçı..k muamele ver- ra kiymet takdir edilen Kadıköyiin
saik ve yaptıkları İnşaata ait bonservis ve yaptıkları in- gisi ve masarifi icraiye ile e RasimpafB mahalleıirun uzun 
şaatm fotoğrafları, musaddak diploma ve ruhsatiye, ik- maan tahsili hususunun temini Hafız sokağında atik 8' numaralı 
tidarı fenni ve mali vesikaları. znnnında mcrhun bulunan 

bir pırlanta yüzük icra ve if 
B - Ticaret odasınca müseccel bir inşaat ııirketi ve bir pırlanta yüzük ic-

Taliplerin nüınune ve l~~tnaıneaini gördükten son
ra pazarlığa iştirak etmek ~~r~- % 7 ,5 teminaılarmı 
hllmilen 22-2-933 carşamba gunu saat 14 te Galatada 
Alon satun komisyonuna müracaatları. (423) 

yahut yine ticaret Odasınca müseccel ve bizzat mim r ra ve iflas kanununun 
ve mühendis olduıhınu mübeyyin vesikalar. 145 inci maddesine tevfikan 

C - Teahhi.itlerini bihakkın ifa ed ·ek ~imdiye ka- pa.rcya çevri!meıııi ;çin daireye 
dar asgari 150000 lira kıymetinde bir binayı ikmal et- müracnatta bulunan alacaklı 
tiklerine dair resmi veya hususi vesikayı hamil olmak mezkür Sandık it!areai tarafın· 

dan talep eailmesi üzerine ol· 
§arttır. baptaki mnddei kanunuye dai-

-~-- --_ l 3 üncü kolordu ila~ları 1 
~" F enerbabçe aktarma amba- gün ve vaktinden evvel komis
t rından B~ıbüyüğe pazarlıkla yona müracaatları. 

Münakasaya İştirak edecek talipler bu baptaki ta- res:r.:!e tanzim ve berayı t«>liğ 
mirat, tadilat ve inşaata ait münakasa !!artnamesini, u- müb:ışirine tevdian tarafınıza 
mumi fenni şartnameyi, umumi fenni şartnamenin bir gönderilen ödeme emri zahn· 
ila dört numaralı lahıkalarmı, mukavele formülünü, na mübaşirinin vermi! olduğu 

l meşrubatta mezkUr mahalde i· 
vaziyet planı ile münakasa planlarını ve rö övelerini kamet etmediğiniz bildirilmif 

J3 ton etya nakledilecektir. 1- (26) (584) 100 lira depo mukabilinde Ankarada hapisl\ane!er U- olmasına mebni tebliğatı muk· 
mum idaresinden, lstanbulda İstanbul C. Müddeiumu- taziyyenin bir ay müddetle 
miliğinde Edimeden Edime C. Müddeiumumiliğinden ilanen tebliği takarür etmif ol· 

halesi 13 Şubat 933 pazartesi .. • * 1209 
günü Jaat 11 dedir. Taliplerin 
p;.uarlıi:a ittirak için tayin e
dilen gün ve aatte Fındıklıda 
3 K. O. Sat!nalma komisyo
nunda bı,ılunmalan. (23) 

.. (581) 1206 
* • * 

Haydarpaşa hastanesi pazar 
lıkla tamir ettırilecektir. İhale
si 13 Şubat 933 pazarteıi gü. 
nü saat 14 tedir. Taliplerin ke
tif ve '8J'tnamesini görmek ü
zere. h~r gün ve pazarlığa itti
rak ıçın ° ırün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O. sab
nalma komisyonuna müracaat
ları. (24) (582) 

1207 

K. O. istihkam kıt'atı i- alabileceklerdir. makla tarihi ilandan itibaren 
çin pazarlıkla fe~ taliınü Kap:ılı zarf usulile yapılacak olan işbu münakasa 932 s337 dosya numaruile 
terbiye malzemesı satın alı- 1 Mart 933 tarihine tesadüf eden C_ ar .. amba günü icra müddeti muayyenei mezküre 

• 16 Ş ha la " zarfında icranın dumıa11D1 mu· nacaktır. lhalesı u t lınaca~mdan talipler münakasaya ittirak l :lebilmek tazammın ,ifahi veya tahriri 
933 perşembe günü saat için teklif edeceği umumi veya yüksek meblağın yüzde olarak bir itirazı kanuni sert 
11 dedi;. Taliplerin listeyi redi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate ve üzerine veya borcunuzu eda eylemedi· 
görmek üzere her gün ve ıh~e kılman talip te münakasa kanununda yazılı ğiniz takdirde müddeti mez· 
pazarlığa iştirak için o gün muddet zarfında vermek ıartile bedeli ihalenin yüzde kürenin hitamını müteakıp ber 
ve vaktinden evvel Fındık- on ~şi ni.sbetinde teminatı kat'iye olarak nakit veya veçhi talep merhun mücevhe-

k kit h k ratınızm paraya çevrilmesi hu· 
hda 3 K. O. aatmalma O• ;: ~erme ükfunetçe muteber banka efaleti veya auıundaki muamelatı icraiye-
misyonuna müracatları. ymeh muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili nin gıyabınızda infazına ipti· 
(27) (604) veya Borsa fiatmdan yüzde on noksanile diğer milli es- dar kılınacağı malUınunuz ol· 

• • • ham ve tahvilat ile birlikte 0 giin saat on beşe kadar mak. bu huıuıtaki ödeme em· 
3 K. O. hayvan hastane- Edirnede müddeiumumilik dairesinde müteşekkil Adli- rinin tebliği makamına kaim 

·ı· 1"ç1"n 3 000 kilo kir- sa ih l k • y ·· l 1 • b bulunmak üzere keyfiyet ili· 0 
• -y - ye a e onus onuna muracaat ey enıe erı ve u saat- . -

üç yüz yirmi arını terbiiııde araanm 
yüz yirmi hiuede seksen bisoeıi '"' 
yine temamına alh yüz lira kıymet 
takdir edilen ayni nıahallede tepe ao 
kağmda atik 84, 86 yeni 138 numara 
lr üç yüz ıırşıu teminde ananın ke
za yiiz yirmide seksen hiı-i açık 

artıınnaya vazedilmi' olup J-3-933 
tarihinde ıartnameleri di-..anhaneye 
talik edilerek 18-3-933 tarihine mü-
sadif pfırfetnhe günü saat 14 ten 16 
ya kadar fatıınbul dördüncü icra dai 
reıinde açık arttırma suretiyle aatı
lncaktır. Arttmnaya i,tirak için yüz 

de yedi buçuk temin..t ~kçası alnur. 
Müterakim vergi, belediye, yakıf İ· 

careai müştmye a;ıtir. 929 tarihli ic 
ra kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan haklan taou ıicilleriyle, ili· 
bit oln:ıayan İpotekli alacaklılarla di
ler alikadaranın ve irtifak hakkı aa 
bipler - ·., bu haklannı ve huıuaiyle 
faiz ve masarifa dair olan iddialan-
nı ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle bildir
meleri lilznnchr. Akıi halde haklan 
tapu ıicilleriyle ıabit olmayanlar aa
hş bedelinin payla,ma11ndan hariç 
kalırlar. Alakadaranın itbu maddei 
kanuniye ahkimma göre lıııreket 

etmeleri ve daha fazla malumat al
mak İ•lİyenlerin 931-1046 do.ya nu 
marasile memuriyetim.ize müracaat
ları ilin olunur . 

Lira No. 
30 60& 
50 681 
30 762 
30 B2S 
30 47093 
50 251 
50 263 
30 379 
50 49ô 
30 6S3 

1000 692 
50 789 
50 837 
30 901 
50 48006 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30, 

:ı 
50 
so 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
50 

lSO 
1000 

:ıo 

30 
30 
30 

7 
104 
113 
161 
222 
478 
614 
670 
747 

49052 
139 
150 
247 
336 
522 
593 
870 
923 

Lira 
50 
50 
60 
50 
30 
30 
30 
JO 
30 
30 
60 
30 
30 
50 
30 

150 
5C 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

1500 
1500 

50 
30 

Sadıkzade Biraderle 

• 

Vapurlan • 
Karadeniz Poıtuı 

• •• •• 
ınonu 

Vapuru 13 Şubat 

PAZARTE5 
aaat 16 da Sirkeci nlı 

ınından hareketle (Zonguld 
lnebolu, Ayancık, Samıun, ( 
du, Girf'sun, Trabzon, Sünı 

ne, Rize, Mapavrİ Hope) 
azimet n avdet edecektir. 

Fazla tafsilat içın Sirkeci M 
nenet ham altında acentalıj :ı 
nüracaat. Tele. 22134. f 

SEYRlSEFAl r. 

!362. Şube A. Sirkeci Mühirdu 

Jo H. Z. 3740. 

IZMIR - PİRE • İSKEl'i 
DERİYE POST ASI 

,, EGE 14 şu1ı 
''salı 11 

Galata rıhtım n-lan. 

İZMIR- MERS N POST.a 

''KONYA 
lS Şubat çarş mbı 10 
İC:are rı 'ınım 'an kalkar 

TRABZON POST AS 

'' Gülcemn 
lS Şu~at çarşan:b~ 18 
Galata rıhtımır. an kal ı 
Dönü~te Tire Loluyz da 
ranılır. 

lzmir limanına uğra) 
cak idare vapurlarının yl 
leme ve boşaltma mlll 
ahbitliği Mayıs 933 nil 
yetine kadar ~·erilecek! 
lsteklile:-in 14 Şubat 9 · 
saat IS te idare mllbay 
komisyonuna veya maı., 
acenteliğine müracaatla: 

tın alınacaktır. İhalesi 13 t 8 mu'"racaatta bul k t 1. l • k b l edilmi nen teblıg kılınır. lıtanbul altı.ncı icra memurluğun-en sonr unaca a ıp erın a u - dan· Mahçuz v __ _,._ __ . • 
Ş b l 933 t • .. •• •• • • l (610 . e paraya çevrJ.UDQt U 1 D • 

K. O. ihtiyacı için 2490 kilo u a pazar esı ~U yecegı ılan O unur. ). lıtanbul beşinci icra memurluğun mukarrer muhtelif ciıu -..e rentke ;. --• ro og • 0 tor .. 
' • * 

ben in pazarlı la satın alına- ~at ı 5,30 _da~ı~. T~_ıple- NA Dl DE GÜL MERAK L 1LAR1 NA dan: Mahcuz et kıyma makineıi pekli ve yünlü kumllf Beyoğlunda 1 Celal T f• 
caktır. İhalesi 13 Şubat 933 r~n pazarlığa ıştirak ıçın ta r85 çeıitten yüksek modern yediveren güller 50 Ç"fİlten nadide ~l 19-2-933 tarihinde aaat 9 dan itiba l•tiklal caddesinde 238 240 nurna- ev ı 

artesi. günü saat 14 30 da yFın olunan gÜn Ve s•tte bodur yediveren güller, sannaıık nevileri, blö~ör güller, çam fi<k 1 ren Yeıllköyde istasyon caddesinde ralı mazada 14-2-933 ..j, gunü 9,30 • l.drar. )olları lıastalıklan 
" ~ paz Tal 1 ' ınd klıd 3 B h yapıl°:c~_tır. ..ip erin tar~a im 1 a_ • K. O. satın- lan, tezyinat, ağaçlan, ormanlık fidanları, salon yetillikleri, nadide ·~~ılaCJ\ğından isteyen~erin mezkUr 

1 

dan 10,30 kadar birinci artınna ile .ırın~ı sınıf mütehaaı 
6 · nesinı gormek uzere her gun a a komıayonuna müra- büyük kamelyalar, nadide yemİ§ ağaçları ve saire. .. Ortaköy Anka- 1 gun ve saatta mahallinde hazır bu· paraya çevrileceği ve talip oLmlarm SırkP.cı Muradıve cadd. No. 
1ı':, ,e pazarlığına i•tirak için o caatlart (30) (607) ... bııhceai VA S 1 L. Kataloğumuzu iıteyiniz. luıunaları ilan olunur. , mahalline gelmeleri ilan olunur. 1 

Ul-~- ~..:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..:...----------------------~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-------------



iP Karşı ASPiRiN Komprimeleri kullanınız 
r 

1 
1 

1 

( uevlet Demiryolları idaresi ilanları 
173 kalem ili.cm pazarlığı 18 Şubat 933 cumartesi 

;ıiinü saat 1 O da Haydarpaşada Devlet Demiryolları 
i.faydarpqa mağazasında yapdacaktır. 

Taliplerin ayni gün ve saatte 750 liralık wuvakka' 
eminatlarile Mağaza Müdürlüğüne mürac:taatları.Fazla 

silit Ankara Malzeme dairesinden ve HayC:arpaşa 
mağazasından almır. (592) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Nümune ve tartnamesine tevfikan ve takastan istis
)aen (600) adet Yaldızlı kağıt Bobin satm alınacaktır. 
faliplerin nümune ve fllrlnamemizi gördükten sonra 

1 \!\zarlığa iştirak etmek üzere o/o 7 ,5 teminatlarını hami 
ıl m 20-2-933 pazartesi günü saat 14 te Galıı.tada Alnn 
d. r-: 
'u 

ıatmı Komisyonuna müracaatları. ( 406) 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A ?pullu şeker f abrikasıııın 
lstanbuJ depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablı-r. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
· siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderl 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
,müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

90.2 

Taklitlerden Sakımnız 
. 

t • - '~ . ' • 

,.. -

Ne ucuz, Ne uCüz ! •• 
•• •• 

: r /. -
Son haftanın 
satış rekorunu 
N. 200 kırdı! 
Mahmutpaşa'daki 

Bu küçük mağazanın hay
ret verici fiatları, her gün 
ahı veriş eden yüzlerce ha
nıma parmak ısırtmaktadır 

Her nevi yünlü ve 

Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 
IPEKİŞ kumaılarınclaD 
yapılmıı gömlekleri 

6 sene 

,. 

ipekli 
=--"""".........::...- -;..,_. mevsimlik kumaşlar. 

E•kitmeden giyeblllr•ln'z 

IPEKİŞ'jn gömleklik ku
m•ılan yıkandıkça gü
zelleşir ve •ağlamlaıır. 
İPEKIŞ gömlekleri ayni ııa
ınanda en makbul hediyedir. 
Zevcinize, biraderinize Teyı 
pederinize İPEKİŞ'in balliı 
ipekten ına-
mul Ye müs-
tesna bir gil· 
zellikte ve 
sağlamlık 
ta dokun 
muı ku
maıların
dan yapı l 
mıf gilm 
!ek bedi 
ye edebi
llrdni:ı:. 

N. 200 - Ucuz Mallar Pazarı 

i LAN 
Mukaddema Beylerbeyinde 

Abdullah ağa mahallesi Ha-

\ 
mam aokak 11 numaralı hane
de mukim iken halen ikamet
gahı meçhul bulunan Hacer 
Hanıma. 

latamul ikinci icra memur
luğundan: 

Emniyet Sandığına rehnet
mek suretile mezkUr Sacdık 
idaresininden S eylul 929 ta
rih ve 30102 numaralı aenet 
mucibince istikraz eylediğiniz 
liranın tesviye edilmemesi baae 
bile mebli.ğı nıezbur borcunu· 
zun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç komisyon ve faiz ve komis
yon ve masarif yelciinundan 
yüzde iki buçuk muamele ver 
gisi ve masarifi icraiye ile 
maan tahsili hınuaunun temini 
zımnında merhun bulunan bir 
roza yanın gerdanlık ilci altm 

' yüzük icra ve iflas kanununun 
145 inci maddesine tevfikan 
paraya çevrilmesi için ci'aireye 
müracaatta bulunan alacaklı 

ı mezkUr Sandık idaresi tarafın
dan talep edilmesi üzerine ol

ı baptaki maddei kanumıye dai-
resinde tanzim ve berayı td>liğ 
mübatirine tevdian tarafınıza 

1 gönderilen ödeme emri zahrı
. na mübaşirinin vermİ1 olduğu 
, meşrubatta mezkiir mahalde i-

\ 

kamet etmediğiniz bildirilmİ! 
ol~asına. mebni tebliğatı muk
~azıyyenm bir ay müddetle 

. ılinen tebliği takarür etmit ol
makla tarihi ilandan itibaren 
932/ 4396 dosya numaruile 
müddeti muayyenei mezkUre 

ı zarfında icranın dunnuını mu
tazammın şifahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kanuni sert 
veya borcunuzu eda eylemedi
ğiniz tekdirde müddeti mez
kUrenin hitamını müteakıp ber 

1 

veçhi talep merhun mücevhe
ratmızın paraya çevrilmesi hu
susundaki muameli\tı icraiye
nin gıyabınızda infazına ipti-
dar kılınacağı malumunuz ol
mak, bu huaustaki ödem_ em
rinin tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere keyfiyet ili

! -n tebliğ kılınır. 

ZA YI - Beıikta~ vapur iskelesi 
No. 26 Bakkal dükkanından çalınan 
huıuıi evraklarım meyanııtda afÇI 

Nuri ve Talat Hannnlann katibi a 
dillikçe ınuaadclak senetleri ile gazi-

1 

nocu Haydar, Kumcu Aziz, Kabu. 
mal Oıman, Kumcu Mahmut, Şoför 

1 Mazhar A§Ç1 Nuri efendilerin adi 
I senetleri ve emaneten yedimde bulu 
nan Bakkal Baari efendinin senetleri 
çabmnıfbr. ileride bu senetler bulu
nuna nazarı itilıenı almmayac:aiı i
lin olunur. Bakkal Abdülmenaf. 

ZA YI - Ankara nufua meınurlu
funclan alnut olduğum 330 doğum
lu nufuı teaeremi zayi ettim yeni
ıini çıkartacağımdru, eakiıinin hük
mü yoktur. Hamza oi:lu Kurtea. 

Ordu Sıhhiyesi irtiyaa için belli vakitte komisyonda ha
kırk bir kalem kimya Ii- zu bulunmalan. (483) (540) 
boratuvar malzıemesi ale- ., • • 1 ıso 
ni münakasa ıuretile satm S" · B' · "lik kt b' 

M .. uvarı ınıcı me e ı 
alınacaktır. unakasası 15-2- , •• f..,ekf!f JrÖmlek Jairıoai her zaman emrirı"zeı amil ed:r. 
933 çarşamba günü saat 14 te 1 alıırları tamın 2-3-933 per
Tophanede Merkez Kumand- ıembe gÜnÜ saat 14,30 da ---------- - ---
lığı satınalma komiayonunda ı açık münakasası vardır. ls
icra kılmı;-~ktı~: Iatı:J<!ilerin 1 teklilerin ıartnamesini gör 
tartnamesını ıronnek ıçın sa- mek için her gÜn ve müna- · 

r ı . · 7" .,,, :~-

bah saat 9 dan ona kadar her k • • ki • bel 
·· azarlığa i · eki · asasına gınşece enn -

gun ve p g ntee erm li ki k . d h 
belli vaktinde komisyonda ha· va tte omısyon a a-
zır bulunmalan. (453) (299) zır bulunmaları. (491) 

931 (616) 

Dikim vı ı tiyacı içm 1800 
kilo İnce makine yağı , dört 
yüz elli kilo motör yağı 
aleni münakaaa ile ıalm 
alınacaktır. Münakaaaar 18-
2-933 cumartesi günü saat 14 
te icra kılınacaktır. latıeklilerin 
ıartnamesioi görmek için aa
bab ıaat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakaaaama giritecek 
!erin belli vaktinde komiayonda 
hazır bulımmalan (457) (312) 

93.2 

••• 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya 

cı için 85 takını baınam talmnı 
pazarlıkla ıatm alınacaktır, Pa 
zarlığı 14-2-933 aalı günü ıaat 
14,30 da Tophanede Merk~ K. 
satmalma komisyonunda ıcra 
kılınacaktır İsteklilerin tama· 
me ve örneii gö~ için h~r 
gün ve pazarlığa. gınteceklerm 

• • • 
Har iye mektebi için d-

man m alzemesi pazarlıkla 
20-2-933 salı gÜnÜ saat 10 
da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satmalma ko
misyonunda yapdacaktır. I 
isteklilerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulun
maları. (492) (617) 

* * * 
Harbiye mektebi için ld 

man malzemesi pazarlıkla 
18 Şubat 933 cumartesi gü 
nü saat 1 O da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı sa
tmalma komisyonunda ya
pılacaktır. isteklilerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunm'aları. (487) 

(586) 

Mevsim sonu münasebeti e 
24 Klnunu•ani iJi 15 Şubat 1933 

0/o 20 tenzilat 
'Yallnz Çocuk oyuncaldan 1 Yazıhane takımları 

Kristal q ya GDmüı kaplamalı eşya 
Porselen bibelo Albüm, cüzdan, çıınh 
Oyun takım.lan üzerine 

Beyoilu'nda latik!AI caddesinde 314 numerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim ıirkethıde yapılmaktadır. 

934 

Ziraat Vekaletin en: 
Şubatın on beşinci çarşamba günü Ankara'da Zi

raat Vekaleti Mubayaa Komisyonu tarafından m üs
taceliyetine binaen pazarlıkla sekiz ton arseni "yeti 
rassas satm almacakt ··, Bu mubayaa takas ve konten 
jandan müstesnadır. Taliplerin şeraiti anlamak Üzere 
lstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne Ankarada Ve
kalet Mubaya Komisyonuna müracaat etmeleri. (536) 

------~-------~--~--~--~~1148 
İnhisarlar Umum GA YRtMOBADtLLER cEMtYETtNoEN : 

Mu •. du··rıu··g" u··nden·. Şubatın onuncu (ÜDÜ nioabı elueriyet ol~~ığından akdedilmiyen fev
kalade kongrıunızın Şubabn 19 uncu Pazar ııunune taliki kararlaştınlmışsa 

l k • d da o ııün Halkevlnin yıldönümil menııind yapılacağı, binaenaleyh salonun 
Nevi ve miktar arı omısyon a mevcut listede gÖs· meıırul bulunacağı anl&1dmaaı ÜJ!erine kongre, Şubatın .20 inci pazartesi 

terilen (21) kalem levazımı tıbbiye pazarlıkla alatın ah- günü aaat 14 te Halkmnde toplanacağından mukayyet azanın teşrifleri 
nacaktır. Taliplerin listeyi gördükten sonra o/o 7,5 te- rica olumır. 
minatlarmı hamilen 20-2-933 pazarteai günü saat 15 te -ll!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!! ____ e!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!! 

Galatada Alını Satım komisyonuna müracaatları. MlLLlYET MATBA ASI 
(405) 

lzmir Ziraat Bankasından: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. 
Karııyaka Donanmıcıyah. Hane 70-74 
Reşadiye Bahçeler arısı Hane ,.. bahç• 8 
İ.{ nci kordon Hane 508-236 
Çufl Selrerciler iki dDkkb 48-50 

,, fialim ağı çarııaı iki katlı ınafaııa 17-15 

Muhammen K. 
14,4JO 
10,500 
18,0110 
10,200 
17,400 

Buca Mecidiye Hane 82 10,200 
1 - Yukarıda evsafı yazılı emval 6 ıubat 933 tariblııden itibaren kapalı ıarfla mGıayedeye çıkarılmııtır. 
2 - Sabş peşin para iledir. Gavri mllbadillere verilen bonolarda nakit makanunda kabul edilir. 
3 - Malın aatııı. vaki olduğu s~neye ait vergilerile Belediyeye ait b~~mum rllaum ,.. muarifl aaire mnıterisiııe aittir. 
4 - Talipler talıp oldukları mala ait teklif mektuplarını bır ııarf ıcıne koyacaklar ve ba zarfı m6hürledikten sonra 

Ozerine muvazzah adresleriııi yazacaklardır. Bundan sonra malın yukarıda yazılı muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teuıinat makbuzu Teya muteber banka kefalet mektubuııu bn zarfla birlikte ikinci bir ııarfın içine koyacaklar 
ve bu zarfı da mllhllrledikten ıonra da berine teklifin baogi mala ait olduğu yaı:ılacakbr. Ve bu teklif zarflarını ihale 
günü muayyen ıaate kadar Hbfa memur komiıyonun riyasetine numaralı bir makbuz mukabilinde te.lim eyleyeceklerdir. 

5 - Yevmi ihale 2 Mart 933 perşembe günlldür. Talip olanların mezkQr gilııde saat 15 de Ziraat Bankasına müracaatlan 
6 - Satılacak emval hakkında daha fazla nıalCımat..'ı almak veya ıırtoameleri iörmtk llttyenler her ana Ziraat 

Bankasının Muhasebe 1ervisıoe müracaat edebilirler. (485) 


