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NUSHASI S KURUŞTUR 

Bir tahlil: 
Yine kredi 
Meselesi 

.,. .... ,. .. 
Sahip ve Baımuharriri 

&iirt lfeb'uu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat •e Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Daha evvel de yazmıtbk: r Gazi Hz. 
1 

Dedikodu, münakaşa ve tereddü-: Bizde eksik olan kredi değil! 
kredinin iıtinat edeceği emnı
yet ve itimattır. On bet aene
dir ki memleketimizde teda
vül eden paranın miktarı 158 
mily""" lira olarak kal.mışbr. 
Bundan üç sene evvelıne g~ 

d • • t•bsala-linciye ka ar umumı ıs ı .. 
"h t kıymet ıtı-bmız, ı raca ımız, . 1• b ·1 b .. kü" ··n iki mıs ı arı e ugun nu .. ..n 

idi. Bütçemiz de bugünkünk 
bir buçuğu kadardı. ~~M~f 
B:rnkası teessüs etınemıştıf hı -
li bankalarımızda tasarru e
sapları bu kadar ~abarma~ıt
tı. Ortada biç hır .. em!1ıyet 
buhranı yoktu. Böyle ıken, 
memleketin kredi ihtiyaçlan 
0 vakit bile bol bol temin edi
liyordu. Hal~uki şimdi • d&;.ha 
ziyade kredı vasıta ve ıınkan
ları mevcuttur. Nasıl iddia edi
lebilir ki, hundan bir kaç aene 
evvelisine nispetle çok tenez
zül etmi• olan bugünkü iktı
sadi faaliyetin kısa vadeli kre
di ihtiyacı tatmin edilemez? 
Bankalardaki genit kasa mev
cut lıuı da bunu göstermiyor 
mu? O halde tekrar edelim: 
Kredi mekanizmasında göze 
çarpan fey, yalnız emniyet 
buhranı, itimat noksanıdır.Bu
nu yaratmağa bakmalıyız. ...... 

lktısadi hayatta yanlıt telik 
kilerimizden biri de krediyi 
sermaye şeklinde telakki et
mektir. Maatteessüf bu hata
ya düşenler çok oluyor. Serma
yenin, uzun vadeli kredi ile 
t"mini sekilleri büsbütün ayn 
b;,. mes~ledir. FilhBkika mem
leket;mizin asıl muhtaç olduitu 
f< ·y; bu türlü sermayelerdir, 
uzun vadeli kredilerdir. Maat
teessüf buınuıkü ferait içinde, 
beynelmilel münasebet ve ti
caretin iatikraraız olduğu bu 
sıralarda uzun vadeli kre
dileri hariçten bulmak mü,kül 
oluyor. Zengin meml~ketlerde 
faiz çok ucuzdur; fakat serma
yeda·rlar k~ndi me?'l.e~etle~n-
de yih:de hır veya ikı ıle plase 
ett;İı:leri paralarını. yüzde sekiz 
ve hRttli dokuz faızle batka 
memleketlere çıkarmak iste-

~ mezler. Bunun sebebi beynel
milel münasebetlerdeki emni
~ •sizliktir. Türkiye gibi, hiç 
olmazsa şu buhran senelerin
d~ valnı~ kendi kudı;etin~, !<en 
di inenabi ve ıervetıne ııtınat 
mecbunvetinde olan devlet
ler muhtaç oldukları uzun 
vadeli krediyi ancak milli ta
aarruflarile temin ederler. Son 
1e11eler zarfında gerek hüku
ınetimizin. gerek milli banka
ların irsadile tasarruf hareketi 

Maznunlardan bir grupun iıtlcvap edilmek 
Müddeiumumiliğe g6türülüşlerl 

O zere 

Bursa hadisesini çıka
ranlar hak

kındaki tahkikat bitti 
Dört müezzinin mevkuf en 
muhakemeleri yapılacaktır 

Maznunlardan bir çoğu isticvap edlldl
Müddeiumumilitin 

vilayet heyetinden istediği karar 
BURSA, 12. (Telefonla) -- M.,..

kuflardan Yanık Osman, Kalaycı 
Mehmet ve haklln Oğlu Mehmet 
müezzin olduklanndan memurin ka
nununa tevfikan mevkufen muhake
meleriain yApılmuı için müddei U· 

mumilik Vil&yet idare heyetinden b 
rar istemİftİr. 

Bugün de bir çok.lan istİC"Vap e
dilmiştir, Tahkikatın cereyan ıekline 
nazaran neticenin almdı&-ı ve maz 

(Dn.ım 8 mcı u.hifede) 

7 senede nüfusumuz 
2 milyon kadar arttı 
Yeni nü/ us tahriri yapılacak 

Her sene 250 bin raddesinde 
nüfusumuz artmaktadır 

ınemJ,.kette yertuttu. Bu ilk ,, 
hedeftir. İkinci hedef; biri
ken ve her gün artan bu para
ların . tasarruf sahipleri için 
daha veı·imli tetebbüılere ya
brrlması imkanını hazırlamak-

senesinde yapılacaktır. Bun
dan evvelki tahrirde olduğu gi
bi hükfunet memurlarının ve 
muallimlerin yardımile az mat 
rafla yapılacak olan bu tahrir 
için 1 milyon liraya ihtiyaç gö
rülmektedir. Bundan b~ka zi
rai ve ıınai tahrir masrafı da 
vardır. 

tır. Hükfunet, son bakır istik
razı te~ebbüsile buna da çığır 
llçmıf oluyor. Memleketimizde 
tahakkuk ettirilecek o kadar 
faydalı teşebbüsler var ki, da-
ha bir çok seneler halkımızın 
tasarrufları en emin surette 
Çalışacak saha bulabilir. Her 
halde kısa vadeli kredileri, bu 
il.evi uzun vadelilere karııtrr-
ltıamak lazımdır. · .. ,. ,. 

Bazı vatanda~larımız var 
iti, giri,tikleri te,ebbüıleri, 
ha,ladıkları i•i yalnız ve yal-
lı.ız bankalardan buldukları 
l'iiksek faizli paralarla batar
llı.ak isterler. Kendi sermaye
~ri yoktur. Borç aldıklan pa
tayı sermaye yaparlar. Bu yol
da. hareket edenlerden, tasaV"
lurlarında muvaffak olmus 
~ıthtiyarlar pek azdır. Hangi 
1• Var ki; neticede hem serma
l';ıtin yüksek olan faizini öde-
~1!1; hem ele mütefebbisine bir 
ota.r hıra ksın? Buhrandan ev
'l'elkj ıeneler zarfında belki 

Una benzer hareketler yüri.i
lülebilirdi. Halbuki o vakitten-
beti hlerin, te,ebbüslerin he
'ıı.hı. ölçüsü ba,tan b14a değiş
lııiştir. 

Daha bir kaç a evveline 

Memleketimizde senevi nü
fus artması yeni doğanlardan 
ölenlerin yek\ınunu da çıkarıl
dıktan sonra yüzde 18 dir. Ce
miyeti Akvam tetkikatı netice
sinde bizim memleket için bu 
artını nisbetini tesbit etmittir. 

Dünya istatistiklerine naza
ran en çok nüfus artımı yüzde 
23 olarak Rusyadadır. Bizim 
nüfus artıtrmızın da ehemmi
yetli bir mevkii vardır. Bu nis 
bete göre her sene nüfusumuz 

• 250 bin raddesinde artmakta-
Nüfua ~mu'? Müdürü dır ki 927 tahririnden beri 7 

Alı Galıp Bey d ··r ik" . 
"ANKARA, 12 (Telefonla)-! sene e nu usumuz ı mılyona 

Yeni umumi nüfus tahriri 935 1 yakın artmıttır · 

gelinceye kadar muazzam bir 
r.partıman yaptırmak için bu 
apartımana sarfedilecek para
nın yarısına malik olmak yarı
sını da ödünç almak kafi idi. 
Apartımanın icar bedellerile 
bir kaç sene içinde heın borcu 
öclemek, hem de kar almak 
mümkündü. Hatta apartıma
nın bütün inşaat bedelini borç 
olarak tedarik edenlerin leteb
büsünde bile bir hesap vardı. 
Halbuki inşaatın çoğalması 
ve kiraların dü,mcsi bütün bu 
hesapları altüst ttmi~tir. Şimdi 

kira bedelleri, borçları ödeme
ğe kafi gelmiyor. Maatteessüf 
bu tarzda aldanan bir çok va
tandatlar, işin içinden sıyrıl
mak için maişetlerine, çoc?1<
larının istikbaline bir emnıyet 
yuvası diye kurdukları binala
rını yokpahasına elden çıkar
mağa mecbur oluyorlar. Her 
halde borçlanmakta, kredi ara 
makta çok dikkatli ve asabi ol
mak zaruretini bu misaller 
bize fiddetle ihtar ediyor! 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Reisicümhur Hz. dün, ak
fanta kadar Dolmabahçe 
Sarayındaki mesai bürola
nnda mefgul olmufiar, di
farıya çıkmamıflardır. • 

Dün de bazı zevat Gazı 
Hz. ne arzı tazimat için sa
rava tritmiflerdir. 

Ali Rana Bey --
Gümrük ve lnbiıar
lar vekili teftitle
rine devam ediyor 

ANTEP 12 A.A. - Gümrük 
ve İnhisarlar vekili Rana Bey, 
bugün öğleye kadar vali ile in
hisarlar kaçakçılık vesaire hak 
kında görüfmüştür, Öğleden 
sonra Ticaret odasında tacirle
rimizi kabul ederek kendileri
le ticaret ve san'at vaziyetleri 
ve ihracat mallarımız hakkın
da baabihalde bulundu. Canlı 
hayvanlar dabbağhk deri ve tü 
tün hakkında notlar aldılar. 
Sabun, mensucat ve içki fabri
kalarını ve bedeatanı gezdi. Ve 
kil Bey, inhisarlar idaresinde 
de tetkikatta bulunmuttur. Ra
na Bey, yarın Narlı yolu ile 
Dörtyol ve Payaa üzerinden 
Mera~n'e hareket edecektir. 

ikramiye 
Kazananlar 

Büyük ikramiye 
kimlere çıkb? 

14 üncü tertip Tay7are piyango
ıunun birinci keıld~ dUn ikmal • 
dilmittir. Birinci keşidenin 30. bin 
liralık ikramiyesini Fener de patnka
ne hademelerinden lspiro ve Ga
latada Sarraf Onnik efendiler kazan 
rnıılardır. Her iki talihli de üçer bin 
lira alacaklardır. 15 bin liralık ikra
miyeyi Karagiimrükte oturan Mat
mazel Eleni ve Bakırkliyde oturao 
ismini bildirmek iıtemiyen bir adam 

kazanrnıtlır. Bunlar da bin beter )'Üz 
lira alacaklardır. On hin lirayi Oo
küdarcla kahveci Onnik efendi ka
zannuftır. Bu keıidenin lstanhulda 
daha bir çok talihlileri vardır. Fakat 
bayiler henüz hunlann paralanru 
vermemiı oldukları için bunlann ad
reslerini gizlemiılerdir. lkramiye,mü 
kifat ve amorti kazanan numaralar 
7 inci sayfamızdadır. 

10 bin lirayı kazanan biletin on
da biri de Harp akademisinde Bin
batı Taceddin Beye çıkmıtlır· 

lzmir Ağırceza 
reisi oldu 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
lzmir ağır ceza reialiğine lstan
bul icra reiai Suat Beyin Samsun 
Maarif müdürlüğünden Diyarıhe
kir liseai müdürlüğüne nakledilen 
Cemal Gültekin Beyin yerine Bur 
aa Erkek liseai edebiyat muallimi 
Rifat Necdet Beyin tayini &li tas
dike iktiran etmiıtir. 

---++<•·---
Tahsin Bey meb'u• 

oluyor 

dün önüne geçmek için ; 
en salim yol: intihabı yenilemektir; 
• 3 

intihabın tazelenmesi musammem değil, hatta : 
mukarrerdir. Yalnız bunu 

en kısa zamanda fiil haline geçirmek lazımdır : 
l ' 

Hakem heyeti azqının çoğu ve güzeller de intihabın tazelen- ~ 
me11ine taraftardırlar. Kimler ne söylüyor ve ne istiyorlar? '1 

il 

Feriha 

I 
Foto Süreyya 

Hanımın en geni 
bir reıml 

Tokatlıyanda yapılan 1933 
Türkiye güzellik intihabının de
dikodusu h&I& devam ediyor. Ve 
refiklerimiz arasında bazı ağır 
münakaf&lan da celbetmekteclir. 

1 Bir intihap münıuebetile gaze
teci arkadatlar arasında çıkan bu 
münakaıanın iyi bir cereyan al
madığını görmekle hakikaten mü 
teeuir olmamak kabil değildir. 
Muhakkak ki eaasta büyük bir ih 
til&f yok. Mesele aüki'ınetle tetkik 
edilirse, yapılacak it kendiliii'!
den meydana çıkıyor. Cumhun-

.. ' 

<Jazetemlze izahatta bulu
nan hakrm hegetlnden 
Fahrünnisa lzıet Melih H. 

vermektir. Vakıa karar verilmiı, 
hukuki vaziyet itmam edilmiıtir. 
.Fakat Türk güzelinin intibahın
da tam bir ahenk olduğunu gö ... 
!ermek için hakem heyetinin re
yini tekrar izhara vesile vermek-

! te biç bir mahzur yoktur. 
Cumhuriyet refikimizin dedi

ği gibi, hakem heyeti arasında 
hakikaten biı ibtil&f yokaa, yine 
ayni hanıma ayni heyetin rey ve"' 
meaine hiç mani olamaz. Hem 

1 münakaoayı kesmek, hem de ırü
I zeller etrahnda uyanan ıüphe ve 

tereddiidü ortadan kaldırmak i
çin her halde en aalim yol bu ola• 
caktır. 

Hakemler ve güzel' 
ler ne diyorlar? 

Hahem Osman Vehbi 
Beyfn fl!llrlerl 

Dün bu balıia Üzerinde hakem· 
lerden bazdan ve Nazire, F erilıa 
Hannnlarla görüıtük. 

Hakem heyetinden mühendis 
Osman Vehpi Bey diyor ki: 

- Eğer İntihap tecdit ediline 
benim fikrim fU tekilde bir inti
hap yapılmasıdır ki kanunen de 
bu böyledir. Aralarında ibtil&f 

Fikirlerini a6yleyen Hakem 
heyetinden Lüs/gen H. 

çıkan bu hakem heyeti toplanır 
ve reyi hııfi ile kendilerinden 
bqka yeni bir hakem heyeti ae-

co ............ oüifode) 

Celal B~yin tetkikleri 
İktısat Vekili dün Yüksek De. 

niz Mektebini ve 
Balıkçılık Enstitüsünü gezdi 
lktıaat Vekili Celi.! Bey dün 

,ehrimizde bazı müesaeaab zi
yaret ederek tetkikatta bulun
mu9tıır. 

Celal Bey öğleden sonra o
tomobille Ortaköyde Deniz 
yüksek Ticaret mektebini ziya 
ret etmittir. Vekil Bey mektep
te her tarafı ve bütün dershane 
!eri gezmit ve gördüğü intizam 
dan memnun kalmıftrr. Celal 
Bey mektebin bazı teknik leva 
zınınokaanlarının husulüne ça• 

lı9mağı vait etmittir. 
lktrııat Vekili Bey bundan 

sonra otomobille Baltalimanm 
da Balıkçılık enıtitüıünü ziya. 
ret e tmittir. 

Vekil B. enstitünün muhtelif 
dairelerini, balık tuzlama, ku
rutma, tutsüleme kı11mlarını 
gezmitlerdir. 

Aldığımız maliimata naza. 
ran Vekil Bey bugün Yükıek 
Ticaret mektebini ziyaret ede
cektir. 

Kaynana zınltısı 

\1 

l• 

lı 
il 
• il 

I• 

G 

ANKARA, 12 - Münhal bu
lunan meb'usluklardan birine •a
bık Ardehan meb'uau Tahsin Be· 
yin halk fırkası tarafından nam
zet göıterilmcsi kararlattınlmış

yet refikimiz, iddia ediyor ki, İn
tihapta ne fesat vardır, ne de ha
kem heyeti arasında ihtil&f. Bu
nun aksini iddia eden arkadatlar 
da vardır. Bizce en kestirme yol: 
Tasavvur edildiği hatt& makul is
tihbarımıza göre takariir ettiril- , 
diği veçbile ha.kem heyetinin tek• ' 

- Tebrik ederim aılzlm, damat girdiğin evde kızın 
anneıl gokmu,, kaynana :ıırıltııı dlnlemlyecelı11la.. 

- E"et amma evde ulılz lıa 
tır 

. . . 



MJLLJYET PAZARTESJ 13 ŞUBAT 1933 
---·· ---

Tarihi tefrika: 96 HARİCİ HABER R .. ---93 f ela.ketleri 
1 ve lgnatief 

Fransada 
Mali işler 

I Bitler 
· Söy:lerken 

''Ni -oınliğe ı· • J • 1 
K~pılmıyalım,, z~ır ~~nç e~ı a tanat 

Mitat Paşa bu içtimada hiç 
bir şey söylemiyordu! 

Mali kalkınma pro
jesinin kabul 

edilen maddeleri 

Tel•iz bin~ınıa 
camları kırıl!h..-

IYı. Herriot ltaıyaya ısını ıstemıyorlar 

-42- evrak okunuyor, muktezaları 
Saray· saltanatı kapanma- kon~uyordu. Lakin, her :za-

dan açılıyor man mütalealarını bol bol ıöy· 
1293 aenesi tabanının 10 un- liyenlerdl"n bir takımı o gün 

tu çartamba günü idi: Babıl· seniz, aadaaa duruyorlardı. 
4icle vükela heyeti toplanmıt· Şebiılam Efendi zaten nadir 

Sadrazam Mütıercim Rüttü söz ııöyliyenlerden biriydi. Fa. 
Pap ile Mitat Pqa yandaki kat Mitat Pqa, Redif Pf. Da
odada bili mrnl mırıl konutu- mat Mahmut P-.a, b-.ka bir 
rorlardı. Serasker kaymakamı ~y beklerlennit gibi, biç söze 
Redif Pata, topal ayağile her karıtmıyorlardı. 
ııaman yürümesini sevmediğin· Mektupçu ve Ametçi Bey. 
elen Ticaret nazın Damat Mah· ler evrak okuyorlar, kararlan 
mut Pata yerinden kalkmrı, o- kaydediyo•lar, icabmda acele 

koltuğuna dayanmıtb. İ· bir telgraf müs•eddeıi yazıyor 
kisi telişh teli.ılı konuıuyor lardı. 
lanlı. Öteki nazırlar da ya bi· Son kıiğrtJar okunup son ka 
ribirlerile ağızdan kulağa söz. rarlar kaydedildikten sonra, i
let erek, yahut aandalyalan ü· kisi de sadrazamm yüzüne bak 
serinde hafifçe eaniyerl!4ı: sad- trlar. Rüatü Pata, gözucuyla 
ruamm gelip meclisi açmaaım onlara kapıyı gösterdi. ikisi de 
l»ekliyorlardı. Ametçi Mahmut mec:li•i ııelamlıyarak çıkblar. 
Celilettin Bey (1) giriyor, çr Sonra Rüttü Pata: 
kryor, e.rak getiriyor, mektup- - Efendim, •imdi pek 
ÇU Memduh Faik Bey (2) de mühim bir müzakeremiz 
enala ırraya koyuyordu. Bir var. Mektubi .,. Ame-
arahk bir dilsg içeriye gir di Beyleri de onun için dı
cli (3). Etrafa bakh. Doğnıca prrya cıkardım. Müıtetar E. 
feJbiıl.lm .Efendinin yanına ge fendi liitfen müzakereyi kayt 
lerek, ıçenden kendiıini iste- ve zapt .. derler. Ancak. müza
diklerini iıaretle anlattı. kere edilecek maddeyi arza ve 

Hasan Haynıllah Efendi mübaha~atı i:lareye rikkati kal 
besmeleyle kalkb. Paytak yü_' biyem mani oluvor. Mit"t Pa-
~yü.üyle yandaki odaya gir- ta Hau .. t!erl lutfen bendenize 
dı. vekalet bun.tnırlar. 

Redif P-... ile damat Mab- Dedi. Cehimlen mendilini 
mut Pqa gözlerile Şehiali.mm çıkara~ .k. ya,aran ı:özlPrİnİ si 
ıidifini takip ettiler. Sonra le sae yf"rinden kalktı. Yanda. 
rene biribirlerine döndüler. ki teneffü~ odasına doğru yü-

- Allah bilir ama i• oluyor. rüdü. 
- f.-Jlah. Bu muJtaddime z1tten ahval 
- Zannederim ki son leh- den a-ı çok haberi olan vüke-

didimiz leıir etti. ladan p•k çoğuna c.ülQs i,inin 
- Hangi son tehdit? müzakere <'dil...ceğini belli et-
- A.metçi Beye söylediği- misti. Redif Pqa ile damat 

miz sözler? Mahmut P...-, muzafferane 
- Acaba Mahmut Bey on. gözgöze bakııblar. Diğer VÜ· 

lan aadr·\·ama söylemit midir kelA da yürekleri endite ile 11-
&leniniz? kılmı• olarak, Milat Pasaya 

- Şüphe yok. Zaten kendi- giizll!rini diktiler. Sôravi Dev-
ıine 0 maksatla açdmıftrm. !et Reisi mutat serbestliğile sö 

-Ya! ze giriıti: 
- Hem, dunuı, timdi anla- - Efendim, Sadrazam Pa-

rız. 

Damat Mahmut P-.a, 
0 11

• ,a H,ızretlerinin buyurduklan 
raı;la elinde evrakla odaya gİ• veçhile, pek mühim bir meıele 
rerelr kiihtlan mektupçu beye öniin•leyia. Daha üç ay evvel 
V<-ren Mahmut Celaleddin Be- merhum Sultan Azizi tahttan 

• indirerek itt;fakı amme ile Sul 
ye •taret etti. Ametçi Bey ko- t M t Ef d. • . ..1• "1P pldi· an ura en ımızı cu us et 

;r--_: .. . ... tükl _ tirdiS:imiz malumdur. Ne çare 
aıizlS 7en gup 10fi :ı· ki efendimiz cüliislanndan bir 
rine .:.,1 raz.a~ . ataÇoazrk te e-k ı hafta geçmeden cinn .. t eseri 

- , em1111nız. e~ ·· t • b 1 d 1 T d • 
kür ederim. Bu hizmetinizi u- goa ermıy~I ~f k 1 'i:· ı j a~ 
nutmıvacağım. Velinimet efen ve.~~lmabn ıhel~ a. al~ u ur ar~
dimiz b' b" "k h• . mıaı e u "ı gız ı tutMal'a 
oldun e ır uyu ızmet etmıf çalı ıldı. Elden geldiği kadar 

Mahz. C ı-ı dd' 8 kah kendilerinin amcalarının 
••r.ıı Kmkut

1
. e ake ın ey .- irtih~ inden mükedder oldukla 

..- • · e e ıyere • k"h kal 

PARIS, 12. A .A. - Havas~-
" bildiriyor: 
Mcbuııaıı mecfüi,dün mali kal1onma 

projeai llll\ddderinin müzakeresine 
devam dmişıir. 

Muh~liller tarafından bir takım ta
dil teklifleri ile projenin tetkik edil
mek üzere encümene havale edilme
sine dı,ir radikal aoayaliatlerden M. 
Borge7 tarafından ileri sürülen ta
lep, 200 reye karşı 400 rey ile red
dedilmiştir. 

COLOGNE, 12. A. A. - Garbi 
Almanya telıiz telgraf merkezi, dün 
Hitlerin nutkunu t:ılaizle ""fl'ebnİf
tir. 

Bu esnada meçhul 1ab11lar tarafın 
dan ablan ta,larla telıWı binasının 
camlan kınlmıttır. 

BERLIN, 12. A A. - BafyekiJ 
M. Hitler, Ka11el'de söylemiı olduğu 
bir intihap nulkunda bük.'.ımet fırka 
laıınm (;nümüzdeki Reicb'ta intiba
bat.ndıo mutlak bir ekseriyet kazana 
caklarını ümit etmekte bullllldujunu 
söylemiştir. 

lhtlllflar Münkerahn aon .. nun ne olacaia
m gösteren hiç bir emmare yoktw-. 

Aııl •iyasi alaka kendisini bilhas-1 BERLIN, 12. A. A. - Başvekil i-
aa koridorlarda göıtcnnektedir. le dahiliye nazınnm -yaliat yegane 

Koridorlarda memurlar meselesi i- Alman hükümeti olan Hesıe bükii
le buhran vergi&i ve aıkeri tahıioat meti işlerine müdabelesi tavazzuh e. 
meseleleri hakkında itilaf vücude ıre, der gibidir. 
tinnek maksaclile ekseriyet gruplan Al""!o mur_a!'~•ı, sağ cenah grup 
.arasm~a müaıkerelere devam edil· ve cenuyetlen tçın daha fazla büri
meldııdır. yet istemiıtir. Hesse bükilmeti bu 

Sol cenah menıuplannın bir be- t..lebi kabul rtmedifi takdirde M. 
yeti tnli tAhrir komitesi tarafından Hitler'in Damıstadt'a tam ııalihiye
tanzim edilmiı bulunan ve bir bub- ti hah bir Alma~ komi-ı pd<r
ran ven(İsi ihdas edeceı. olan 83 ün mai muhtemeldir, 
~ -~ddenin ~kaim olacak.- Siyah - Beyaz • Kırmızı 
ru ofrenmek ıçın toplanrnqlardır. blok 

Sosyalistlerle radikal aoayaliıtle- U 
riu tezleri karflla,tınllDlfbr. BERL.1 Nı 12. A. A. - Yalımda 

Nihayet, mütekabil fedakarlık eaa tetkil edilmı, olan ve baımda M.von 
ama müatenit metin, tadil edilmekai- Mad•cnzen, M. vou Papen, M. Seld 
zin kabul edilmi,tir. le ve M. Huııenberg bulunan " Si

Bu metin, 1933 senesinde umumi yab -Beyaz-~zı mücadele blo
n hususi maa,lardan, ücretlerden: ku", o~ta ıag cenah denilen gnıplan 

1 - Hizmetlerinin iatikrarını ve bloka ıthal etmek ınalnadile bu grup 
t koüdiyeden İıtilade haklannı te- larla mü7 akerata girİftllek taaavvu
min eden nizamnamelerle idare olu- ı rundad~ 
nan. GilnDfliiler 

2 - · Bir tRlam nizMınameler ida- BERLIN, 12. A. A , - Havas a-
re edilmrmekle beraber 1932 sene- jansı bildiriyor: 
ıinde 30.000 franktan yükoelı: maat- Orta mtklc~i bitiren bütün Alman 
lannı muhafaza etmi, olan, ve iki liseleri talebeıı, bir kam.,ta, 6 ay 
geçen sene zarfında 150.000 frank· mü<Jdd çahş~ak Üzere gönüllü ;, ser 
tan dlın varidatlan icin yüzde 5 n viıine kaydedılmefe davet edilmİf· 
bu miktarın fnkindda varidatlan 1- !erdir. 
cin yüzd., 10 tenkisat yaıfılmanııt o. Bu talebeler, 4 a1 müddet el.zer.. 
lan bütün mükelleflerin tahıisat .,.. sizler, 6 hafta kadar mütenevvi crazi 
tıwninatlarmdan fe.kalade bir re- ıporlRn yapacaklardır. Bunların ia
aim alırımasıru natık bulunmaktadır. ıeleri ıne~k~n "" -'biae ücnıtleri hü· 

Bu resmin niıbdi, birinci ırntf mü kUıltf;le aıttll". 
kelleflerde 20.000 frank ile 30 000 //iller, Lelpzl<ı 'le 
frank araımdaki variclatlan için yüz- Bf.RLIN, _ 12 .. A. A - Batnkil 
de 2 olacaktır. M. Hitler, dun otleden sonra tayya-

lkinci amıf mükellefler, yüzde 2 1- re ile Leipzig'o gİlıni,tir. Busün o
la yilzde 10 -smda tehalüf eden bir rad .. Richard Vacne'in ölümünün 
niabete göre tediyatta bulunacak .,.. 5 Oinci vd dönüınü ınünuebetile mü 
yÜzde 10 niıbeti 130.000 fn.ngı ge- tarünilP.yhin h11tırumı t..bc:il için b.ir 
çen ..ndahn niabeti olacaktır. takım meraıim P)lacaktır. 

Esaıen bu harem munkkattır. 15 gün mQhfet 
FilhaYi, ilk tahminlere göre bu re- LEIPZIG, 12. A. A. - Yübelı 

simi munzamm temin edeceii vari- mahkeme M. Otto Braun'un sabık 
dat, ancak 30.000.000 a balit olacak Prusya bbinesinin fİ.ka!eti~e CC.Vap 
ve e.,.,,.,lce memurlar maaşatından ya vermesi icin Al~n ~ilküınetıne 15 
pılmuı derpit olunan tenzilihn ic- gün mühlet venıııfbl'. 
""'takdirinde elde edilebilec:elı ..ı... Bir koaıllnist ga:ıetasl 
miktan telafi ebnİyecektir. ıatll edildi 

Fırltall!r arasında . BERLIN, 12. A. A: :-~ k ... 
PARIS, 12. A. A. - Radilaıl münist (ırka11nın n~ efkarı olan 

-yaliıtlerle aoyaliatler araımda Rote fabne ırazet~•ı, l'l'ft'e ve iaya
buhran resmi munzammın yerine 1 na teşvik ,,,..hiyetınde ııöriilen bir 
kaim olacak resim hakk•nda basil o- takım makaleler netretmiı olduiun
lan itilaf, yeniden mevzuu babııol- d3 n dolayı 14 gÜn müddetle tatil ... 
muıtur. lilnıiJtir. 

_:_--~--

İtalya 
Macaristan 

Kaçakçı 
Rahip-er 

- E"-•-funıJI b• f d• . n · ar arında çıban çık 
....,. a • e en ımız. t - .b. be 1 .1 . .. ---

karı• zaaf gös
terildiğini s"ylüyor 

MARSILYA, 12. A.A. - Le Pe 
tit Provinçal, bugün M. Herriot'nun 
harici vaziyet baklandaki bir ı:ıuıkala 
sini neıretmektedir. 

Makalenin bqlıca hlmılan ıııa
lardır: 

lbtiyatsacuma bir nikbinlile ka
pılmıyalım. Vaziyet, ciddidir. Bu "* 
ziyeti tetkik edelim Ye basiretli dav
ranalım. lhtiyuızcaama feclaldrlık.. 
Lmmızın rakiplerimizi tatmin etme
dikten başka müttefiklerimizin -. 
retini kırmakta oldulu bir ane nail 
olduğumuz kanaatindeyim. Kaldiki, 
bazı talırikinıız battı bareektlerda 
blofün ve tantajm pek hüyiik bir his 
sesi Yardır. 

M. von Papen'in progı aııılıu Fran 
aadan Alman demokrasisi al~ 
ve vem.r cümburiyetini tahrip ... 
Pnııya militarizmini iade etmek iati 
yen muhafazakirlar lehine karar ,,.. 
mem.İ.zi iıtiyol'. 

M. Herriot, ltalyadan bahseder
ken, ltalyanm gÖsterilen bauaaiyet
leri bir zaaf telikki etmekte olduğu 
nu yazıyor. 

Sabık Fnnsız bafYekili, sözlerini 
fu suretle bitinniıtir: 

·~ Franıız ve Rus cümhuriyetlerit 
İmza etıni, olduklan sulh misakını 
ba§ka miDetlere teşmil etmek busu· 
aunda mutabık kahalardı bu pek mü 
b.im bir şey olacak idi. Şimdiki hal
de Cenevrede huzursuzluk azami de
receıini bulmuştur . 

Müteyakkı:ı davranmak İcap eder.~ 

19 lar 
Komitesi 

CENEVRE, 12. A .A. - 19 la
rin tahrir komitesi, mesaisini b.itir
miıtir. 

Komite, yarın 19 lar komitesine "' 
hafta nibayetir.de büyük meclise tn 
di edilecek olan rapor metnini, kat'i 
surette kabul etmİftir. 

Amerika ile Sovyet Rusyarun bi
rer mümeHİI göndenneie davet edil 
meaine karar nrilmittir. 

19 lar komitesi müzakenıbnm ild 
sün süreceği Ye büyük meclisin iç 
tim devresinin 3 veyahut 4 sün de
vam edeceği tahmin olunmaktadır. 

Lehistanda cü mhur 
reisi intihabatı 

VARŞOVA, 12. A. A. - Hükü
met fırt.ası, önümüzdeki mayıs aym 
da yapılacak reiıicümhur intibabah 
İçin henüz namzedini gÖ&termarn.
tir. 

Reisicümhur, Diyetin bir ceı-m... 
de parilmento tarafnıdan intihap .. 
diline de naayonal - demokrat fırka 
aı M. Paderevski balonda ilrayi umu 
miyeye müracaat edilmesini teklif 
eylemİftİr. 

Alman yada 
Matem 

Bendeniz .. • feY· • • • ık g~ 1' ae 1 p er ı erı) l sure- B F Y • t d i 
Damat Mahmut P-.a. tatlı re ı ıç d.ayhnın yapı mamaı· ı • ir ransız ·azete- unanıı an a b r Neunkirchen infila-

bir trüliimseyi,Ie Ametciyi ra- ~mı ve pa ... ımı7!ılnkae am I• •İnin ifşaatı zaviyP.de uyuıturucu kında o''lenlerı"n 
hatJand d . - ga c• amamasını a m naza-

O rr ·· İ · . . rmcla b-.ka ~vlere hamlettir. PARIS, 12. A. A. - Hava• ajan- maddeler bulundu adedi artıyor 
.... _ -.. d zu meyınpız, canımbu. ?. meg· e uayret ettik. Lakin aylar " bildiriyor: ı ATINA, 12. A. A. -. Salamin. · .e ,._ .... razam Ecbo de Pariı gvetesi, talyanm SARREBRUCE 12 A. A E 
du· •u··nm kt ld ~.-nrnb.I' 1• 1 oldu, hu hastalık zail olmadı. dasında p1ıane...,menı zavıyesınde • · · - n e e o UPUnu ı ıyor- H k. I b I I 1tt·ı Macinlana geçenlerde 3 harp tayya . . kaz altın~an fİmdiye kadar 57 ölü 
dum. Umar k: b _ I d e ım er, oca ar ece ı er. reai giindennit olduğunu teyiden ha- yapılan araştırma neticeoınde rahip çıkarılmıttır. Ölüler miktannm da-
it olur bit ım 1 ugun er e Ta Viyanadan celbedilen mü- her nnnit idi. lerin uyuşturucu maddeler ticareti ha mühim bir miktarda artmıyacaiı 

Redif p';,,·a •"-I b' d·· tehasaıs doktor da aifa roÜm· IV\oariatıuun bu bab.ırı nim resmi ile ittigal etmekle olduk!"" teeyyiit tahmin edilmektedir. 
dü: ' T"':J e ır on- kün olmadığım baranor bildir· bir ımette t•kzip etmesi üzerine bu etmitıir. Bu felaket, bütün Almanyacla de-

k . gazete, bugiin de bu ittibamında ;... Geçen ay bu ;ıaviy~n ~ rahibi, rin bir teeHÜr ve heyecan uyandır-
- Eier bitmezee . di. D,.vlPtin bunün Ü vazıye- rar etmektedir. Hatta bu huauabı kaçakçıLk yaparken c~ meşhut mışhr. Batvekil ite birçok nazırlar, 

lıakınak kolay. çareaıne tinde d~ha ziya~~ bı~. hali ~.e· taf•ilat vermektedir. halinde yakRIRnnrak bır ıene hapse Neunkirchen belediye reiıi ile S-
Dedi. Mahmut Celil dd. Vl'lm t"ltırmek mum.kun de ıl- Echn de Paris, bilhasta tayyarele- ınalıkWrı edilınİ§ idi. hükumeti makamatına taziyet telc-

Danıat Paaav. etekled'. e ın dir. Çünkü devletler Sır his n rin markalannı "' bu•uai naıflan. rafları ç•kmişlerdir. 
End 

,. ı. , d ;:: •1 .. t 1 • • ııı kavdeylmıektedir. Bu gazete, tay Gre ı• bitti Almanya ve Pruayanm bütün rea-
- ite hururmaynuz 1 ve ara ll5 1 ,. mu areKe ıcın yattlerin hangi yolu takip ebnit. ne- ATINA, JZ. A. A. - Talebe ...,.. mi hiı-.alan, bugün bayraklan ma-

Pa'll'l Hazretleri. Sadraz p' 1 Babıil.liyi tazyik etmekted'rl,.r. re-:te kRrava inmit olduklanru bile tem ali.meti olmak üzere yarıya çe-
f& Hazretlerile Mitat Pq:mH a Gerek mütareke ve müaalı.ha, yazmaktadır. vi bitmiştir. kec\!~lerdir. 
retleri cülQs mütavereıind ;z 1 ger·'k Bo na • Hersek ve Bul- Buna göre tayyareler, alırsar ve- Eski bir mezarlık Fran.~ızların ta:dyelferl 
ler. Şehisli.m Efendi de f ~: garista• İçin ola teklifl'tı dü- Y" yediıer tayyareden müttkkep ATINA, J2. A. A. - ~tina yala. 

h 1 
eua 1• • I • ··ıkü· h'b• gruplar halinde Avusturya üzerin- . b'" .. k b ___ _. k PARIS, 12. A. A. - M. Paul 

yr azır ntmı,tır. Belki de bu. ve. ıye ııı en, mu n sa ' ı o- d"n gecmi•l•rdir. Macari•tan'a var- runde eski ve uyu ır u~ ....... ı Boncour, Neunkirecben felaketi dola 
gün m...cliate müzakere elun ).,n pa•fr.ahrn ir.-,:ı,.,;ıe halle- d!JclRn :nur.an hemen sökülerek an- meydana çıkanlmıştır. ki y yısile Alman bükümeti komiıyonu 

ID'. d'I k l d• K ld k• d Kabirlerden birçoğu eı unaniı · Diye teminat verd·ı. ı mc e >'<"111 ır. a ı ı ev- barlara konulmUftur. d . ., reııine ve Neunkirchen beledye rei-
1 tan devrin" bir kısmı a ını .. ttan 5 • • 1 • • 

So .. ze devam edemedı'ler et;n ieıa.-lı\line mlİ!!ayir her ~ 11ne taziyetlenni te ırrafla bildinrut-... aıır evveline aittir. ti 
Herkes ayağa kalkımttr. S--'· tiirlü teklifatm vukuuna im- Bir fngı·ıı·z maretalı rB. 1 d. . . . da au- k" b akm k d ~ e ıye reısıne aynı zaman na-
razam, •ehi•lant, Mitat Pqa i- an iT ama Üzt"re •im i- o"ldu- fia naz•n da bir taziyet telgrafı gön-
çeri giriyorlardı. d.rn yalna Bosna - Hersek ve Atlantique yangını derm;,ıir, Nafia ıazın, Frama hiik6 

.,. .,. .,. Bulıtaristan eyaletlerine deiHl LONDRA, 12. A .A. _ Maretal suikast mı? meti n~mına San-e havzaoındaki tna• 

Mecliste iki saattir müzake- biitün n~b 9ahaneve ~Amil Villiam Robertson, Londrada fücce- den sahiplerini felakete ufnyanla-
re devam ediyordu. Bir çok ı~lahatr eaaah'eye ve bir Millet ten vefat etmiıtir. Mütneffa, 72 Y• BORDEAUX, 12. A A. - At- nn aileelrine 100,000 fnmk mua-. 

Gençler, Mahmut Esat Beyle 
Reşadiye iskelesine 

gittiler ve levhayı indirdiler 
Karakol önünde 

IZMIR, 12. (Milliyet) - Bu aktam Mahmut Esat B. in et· 
rafmı saran gençler Ratadiye vapur iskelesine gı'lınifler, iskele 
üzerinde eski aaltanat ismini lafryan levhayı indirmi,lerdir. 

Gençler iskeleden aonra karakola giderek, karakol bill&lf 
Üzerindeki levhayı da indirmek iatemiflerdir. Fakat karakol a,. 
miri buna mini olmu, ve emir olmadıkça levhayı indinniy~ 
ğini aöylemittir. 

Hadisenin cereyan tarzı gürültülü olm~tur. Heyecanh 
gençler umumi ve resmi yerlere ancak bugünkü rejimin ruhuna 
mu•afrk isimler konulmaaım istediklerini söylemitlerdir . 

Mesele salahiyettar makamlarca tahkik edilmektedir. 

Halkevinde inkılap müzesi 
ANKARA, 12. (Telefonla) - Ankara Halkevi müzeleıı 

komitesi Cümburiyetin onuncu senesi münaaebetile bir inlallp 
müzesi açmağa karar "Wmittir. Halkevindeki büyük matbaa sa
lonları bu ite tahsis edilmiftİT. Bu müze hem inkılap hatıra!~ 
m Yatatacak ve hem de inkılap terbiyesi verecek mahiyettedir. 

Bafrada kara humma 
ANKARA, 12. (Telefonla? - Bafrada galip bir ihtimalle 

kirlenmit sulardan meydana çıkan kara humma salgmmdan 83 
basta ve 3 vefat görülmü.tür. Mahallinde her türlü tedbirler a
lınmr, ve hastalar muayyen bir yerde tecrit edilmittir. 

Atlı spor klühü Ziraat Vekili
nin bir nutkuyla açıldı 

ANKARA, 12 A.A. - Türkiye atlı spor klübü bugün An
kara Palasta Ziraat Vekili Muhlis Beyin bir nutku ile açrldL 

Toplanbda Bafvekil lamel Pata Hazretlerile refikaları Ha
nımefendi, B. Erkam harbiye reisi mütir Fevzi Pata Hazretleri
nin refikaları Hanımefendi ve Milli Müdafaa, Dahiliye ve Zira
at Vekilleriyle, tehrimizde bulunan sefirler ve refikaları, sefa. 
ret müatetarları, kor diplomatiklerden birçok zevatla kadm Ye 
erkek klübün diğer kurucu azalan vardı. 

. Toplanbda .ev...el&.:Z~~t ~e~Ui Muhlia Bey bir nutuk .c>y
ledı. Sonra Lehıstan buyuk elçısı Olazozsky cenapları bir nu
tuk iradederek kor diplomatik namına klübün teşkiline ait ta
hassüslerini ve memnuniyetlerini söyledi. Bundan sonra intihap 
lar yapıldı. 

Klüp idare heyeti riyasetine Kütahya meb'usu ırfatile Zi
raat Vekili Muhlis Bey intihap edildi. 8af vekalet müate.-n 
Kemal, Hariciye müstetarı Numan, Ankara V aliıi Nenat Bey
lerle, ltalya büyük elçisi, Norveç elçiıi Avusturya sefareti DUUI· 

19.hatgüzarı ve Acem sefareti müstetarmın refikası ve Ihsan A
bidin, Mehmet Ali Tayyar, Ne•'et Halil Beyler aali azalıp 98-

çilmitlerdir. 

Derleme işleri hakkında geni 
kararlar verildi 

ANKARA, 12 A.A. -Türk dili tetkik cemiyeti umumi ka
tipliğinden: Umumi merkez heyeti umumi ki.tip vekili Celil Sa
hir Beyin reisliği altmda toplanmıtbr· 

Vilayetlerden derleme fitleri gelmeğe ı...ıadığı cihetle eıki 
dil encümeninden kalmıt fitlerle yeni gelmeğe hatlıyan fi,Ier
den edilecek istifade hakkmda derleme kolunun hazırladığı 
proje tetkik edilmit, muhtelif ~ollardan ve dışardan gelen ka
ğıtların idare itleri hakkında da icabeden kararlar verilmiştir . 

Cemiyetin Viliyet merkez heyetleri tetkilitr hakkında Vi
layetlere yapılacak tamim de teabit olunnıuttur. 

Umumi merkez heyeti çartamba günü saat 15 de tekrar 
toplanacaktır. 

Maraşın kurtuluş tezahüratı 
ANTEP, 12. A.A. - Marat'ın kurtulu,unun 14 üncü yddö

nümü, 9ehrimizdeki muallim Ve lise taleplerile Marq'lı gençler 
tarafından Halkevinde kutlulandı. Toplantıda gümrük ve inhi
sarlar vekili Rana Bey ile Seyfi Pqa, val~ ve birçok zevat ha· 
zır bulunmutlardır. lstiklil IDarfmı müteakip nutuklar irat edil 
mit ve Mar .. '• karde, Antep'lilerin sevincleri telRTafla bildi
rilmittir. 

Türkmenistanda petrol davası 
MOSKOVA, 12 A.A. - Türkmeniatandaki neftedağ petrol 

havzalarında yeni bir petrol daman bulunmuttur. Bu damar· 
dan 10 gün zarfında 100 bin ton petrol alınmıştır. 

Akademi azaamdan M. Gupkm, neftedağ'm yakınmde Sov 
yet Ruayamn en mühim petrol mmtakalarından biri olacağını 
beyan eylemittir. M...:liai küse.dm teveuül e\ le §tnda idi. lantique ıüvariıi Scboofa, İstintak nette bulunmağa memur etmittir. 

(1) Abdülhamit derwinJe a- mek lio.zımdU'. Bu da makamı -·--·--,-------- hakimi tarafından dinlenildikten son Pariı belediye mecliıi de telcnıfla l!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!-!!!!!!!!!!l!!!!!!!!-!!!!!!lllll!ll!-l!!!!!!lllll!ll!-l!llld 
_,, müddet Nafia na:&ırlıiı ef. L ·ı · f 1 ra gazetecilere beyanatta bulunarak ı taziyetlerini bildinnittir. A L' d b h A nı Pt ve sa tanatta re~it ve a". u·ulu·· m,._•rutiyeti tesis ve bir d -'- USturyad ın en erg VrU-mif olan Mahrrwt Cefa/ettin Pa- ı lı • T geminin 4 yerinde bir en yanırm .. ~ v a 
_.ı ki ir zatm ispatı viicut etme- dt",.rİ adalet kü .... t buyuracak- cak bi ·ıca t il ·zah p • t t J h d 1 p _,ır. f ki f .,- ~ası~rn ",?. , .. r IU! • S e I e- ' arıs e sa J an arp f pa a yer e yor 

(2) Abdülhcmit devrinde uzun 6i t" miim "in ol•ır. ste bu se- !arını vadetmektedirler. Şu ha- dılebılecegıru aoylemıttır. f' ... T k. at 
:oaman Dahiliye na:urlıiuıda ba- eplerlP Ye fer'an fetvaVt •eri- le göre evvelen muktezayi ter'· ıJama)arı ev J PARIS, 12. A .A. - Lindbergb' 
lımmllf olan Memduh Pa,..Jrr. fe ile tf''o:t e..lil"n vücuba bi- ;smi Şehislam Efendi Hazret- Arc-en-Cfel PARIS, 12. A. A. - Dün sallf sa ViYANA, 12. A. A. - Dün ıln1 in kansı ve çocuğu ie Amerikayi ter 

(3) Babıôlide ııükelônın mü· naen Sıılt<ı.n Murat Hazretleri- ı.-,~i beyan buyurduktan sonra !onunda harp esnasında lngilten laa -yal demokratların yapmıı olduk- kederek Avrupada yerleımek tataY-
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'VllLL!YET PAZARTESi 13 1933 

Istih ve ihraca ı çoğaltmak için tedbirler ahnacak 
Ekonomi Mahkemelerde 

Tütün ihraca ımız 
932 de artmışhr 

Yeni 
Vergiler 

Kanun proje•inl tet
kik için bir 

komi•yon toplanıyor 

Rumeli hanı cinayeti 
nasıl yapıldı? 

Mısır, Macaristan ve Çekoslo. 
vakya 11z tütün aJıyor 

Belediye •ergi ve resimleri 
için Dahiliye Vekaleti tarafın. 
dan yeni hazırlanmakta olan 
kanun projesi hakkında Bele
diyenin fikri aorulmu9tur. Be
lediye yeni kanun için esaslı 
aurette tetkikat yapıp fikrini 
bildirmek üzere bir komisyon 
tetkil etınittir. Bu komisyon 
lstanbul Belediyesinin bu hu
auataki ihtiyaçlarını teıbit ede
cek ve Dahiliye Vekaletine bir 
rapor halinde gönderecektir. 

Şahitler dün dinlendiler ve 
mühim ifadeler verdiler 

Yapılan istatistiğe göre l 932 
aeneainde tütün ihracabmız 
1931 e nazaran çok fazladır. 
Kat'i olarak teabit edilmemek 
le beraber 932 ibrac•bnı0 2:1 -
28 milyon kiloyu bul'7-t :ı
lqılmaktadır. Maama-ı m ~ 
tar itibarile fulalıia mukabil 
kıymet itibarile geçen ae~e~en 
azdır. Yani memleketimıze 
931 e nazaran 932 de tütün ih
racatından daha az para gir. 
mittir. 

932 aeneıinde bilhaasa Al-
manya, Amerik ve Holanda ge 
çen aeııelere nazaran daha 
fazla tütünümüzij alm,.Iardır. 
Bu memleketlerin enelce oldu 
iu sibl tranait suretile tütün 
almaktan zİJade doğrudan 
doğruya aldıkları nazan dik
kati celbetınektedir. Tütünleri
miz üzerinde tramit itini ida· 
re eden ltalyaya ihrıu:atmıızm 
2 milyon küaur kilo azalmaaı 
da bunu göatermektedir. ihra
catımızın 932 de azaldığı mem 
leketler Mıaır Çekoalovakya ve 
Macariatandır. 

Surlyede tüt6n 
lnhlıan 

Verilen malumata nazaran 
Suriyede tütün inhiaan teaiai e
au itibarile kabul edilmittir.ln 
hisar hakkı yerli bir firkete ,,.. 
rilmi9tir. 

Balgarlstanda ela 
kontenjan 

Balpak'anda ......_._.. 
kontenjan yerine cla't'ia takyi. 
dab tercih edilmekte idi. Son 
relen maJo-ta nazaran Bul
pNbı.nda nihayet dö't'iz takyi 
clatı ,.. ine itballta kontenjan 
....maiftir. . 

D6aya petrol 
latllualab 

Yapılan İatatiatlldwe naza
~ 132 petrol i8tibdtı 1,300 
mıl,on .....O.tir, Db:ra Ptıtrol 
iıtihaalltı yapılan anlalfJ"at.r 
aebebile enelki aenelere naaa 
ran çok düfiirülmüttür. 932 ia
tihaalab 931 aeneaine nazaran 
7 milyon varil ekaiktir. Ekaik
liğini en mühim kısmı Ameri-
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kaya iaabilt etmektedir. 

Nice'de Türk halıları 
Nice'te Türk. Fransız komi 

teai 14 marttan 21 marta ka
dar olan günlerin Türk haftuı 
olarak teıidine karar •ermi.
tir. 

Türkiyeyi aevdirmek ve 
Türkleri tanıtmak için tertip e
dilen bu haftada muhtelif eğ
lenceler tertip edilecek Hilali
ahm~rin itlerile me,hur Türk 
reasaınlarının tabloları Nice'in 
en büyük otellerinden olan 
Ruhi otelinde ayrılan dairede 
tefhir edilecektir. Bu müna~
betle bir Türk halısı sergiıiaçı· 
lacak ve bu kısımda Türk halı 
lannın evsafı, hali hazır fiatle 
ri nevileri hakkında mufassal 
malômatlı grafilder tethir edi
lecek.tir. Bu malUınab Ticaret 
Odası göndermektedir. 

Madenlerin takasa 
ithali 

Madenlerimizin de takaa 
maddeleri arasına ithal edildi
ği malômdur. 

Ege mıntakumda bilhassa 
sahil yerlerde itlenen madenle 
rimizden mühim miktarda par
tiler hazırlanmıfbr. Bu maden 
ler, Avrupa limanlarına ihraç 
edilerek aatılacak •e taku au
retile ihraç edilen miktar dere 
cesinde takas beyannamesi ve
rilecektir. 

Ba •eneki portakal 
rekoltesi 

Rumeli hanında Madam Anton
yoyu öldüren Sokratla cinayeti giz
leyen berber Todorinin Afırcezada 
muhakemelerine dün devam edildi. 

terildi. Şahitler bunlarm vab .__ 
unda ,ördüklerini teyit ettiler. 

Müdafa tahitlerinin celbi için mu
hakeme bafka gÜne kaldı. 

Divanıharpte 
bakılacak 

Dünkü celaede dinlenen lıirçok 
tahitler arasında polia komiaeri Ab
durrahman Ef., Todorinin berber 
dükkanında traf olan bir nıemu
run cinayetten telitla bahseden Solı 
ratın .özlerine kulak laJıertbimr. inzibat refakatinde otomobille 
Sokratın bir aralık: Sultan•h.-de rötürülürken Bahçe-

- Y akalaclıldan adam, katil d6- kapıda ansızm otomolıilden atlaya-
Belediyeye teklifler tı1dir. Aaıl katil, Yunaniıtana lıaç- 1 rak inzibat memurunun belindeki 

tı... ben de yakında sideceiiın! d6- kayışı kopardıktan aonra IDml1U'1IJI 

diiini, bu aözlerden ıüphelenerek cebindeki tabancayı da çıkararak ü
Sokratı karakola haber verdiiini an- zerine Üç el atq eden ve çıkan kur
lattı. Polis Kiramecldin Ef. de ihbar tunlar o civardan geçen lımail Ef. 
vaki olunca Sokratın evine gittik- İıminde birine iaabetle kencliaini ya
lerini evde teharriyat yaptıklanm ralayan Süruri iaminde bir toförün 
Sok...:ta cinayeti itiraf ettirdiklerini muhakemesine dün Ağırcezada bakı
aöylodi. Suçlu Sokrat, inkir etti: . lacaktı. Fakat, mahkeme, bunu diva

Kerestecilerde yapdacak 
muvakkat tehir hali için lazım 
gelen aondaj ameliyesi ikmal 
edilmi,tir. Hal intası için bazı 
gruplar Belediyeye teklifler 
yapnu,lardır. Bu teklifler tet· 
kik edilmektedir. 

Bozuk terkoı 
saatleri 

.- ' 

T erkoa aaatlerinden bozuk 
olanları tetkik edilmektedir. 
Burada tamiri kabil olnuyan 
saatlerin yerine yenileri getir
tilecektir. 

Kavis geniıllyor 

Fen fakülteoi önündeki ka· 
visin genitletilmesi için bura· 
aımn tea•iyei türahiyesi İk· 
mal edilmittir. Kavsin yeri bu 
hafta deiittirilecektir. 

Taksi plakaları 

- Dayak zorile aoylettiler, eledi. nı harplere taalluk eden bir cüriim 
Bahkpazannda kuyumcu Bedroa saydığı İçin dnru9manm devamnıı 

Ef. bildiklerini fÖyle ı>.nlattı: kendi salihiyeti haricinde bularak .,., 
- Uç ıenedenber Todorinin dük- rakının Müddeiumumiliie iadeaine 

kinmda traf olurum. Bir gün ı- karar verdi. 
traş oluyordum. T oc1ori bana bir al
tın aaat göıterdi: " Bunu alır mı
aın? " diye sordu. T ocloriye emniye 
tinı olduju halde ııene tereddüt et
tim. 

- Toclori, sekm bu aaat hrıııızlık 
mal olmaım? dedim. 

Uzan uzadıya teminat venli- Ben 
de inandım, saah aahn aldım. 

Suçlu Todori bu arada ıöze kan
tarak saati Soluattan aldığını, Sok
ratın kendisine bunun eıki bir yaclı
gir olduğuna söylediğini, kendisi
nin de buna inandığnıı söyledi. 

Şahit aanaf Y ako ef. ifadesinde. 
aaati kuyumcu Bedroa Ef. den aldı
ğını, kendiainin bir f"yden haberi ol
madığını aöyledi. Bundan sonra ter
zi Sokrat Ef. dinlenildi. Solırat dedi 
ki: 

Bir tayin 
Aiırceaa mahkemeai ki.tiplerinden 

Bahattin Bey Bafra iatintak bikim
liğine tayin edilmiıtir. 

Kaç avukat var? 
lstanbul barosunun nqrettifi a

vukatlar levhasmda 679 avulıat by
dedilmi,tir. lstanbulun nüfuau 650 
bin kabul edildiğine göfe ı..kriben 
her bin lstanbulluya bir avukat isa
bet ediyor demektir. icra dairele
rinde aYDkatlann i,Ierini takip için 
Müddeiumumiliğe müracat edip ve
ıika alanların adedi de 100 e ba1ii 
olmu,tur. 

Taksi otomobilleri için Bele- - Şimdi Yunaniatancla mevkuf 
diyeye teklif edilen elektrikli bulunan Yaninin bana 100 lira elbi
plikalar tetkik edilmit ve bazı se borcu vardı. Yaninin Yunaniıtana 

lstanbulun nüfutuna nazaran dok 
torlann adedi gibi avabt mikdan 
da fazla priilmekteclir. 

fık gidecefini haber .ıa..lı: kendoine 
mahzurlardan dolayı muva müracaat ettim. Panmr iıtedim.Ver 
bulunmamıotır. Eaaaen bu nu- mezae m11lt" ..,,.e ıniinıcaat edeee-

Bu mevaim içinde Rualar mara plakaları 26 liraya malol iimi aöyledim. Benden çekindi. Ken 
Dörtyöfdan 20,000 paket por- maktad diainde lıuı ecneloi tahvilib olıfa-

Kongre 
Ne günü? takal almıtlardır. Paketlerin ır · iunu, bunlan ıatn-lr iıteclifini, • 

f • ' 310 ku B tersem numaraı- yazıp bana ....,_ 
ıati nlflur. a aene • b• ı• v • recejini vaadetti. Ve lıir ciin..,,,... 

Dörtyolun umumi •erimi 240, Sanayı ır ıgı da numaralan bana vercll Ben, tah-
000 paket portakaldır. Fakat vilita miifta'i ı.a1-P çalqtığım 
bu 240,000 paket ugari tah- K • •ll'ada Yani de Yanani•tana kapafı 
mindir. Bundan daha fazla ol- ongreSJ atmıı,. Kendiaini lır daha ele ııeçi-

Bu kongrede Anka
raya sidecek 

heyet te ıeçllecek 
muı ihtimali çoktur. ~k7.d Madam Antonyonan Ru-

Dörtyolda "36" lık denilen K dft D meli hanında daire kom,as11 Alek- Gayrimübadiller Cemiyeti 
çok büyük portakallar nadir ongre n IO aandra şunlan anlattı: fe•kalade konıreai, önümüzde 
çıkmaktadır. Bunlar mahaulün celse•İnİ akdetti - Gece yansı eve döl'Üyordum. ki pazar günü toplanacaktı. o 
ancak yüzde birini tqkil et- Madam Antonyonın kapıarru . açık gün Halkevinin kurulut yıldö-
mektedir. Dün Milli aanayi birliğinde buldum. !çerden ıes sacla gelmıy~-ı nümü olduğundan konıre fer-

D b ka du. Komtunun !azı Panayota, benım . . .. 
örtyoldan 20 - 25 paraya bir müddet evvel ir kıamı • ıürültümden uyanmıt geldi: daar pazarte11 günune kalmı.-

:!ıı~ portakallar lıtanbula lan aenelik kongrenin devamı _ Ne var? diye aordu. 
1 

tır. 
ol •Dceye kadar 60 paraya mal yapılmıttır. - Hiç, dedim, !"°PIJ'1 açık bul- Cemiyet idare heyeti azaam 
-••had dum da merak ettım. d b ' · b' uha · · · d ır. Konarede e-eıa· maJ·ı ı'da p t an ırı, ır m rrınmıze e-
Ta .. •uvaffaluyet ri ve he:~P rap~~lan oku~m~ -~':~0v:;. merak edecek. Uyuya mi,tir ki: 

1 · ' fakl k b 1 dil · f 1 kumış unutmuıtur ... dedi. Ben de - "Geçen cuma 351 aza ol-ÇİD •e ıttı a a u e mıt ır. - kapıyı,kapayıp odama çekildim. d k 
lktuat V •-•, . . dare heyeti iki aenede bir inti- Telefon ıirketi meınurlanndan Re say ı, ongre toplanabilecekti. 

e...,eti ıhraç efya- h d'l -- · · b d M. · B ifade•inde -'-~· ,_. O gün ekseriyet olmadığından 
mızın istandatdı il •

1 
ap e ı ecegı ıçın un an aon cep umın . '"''" .. : 

:ıaayonu e bı uh l'f dd l . .. - Kahvede otunnu,, gazete o- huaual hubahal yapbk. Pazar. 
hassa metııul ollllaktad B ra m te 1 ma e enn muza- kuyordum. Sokrat geldi. Ben gaze- tesi günü kaç aza oluna olıun 
lı~ ihr~.t etJ'&mızın i~ndı: ı kereaine geçildi. Bilhaaaa aa-. tenin cinayete dair yazdıklarını o- kongre açılacaktır. Bir k1Sım 
dıze edıl~ikt_en ~?ra ihracına nayi kredi bankaaı ve aanayı kurken, Sokrat oturduğu Yerde aal- gayrimübadiller, iki bono veril 
karar verılmıf gıbıdir. f" · b h 1 k · f lanmağa baıladı. Yü, ü de •apaarı i- meai iti ıç· in idare heyetı'nı' ıu··. 

V k I o ısı menuu a ao ur en ıç ı· di: 
Jktısat e a eti bu itte tam mada hazır bulunan Sanayi ve . :IUJDU kadar ciddi te,ebbüsler 

bir muvaffakiyetli netice al. Maadin Banka11 müdürü Sa- ı\caba katili bulurlar mt? diye yapmamakla tenkit ediyorlar. 
mak için esaılı surette tetkikat d sordu. Onun için idare heyeti, bu hu-
yafımaktadlr. eddin Bey ıöz alarak bu hu- Ben de: tat bb.. ak 

aua ete uaat yapm üzere 
hraç mallanmız için iatan. aaata izahat verdi. Sadeddin dedim~uııi: ~~~.:.?'.ı':nt~":=. Ankara'ya gidecek heyet aza. 

dardizasyonun bü~k •e. h~".a- Bey Ofia ve bankanın aanayici röstermeoine hayret ettim. aının, kongrece seçilmeaini tek 
ti bir kıymeti oldugu bedıhıdır. lerle alilı:aaı, münasebetleri ve Sonra aynldrk. lif edecektir. Cuma günü husu 

k faideleri hakkında uzun ve İk· En mühim •ahit katil Yani ve Solr- ai olarak bazı isimler üzerinde 
Hl.ndı"•tandan çı an d ' na e İci izahat •erdi. Saded- ratın anneai Flora idi. Katilin hem- göriitülmütse de kat'i intihap 

albnlar din Bey bundan aonra lktıaat ~mahkemece arzu ebnezse ta kongrece yapılacaktır." 
ec1 hadette bulunmaktan vazgeçebi).,.,... 

.. ,, ... ,,. 
Hüviyet 
Varakalan 

Han, pansiyon ve 
•aire iıleten nasıl 
hüviyet alacaklar? 

19-6-1930 tarih ve 1704 numa 
ralı kanunun bazı maddelerinde 
tadil ve tuhih icrauna ve bir 
madde ilaveaine dair kanun dün 
Vilayete gelmittir. 

Madde 1 - 1704 numaralı ka
nunun birinci maddeai ataiıda 
yazılı 1Urette deiittirihnittir: 

Han, paaıaiyon otel ve bekar 
odalannı İf)etenler ve mali mü
eaaeaeler, ticaret tirketleri, tica
rethaneler ve dükkinlar gibi tİ· 
caret ve aan'at için açılan bütün 
yerleri idare edenler ve haıtaha
nelerle dini ve aair umumi müea. 
ael<!lerin müdür ve imirleri bu 
yerlerde herhangi bir auretle otu
ranlarla daimi olarak çalıtanla
ra, nümunesi 1704 numaralı ka
nuna merbut hüviyet varakalan
nı imza ettirerek yirmi dört aaat 
içinde ait olduiu zabıta idarele
rine göndermeğe ve bu yerlerden 
ayrılanları haber vermeğe ve bu
ralarda oturanlarla daimi olarak 
çalıtanlar da verilecek hüviyet 
varakalannı doldurup imza et• 
meğe mecburdur. 

Madde 2 - 1704 numaralı ı.a. 
nunun aekizinci maddeai llfağıda 
yazılı aurette düzeltilmİftir: 

Bu kanunda yazılı mecbariyet
leri ifa etmiyenlerle menedilen 
§9yleri yapanlar bakkmda Türk 
Ceza Kanununun 543 üncü mad
deıi hükmü tatbik olunur. 

Madde 3 - 1704 numaralı ı... 
nuna ataflda yaaılı madde ila
edilmittir: 

1704 numaralı kanunun birinci 
we dördüncü maddeleri mucibince 
allihdarlann verecekleri hüviyet 
•arakalarile beyannamelere dam 
ıra pulu yapıfbnhnaz. 

Eski seneler 
mahıubab 

Milli hükiimet bütçelerine ait 
hi:ıunetler için yapılmıt tediyatm 
taafiye ve mahaubu hakkmda 
ka.nan dün Vilayete ıelmittir. 

Madde 1 - 1931 mali -
ıııiha:petine kadar Milli lfllldbnet 
hizmetleri ıııuıhbilinde tıacliye .. 
dilmİf •eya ba.nkalan:a Haslne 
he .. bı cariaine :Iİmmet kaJ'dedll· 
nıit olupta blitçel- mah.ubu ya
pılmamıı olan. -arafLır, taallük 
ettikleri aeneler bütçelerinin ama· 
mi yekilnlannda tahaiaat bakiye
ıi balannıak fal'llle, Maliye bütçe 
Iİnde nbnn muraflar faalmda 
(..ıd -ler mahaabatı) unvaaı 
altında açılmq olan -ddedea 

Madde 2 - Ba Kanun Defi' 
tarihinden muteberdir. 

Birinci Umumi 
mlfettiı 

Birinci Umumi Müfettitlite 
tayin edilen Hilmi B. dün Vali mua
v_ini Ali Rıza Beyi ziyaret etmiş. 
tır. 

"""''' 
Bir otomobil 
Kazası 

Dü:ı aebeh -t dolııuz buçukta 
Eminönünde toför Süleymanm idare 
•İndeki 2632 numaralı otomobil Ga
lata cihetinden selmekto oı... erzak 
anıbaaile ~lplllf otomolıil ve ara 
ba kıamen hasara airlURlfbr. 

Batına vurdu 
Betiktaıta Yıldız aolı:afında 14 

numaralı evde oturan Münire hanım 
Madam Pirlantinin .,,....... vurarak 
yaralamıfbr. 

YGkaraba•ı çarptı 

Bir adım daha ... 
Bu fıkramızla geçen ya 

zm mevzuunu tetkil eden S 
hat yurtlarının kapısından i 
ri bir adım atmak istiyoruz. 

O kanaateyiz ki sıhhat 
lan uluorta(icrayı ticaret) i 
açılmış birer müessese olm 
tan evvel, tıpkı bire r 
müeueaeai olan haataneler 
bi birinci derecede inaanl~ 
sıhhat ve hayatlarile alakadll 
birer sıhhi tefekküllerdir. Tal 
lakirlarm idare ettiği bir fll'lll 
da bile keyfemaye~ ekmek J. 
pılmasma ve satılmaaına ~ 
saade edilmediği düfünülür11 
sıhhat yurtlarının da ~ 
sıhhat ve aerveti üzerinde k-J 
femayeta hüküm sürmeleri~ 
müsaade olunmamak icap • 
der, fikrindeyiz. 

Cerci bu müeueaeler, b~ 
- Devletin bir sürü haab 

nesi varken •e haatalarumaı 
oralara sevki mümkünken -
lan bize neye getiriyonun 

Diyebilirler. Fakat bu itirm 
hemen itaret edelim ki 
hangi bir teY ifade etmekteli 
çok uzaktır. Çünkü biz, ina&1 
sıhhatinin bir lüks olduğu b 
naatinde bulunmadığımız gili 
ak.ini iddia edecek kadar lriM 
tah bir cür'etin mevcudiyetini 
de taaa't"t'Ur edemiyoruz. 

En ucuzuada en ap.ğı alDI' 
fınm yevmiyesi (3.5) lira • 
lan bu müesaeaelerde bu ~ 
nm memleketin malı 't'Ui 
le uygunauzluğu yetifmi 
m"' gibi haatalardan (10) lifl 
lük yevmiyenin tutarı def'~ 
istenmekte ve verilmediii tal 
dirde hutaya yatak açılma 
maktadrr. En a'3-ğı amıf bı 
yatafa yatmak iıtiyen bir hu 
tanm (yurd) un kapımıda hl 
tahtada (35) lira aayman, ıaj 
lüm değilse bile her halde oaı 
yakm bir '4!Ydir. Bes günde ;. 
yileteeek bir haatad~ ':!:1 
(10) günlük ücret alm 
dan maksat, eğer mahza Ulfll 
ri (10) gün hutayı o mü~ 
aeye bailamakaa, ifa edilmi 
yen bir hizmet mükabilindi 
para almanın ne gibi bir sıf 
la tavaif edileceğini karilerim 
zin takdir ve idraklerine ter 
kederiz. 

Bu milesaeaelerden h" • 
dü,mek ıstrrannda kalan 
arkadqmuzı müe111ese harici 
bir doktor ameliyat e~ 
Arkadqımız aargıama ~ 
cıya kadar her feyİni getir:di 
halde kendisinden (15) lira 
ameliyathane masrafı, (5) li
ra da malzeme masrafı aldı 
1..-. 

Haatalarla mesktin bir ..ı..: 
hat müeueseainde teahinin 
müeıısese için esas vazife obm 
sına rağmen buralarda teshin. 
ücreti diye bir hastamı 
pek fahit miktarda bir para • 
tenmiş vP al ınmı~tır. 

Görülüvor ki bu müeuea 
ler;n bazıları , mzoRlesef, bir 
sıhhat yurdu olmaktan fazl 
kaba birer bazirgan mücs 
)eridir. 

Sal.haddin ENJS 

-··-·-······-········-········ .. -.. .,,,_,. .. ,, .. 
Öz derleme 

Hey'eti 

Merkez heyeti dü 
bir içtim yaptı 

Audola 15,40 l ltıibaı dq, 

, ,.., .. , 11.- llut .. -
ı rı L .ıaı,catı ı ı,- Teı.a.. 

ÇEK FIATl ARI 
11.( J Pral 

711 .!0 Vlyaaı 

t•.U 
H,lt 
11 ... 

16,ll 
1,11 
l,IU 
Llll 

11,JQ 

BOMBA Y, 12. A. A. - Cartha
ge vapuru, 475,950 lira kiymetinde 
albn götünnüıtür. Bunun 400.000 İ 
Nev Y ork'a bakiyesi de Londraya 
naklolunacsktır. 

m iai iliainin aanayiimiz hak ği bildirilmişti. Kab1in hem,ireıi bu
kında hazırladın rapor hak- nun üzerine şahitlik yapmadan çe-

•· kildi . kında izahat vererek fikirleri· Fakat anneleri Flora: 
ni aöyledi. Alilı:a ile kartıla- - Ben her şeyi aöyleyeceiim, di-

Ege mahsulabm 
tanıtmak için 

Cilıali - Ayakapı cadcleoinde Muı- Söz derleme merkez hey 

1 
talanın iclareaindeki yük anıbuı Ala Köprülüzade Fuat Beyin ri 
met'e çarparak yaralamıfbr. 

setinde içtima etmi, ve 
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Diğer taraftan "Peaident Garfield" 
npuru 49.350 lira kiyınetinde altını 
hamilen Nev York'a hareket etmit
tlr. 

nan bu izahattan ıonra Ali İk· yerek bir tercüman vasitasile bildik r . !erini anlattı: 
tısat mec ısıne kongre namına - Cinayet gijnü sabahı, Madam 
memleket sanayiine kartı gös- Antonya biz~ ııeldi. Yaııi ile Sokratı 
terilen büyük alika ve hazırla aordular. Oğullanm biraz sonra gel-

f ngllteren f n bir d 1 mitlerdi. Antonyo Yani ile konu.,_ 
nan rapordan ° ayı tetekkür tuktan aonra evine gitti.Çocuklar tek 

aylık ticareti edilmesine alkıflarla karar ve- rar Antonyoyu görmek üzre evden 
LON_DRA, 12. A. A. - 11_. _ _, ._. rildi. Bundan sonra gümrük ta- çıktılar. Saat 7 ye doğru Yam, arka-

_,_._. 1UD<:1 .., aından Sokrat geldiler. 
nun_......, itlıaliıt • "~,]'>'> ..,6 lira- 1 ikmal' • y '--"i ı "" -.o• ,_ rifesinin bir an evve ı l• aainin üıtünde kan lekeleri oör ..., o DıUftur. 1931 ikinci lıinunu- dümı • 
na nazaran 8 025.532 lira nolcnndır çin HükWnetten temenniyatta _ Bunlar nedir? dedim. 
ihracat 1.917.640 lira azalarak bulunulmasına karar verilerek 
29.205 442 lirayi bWmu • - Domatea aalça11. •• cevabmı v ... 

· ıtur. konııreye nihayet verildi. dı . 
Amerlkada P••uk ı ~o~atin da elinde çizgi! ... vardı. 

Çlf iki ş-un aonra Yani bana bir paket 
rekoltesi tçiler birliğf verdı. Paketin içinde saat, kalem tah 

VASHINGTON, 12. A. A. -A- vili.t gibi teyler ..,..rdı . Yaninin~-
• ADANA, - ç:...: Birli~i dün ;.._ il b 1 bi •· yan ~ıi ziraat encümeni, 1933 tima ederek ida q..,. .. • , ._, ı e un an ! ya~h~. . içine diki~ 

lıtanbulda Darülfünunun muh 
telif fakültelerinde ve yük.ek 
mekteplerde tahailde bulunan 
300 Ü mütecaviz lzmir lisesi me
zunu vardır. Bu gençler dört ae
nedenberi (lzmir liaeıinden yeti
tenler cemiyeti) namile bir cemi
yet teais etmitlerdir. Cemiyetin 
teıekkülü makaatlanndan biri de 
lzmir ve Ege mıntakaaı mallarmı 
lstanbul halkına daha yakmdan 
tanıtmaktır. 

Cemiyet mart ayında lıtanbul 
h1tlkma bir müaamere •ermeyi ka 
rarlattırm,.tır. 

Davetlilere üzüm ve incir hak
kında esaslı malümat, konferana
lnr, nutuklar verilecek ve a yni 
zamanda incir ve üzümlerimiz
den de ikram edilecektir. Bu İn· . .. " 

Hır•ız girdi yeni kararlar vermittir. Der 
.. • me iti için Maarif t~kilitı 

Karagü~te Recep ağanın evı- , ricindeki mütehas11s ve at· 
ne hınız gırmıf ve bazı 8f)'• çalanlı: ' d d ) 
kaçDUftır. . ar zevatın a yardım arı t 

min edilmek üzere mülki 
Bir kadını yaraladı lattan istifade edilerek •• 
Şel•remininde oturan Hasibe ha- datlara bir tamim yapıla 

ııınm, üc l<!nedir beraber :ratadıiı ' lir. 
Sıtkı yaralamıştır. 

Tefecilerin tıl 
bozuldu 

Darülfünun divaDt 
Dariilfünun Divanı dün em" 

Muammer Beyin riyaaetin 
i-;tima etmiş, fakültelerden 
len bazı evrakı tetkik etmİflİI: 

Emlik ve Eytam Banka11nın 
yetim, dul ve müteka i lerin maaş 
cüzdanlannı pek cüz' b' iskon· . K f 
to ile kmnaoı mürabah cıl .a, ı on erans 
tefecilerin itini bo:tmuştur. ikraz Darülfünun hukuk fakül 
müeııaeaelerini kontrol eden komi · iktı t f .. l'-ri"in«llen · · . aı aa pro r'"' 



LL YET PAZAR !'ilTR.AT 
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•• 4 MJLLJYET PAZARTESİ 13 ŞUBAT 1933 , .. _____ __ 
1 gazetesinde inti.-r etmi• olan 1 ve Keriman Hanım da pek az r JI 

büyük resminin daha evvel- ve zayıf rakipleri aruında Yeni Neşriyat 
1 den neden hazırlanmıt oldu; kolaylıkla intihap edildi. Kız. \.------------------------
: ğu? cağızın talihi varmıt ki; çok 

nn umdeai "MiLLiYET"' tir. Dokuzuncusu - Nazire güzel diğer rakipleri arasında 
Hanımın (Haber) gazetesine dünya güzeli seçildi. 
verdiği mülakatta "Ben inti- Geçen sene Keriman Hanı· 
hap edileceğimden zaten e- mın nail olduğu bu talih gÜ· 
min idim" diye beyanatta bu- zelliği tüphesiz bu seneki rağ· 
lunuşu? beti artırdı. Lakin bu sene te-

13ŞUBAT1933 
idarehane : Ankara caddeıi, 

100 No. 
elgraf adresi : lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
şmu!ıarrir ve MüdüTı 24318 
azı iıleri Müdürlüğü 24319 

idare .., Matbaa 24310 

Onuncusu - Nazire Ham· rait talT'amen ayn idi. Şimdi: 
mın intihap edileceğinin in· - Geçen sene Keriman Ha· 
tihaptan evvel her tarafta ve nımı intihap eden hakem he. 
bilhassa kadınlık aleminde yeti yine ayni heyettir. Bina
evelden malum olu,u ve hat· enaleyh isabet etmittir.demek 

ı 
ti benim kulağıma kadar ge· garip olur. Bu münasebetle 

ONE OCRETLERl: liti?. size malum bir fıkrayı yaza· 
On birincisi - Umumi zev cag"ım: 

Tirlüyel.ıa 

L. K. 

4-

Hari~ için 

L K. 

8-

ka zıt karar verdiği anla,ı- V aktile ukalanın birisi bir 

3 aylığı 

6 " 
2 .. 

7 50 
14 -

14 -
28-

lan hakem heyetinin hala yelken gemisine binmit, yola 
"Pek ala! Belki biz yanılmı· revan olmu,lar. Bu adam bir 
şız ba.ıka bir hakeme bir inti· sırasını bulup kaptanın yanı. 
ha~ daha yapbrm. Biz istifa na çıkmıf, kaptan: 
ediyoruz" dememesi?.. - Alabanda sancak!.. De-

Celen evrak ıeri verilmez.
üddeti geçen nüshalar 10 ku
ştur. Gazete ve matbaayı;. _;, 
er için müdiriyete müracaat 
lilir. Gazetemiz ilinlarm me

iyetini kabul ebnez. 

UGONKO HAVA 
Y "filköy Askeri Ruat Mer
• den verilen ınahlmata ıö· 
buırün hava bulutla ve ya

lı olarak denm edecek, rüz

ıarlıi latikametlercleıı -

12-2-933 tarihinde hava taz-
7S8 mlimetre, 11cakbk en 

10, en az 5 -if"llt ola
kaydeclilmiştir. 

özellik müsaba
asında anlama

noktalar 

On ikincisi - Diğer gaze
teler: "intihap tecdit edile
cek !" dediği halde Cumhuri· 
yetin "İntihap kat'idir." diye 

l 
ısrar ebnesi? .. 

On üçüncüsü - Maksimde 
herkesten 150 kurut haraç a
larak toplanan halkın orada 
verdiği reylerin neye ! aradı· 

1 ğı? 

1 

On dördüncüsü - Her se
ne bir sürü karı,ıklıkları, de

. dikoduyu, tamatayı ·mucip o
lan bu intihaba bala salim 
bir tekil verilemeyiti? .. 

' Bir güzel kız intihabı çok 
1 nazik mesele olduğu için kul
landığım kelimeleri tarta tar· 
ta yazmaya ve imalı ifadeler· 
den kaçtığım kadar kat'iyyet 
yolunu tutmamaya mecbur ol
dum. Lakin itiraf etmeliyiz 
ki; bu son intihap kadar de
dikodulusu olmadı. Bunun se-
bebini bu son güzelin Cumhu
riyete reımi konulmadan ve 
45 numaraya kartı Maksimde 
vehleten rakip olarak ortaya 
çıkarılı,ından tutun da Mak-

bir yığın sim müsameresinden intihaba 
er araaına, son güzellik kadar geçen günlerdeki hadi
bakaaı da bir kucak da· selere ve bizzat intihap esna. 
ive etti: aında hakem heyeti arasında 

Evvela anlayamadığım tu· göze çarpan sözlere kadar 
: Cumhuriyet gazetesinin bütün vak'alarda aramalıdır. 
güzellik müaabakaaile ki- Bilhasaa bir teY nazarı dik-
hizmet ettiği?. katimi celbediyor. Belki hak-

jlkincial - Bu güzelleri ae- b belki haksız, Cumhuriyet 
hakem heyetini kimin İn· gazetesi bu son intihabı mÜ· 

tt 
••. ., 

P e ıgı ... dafaa ederken Keriman Ha-
çüncüsil - Bu hakem he- mmın intihabı sırasında da 
in memleket efki.nnı ve böyle gürültüler olduğunu ya· 

l zevkini ne dereceye zıyor. Keriman Hanımın na· 
ar temsil edebildifi? ad intihap edildiğini hepimiz 
ördüncüıil - Cumhuri- biliyoruz. Geçen sene bu intİ· 

gazete,inin neden bu itte haba o kadar az namzet itti· 
diltilp tamata yaptığı? rak etmi,ti ki, bir aralık Cum

Bqincisi - Nazire Hanı- huriyet gazetesi bile bunlar 
Cumhuriyet gazetesi erka arasından bir güzel seçilip 

e hakem heyetinden mu- gönderilmesinden vaz geçmit
en bazıları ile ._.inalığınm ti. Fakat sonradan bu i'in pi· 
intihap itinde ne de.-- ri olan de Valefl ismindeki 
kadar müeaair olduğu? Franıala Cumhuriyet araıın· 
Altıncısı - İstanbul valisi da bir muhabere geçti. Bu çe
hiddin Beyin bu hakem he lehi mutlaka bir Türk güzeli 
nin ba,ına geçmeyi nasıl intihabında ısrar etti. Onun 
l ... ., 

u e~ı~ı:.. 1 üzerine Cumhuriyet gazetesi 
Y edıncısı - Geçen seneki erkanından Abidin Da ver Bey 
. l~n dünya güzeli . i':'tihap biraderimiz -dünya güzeli 
ıfı bu s~ne de ıntı~apta olsun diye değil- Türkiye 
et olduguna nasıl delıl o- güzeli olarak seçilsin ve Av· 
lec~ğ!? ", . . . . ~paya saf bir Türk kızı git
Sekızıncısı - Kralıçe ınti· sın diye ailesini yakından ta· 

edilmif olan Nazire Hanı- nıdığı Keriman Halis Hanımı 
ertesi günü Cumhuriyet zorla bu müsabakaya soktu 

yince: 
- Tamam! Ben de onu 

söyleyecektim ... 
- Kontra floku indirin !.. 

Dediği zaman. 

- Hah! Bravo! Güzel ma· 
nevra. Ben de öyle düşünmÜf· 
tüm... Dermit. Kaptan bu a
damın hakikaten gemıcı mi, 
yoksa palavracı mı olduğunu 
anlamak için tayfalara: 

- Takın fU dümeni bat ta· 
rafa!.. diye bağırmıf. Beriki 
de: 

- Hah! çok güzel. Ben de 
!İmdi size habrlatacaktım. de-
mİf ... 

Bir iki senedir yapılan mü
sabakalarda halkın •iki.yet et· 
tiği, namzetler arasında Türk 
güzelliğini kili derecede tem
sil edecek kuvvette güzel bu
lunmadığı noktası idi. Bu se
neki öyle değil 1 Bu sene inti
hapta haksızlık olduğu ve a
sıl güzelin ihmal edilip daha 
az güzel bir namzetin seçildi
ği iddia ediliyor. Geçen sene
lerin manevralarına eyvah di· 
yenlerin dümenin b,..a takıl
~asına pek benzeyen bu sene
ki intihaba da kafa sallaya
caklarına inanmak safdillik 
olurdu. Aleli'ısul bu kadar -.i
kiir dedikodulardan sonra. 

Ben, matbuat ve hele ka· 
lem adamları arasında bu itin 
bu kadar çirkin şekil alması
na müteessirim. Fakat teeasü
rümün artmasına daha büyük 
sebep, intihabı bugünkü ~idi· 
le müdafaa etmek isteyenle-
rin: 

- Vali Muhiddin Beyefen· 
dinin riyasetindeki hakem ka· 
n.n budur ... diye, 

Fikirlerini, zevklerini ve id
dialarını makam sahibi zeva
tın resmi nüfuzlan ve himaye
leri altına sokmak istemeleri
dir. Kanaatlerimzin kuvvetini 
kendimizde aramadıkça kuv· 
vetli fikir, iddialı fikir sahi
bi olmamıza imkan yoktur. 

FELEK 

Davet 
Hililiahmer Beyoğlu Kaza Şube

ainden: Hilaliahmer Beyoğlu kaza 
tubeıinin 1933 senesi meclisi umu
misi ıs tubat 1933 çar,amba günü 
ıaat 17 de içtima edeceğinden azayı 
muhteremenin teşrifleri rica olunur. 

Bir şiir kitabı münasebeti e MARTHA EGGERT 
per,eıııbe akşaıııı ARTİSTİK Sinemasında Eski üstatlar, yeni yetiten 

erbabı kalemi tetvik ederler ve 
tergiplerine çalı,ırlardı. O za. 
manlar heveskarlar için de mü 
nasip mecmua ve ııazetelerde 
yerler bulunur ve onları çalı,a 
çalıf& bir teY olur, meydana 
çıkarlardı. Şimdi yenileri el
lerinden tutacak ne üstat var, 
ne de onlara içten gelen bir 
arzu ile kucak açan sahifeler .. 

Ben genç yazıcılara cidden 
acıyorum. Niçin onların elle
rinden tutulmuyor, bugünün 
üstatları niçin bu kadar ego· 
ist oldular da kendilerinden 
bafkasını düfÜnmüyorlar? On 
lar pek ala bilirler ki yarını 
yeti,tirmek te yine kendileri
ne yüklenmiş bir vazifedir. 

**• Bir tesadüf elime "Beni 
yalnız bırakmayın"adlı bir şiir 
mecmuası geçirdi. Şairini hiç 
tanımıyorum; Ekrem Retit B. 

Laf olsun diye biraz karıt
tırayım dedim: ilk okudu
ğum şiirin b-.lığı; "Niçin?" ... 
Okudum, çok güzel. Hele bir 
yeri; 

RÜz~ar · iik ;a:..~;ı~r; ·h~y-
kırarak d olapr, 

Kimseye ıöy!t..nez ki kal· 
binde neler taşır! 

Ve aksam, karanrken ruha 
· çöken yıuile, 

Çoban niçin ah eder bir ka
mış parçasile? 

C.idd~~ ~Uke~~l:. 
0

Bu. ki-
tabı elimden bırakamadım. 
Dudaklarını kıvırma, Jsyan, 
Sarhof, Ben,. bir tair olmaaay· 
drm tiirlerinı ~~dunı, onlar 
da güzel ve dıgerlerinde de 
beğenilecek çok parçalar var .. 
Gittikçe alakam artıyor. 

Hele "Mukadder" inde tÖY· 
le bir parça va~ ki çok kuvvet
lidir, şaire benı gönülden bağ 

. . . . . . ' . . . . . . . ladı; 

DülfÜn ki, dalgalardan ka
yalar yara alır, 

Sert bir mermerde bile 
yağmurun izi kalır. 

Dik ve yalçın bir dağın en 
yüksek bir yerinde, 

Granitler asınır rüzgarın el. 
· !erinde. 

. . . . . . . 
"K~dı~,; ~ii~i, kadının en 

iyi tarifini yapıyor: 
Varlığımızı •aran alevden 

bir damaraın, 
Hepimizin etinde ve kemi. 

ğind e varsın. 
. . . . . . . 

Şimdi ufka haykıran dik ve 
mağrur bir dağın, 

Yalçın kayalarında saçları 
darmadağın, 

Baıı dumanlı rüzgar, bağrı· 
mı dolduruyor, 

Beni bir çılğın gibi dağdan 
dağa vuruyor. 

GRAND OTEL 
fevkallde ne,eli ve fantezi filminde görünecektir. 

Halihazırda: GUST AV FROEHLICH ve LİANE NAID 
tarafından Kim olduğunu bilmek istem"yorum. 

Kitabı okumaga lezzetle 
devam ediyorum: Gurbet, Rü
ya, Gözlerin tiirleri nazarı dik 
kati ve hiıai calip ... "Bu sa
hil" tiirini üç defa okudum, 
Yaz akf&Dlları, Bağrıma yuvar 
!anan gece.. kuvvetli tiirler. 
"Can veren aktam" da o bir 

Ünümüzdeki Çar9amba 

aında Rus ihtilili - Rus 

allşamı ELHA~. A 

hayatı arasında geçen hakl<i 
bir aşk sergüz~'ti olan 

ressam gibi .. ALK'ın z 
Ak saçlı kayalardan bir de

niz dalgalanmıf, 
Mağrur heykeller gibi ufuk

lara dayanmış, 

Harikulaıie filmini takdim edecektir. B.ış rol'eru.:: 

Hopkins - George Benkroft 

Diye batlayan "Dağlar" 'i
irinde çok kuvvetli mısralar 
mevcut. Daha artan lezzetle 1 
okuyorum ve hep güzel bulu
yorum... Hele "Odam" ı bu 
sütunlar müsait olsa da aynen 
yazsam, bu mümkün değil. Bu 
tiirin her satırı o kadar kuv
vetli ki cep defterime geçır

GLORYA 'da 
SlNEMA ve 

Münir Nuretti 
KONSERİ 

ıs Şubat, Çarıamba alqamı yeni ve güzel programile 

dim. Gişeler açıktır. 
"Saçını yolacaksın" parça· 

sının da güzel bir biti'i var; 

B~~~ ',,.~;.~d~~. ~nini, ~en 1 Is ve Isci ıı 
varıın ve ben varım, L. ____________ _. 

Fakat, bir gün hicrana tutu- Milliyet bu sütunda iı ve ıi 
lur•ak, korkarım, utiyen/ere tavauut ediyor. f 

cıe ifçİ iıtiyenler bir mektup-
Kanarken dudakların, ka- la lı büromuza müracaat .ı-

narken dudaklarım, melidirler. 
Saçımı yolacağım, saçını iş isteyenler 

yolacaksın! .. 
Ve en sonunda "Beni yal

nız bırakın" şiirinde de Ek
rem Retit Bey, macera yor· 
gunluklarını uyutacak sakin 
bir köte isti yor da bir yerde 
töyle diyor: . . . . . . . . . . . . . . 

Istırabın yükünü omuzum· 
dan atayım, 

Yıllarca çektiğimi zürgiira 
anlatayım. 

* * * Bana çok hisli aaatler ge· 
çirttiğinden dolayı kitabı eli· 
me veren tesadüften çok mem 
nunum. Ekrem Retit Beyi gö
nülden tebrik ederim. 

* * * Şairin genç olduğu mevzu· 
larmdan da belli. Bunlar öyle 
mevzulardır ki her tair ilk te
rennümünde bunları ele alır. 

Ancak Ekrem Retit Bey 
bunları çok kuvvetle ve çok o
rijinal bir tefekkür tarzile ifa. 
de ve tasvir etmittir. 

Senelerden beri Londranın yük 
aek ıınıf ailelerinin nezdinde mü
rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
mabnazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik ebnek ar· 
zuıundadır. Adres: ilan memurlu 
ğunda B. M. E. rumuzudur. 

Resmi veya husuıi dairelerde 

muhasiplik veya katiplik ıibi her 
hangi bir işte, istifade temin edin 
ceye kadftr bedava ve müesseseye 
istifade temin ettikten sonra az 

bir maatla çalışmak f'lrtİle, latan· 
bul Sanat mektebi mezumu bir 
genç İş aramaktadır iateyen Mit .. 
liyct, Burııaz ada. Memur Sabri 
B. vasita11 ile Basri. 

* * * 
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lıtanbul Belediyeı! 

Şehir Tiyatrosu 
Darülbeday> T emsil1eri 

Yannki salı 

ırünü akşamı bi
rinci defa 

ŞAKA 
Nakili Bedia 

1. Celip Hanım. 
Komedi 4 perde 

919 

Meccani lisan 
dersleri 

T. K. B. Katip Umumiliğinden: 
Birliğimizde meccanen verilmek~ 

te olan Fransızca Almanca ve Türk· 
çe liıan derslerine devam edilmekte
dir. Denltt muktedir muallimler ta 
rafındna veriliyor; bu derıler için 
de ayn~ ayrı kunlar mevcuttur. Ye
niden kaydolmak arzu edenler cu
madan mada her gün aaat 14 den 
18 e kadar Birlik merkezine müra
caat edebilirler. 

Halkevi içtimni 
Yardım balo!lu 

. . . . . . 
"Beni yalnız bırakı.'l" ın 

M~r:ıba;s;n· 'bid~ki . bü~ün tairine Rüzgar, Dağ, Ok ve 
ıevincın, yasın, yay tairi diyebileceğiz. Sert 

iradenin çarparak kırıldığı ve yüksek bir d~ş~nüşü var. 
kayasın!.. · O, bazı gençler gıbı hasta de. 

Şair uyku••ızluğunu şöyle ı ğil, bilakis ruban sıhhatte ve 

Bendeniz ıS-19 Yatlarında bir 
gencim bir çok mekteplerde fabrika 
ve müeoseıelerde bulundum.Hu ne
reye olursa ohun odaeılık, poata ve 
ticaret hanelerde hizmet ederim 80 
k:.;"'f bir yövmiye i!a çalışmm ay
ni u.manda kimsem olmadtit için 
fakirim çalııacağnn yer namuslu ol
ması J&rtbr. Arzu edenler tu adreoe 
müracaatları nca olunur ef. lstanbul 
Edimekapı Kariye mahallesi imaret 
ıokak 35 No. hanede Enver Cahit. 

gayrete getirmek için yazdım. 
Gerek bu eser ve gerek buna 
benzeyenler, yeni bütün ede· 
bi neşriyat hep bir ağızdan ba 
ğırıyorlar: Alaka isteriz!.. .. 

lıtanbul Halkevi içtimai yardım 
ıubeai tarafından tertip olunan sene
lik büyük balo Şubatın 16 ıncı per
t=be günü aktamı Beyoğlunda Pe
rapalas aalonlannda verilecektir. Ne
ticesi itibarile büyük bir emrihayrnı 
hizmet eden bu balonun fevkalade 
mü:C:emmel ve zengin olmaır için her 
türlü tutibat alrr.mıştır. Şehrimizin 
yüksek ticaret müeue.eleri tarafın
dan hediye edilen yüzlerce qya ba
lod11ki mi•afirlere piyango keşidesile 
tevzi olunacak ve o gece hütün da
vetliler birer klymettAr hediye ile 
avdet edecektir. Baloda hu•uıi bir 
balık avı eğlencesi de vardır. Bu eğ
lence dahi çok kıymetli hediyelerden 
ibarettir. 

anlatıyor; mariz .ol~ayan kuvvetli hisle-
Bir çiledir ki gece, bana ay- re malıktır. 

/ardan beri, Şiirlerinin fikir ve tas. 
Saatler, çıkrık gibi. s~rar ~u vir cephe.si. mü~e~mel olan 

ıplıMerı. bu eı:;erı ıçın salahıyettar üs-
. . . . tatlardan alaka beklemek bu 

"K~;ır~~,,· ;,~da da güzel gencin hakkı değil midir? Ben 
bir yer var; bütün bu satırları salahiyetli 

• • . . • • . • . . . bir tenkit olarak değil onları 

S. R. 

Gürbüz Türk çocuğu 
Himayei etfal cemiyetinin Gür 

büz Türk çocuğu mecmua11 çık· 
mıştrr. Tavsiye ederiz. 

Hem fevkaJ:\de bir eğlence hem
de büyük bir emrihayıra hinı:.,t ve
silesi olan içtimai Yardıın balosu ka
çmlmıyac::'k bir fırsattır. Adedi pek 
az olan bıletlcr Halkevinde tedarik 
olunabilir. 

llllgel'in edebi ronısnı: 19 

MAKEDONYA 
otuz müvezzi, o dükkandan bu 
dükkana mekik dokuyarak ve dil
leri bir karış dıtarıda koşarak va 
rıt ediyorlardı 

den bu fırtınadan sonra müvezzi
ler yan mahallelere doğru taban· 
ları kaldırdılar. O zaman iki kar 
deş birdenbire sessizleşen kahve
nin içindeki herkes gibi başlarını 
gazetelerine iğdiler. 

lardı. Fakat evlerine gitmekten 
hepsi menedilmitlerdi. Valinın 
verdiği bir emir üzerine mahalle
nin etrafına kordon çevrildiği için 
herkes olduğu yerde kalmağa 
mecbur olmuftu. Bunun üzerine 
polisler Kule kahvelerinin her ta
rafını dikkatle taramafia başlamıt 
!ardı. 

Bunlardan birini Hamit Ağa na
mında bir Türk, diğerini "Sandal
ciyef" i~minde bir ·Bulgar i,let
mektedır. Bu iki sütçü her gün 
sabahtan aktama kadar arkada,. 
lı~ etmektedirler. Hamit Ağa, ay
nı zamanda ,..ure vr. sütlaç gibi 
feyler de yaptığı için zaman za
man dükkanından ayrılarak öte
ye beriye kase götürmektedir. 

A.şk, 

Vahit, daha bu ya'ta ticarete 
·· k bir istidat gösteriyordu. 
at babası ondan şu ande tica
ikirler değil, mektebi niçin 
ğını öğrenmek istiyordu. 

Bu saatte sokakta ne itin 
? Yoksa sen de mi yan çizmeo 
batladın. Mektep kaçaklığı 

yakışır mı? 
Genç boynunu gömleğinin ya
ı içinde bir defa daha döndür-

Ne söylüyorsunuz bey baba? 
güne kadar benim mektepten 
tıliımı hiç duydunuz mu? 
Hayır amma.. 

u &ırada hassa yırtar gibi ba
çığırtkan bir müvezziin se

titildi: 
Asııır! Asmr ! Şimdi çıktı .. 

yor .. Asır yazıyoooor! 
Baba elini cebine atarak he
la bağırdı: 

- Gazeteci! 
Fakat oğlu ondan daha büyük 

eyecanla elini cebine abnıf-

Kin, Politika ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
................................................ 

- Hişt. . gazeteci! 
Rifat Efendi ya:l gözle oıiu sü 

zerek: 
- Oh m&fBllah ! - diye homur 

dandı - artık her itin bitti de ıa 
zete mi okumağa bafladın.? 

- Hayır canım. . gazete alıyo 
rum ama kendim için değil.. Sa
lim Efendi için. . Bizim kimya 
hocası Salim Efendi için. . Zaten 
beni gazete almak için o izinli çı· 
kardı. 

- Mektepte hademe kalmadı 
mı? 

vahit güldü: 
- Hademelerin hepsi lagar da 

ondan .. 
Müvezzi sesleri, geçen her sa-

niye biraz daha artıyordu: 
- Aamr! 
- Şimdi çıktı. . yazıyooor ! 
- Yazıyooor .. Anr .. 
Bulunduktan köteden Sabri 

Paşa Caddesi kutbakı•ı gözükü. 
yordu. Dondurmacı "Veysel" in 
dükkanından hükUmetin yanıba
tına kadar uzayan caddede yirmi 

-Asııır! 
- Haniya Asır .. yaaa ... zı. -

yooor ! Havadis! 
Kollarının altında kalın birer 

gazete tomarı taşıyan biri yengeç 
gibi paytak, öbürü uzun boylu iki 
çığırtkan Efendi Mehmedin kıra
athaneıine dalmıtlardı. Rifat E
fendi Vahidi kolundan çekerek o 
tarafa seğirtti. 

Şimdi, kıraathanenin içi ve dı
tı bir ana baba gününe dönmüş
tü. Tavla oynıyanlar bile ayağa 
kalkmıtlar, müvezzilerc saldır
mışlardı. Paytak, müşterilerin ba. 
cakları arasından, bin tiirlü cam
bazlıklar yaparak geçiyor; tat 
çatlasa meteliği eline almadan 
gazete vermiyordu. Uzun boylusu 
ise bir i·kemlenin üstüne çıkmıt, 
alabildiğine bağınyor ve koltuğu
nun altından kanatlanan gazete
ler, müsterilerin ellerine havada 
süzülerek ulatıyordu. 

Vahit, güçbela bir gazete ala
bildi. Fakat öyle bir yerde aıkış
mıtb ki az kalam gözlüğü kırıla
caktı. Kurtulur kurtulmaz, kota 
kota "Feyziye" nin yolunu tuttu. 

iki üç dakika daha devam e-

"fazlı Necip" (1) in idare et
tiği Asır gazetesi haftada üç gün 
ve sab~hları intitar ederdi. Bugün 
saat bırde ve gününden evvel çık
ması pek mühim bir hadiseyi bir 
an evvel bildirmek içindi. 

Sabahleyin saat on buçukta 
Kule kahvelerinde müthit bir vak' 
a olmuftu. Kule kahveleri Selani
ğin sakin mahallelerindendi. liu 
saatte herkes işinin başında oldu
ğu için. her zaman tıklım tıklım 
dolu olan "Kösenin kahvesi" bile 
bomboştu. 

Birden sükunu altüst eden, gök 
gürültüsüne benzer bir ses işitiJ. 
mi•, sokaklarda bilya oynıyan kü
çük çocuklar, acı çığlıklarla bağ. 
rışarak evlerine kaçmışlardı. 

Ne olduğunu anlamıya vakit 
kalmadan, her tarafta bir sürü po 
!is ve jandarma belirmit ve ~r 
onar kitilik süvari müfrezeleri ao 
kak başlarını tutmutlardı. 

Hadise derhal şehre yayılmıt
tı. Bir çok kimşeler, bilhassa bu 
mahallede C'turanlar, itlerini ı;üç
lerini bırakarak hemen koşuşmu• 

Şehirde ağızdan ağızll dolatan 
taYia şu idi: 

"Makedonyalılar bir bomba at-
mıtlar." 

iyi ama, bu bomba kime atıl • 
mıt suikaatin Ye auikastten sonra ' . . 
yapılan sıkı taraman• ... netıcesı ne 
olmuştu? Bı•nu bilen yoktu. On 
buçuktan bu ane kadar her~es he
yecan içinde birhaber b~hlıyordu. 

Asrın vakitsiz çıkıtı ıfte bu ha. 
beri vermek içindi. ilk ~a:pfaaının 
ba,ında en bü~~ . harflerle be' 
sütun üzerine dızılmı' fU serlevha 
göze çarpıyorduı 

"Kule kahvelerindeki bomba 
bu sabah nasıl atılmıttır ?" Şehri 
velveleye veren kanlı hadisenin 
bütün tafaillbnı veriyoruz !" 

Ve bu aerlevhanın albnda ka
lın bir çerçeve içinde çift sütuna 
dizilmit imzasız ~u satırlar okunu
yordu (2): 

"Kule kahvelerinde, hamamın 
karfısındaki sokağın içinde yan 
yana iki sütçü dükkanı vardır. 

"Bu sabah, saat sekizde ikisi 
de dükkanlarını açmı,lar ve her 
g(inkü gibi sokağa birer iskemle 
atarak, dereden tepeden konut
mağa b8'lamıtlardır. Saat ona 
çeyrek kala, Hamit Ağa bazı ev
lerden alacaklarını toplamağa git 
mi,, Sandalciyef ise, bir müddet 
daha oturduktan sonra dükkanına 
girmittir. Bulgar sütçü bu dükka
nın üstündeki tek odada çırağı ve 
bir hafta evvel memleketinden 
gelmit olan akrabasından bir mi
safir ile yatıp kalkmaktaymı, .. 
Tanrvanlar diyorlar ki: 

"Biz onun bir defa bile mahal· 
leden uzaklattığını görmedik. 

(Devamı var) -------
(1) Merhum büyük bir müte· 

fekkirdi. Bu sene vefat etti. (Enia 
Tahsin) in kayınpederi ve Milll. 
yet gazetesinin gece •ekreteri Na. 
zımın ağabeyiaiydi. 

(2) Asır gazete•İndcn aynen. 



Rodno.Radyo 

ulgarlar lstanbulu 
en çok dinliyorlar 

Geçen hafta Sofyaya git· 
mit olan bir arkadqıma, Sof· 
ya radyoau hakkında malılm~t 
alması için merkezin müdürı· 
le görütmesini rica ettim. Çün 
kü Avrupa gazetelerinde Bul· 
gar radyosu hakkında muhte· 
lif tarzda yazılara tesadüf o· 
lunuyor. 

Şehrin ortasında bulunan 
merkezi arkadatım ziyar•! .~t
miş, gazetemiz namına g~ruf· 
meğe geldiğini söyleymce 
memnuniyetle kartıl~!~· 

Müdürden ilk itittıgı cum
le fU olmuttur: Biz lktanbu) 
radyosunu adeta kıs anıyo
ruz çünkü halknnB her yer. 
de~ ziyade fstanbul merkezin: 

dinlemektedir. . 
Bulgar ınerkezı timdik 

MI. Llna Şopova 

halde 1 kilovatlık bir merkez· 

dir. Spiker "Rodno-Radyo" 

diye söze bqlar. Dalıraaı 318 
metredir. Pek iyi havalarda 

merkezin latanbuldan dinlene 

bildiği, lstanbulda bulunan 
Bulgarlar tarafından bildiril
mektedir. Merkez hlikilmetin 
ınhiaarında bulunmakta, an· 
cak timdilik bir anonim firke
tçe itletilmeaine müsaade edil 

Sofya radyo merkezi 

mittir. Meclisi idaresi 7 kişi· 
den mürekkeptir. Merkez bi

nasında iki stüdyo daireıi var 

dır. Birisi umumi ne,riyata 

mahsus büyük bir salon, ikin

cisi gramofon plağı neşredi
len ve başkonuşucu (spiker) 

matmazel Lina Şopova'nın 
daima bulunduğu odadır. Ay

rıca bir radyo orkestrası itgal 

edilmez ve ıniltenevvt takım

lar stüdyoya davet edilir. Ba

zı günler yalnız Bulgar milli 

musikisi çalınmaktadır. Bas 

spikerden maada Aleksande; 

Yolkenştein ve Geog Strater 
is inde iki spikeri mevcuttur. 

Yeni bir merkez hükUmet ta 

rafından tehir haricinde imal 

ettirilmek üzerdir. Bu husus· 

ta mütehassıslar ile temas e

dilmektedir. Yeni merkezin 

anten takatı yükaek olaca

ğından Avrupanın her tara

fından dinlenebilecektir. 

Memleketimizden en ıyı ışı
tilecek olan yeni Sofya radyo

sunun bir an evvel ikmal edil

mesini temenni ederiz. 

Turgut MITHAT 

MİLLİYET PAZARTESİ 13 ŞUBAT 1933 

Kış sporları ve :radyo 1 günlük pro ra 
(İt;!anbul saatine göre tanzim edilmiştir) 

PAZARTESi, 13.2.933 ile mücadele çareleri. 20,251 
Plak. 21,06: Fantazi neJrİyat. 22ı 
Münih'ten nakil, 24,15: Vatalar. 
24,15: Dans musikisi. 

Kış sporlarına ehemmiyet ve· j bir mikrofon konulmut ve bu kıt 
rilen yerlerde karm fazla yatma· eporlarmm müsabakalan neticele 
sı memnuniyeti muciptir. !erile haYanm vaziyeti herııün 

BayYera'da ve Avueturyanın Münib radyosu vaaıtaeile buradan 
cenubunda arazinin dafhk oldu· aöyleniyor. Reunimia ıki kayan• 
lu cihetle "ıki" ve kızak ıporu ları ve Kaı·ten Kirchen ıpor mik· 
mahalli olan "Karten-Kirchen" e rofonunu söitennektedir. 

1
1 lSTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Vedia Rıza Huum. 
18,45 · 19,30: Orkestra. 
19,35 ·20: Fransızca derı(Müp 
tedilere mahsus). 
20 • 20,30: Darülbedayi temsili 
20,30 • 21,30: Safiye Hanım ve 
arkadaşlan. 
21 ,30 • 22,30: Orkeıtra, Ajanı 
ve Borsa haberi, aaat ayan. 

ANKARA, 1538 
12,30: Ankara • Palu orkea

trası. 18: Muallim Zeki B. idare
ainde. M. M. M. koralı. 19: Ha· 
berter. 19,15: Konferane. 201 Ha· 
va raporu. 20,03: Plak. 

KôNIGSV. 1635 
19,35: Görülmeyen refiklerfe 

muıiki .• Müıahabe. 20,50: Dreat 
operaaından ve Liıypzig ilzerin
den naklen ı W aırnerin "Triataıı 
Und lıolde" operaaı. 23,30ı Ha· 
herler. 24: Münihten nakil. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Pli.k. 18: Kahveden ..U 

len mu111ci. 19,05: Dreat'teD nak
len "Triıtan und leolde" openuıl. 
24, 1 O: Cazband. 

BUDAPEŞTB 660 m. 
18,35: Sisaıı mııaiki.l 20, 451 

Filharmonik kon .... (Peet• opera
emdan naklen Bralmu'in ...,.ferin 

C ) den). 23,05: Haberler.• Miiteald-
Muhtelif Radyo Haberleri ben cazband (Tagaıuıile). 24,20ı 

-------------------------·' İngilizce konferans .• Sonra Siıran muıikiıi. 
lngilterede Abone adedi 

artıyor 

İnsilterede radyo dinliyenle
rüa adedi sünden süne artıyor. 
Dünyanın hiç bir tarafında bu de
rece abonelerin coğaldığına teaa· 
düf edilmemittir. Ağuatos aymda 
Londra radyo tirketi 5.000.000 cu 
aboneeini kaydetmitti. Son ay zar 
fmda 5,262,953 cü abonenin mü
saade aldığı hayretle haber alın
mtftır. 

Almanyada lnsiitere nüfuau· 
nun iki mitline yalwı olduju hal· 
de abona miktan bir milyona ya
kın daha noksandır. 

B uat için altüst olaıuşlar 
Münlh radgd•undakl 

bozukluk 

19 kanunusani 933 seceıi Mü· 
nih radyoıu vukua selen bir an· 
zadan dolayı çalııam•mııtır. Bu 
hal CIYa buharmı taafiya edecek 
aletin bozulmaeından ileri selmit 
tir. Yedek bir alet ile bunun de
iiftirildiğindo, bunun da i,liyeme 
diii sörülmüt. Bunun üzerine ea
ki Münib iataıyonunun faaliyete 
setirilmaaine çalııılmq iee de bu
na da imki.ıı olamadığmda.n ta.mi 
ri hitamına kadar merkez 3 aaat 
çaluamamqtır. 

Aaıerikada ııent bir meslek 

Radyo poliei namı ile yeni bir 
;•~.•ta kuvveti teıekkül etmiıtir. 

0 ••len ziyade detektif olan bu 
~ınu~ıır bir müreileli otomobile 
bi~;reıkaAme~kadaki qkıya taki· 
nered~ b rj bır taraftan etkıyanın 

" ·ı · ul unduiunu otomobilin 
muraı eaı e İlnd t h be . . 
)erken diğe t a a nnı verir-
• tüf · r araftan da makina 
ı engı kullannı k • 
bombalarını a~ k a ta ve saz 

.... a tadır B" ı 
bir memur beher hi ·. oy e 
linde 3000 dolar veu;Je.tı ?'ukabi-

, 1 100 d aıını yevmi-
yeıı o an olan alır. 

Karuzo (Carusu) 
p/IJlıları 

nun 

Hiç kinue yoktur ki dünyaca 
meıhur musanni Karuzo'yu itit
mi; olmaem. 1 O ıene evvel gırtlak 
vereminden ölen ve yerini bugil. 
ne kadar kimse tutamayan bu 
opera mugaonuırun zamanında 
alınan plaklar bütün radyo mer
kezlerinde ara, aıra çalnur. Fa· 
kat 10 ıene evveline kadar alman 
plaklar timdiki elektrikle çeki
len plaklar temizliğinde değildir 
ler. Bu sebeple Karuzonun pli.k
lan yeni plaklar kadar temiz ol· 

• " '• '" olarak çınrtılı bir aa 
da neırederler. Bu plaklarm aon 
ıiatem plaklar teklinde çekilmesi 
İçin uğraıılmıt ve muvaffak olun 
muttur. 

Meseli Karuzonun ıolo bir pİ· 
yano ile aöylediği ıarkıya bir or· 
keatra takımı rrfakat etmİf. Tabii 
refakat eden takım bir radyo am
plifikatörrille plakdakl sa.daya 
indirilmit, uygun bir tarzda yeni 
bir plaka çekilmittir. Şüphe.iz 
orkestra araaında eıki plaklarda
ki gürültülü aada fazlalığı kaybol 
larak Karuzonun aeıi çok daha 
iyi oluyor. 

Aı•usturgada bir hadise 

Viyana'da bir perdelik "Mek
tep Ücretimi iade ediniz0 iıimli 
bir monolos neıredilmi,tir. Piyea
te muallimlere kartı bir kaç aöz 
söylendiğinden, Avusturya orta 
muallim mektep muallimleri tem· 
ıili hakareti amiz addettiklerin
den Viyana radyosuna bir pr-otea
toname göndermitlerdir. 

ikt Amerikan şirketinin 
kazancı 

"Kolumbia" ve t:Naayonal> 
Amerikan radyo tirketleri dün
yanm en zengin radyo müeueae
leridir. Her ikiıinin bir senelik 
kazancı 400,000,000 Türk lira11• 
na yakındır. 

ve Radyo 

Aari Papa 11 inci Pius'un mal:nmı 
Radyonun ilk teeaııüıünde Pa-al k · 1 merkezi imal ettirmiıtir. 

P .. 1 ayın erin radyo ile nefrine Reaınimizde Papa karıısındaki 
muaaade etmekte mütereddit idi. (No. 1) mikrofona bir hitabede 
Yavaı yavat Papa da radyoda di- bulunm kt d (2) N · 

• h" .. h b 1 d a a ır. o. ıon sıa-
nı ve ru ı muıa a e er e bulunul tem bir d' 'k h I" d" B . ınamı opar or ur. u 
maıında hır mahzur görmemif, 1 nunla arzu ettiği merkezleri bu-
hatta kendi emrine kısa dalgalı lup dinler. (3) No. bir telef d 
(50 metrelik) bir Vatikan radyo Arzu ettiği yerlerle görü ür:n ur. 

MONIH 532 m. 
18,05: Kon..,r. 20,30ı Haflf 

muıiki. 221 Dreıt'ten "Triıtan 
und lıolde" operaaı.• Haberler. 
23,50: Gece musikUI, 

ViYANA, 617 ..,_ 
20,50: Dreıt'ten: "Trietan und 

leold" operaeı. 
23,35: Berlindenı Caz muailı:ial 

PRAG 487 
18,55: Plik .• Miiaalıabe, 20 45: 

~eg'eli n~trlyat, 22,05: Wag~er'· 
m eaerlennden mürekkep koneer. 

ROMA, 441 m. 
21: Gramofon, 21 50ı Was-r 

in eserlerinden kone.:r. 

BOKREŞ 
13,05: Plak, 18: Radyo orı.-. 

traaı, 20,45: Plak. 21: Oda mual
kiıl. 21,50: Taa:annt 22,lOı Oda 
muıikiıi. 22,20: Hafif musiki ve 
nee'eli Romen muaildel. 

BRESLAU 325 
17,25: Hafif mualld. 20,llOı 

"Triatan und leolde" 22,!Mlı Wa
ırner'in eserlerinden ko.._. 

SALI, 14.2.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45 ı Makbule HaDllll. 
18,45 • 19,30: Orlı:eetra. 
19,35. 20: Fransızca dera (U. 
lemiı olanlara). 
20 • 20,45: Hikmet Rısa Hm. 
20,45 • 21,30ı Se""'t Hanım. 
21,30 - 22 : Matmazel Roaental 
22 - 22,30: Gramofon, Ajana 
ve Boraa haberi, aaat ayan, 

ANKARA, 153S 
12,30: Ankara • Palae orfreetra 

ıı. 18: Orkeıtra (Leonor • aver
türü, ltalya ihtisaaatından bir ıü
it. 19: Haberler. 19,15: Suzinak 
faalmdan aaz. 20: Hava raponı 
20,03: Ca:ı. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak. 18: Filharmonlk 

konıer. 19: Kahve muıikiıi. 21 ı 
Orkeıtra. 22,20: Piyano konaeri. 
23,20: Hafif muslki, 24ı Cazlwand 
(Katoviçten). 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

I 18:Konoer, 19,35: Plak. 20,3Sı 

1 

Büyilk operadan naklen Wasn.r 
in eserlerinden "Lohengrin" ope
ra11 23,35: Hungarya otelindenı 
lmre Magari Sigan muıikial. 

MONIH, 532 m. 
1 7,50: Konser. 20, 1 O: Muhte

lif milletlerin danı parçalan. 21 ı 
Kanşıl neıriyat. 22: Senfonik 
konser. 

ViYANA, 517 m. 
17,50; Orkestra. Milsahabeler. 

20,55: Halk Orkeıtra musikisi,. 
Müıahabe. 23,25: Konuıan kitıt 
(Ki.ğıt Üzerine alrnmı' aözleri na .. 
kil). 23,55: Caz. 

MILANO-TORINO- Firenaa 
18: Plak. 18,35: Orkestra. 20 

Şarkılar. 21,35: Operet. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plak.- Müaahabe. 19,35: 

Almanca musikili neşriyat. 20: 
Büyük operadan naklen. Opera 
temsili, 23, 15: Plak. 

ROMA, 441 m. 
18,35: Orkestra. 21,20: Plak. 

21,:;o: "La donna perdutta" Ope. 
retınden sahneler. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 14: Keza. 18: Kan

§ık konser, 19,30: Keza. 20,45 ı 
Plak. 21,05: Wagner'in eserlerin. 
den konser. 22, 15: Devamı. 

BRESLAU, 325 m. 
17 

ÇARŞAMBA, 15.2.933 

IST ANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45: Saz (Muzaffer B.) 
18,45 • 20: Orkestra. 
20 • 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 • 20,55: Mahmure Hm. 
20,55 • 2l,30:Hafız Sadettin B. 
21,30 • 2,30: Orkeıtra, Ajaıu 
Te Boraa haberi, aaa t ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara • P a laa orkestra 

11. 18ı Orkeetra (Ali baba opere· 
tinden uvertür, Zürkua Prinzea
ain'dan popuri. 19: Haberler. 
19,15ı Caz. 20ı Hava raporu. 
20,03: Plak. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plik. 17: Keza, 18,251 

Keza. 19: Cazband, 20: Muhtelif 
neıriyat. 22: Piyano konseri. 
22,55: Katoviç'ten nakil. 24D:ana 
mueiklıi. 

BUDAPEŞTE, 650 m. 
13,0S: Şubert'in eserlerinden 

konoer. 19,35: Macar halk farkı· 
lan (iki piyano ile) • 20,50: Or
lı: .. tra. 22,50 ı Haberler Yeaaire
Gramofoa. 23,60: izci saati. 

MONIH, 532 m. 
18:Stutçat'tan: KoDMr. 20,lOı 

Sıhhata ait konferans. 20,30: Ha· 
fif musiki. 22 ı Senfonik konser 
(Hindemith, Haydn). 23,50ı G .. 
ce konseri. 

ViYANA, 517 m. 
18ı Yeni Avusturya mueikiaL 

19,ISı Hıfzıauhha. 20,40: Yohan 
Strauaıı'un eserlerinden "Ole Fi• 
dennaua" operetinin birinci -
desi. 21,301 Schubert'in eoerlerin.. 
den piyano kuintet (Sabt) konae
ri. 22,35: T agannili cazband. 

PRAG, 487 m. 
19,35:Almanca netrİJ'at. 20,25: 

Bando halk muzikisi. 21,10: Ta· 
p.nnill Çek filhannonlk takımı. 

llOKREŞ 394 m. 
13: Gramofon, 141 Keza. 181 

Radyo orkeıtra11. 19,30. Keza, 
20,401 Gramofon, 21: Solo k• 
man konseri. 21,251 Alman ve 
Franaı:ıı halk tarkılan. 22: Piya. 
no müıamereai (Bach, Brahma, 
Beethoven) . 22,20 r Viyolonoel 
Konseri. 

BRESLAU, 326 
17,35: Piyano koneeri. 19.0Sı 

Hafif musiki. 20,401 Filhannonik 
lı:onaer. 22,15: Kqnfarana. 23,351 
Dana muıikiaL 

PERŞEMBE, 16.2.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,451 Nebil oiha lemall 
Hakkı &y. 
18,45 • 19,301 Orkeetra. 
19,35 • 20: Franaızca dere (iter 
leırüJ olanlara). 
20 - 20,30: Seniye Hın. (Su) 
20,30 - 21,30:Tanburi Refik B. 
21,30 • 22,30:Gramofon, Ajana 
Borsa ve aaire. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara - Palaı orkestra 

eı. 18: Saz ( Hüıeyini faılı ), 19ı 
Ajans haberleri. 19,15: Edip B. 
tarafından Viyolonsel konaeri.20 ı 
Hava raporu. 20,03: Plik. 

VARŞOVA 1411 m. 
13,15: Gramofon. 13,35: Mek

tep koneeri. 16,30: Gramofon. 
16,50: Keza. 19: Hafif muıiki. 
22,50:: ? , 23,20ı Danı muıikial. 
( Lenberg'ten ) . 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: Plak. 19,35: Si,an mu· 

.U.isi. 21 ,05: Berlin'dm nakl .. 
n: ELEKTRiK ile mütehaTrik 
mu•iJıi aletlerile kotı6er. ( Bu ne
vi aletlerin re•İmlerini gelıtt:ek 
halta dercedeceğU. .• Milliyet ) 
23,20: Dohnan;yi'nin idaruinde 
opera orkeatra8t. 24,35: Dmuı mu 
.ikisi. 

MONIH 632 m . 
18: Muaiki .. 21,25: "Unald" 

laimli ıkeç. 22,35: Trio oda mual 
kiai. ( Richter, Leclair, Hayd
eaerleri). 

ViYANA, 517 m. 
17,30: Çay muaikiıi. 21,05: o. 

peret ve danı parçaları. 22,201 
Hummel'in eserlerinden Eı-Dur 
ıiıtemi konıer. 23,501: Charly 
Gandrio tagannili cazı. 

MILANO·TORINO-FLORENSA 
18,15: Radyo orkeıtraaı (Mo· 

zart, Celani, Taylor, Grieg, Li.lo, 
Leopold'un eserlerinden). 20 ı 
Gramofon. 22: Opera temıili. 

PRAG, 487 m. 
18,25: 300 senelik danalar. 

18,55:: Pli.k. 20,30: Stildyo tiyat 
ro temaili, 22,25: Müaahabe. 
22.40: Litvanya milli sünü müna
sebeti le büyiik konaerL 23,201 
Caz. 

BOKREŞ, 394 m. 
20,35: Waper'in en ağır eser

lerinden olan "Fliegende Hollaen 
der'' opera temsili. 

BRESLAU, 325 m. 
,., 1c .. 11_ -· ., •• ·- ,. ... _ 

fif musiki. 20,35: Senfonik kon
ser. 20,50: Haberler. Konser. 
23,45: Norveç netriyatı 

CUMA, 17.2.933 

IST ANBUL, 1200 m. 
18 • 19: Kemal Niyazi Bey ve 
arkadaşları.. 
19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkis Hanım. 
20,30 • 21,30: Hanımlar aa• 
heyeti. 
21,30 • 22,30ı Orkestra, Ajana 
ve Boraa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara • Palu orkestra 

eı. 15 ten 171 Halk konaeri (M. 
M. M.) 18: Acematiran faalmdan 
ıaz. 19: Ajana haberleri. 19,151 
Ekrem Zeki B. tarafından keman 
konıeri. 20ı Fr. dere. 

VARŞOVA, 14ll m. 

13,15: Plak. 16,50: Keza. 18ı 
Poliı takmunın konaeri. 191 B.ir 
kahveden naklen konaer. 21,05: 
Müaahabei mu.ikiye, Filhannonik 
konser. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,05 ı Sigan muıikiıi. 19,201 

Bazı beıteler. 20,35 ı Harici aiya
aiyaL 20,38: Bir opera temailinl 
nakil. Müteakiben: Siırau m.uıiki· 
d. 

MONIH, 532 m. 
18: Konser. Müaababeler, 20, 

25ı Mozart'tan bir küçük koıuer. 
20,50: Fotosraf müuheWL 
21,10: Senfonik halk konoeri. Mil 
sahabe 23,10: Kan•ık koro Jııcıe. 
seri. 

ViYANA, 517 m. 
17,50: Seıli filmlerden puça

lar (Plak ile) • Müaababe. 20,20: 
Kamaval hatıraları (Kualıcır ta.
kımile balet ve valslar.). 21,IOı 
Orkeıtra senfonik konaerl. Miba· 
habeler, 23,30: Caz Ye Tanso ta.
kmu (l.oapamperos). 

MILA.NO-TORINO-FWRENSA 

20: Gramofon, 20,30: Kah
muaikiıi. 21,301 Pli.k. 22,0Sı 
StraYinıky'nin eeerlerinden seafo... 
nik konser. 

PRAG, 487 m. 

18,IOı Kuator oda 11111alkW. 
19,35: Almanca nefriyaL 20,3S: 
Halk orkeıtra konseri (Bratiala· 
ya'dan). 21,0Sı Pras tagannI he
yetinin konseri. 22,05 ı Sollat ar
tistler lstirakile mlltenem k-

BOKREŞ, 394 ,... 

13,0Sı Pl&k. 14: Keaa, 18r Raci 
yo orkeatraaı. 19,30ı Radyo orkea 
truı. 20,45 ı Milaahabe. 21,05 ı 
Senfonik konser. (Wber,Brahma) 
22,20: DaYaım. 

CUMARTESi, 18.2.933 

18 • 18,45 ı Saz Müıerref Hm. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Franaızca den 
(müptedilere mahsuı). 
20 • 20,30: Karagö:ıı. 
20,30 • 21,30: Hafız Ahmet B. 
aaz. 
21,30 • 22,301 Orkestra, Ajana 
ve Boraa haberi, aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30: Orkestra. 18: Orkestra. 
19: Ajana haberleri. 19,15: Fe
rahnak faslı. 

VARŞOVA, 1411 m. 

13,15: Pli.k. 17: Plak. 191 Kah 
ve konseri. 21,05: Operet musiki
.;, 23,10: Piyano ile Chopin'in e
serlerinden konser. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

18.05: Opera takımı tarafm. 
dan operetlerden mürekkep kon
ser. 19,50: Telefon memurlannm 
tagannili konıeri. 21,05: Tiyatro. 
Müteakiben: Sigan muıikiei. 
24,50: Danı muıikiai . 

MONIH, 532 m. 

18,05: Konser, 19,50: Tagan• 
nl.- Müsahabe. 21: Gilbert'in eser 
!erinden 2 perdelik "Mikado" o
pereti. 23,50: Stutgart'tan: Gece 
muıikiıi. 

ViYANA, 511 m. 

18,501 Şarka ait Avrupa musi
kisi. (Opera parçalan). 20,35: 
Taganni (piyano Ue). 21,05: 
"Trio" iaimll temıil. 23,20: Caz 
(tasannili) 

MILANO-TORINO-FLORENSA 

18,15ı Dana muıiklai. 20: Pli.k. 
20,40: Yeni musiki. 21 ı Pli.k. 
21,50: Kaba .... 23: Caz. 

PRAG, 481 m. 

17,15: Konser. 18,551 Plllı:. 
19,35: Musikili almanca neıriyaL 
20,20: Bando muzika. 21,2111 
Gramofon plağı ile oeyahat bab· 
ralan. 23,20: Hafif mueild. 

BÜKREŞ, 394 m. 

18,05: Karıtık mueilı:i. 19,301 
Devamı. Gramofon. 21,0Sı Radyo 
orkestraaı. 21,50ı Piyano konseri. 
22,20: Radyo orkeatraaı. 

5 

-

Bu akşam .f 
Bu akfam opera bestekar 

RichaTcl W agncr'in 50 ci öldü 
ğü senenin yıl dönümü olma&T 
haaebile bütün Avrupa merke: 
/eri W agneT'in eserlerinden 
mürekkep konserler verecek
ler. Bunlann en mükemmelı 
bir çok merkezlerin Drest ope- 1 
Tasından nakledilecek o/CJ11 i 
"TRIST AN und ISOLD" ope· 1 
rasıdır. Bu temsile geçen haf
taki nüshamızda da bildirdiği. 
miz gibi Almanyanın en mq- .t 
har ıtan' atkıirları iftİrak ede
ceklerdir. Hangi merkezJen 1 
en İyi dinlemek kabil ise brı 
temsili o merkez vasıtasile clın
leyiniz. 

Bu Operayı Richard Stra
un idare edecektir. 

Amerlknda radyo 
kanunları 

Şimdiye kadar Amerika hüktl· 
meti radyoya ait meclise 34 ka· 
nun layihaaı vennit ve kabul • 
clilmiftir. 

Radyo Normandi 

lnsilizlerin pek sevdikleri ıi,. 
mali Fransa r"'dyoau, Norm.an· 
dinin yakında 60 kilovat takat il• 
ltliyeceği, merkezin müdürü Mr. 
Legrand tarafından sazetecilen 
beyanatta bulunulmuıtur. 

Kısa dalgalı 1'elevizyon 
mürsilesl 

1 
1 
11 

Roma Ye Torino tehirlerindc 
daimi itlemek üzere iki cuim na· 
kil mürıileei imal edileceği mu
karnrdir. Bunlar 3 ile 7 metre a- ~ 
raamda sayet kıaa dalgalar ile 
çalıtacaklardır. Böyle gayet kıu 
dalsalı her çaqamba aktamı D9\ 
rlyatta bulunan bir Televizyor 
(daim nakil) ietaayonu Londrada 
Yarda. 

jKarilerimize cevapları 
Necmeddin Beye: 

Geçen eeferki cevabımızda 

500 kilovatlk Rıu aitaayonunur. 
dalsaııru bildiremecfiiiınin ıebe

bl tam dalganın kaç metre oldu
nu bulamadığından mütevellittL 
Halen muntazam netriyata bat
lamıyan bu merkezin dalgası he
nüz maliım değildir. Y almz tec
riibe netriyatına bazı günler de
Yam eden 500 kilovatın takriben 
nerede bulduğumu aöyleyebilirinr 
Ankara ile Varşova anamda bu
lunmaktadır. Çalıtmağa başlayın

ca Ankarayı epeyce rahatsız e- 1 

der, bir ulık nefreder. 

M. Tahir Beye: 

Kıaa dalgalar ile bizzat pel 
111efgul olduğum halde, amator
ler ara.sında büyük bir alaka go
remediğiınden timdıye kadar bah 
setmiyordum, B~dema kıaıı dalga 
!ardan da yazılara tesadüf t"de 
ceksiniz. 

20 · 21,30: Bedayü muıikiye 

heyeti . 
21,30 • 22,30: Gramofon, A
janı veBorsa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30: Ankara . Palas orkestra 
sı. 18: Hicaz faılı. 19: Ajana ha
berleri. 19, 15: Plak. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

16.35: Müaahabe. Müteakı
ben: Askeri konser. 18.35: Mü
aahabe. 19.05: Konıer. 20.50: Ma 
dam Bodan ve Mr. Eıeleny'nin it
tirakile Macar halk ~arkıları. 
22.20: Caz ve Sigan musikileri. 
24.05: Kem ti er trio takımının yi 
yano viyolonsel müsameresi. 

ViYANA 517 m. 

18: "Wireless Military Band" 
taknnının konıeri (Londra'dan 
naklen). 19: Alman tenorlarının 
plaklarından. 19.50: Piyano kon 
seri. 20.25: Konrat Paulis ( Kcn· 
di eserlerinden), 21.05: Ring 
(çember) nefriyatı (Avusturya
nın muhtelif ıehirlerinden nakil) 
22.20: Jozef Holzer takımının ha 
fif parçalan. 23.25: Devamı. 

MILA.NO-TORINO-FLORENSA 

18.50: Solat kemaniıt İftİraki· 
le M. Riccardo Şantarelli'nin ida
reıinde konser (Locatelli, Bach, 
Beethoven, Roasini v. v.) 

BOKREŞ 394 m. 

21: .Orkeıtra (Teneaco takımı). 
13: Plak. 14: Keza. 17: Köylü 
neşriyatı. 18: Marco orkeıtraıı-

PAZAR, 192.2.933 nın hafif ve Roınen muıikiıi. 19. 
25: Marco orkeıtraıı. 20.40: 

ISTANBUL, 1200 m. Plak. 21.05: Saat ayan, "iki ya· 
18 • 18,45: Nihal Hanım. •avan ôlü" İ•imli r:ı.- ... t.• -- ... 
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rı ci Sahife en Geçen Yazılar Aydın 

Halkevi 
Damızlık 
Piliçler 

,-eo 
Her yerden daha iyi şeraitle bo
no alır satar ve ipottk yapar,sat

malt iıtemiyenlcre avans verir, 

tapa siparitatını kabul eder. 
Sirkeci Liınan Hanı kat 3. 
No. 30. Omer Lütfi. Tel: 24300 

Borsadaki tahkikat bitti 
(Baı ı ı inci aahifed•) ı miyecek)erin.i aanılmaz saygdarı-

1unlara ait tahkikat raporunun da mızln anederiz. 
al edilmek üzere olduiu anlaşıl- Tire Belediy~ reiıi Hamit. C. H . F. 

naktadır. ıdare heyeti reisi Davut Hikmet. 

Hakim Ha••n Bey "'erslrıden 
MERSiN, 12. A. A. - Türkçe ~ 

niçin itten zan ve kamet <!olayisile Sunada ba-

k • •ıdl? Z\ beyinsizler tarafından çıkarılmak el çıe tırı isten~n çirkin vakayii teeuürle öğ-
renen Meı inliler, vak'a müaebbip]e 
rini en deriu nefretle telin ebniıler
dir. Mukadd•s inkilabmıızın yörüme 
sine engel olmak ahmaklığında bulu 
nan karacahillerin Türkiyede yeri ol 
madığıru öğnnmeleri için liyik ol
dukla'"I cezayi yakın bir zamanda gö 
rec<lderine kani bulunan Mersinli
lerin bitmez, tükenmeE tazimlerini 
Yüksek buzurlannıza arzederim E
fendim. 

ANKARA, (A.A.) - Buna 
aıliye mahkemesi aza mülizımt 
ıken sulh hakimliği vazifesini gö 
en Hasaıı Bey hakkında yapılan 

muamelenin bazı gazeterce ve 
k~lerce azil telakki edildiğini 

1 Cluyarak adliye mwteıanndan ..... 
duk. Aldığonı>: cevap şudur: 

"Bu telakki yanlıstır. Hasan 
Beyin Tevfik hoca hakkında ver
diği beraet kararmdan bir cün 
evvel çarşıdan geçerken dükki.n
ılardan birine yarın idam karan 
vereceğim gibi istihzai ifadatta 
.bulunduğunu ve kendisinin ha
kimlik evaaf Ye velcanna münafi 
iğer bir takım barekitı, aözü :o 

ne ehemmiyet verilmesi lazım 
relen bir zat tarafından vekale
te haber verilmesi Üzerine müfet· 
işliğe verilen tahkikat emrinden 

ısonra alelusul ve hakimler kanu
nunun 18 inci maddesine binaen 
kendisine İşten el çektirilmittir. 
liakikat bundan ibarettir. 

ı Tevfik Hadi Bey 
ANKARA - Bunadaki irtica ha

itesi tahkikatile metgul olan emni-
/etİ amwniye müdürü Tevfik Hadi 

) 'Bey dün Bilacik tarikile Anlcaraya 
... .ıet etmqtir. r Nefret telgrafları 

KULA, 9. A. A. - Sunada uil 
:lilimize '-lı gösterilen irtica han>-
k tini tekmil hallmıuz pek büyük 
eeaıriir dn)'lmlftur. Bu fena hareke
e kol'Jı nefretimizi ilan ederken ka
•amızın sonsuz aaygılarmı y6luek 
;ıuzurnnuza aneyleriz Efendim. 

. Kag1Jeride 
~YSERI, 9. A. A. - Toplantı 

1 
ıalınde bulunan Kayseri vili.yeti u
nuıni ınedisi bugünkü içtimamda 
llursa hadisesini teeuür ve teessüf
gÖ~şmüş ve lanetle karıılamı1tır. 

Mecliı Türk milletinin halaokin n 
.!' ~ bü~k Gazidir. ltıiı bliyük 

l ~azıdır. Tinf< milleti daima halas-
t<At. Gazlı!. De beraberdir i~ ıe
\<it ile derin saygılarnu arzediyor. 

Kayteri valiıi Nazmi 

ı Etılılşehlrden 
.ESKL$EHIR, 9 A. A. - Bnna

ja hi;yük inkili.lıaruzm icaplannr 
-k.avralNldan tiirkçe ezana '-lı hor 
I ır taauupla aleyhtarlık etmek isti
r~ tahnlann bu hareketleri ..ııı
llUZ !"'lkı üzerinde derin lıir nefret 
e hiddet dofımnuıtur. Bu münase

J>etle toplanan muhtelif tetkilit men 
~llplan, hallmmzm INllDİmi duygula. 
lnna terdlmııa olarak yiiluek inkili
llmmza ve Cümburiyet reiimine lrarıı 
ılu:ı:duğumuz ıı.,lantıyı tekrar ed• 
!Aztmatnmzı arzeyleriz Efflllclim. 

Belediye reisi KimiJ. 
Cümhuriyet Halk fnbaıı reiai Os-

~n, tiearet odası reisi Hayri, Zi
'raat oduı relol M. Kemal, Halkev; 
rei i Osman, lılım.yei etfal reisi 
Dr. Nazmı, Hilallalımer reiti Celal 
Tayyare Cemiyeti reisi Kenan, s~ 

ıf ınintalrası reisi Kemal, Borsa reisi 
Kean, Turing klüp l'eisi Riza, T .. 
saıTUf Cemiyeti reisi Rlittll, Sakar. 
ra ırazeteal lıafmubarriri F anık, 
muallimler birliği re.i Galip, lıaro 
.\'eiıi Nezif, Hekimler cemiyeti reisi 
,Dr. Nazmi, Esnaf cemiyetlerinden 

1 
Nad, elnndı~ Sabri, Esnaf ceml

,etlerin&n Meh-', idman yurdu 
'teiai Tiirk ıtıft reioi 0....,,, Anı
/•r klübii reisi Ahmet. 

Alacadan 
ALACA, 9 A. A. - Türk inkila

bmm asi) ve YaWr yörüyütÜne engel 
olmak kastile türlrçe ezan ve kame
tin okurun,._., aleyhinde kiyam eden 
Bursa hadisesi müsebbiplerini biz A
.acalıl.r linet ve nefretle beraber ce 
ıayı sozalannı pek yakında dilerken 
ııanılmaz İmammızı arz n tazimatı· 
mızı au.nanz. 
'H~lk fırkası idare reiti Sırrı, Tetek 

uller namınaBabri, Belediye reisi 
1 Ömer 
ı GÖRDES, 12. A. A. - Bugün a
ınan gazetealrde Bunada yapdmak 
ısteııılen hRdi eyi bütiln tehrimizin 

lkı heyrcan ve teessürle kartıla
nuı ve vak'a müıebbipleri telin edil
ıni tir. Mukaddes Türk inkilibnun 
aratısısı ofan UJu Gazimizin ve mü
eccel Cümhuriyet hüla'.imctimizin 

Tü k mill.-tinin menfaatnu ve anı..: 
)rıını mücip olan terakkiye müt&
d "r birçck i, ve kanunların sahai 
fatb k~ konulmuf olduğunu arzeyle
-nz Erend•m Hazretleri. 
Muftü Azmi, C. H. F. reisi Rami. 

rır~den 
TiRE, 12. A. A. - Bursacla milli 

jdil ve benliğimize din perdesi altın
da uzatılan irtica elini inkilip kanun 
ıarmnı kudret Ye sür'atle loracaağı
na Tirelilerin imanı vardır. Yaşa yan 
v dain yörüyecek olan Türk inkl

::fi.!ı d" Tire gençliği ve Tire halkı-
m tam •·e ktımi lbir ha sasiyetle U
larnun İsa tli yol ve izlerinde yÖ

nmı " j k•ndil rine mukaddes bir 
borç bilıiiklerinin ve iıbu hadisenin 
h.,. beyinli v mehclut olan müoeb-
s,ı.,ı-i·inln elan atınm Tiiıi 

Bel~diye reisi Mitat. 

E!Azfzden 
ALAZIZ, 12 .A. A. - Alaziz hal

kı Bursada dilimize karfl irticai bir 
mllhİyet alan hareket ve hadiseyi bü
yük bi• nefretle öğrendi. 

Hodiseyi çıkaranlan telin ederken 
Alui-zlilerin inkiliıba karşı uzanacak 
ellerin ve dillerin koparıkma11nda 
daima Uu Gazlnin emirlerine ve işa
retlerİnP ·muntazır bulunduğunu bir 
kere daha arz~eriz, züyük rehberi
miz. 
Ticaret odaaı reisi Ahmet Şülaü, 
Ziraat banka'1 müdürü Rifat, ikti
sat bahkaıı müdürü Kadir. 

Ur/adan 
URFA, 12. A. A. - Buna hac!Ue

sini itilen inkili.p hamlelerine dai
ma s~clık Ul'falılar onu linet ve nef
retle kartılıyorlar: 

Cümhuriyetin n inkiliıbm 'büyük 
bekçİ•İ hükümetimizin İcraabna sa
bınızlılda alaka göıteren Urfa efka
n umumiyeıi reiai işaretlerinde dai
ma hedef bilmekle teref duyduklan
nı derin saygıhınmızla ıırzeylerim 
Efendim. 

Maraştan 
MARAŞ, 12. A. A. - Türkçe ~ 

zan okumak meselesinde Bursada 
nıkan badiıeyi teessüfle haber aldık. 
Milli varlığımıza esaretten kurta
ran inlilap milli dilimizi de kurtar
m>l <Ya azmetmit olduğundan bunu id 
rak ~tmiyen cahilleri bütün Maraşlı
lar hiyaneti vataniye ile ittilıam eder 
ve hükümetimizin kudreti İcnıabm 
ııötmekle iftihar duyanz Efendim. 

Balılreairden 
BALIKESIR, 12 - Bu gece iç

tima eden fırkamız mensubini 
Bursada türkçe ezan ve kamet 
hadiaesi faillerini tiddetle tel'in 
ve bu hareketi derin bir nefretle 
kartılamı~lardı:r. Açtığınız nurlu 
yold .. yürümeyi bir vazife bilen 
Balıkesirliler, bu yoldan inhiraf 
eden!ere kartı büyük bir gayz ve 
istikrah his etmektedir. Sonsuz 
hürmet ve . tazimlerimizin kabulü 
nü rica ve iıtirham eyleriz efen
dimiz. C.H.F. vilayet idare heye
ti reisi ve vali. 

Odemiıten 
ÖDEMiŞ, 12 - Yarattığmız 

yüksek rejime aykm yürümek İs· 
tiyen Buraadaki yobazlann ve bu 
dütmllnca ile yatayanlann kafa. 
lannı kıracak olan çelik ellerinin 
en ön safında bulunan biz Öd~ 
mitlilerin tükenmeı: ae .. gi ve say
c-danm sunarız ulu Gazimiz. Be
lediye reisi: Dr. Mustafa Şevket. 
C. H. fırkası reisi: lbrahim Rah
mi~ 

Lülebargazdan 
LÜLEBURGAZ, 12 - Bugün 

bütün halk belediye önünde top-
1andı, Bunadaki dilsiz ve dinsiz ... 
lerin knnıldayı,lan iğrençle tel'in 
edildi. Cümhuriyetin kan ve can· 
la ~orumnaama ant içildi. Cüm
hurıyet. ulul~rına öz yürekten aay 
gılar dılendı. Arz eylerim efen
dim. Kaymakam: Niyazi Tayyip. 
Belediye reİ•İ A. Kemal. 

Bolvadindan 
BOLVADiN, 12 - Bursa ir

ticaını sidd~t ve nefretle tel'in e ... 
deriz, yürekten yüce u.ygılanm1• 
zı ıunanz. 

Bolvadin ırençler Demeği 
Bilecikten 

BiLECiK. 12 - Bilecik bal
kının bugün H,. lkevinde ve mü
teakıben belediyede yaptıklan 
toplanhda Bursa hadisesini tel'in 
ettikleri ve yalnız ezanın değil 
Kur'an'm da türkçe okunma11nı 
talep eylediklerini büvük aavgı· 
mızla arzederiz efendim. Halke
vi ve belediye reisi: R. Reşit. C. 
H. F. r .. : . ; A Sevk~t. 

Uzıınköpriiden 
UZUNKÖPRÜ; 12 - Bur•ada 

kımıldamsk istiy"n irtica hort· 
!ağını nefret v" lanetle protesto 
eder. Ve yine <!ini alet t'derek Öz 
dilimize J.arsı vılan b-..lannı kal 
dmnak İ•tiven hu yobaz ruhunun 
artık boğulup yok edilmeıini coş· 
kun bir heyecanla dileriz ve ıon• 
ıuz aayg1lanmı:ı.1 aunanz. 

Belediye reisi: Mustafa, Erge
ne klübü reisi: Kazım, C. H. F. 
reia;: Mustafa. 

Boldandan 
BOLDAN, 12 (A.A.) - Bursa

dak • vahşiynne irtica harrketi Bol
dan!• an d<!Tin tee••Ürlere ıınket
,,,;,tir. lnkil"b n •elam t ve inkipfı 
ujiı•runda son nefesine kadar uı;raş
mağı bir ideal telakki eden Halk Fır 
kası topl:ınank hu haditevi bütün 
Ciiırib!!!İ·.~ ~~i!inkilibo ruhlan1e telin 

Güzel intihabı meselesi Şubeler feyizli 
faaliyetlerine 

(Batı 1 inci aahüede) 1 pdmaz. Fakat bunlar müıbet bir ne- d d• 1 
çer. Bu yeni hakem heyeti tah- ticeye raptedilmeli ve bu it neticelen evam e ıyor ar 
lif edildikten sonra yeniden inti- melidir.'' AYDIN, (Milliyet) - Hal-
hap yapılır." Çayda bulunanlar Nazire H. a kevimizde buııünlerde çok fU· 

Lüstyen H. ne diyor? kraliçe diyorlardı. urlu ve verimli çahtmalara ta· 
Hakem heyetinden olan bil- Feriha H. ne dlgor? hit oluyoruz. 

yük .-,ir Abdülhak Hamit Beyin Dün muharririnıiz ikinci gelen Güzel Sanatlar Şubesi komi 
refikaları Lwiyen H. da dün bi- ve Nazire Hanmım rakibi olan tede vazife alan valimiz Fev-
zc funlan söyledi: F "h Hanımla d k tu en a a onuşmuı r. zi Beyefendinin huzurile bu 

- Güzellik intihabı Halit Zi- Feriha Hanım diyor ki: 
ya Beyin anlattıklan gibi olmuş· _ intihabın yeniden yapılması hafta içinde i~i ;lefa loµlana-
tur. Hakem heyeti ikiye aynlınıt· çok doğnı ve yerinde bir it olur. rak, keman, vı~olenael, m<1ndo 
tır. Evvela 45 numaraya ekseri- Ben evvela MAkainıde yapılan in- )in, piyano, resım ve mıınari 
yetle rey verilmişti. Sonra gene tihap~, çok ümitsizdim. Fak~t ı kurslarını açmayı kararla~tır
ekaeriyetle 23 numaraya rey ve- Mak.~~de ha.~kın bana karşı go! 

1 
mıf ve fa .. liyete bilflamıftır. 

rildi. Vaziyet budur. Müıkülat terdıgı tezahurattan sonra kendı l . . . 
ta bundan çıktı ve h"lk arasında me güvendim. Birinci olacağona Bu d~ri erı ~erme.yı sıranle 
teredüt hasıl 0 ldu. f alı:at benim inanmıştrm. Tokatlıyanda son in· muallım Şef ık, Alı Rıza, Neı:
temenniim bu dedikoduların ni- tihapta da halkın reyi bende idi. miye, piyanist Hü!eyin, Hapis 
hayet bulmaaı ve meselenin bir Nazre Hanım!• . tekrv yanyana 1 hane Müdi:rü mütekait yuzba-
tekli halde nihayete erme•idir." bütün güzellerın •!tirakile intihap rı Abdurralınıan "e Şube Reisi 

Hakem Fahrünnisa il. yenid"n de yapılır. Yeni yapıla· f B l deruhte etm 1 
cak intılı • pta yeni bir hakem be- r an ey er 1f er-

ne diyor? yeti bulunmalıdır. dir • 
Hakem heyetinden Fahrünni- B <tnchn bR,ka bir nokta da• Temsil l">mile~i, bu cuma 

aa lzet Melih Hanım ~u beyanat- hıı v~r. ~ü.ahr~:ıya bütün güze! kimsesiz çoculciar menftı.:ı.tine 
ta bulunmuttur: ler hıç bır >e.Y turmeden, makya_ı Akm iyesinin son perdesi o-

- Ben 45 numaralı Birsen Ha- Vl'Dma<1an ""~c~kl~rdi. Halbukı P . . ·ı 
nımı Nazire Hıınıından çok daha böyle olmadı. C.üztller arasında lan Öz Yurt )lıyesını temsı e
güzel buluyorum. Habm heyeti bir çok makyajlı , boyalı saçlı, ve decektir. 
araamdaki cereyan da bu ıner- pudralı !tanımlar va~dı. Spor şubesinin hımayesİn· 
kezde idi. Fakat bir çok kimtele- Hatta o kadar l<ı yanımda o- d b k "b '" 
rin itirazına rağmen Nazire Ha- turan bir gilzel dakikada bir du· e ulunan avcılar lu u bu 
nım intihap edlidi. Fikrimce ha- daklarının boyasını tazeliyordu. hafta bir sürl"k :ı "' tertip et
kem heyetinin tekrar toplanman Sonra korsa muavenesi yapılma· mittir. 
ve yeniden müıabaİ<a yapılması dı. Korsah hanımlar da olup ol· H lk d 1 · be · · 
lazımdır. mndır,mı bilmiyorum. Nazire Ha- 8 enane en fU 11 ıran 

_ Binen ve Nazire Hanımla- nımm dudaklannd11. boya yoktu. sızca ve almanca derslerı kurs
rın ııüzelikleri araımda ne gibi Fakat pudra sürmüştü. !arı açmayı kararlaştırmıştır. 
bariz farklar ıörüyoraunuz? Ben ne mıı.kyai Yaı>mışlım. ne Fransızca derslerini vermeyi 

- Benim fikrimce Birsen Ha- de boya, pudra slinnüstüm. İkin- Ortamektep fransızca mualli-
nnn ırüzeldir, Nazire Hanını ııii· ai bir ınü•ab,.kıı. va.,ılırsa l'!Üz.,Jle- · Ruh H 1 
zel değildir. Yalnız vücudunda rin yüzleri e""el'- ivice vıkan;,.a. mı .~n amn_ı ve a ma~ca 
tenasüp vardır. Biraen Hanını, lı, sonra mü.abnk,.va .;,knlm,.lı- derslermı vermeyı de Beledıye 
heyeti umumiyesi itibarile Nazire tl>r. Bur8a gÜ2eli de bu fikirde- Çocuk bakım ve istişare evi 
Hanımla kıyas edilemiyecek de- dir. mütehassısı Dr. Naci Sait Bey 
recede gÜzeldir. Son Post~ llazPtesini., Na•İre kabul etmişlerdir. 

- Birsen Hanıma biraz 'İf- Hanımla benım çln ıı.ctığı ank..t K·-ı-· h Ş b . kü .. h 
man diyorlar. te ~ok manalıdJT. Anlıvıı.madnn, u up ane u. ~·•. tup a-

- Birsen Hanım kıı.t'iyyen ,;,_ hfitün rev~ı>lar Nn~;re """'m Je- ne ve okuma yerı ıttıhaz olu-
man defildir. Nazire Hanım ka- hine olarak neırediliyordu." naeak yerin tamir ve tesisatile 
dar zayıftır, her ikisinin vücudu /znılr gllzell ne dl1Jor? uğraşmaktadır. Burası bir haf 
ayni vaziyett,.dir. Şunu da ilave Bursa ve İzmir .,;;zeller'ı he- taya kadar umumun istifadesi-
edeyim ki Birsen H. tam Türk ~-
ııüzelidir. Hiç bir kusuru yoktur. nü:r. şehrimizd~ bulunmakta ve ne açılacakbr. 
B b f .k. 1 · · Tokatlıyanda ıkamet etrnektedir-en. u ı ır erımı müsabaka ırii· ı Köylüler şubesi, incirlerimi-
nü heyeti intihabiyede ııöylemit· ler. · k uJ d k'"k 
tim. Nazire Hanım hakkında Neriman zı ço mefg e en o uyu. 

Fahrünnisa izzet Melih Hanı· H. dün ktıaca tunlan oöylemittir: zu, kanlı basur ve diğer haata-
ma fU suali sorduk. "- N~":ire ve Fer!_ha H. lar- lıklarla mücadele için Ziraat 

- Mwabaka tekrar edilirte dan hanıtısı daha ııuzel.. Ben, ınücadele müdürü Nadir Be
hak .. m huzuruna yalnız Nazire Nazire J:!anımı da, Feriha Hanı- yin yazdığı bir """' tabedi.I· 
ve Feriha Hanonların mı çıkarıl- mı da guzel buluvorum. k d• B · · ·ı • · 
masını doğru buluvoraunuz? Yeni bir intihap yapılması me te ır. u ıncırcı erımıze 

Yok•a diğer .;izellere de lef- hakkında bir feY ııöylemek iıte- bedava dağıtılacaktır. 
mil edilmeli midir?. mem." Müze Şubesinin ısmarladığı 

"- BP-n te•mil edilmesine ve Neriman Hanım ulı Riinü hh 
1 d t tm k · sı i müzeye ait molaJ· ve tab-üçüncü güzelin de hakem ],uzu· .. varın" zmire av e e e ıate .. 

nına çıkarılmasına taraftarım." . diğini ili.ve etmiştir. !olar gelmi,tir. Bunlar bir kaç 
gün içinde halkın istifadesine 

Nazire H. ne dl11or? arzolunacaktır. Bu fube vili-
Dün bir muh~rririmiz Nazire Mütekait'erln yetimiz dahilindeki asan atika 

Hanımla görü•mü•tür. Muharriri- J · 1 · · al ak b• 
, y yoklaına arı nm reaım erını m üzere ır miz Nazire Hanıma müaabakaya 

nasıl ırirdiği somıuıtur. de fotoğraf makinesi celbet-
N . H Eytam, eramil ve mütekaidinin mi.tir. 
azıre anım demiıtir ki: Üç aylık yoklaınalanna curnar-

- Hadise biliyorsunuz. Mak· tesi gÜnÜnden itibaren başlanmıı Y apılmıya batlanan sinema 
time teyirci olarak gitmittik. I• · tır. intaabna hararetle devam olu-
rar ettiler. Çok ıarar ettiler. Çok Yo!damal .. r e•ki yoklama yer nuyor. Kurban Bayramından 
yakından tanıdığımız ve hürmet !erinde yapılmaktadır. Yok!ama j evvel bura.sının ikmal edilece
ettiğimiz kimselerin ısrarını kır- lara bizz,at gidilınekte ve hızzat •. I I 
mak elimden gelmedi. ilk müsa- ıritmeyenlerin ınahalle ilmühabe- gı an atı ıyor. . . 
bakaya bu suretle girdim. ri ile yoklamalannı yaptırmakta- AYDIN, (Millıyet) - Fır-

- Müsabakayı kazandığınız drrlar. ka Vilayet Heyeti Halkevleri-
için tefahüre kapıldriınız IÖyleni- Malül zabit ve efradın yokla- • 1 Jd•· .. ·· d N 
Y r . · • b t d nın açı ma yı onumun e a-

0 • mada maluliyetlerını ıs a e e- ·ı·d d b" H · 
- Hayret ediyorum. Mü .. ba- k 1 .b az etmeg" e mec· zı ı e e ır alkevı açılması-ce rapor ar ı r F k 

ka bittikten sonra hiç bir gazete- burdurlar. . j m ır a Merkezine arzetmit-
ciye bir tek kelime •öylemedil;im Emlak Bankasından ıotikraz· tir. Nazilli Fırka Heyeti hazır 
halde maalesef terbiyemin mü- da bıılnnanlar v.oklama331,.rı rfvadan· lıklara batlamıs.tır. Nazı.llı"de 
aaede edemiyeceği sözleri bana hrmad•klan takdirde 9 za ın • d·ı·k .

1 atfen yazmışlar. Güya ben "Ka- B L d .. ıaıruyacaklar • 1m 1 1 temsı ' spor ve kütüp 
~n.. an para , . b b I . 

zanacağımdan zaten eminim" de- dır. ane ~u e erı açılacaktır. 

Ankara Tavukçuluk ı 
Enstitüsü 

faaliyete geçiyor 
3 üncü kolordu 

ilanları 
Ankaradaki Tavukçuluk en• 

titüsünün yakında yeni sene faa 
liyetine ba9lıyacağını yazmıttık 
Müessese ilk faaliyete batladı 
ğı zaman hayvanların fecere
lerini tamamile tutmağa mu
vaffak olmamı,tı. Bu husus 
932 senesinden itibaren batla
mıştır. Halen enstitünün elin
de mevcut bütün damızlıkların 
şecereleri tespit edil mittir. ilk 
aene müeaseaeye gelen damız
lık hayvanların yumurta hası
latı fevkalade iyi idi. Y almz 
yumurtaların büyüklük ve ağır 
lıkları noksandı. Müessese ye
tittirdiği hayvanları da bu nok 

K. O. istihkam lat'atı i- . 
çin pazarlıkla fenni talimü 
terbiye malzemesi satın ah- ' 
nacaktır. İhalesi 16 Şub .. t [ 
933 perşembe günü saat 

11 dedir. Taliplerin listeyi 

görmek üzere her gün ve 
-pazarlığa iştirak için o gün ' 

ve vaktinden evvel Fındık- : 
hda 3 K. O. satınalma ko- ' 

misyonuna rr.üracatları. 
(27) (604)' 

sanı da ortadan kaldırmak i- • ,. • 
1249 

çin damızlığa ayırdı~ yavrula 3 K. O. hayvan hastane-
rı yumurtası çok ve büyük yu· • • • 3 OOO ki ki 
murta verenlerden ayırmak ve j sı ıçın • 0 re~ sıı:· 
gıdalannı ona göre tavin et- tın alınacaktır. İhalesı I _, 
mek auretile faaliyete batla- Şubat 933 pazartesi gunu 
mı, ve muvaffak olmu,tur. Mü saat 15,30 dadır. Taliple
esses'! bu .•~ne yeti4tireceği da rin pazarlığa iştirak icin ta 
mızlıklar ıç!n• yumurta hasıla- yİn olunan gün ve ~aatte 
tında senevı 200 yumurta ve- F d ki d 3 K O • 
renlerin miiessese için daınız- m 1 1 8; • • • satın~ , 
lık olarak kalmasını tesbit et- alma komısyonuna müra- · 
miştir •• Harici". y ani meraklıla caatları (30) (607) 
ra verilecP.k damızlıkların da 1250 1 
senede 150 den az yumurta yu " ,. • 
murtlayacak olan tavuklar da- ı K. O. lot'at ve müesse
mızlık oluak haric~e. de ku!la sah İçin 84,200 cetvel,. 400 
nıla~aktır. Geçen ıkı senelık zımbalı koçan, 117 mıicel
f~alıyette yalnız yumurta faz- J let defter ve düsturlara ait 
!alır· nüsünülerek çalı,ılmı•- ka ~ t mukavva k lık b 
trr .. Bundıvt sonra bu esas mu- gı A. A. ap • e~ 
hafa7.a edil'Tlekle beraber is- ve ambalaj kağıtları cihetı 
tandıud tine yakın damızlık- askeriyeden verilmek sure
lar e)d,. edilmesi ve mukavim tile ve 60 cilt yoklama def
chmızlık vetistirilmesi esasları terile düstur ve kanunların 
da PÖzetilı-ct;k.ti~. En~tit~i 931 ' sırt ve köşelerine konula
"" ~?. st'rıt'lerı ıçınde hance ya k • l • .. tehlıhidi 
ni m"'r"1clılara v,. diğer vilayet ca ~eşın en~.mu · • 
J,.re ~O hin kulucka yumurtası ne aıt olmak U7ere yapılan 
dört binilen fa7.la damızlık ho'. 

1 pazarlıkta teklif edilen fiat 
roz, tavnk v,. piliç dağıtmı•tır. fazla görüldüğünden ihale 
Bu mikdarın 31 senet>ine dli- ıi 15 Şubat 933 çarşam? 
•enleri ni•h.,ten azdır. M;.;,.sse 1 gÜnÜ saat 14 te tehir ed 
se bu,.~an h ... ~ı.a d,. hu m•1<da- • f T li l • 
rın cok "istünJP. olmak üzf're , mış ır. a P eı:m. nünıuı 
'damızlığa varamıyan yemlik ve şartnamelerını görmeJ.. 
vumurta satmıstır. Rirr."k ta üzere her gün ve pazarlıga 
keza ıt ... mızlı~a elveri•li olmı- iştirak için o gün ve vak
yan piliç ıatmıftır. tinden evvel komisyona mü 

Romanvada 
Tedbirler 
Komünist te i' t

Jar1 feshedi di 
BOKREŞ, 12. A. A. - örfi ida

re ahkamına tevfikan askeri maka
mat tarafmdıın iıdar olunan bir ~ 
rnimame,mubtelif namlarcla akalliyet 
le bulunan komünist teakilatlannın 
feshini natık bulunmaktadır. Ba 
tetkilat ıunlardır: 

Köylü - Amele bloku 
Kızıl yardmı birliği 

Umumi mesai konfederasyonuna 
dahil olmıyan t<mdikalar . 

racaatları. (31) (637) 
* 

3. muhabere alayında bu 

lunan 70 araba gübre pa- , 
zarhkla satılacaktır. İhale- · 
si 18 Şubat 933 cmnartesi 
günü ıaat 14,30 dadır. Ta

liplerin gübreyi görmek ü
zere her gün 3 muhabere 

alayına ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktin

den evvel Fındıklıda 3. K. 
O. aaimalma komisyonuna 
müracaatları. (29) (606) 

f. >i ... 

mi~im. Bunu mü.tabakaya giren 
diğer güzellere de söylemifim. 
Kat'iyyen doğru değ ildir. Böyle 
bir ıey ne söyledim, n,. de söyle
vehiti.-im. Hi\di~enin hiç iatemcdi
ğiM bir yola clökümesinden çok 
mütuasirim. Hele batka•ını mü
dafaa için bo.a"a teca.vüz edilme--i 

ava postası 
:.::=======:--:---! Komlinisl/erin tt>vkifi 

Kavak iskelesi aktarma 

ambarmm tamiri müteah

hidi nam ve hesabına ol

mıak üzere pazarlıkla tamir 

ettirilecektir. İhalesi l 8 
Şubat 933 cumartesi güri.i 
saat 14 te yapılacaktır. 
liplerin şartnamesini 

b4'ni cok üzdü. 
- Hakem he~etinin telı:rar hu 

zu:runa çıkmanıza karar verilmit 
tir. Girecek misiniz. 

- Bundan malümalnn yok. 

Na,ide ff anımın 
çay ziy.,.feti 

931 aeneti Türkiye güzellik krali
çesi N11Jide H. güzeller terefine dün 
ll~"a~ evinde bir çay ziyafeti venniı 
lır .. Zıy"!ette Nazire H. la Ege gü
zdı N enman H. ve bir çok davetli
ler bulunmuılardır. Ziyafet esnasın
da müsabakalar etrafmdaki dediko
dulnra t""'•s edilmemistir Na ide 
H . tarafında Nazire H: a .aynca bir 
buket te tal,dim edilmiştir. 

Ziyetten sonra kendl~ile görü$en 
bir muharririmize Nazire H . tanlan 
oöylemİftİr : 

- Hakem heyeti ekseriyetle beni 
!.tanhul ve Türkiye kraliçesi ilan et
ti. Eğer ayni hakt'!D heyeti ekseriyet 
le bir karar verir de ymiden bir in
tihap yapmak isterse buna ben niçin 
itiraz edeyim. 
Eğer Türk güzelliğini tem•il et

mek laznn gelirse ve bunu benden 
daha iyi tem .. 1 edecek biri bulunur
sa ona kendi reyimi dahi ?enn-lrte 
zerr~ k dar tereddüt etmem. 

Yalnız, hc'lce, bu mu giizel o mu 
güzel, bu mu çirkin, o mu çirkin ek 
linde yapılan n"'riyat lüzumlu olmı· 
yan bir ,eydir. Ya hakem hevetinin 
ver iği verinde addeclili ve 

Ankara-lstanbul seferini ya
pacak tayyare, hava ~iiaait ol~r-
111 bugiin .aat l O a dognı Yeıil· 
kövden Ankaraya hareket ede
cektir. 

Şevki Bey Ankara
ya gitti 

Muhtelit mübadele komioyo. 
nundaki baımurah~as~ı~ Şev~i 
Bey komisyona ait ıtler ıçm veka
letle temas etmek üzere, dün ak
!!"mki trenle Ankaraya gihniıtir. 

Şimendiferler 
Kongresi 

Kahirede toplanan Beynelmi
lel timendifer kongre•ine iıtirak 
eden murahhaslardan bir kısmı 
da, evevlki aktaın Troa ekspresi
le şehrimize dönrnÜt ve dün Av
rup .. ya gitıpişlerdir. Murahhas
lardan bir kaçı da, bir iki gün 
için tehrimizde kalmıtlardır. 

Seylan Maliye nazın 
Kahire'den şehrimize geldiği 

yazılıtn Seylan Maliye nazırı Lon 
dray gitm~tir. 

Peru'da isyan çıktı 
SANTIAGO DE CHILI, 12. A. 

A - Bir telsiz, Perou·da bir ityan 
h keti cıknuş oldugunu b:lc!innelı-

~kara'nın eı_ı büyük 
' 

. ı. Kitap, gazete ve 

·· Kırtasiye ı. ·rr;ağazası . 

r./ 

·.• 

_-AKBA , 
Kıtap evi ve ~ırtas i yecılik 

Anafartalar cad deoıi 
r elet an : 33 77 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep levazımı . 

Her türlü · Fotoğraf 
levazımı • makineler. 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri .• 

912 

Doktor 

·Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahanesi karımnda Sahne so
kağında 3 numaralı apartıman-
da l numara. 

BOKRE, 12. A A. - Memleket
teki bütün komünist teıkilitının il
gasma ait emirname, tatbik edilmek 

tedir. 
Polis, birçok ıebirlerde taharriyal 

yapmıt ve 40 ı Bükret'te olmak ÜZ&

re 100 kadar komünist tevkif etınİf· 
tir. 

Daimi murahhaa 
gönderecek miyiz? 

ANKARA, 12 - Cemiyeti Ak. 
vem nezdinde bükümetimiz tara
fmdan daimi bir murahhu tayini 1 
hakkmdaki taYialar kuvvetlen
mektedir. 

ZA Yl - Zevcim Kasideci Ziya 
Molla Beyden almakta olduğum 
maat beratını kazaen zayi ettim, Oa 
man Bey Salui sokak No. 20. 

Meaadet 

ZA YI -1945 numaralı arabamın pli 
kasını zayi ettim, yenbini alaca
ftmdan hükmü yoktur. 

Madam Dira 

lstanbul icraıı birinci iflas memur 
luğundan: Müflis madam Marika 
Koskolonun evvelce alacakhlarile ak 
deyledifi kongurclatonun mabk..,,._ 
ce tasdikine ve iflasin re
fine karar Yerİlmit ve bu 
karar kesbi katiyet eylemİt olmakla 

mek üzere her gün ve p 

Lğa iştirak için o gün 
vaktinden evvel F mdıklıv 
3. K. O. satmalma komiı. 
yonuna müracaatları. (28) 

(605) 

İat. Mr. Kumandanlıjı 1 
Sabnalma kom. lliin1arı 

Dikim Evi ihityacı için 800 
ınetre çuha pazarlığı 18·2·933 
cumartesi günü saat 10 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komiayonıında icra 
kılmacaktır. Tal iplerin ,artna • 
ıİıesini görmek için her gün ko 
misyona müracaatları. (489) 

. . .. (588) 
1232 

Harbiye mektebi ihtiya

cı için 7 kalem sebze pazar- ' 

lıkla 14-2-933 salı gunu 

saat 11 de Tophanede Mer 

kez kumandanlı~ satmal

ma komisyonunda icra kı
lınacaktır. İsteklilerin ko

misyona müracaatları. 
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1933 

Dünkü Keşide<Je Kazanan Numaraların Listesi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

azan an karilerimizin ikramiye ye amortileri Beyazıtta 
başında yeni ikbal gişesinde derhal 

ve Fatihte itimat gişeleriyle Okçular 
tediye edilecektir. 

!974 
003 
263 
1'132 
923 

31 
1929 
077 
283 
310 
477 
su 
55' 
650 

U.. No. 
30 4265 
50 288 

1000 340 ) 
30 468 
50 4'6 
60 479 
30 653 
60 642 
30 6019 
50 332 
30 391 
30 419 
30 443 
60 514 
30 611 
30 811 

2500 993 
30 6044 
ao 87 
ao 189 
30 351 
60 462 
50 631 

10000 m 
30 990 

150 734S 
150 428 

Lira "'"' 60 688 
30 784 
60 8199 

150 348 
30 449 
30 489 
30. 682 
30. 70S 
50 719 
50 7SO 

1000 9SJ 
30. 9018 
30 412 

1000 628 
30 687 
50 10008 

150 130 
50 148 

150 66S 
60. 693 
30, 802 

150 875 
30 913 
30 11084 
30 190 
30 243 

150 2SS 

Um No. 
30 445 

150 703 
50 828 

150 925 
50 928 
50 993 
30 12022 
50 237 
30 313 
50 430 
30 549 
30 688 
30 687 
30 913 
30 935 
30 13018 
50 78 
50 243 
30 300 
60 301 
30 309 
50 871 
30 14029 

150 199 
30 ZT1 

150 233 
30 247 

Lira No. 
150 484 
30 672 
30 675 
50 840 
50 859 

150 926 
150 J5237 
30 342 
50 629 
50 842 
30 l6C06 
30 89 
50 137 

1000 190 
30 248 
50 609 

1000 672 
30 718 
30 718 
50 868 
30 17195 
50 454 
30 525 
30 543 

1000 649 
1000 638 

30 674 

Lira No. 
30 18356 
30 387 
50 470 
30 548 
30 560 

1000 19118 
30 200 
30 220 

1000 352 
30 530 
30 680 

150 737 
50 778 

1000 20122 
30 333 

1000 632 
30 533 
50 923 
30 9!>2 
50 21023 
30 29 

1500 3S 
150 243 
150 297 

1000 363 
50 448 
30 544 

Lira No. 
30 944 
30 951 
30 22152 
50 201 

15000 ' 230 
30 274 
30 23135 
30 214 
30 367 
30 442 
60 713 
30 992 
30 24130 

1000 178 
30 278 

• 150 328 
30 363 
50 451 
50 669 
5q 699 
30 912 
30 2S04S 

150 73 
50 433 
30 88.l 

150 901 

Lira No. 
30 228 
30 240 
50 313 
50 468 

(000 1 630 
30 653 
30 617 
30 843 
30 661 
50 987 
30 27100 
50 174 
30 608 
50 660 

.000 592 
30 753 
50 962 
30 991 

1500 
150 
30 
30 

28318 
404 
576 
847 

50 29018 
645 

30 30006 
30 125 
so 209 

Lira No. 
30 633 
30 919 

150 31278. 
30 517 

150 641 

1:1 :: 
30 32152 
30 1 

385 
60 408 
so 447 
50 496 
30 648 

1 
30 827 

1 30 963 
30 33037 

. 30 241 
60 280 
30 391 

150 438 
150 652 
30 587 
30 588 
30 689 
50 694 
30 728 
50 913 

Lira N ... 
30 . 315 
50 35006 
30 20 
50 48 
50 97 

150 202 
30 224 
50 252 
30 266 
30 290 

150 318 
30 m 
30 387 
50 447 
30 628 
50 537 
30 553 
30 569 
50 623 
30 639 
50 681 
30 728 
30 773 
60 311927 
30 37083 
50 110 
30 214 

Lira No. 
30 761 
30 843 
30 38003 
30 125 
30 311 
50 342 
30 383 

1000 616 
150 713 
150 813 
30 39046 
50 269 
60 439 

\ 30 565 
• 50 793 

30 40062 
30 70 

1000 94 
50 321 
60 364 
50 398 

ıooo 413 
30 887 
30 41006 

~ 30 38 

1000 461 
150 515 

Lira No. Ura No. 
50 42119 30 471 
50 508 30 652 
50 563 30 596 
50 589 1000 656 
30 797 50 629 
30 773 
50 43099 

50 1 934 
50 47058 

30 221 30 148 
50 255 30 281 
30 S49 30 323 

150 455 50 568 
30 604 30 587 
50 659 50 832 
30 980 so 665 
50 44118 30 T76 
30 193 30 964 
30 204 30 981 
50 446 50 48300 
50 628 30 617 
30 809 50 609 
50 828 1000 658 
50 882 30 728 

1000 983 30 808 
30 45225 50 884 

150 321 50 888 
1000 331 30 912 
1000 588 150 981 

Lira N o. Lira 
30 224 50 
30 352 1000 
30 403 50 
30 478 50 

150 750 30 
so 1 852 30 
50 859 30 
50 959 30 
30 
so 
30 
30 

1000 
30 
50 Ellerindeki ı.;. 
50 Jetlerin aumara-
30 Jan !U ralram-

150 larla nih .. yetle-
150 nenler ikiter Iİ· 
30 ra amorti ala· 
50 caklardır: 

30 (91 ), (22) 
150 (23), (il) 
50 (44), (95) 
30 
30 
30 

1000 668 30 272 50 272 1000 93.ı; 50 587 30 37 
150126034 

50 212 50 34035 
30 184 

30 327 30. 690 

301 82S 
50 46044 
sol 307" 

1000 49049 1000 
50 50 662 150 331 so 373 

YÜK TAYYARE 
İYANGOSU 

2Cİ Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

'"yükikr. • e 
, iradır 

()llY ANIN EN ZENGiN VE B0Y0K 
PİYANGOSUDUR. 

30 993 150 6SS 50 155 50 484 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti mul.Jammenesi 
Lira 
350 

Fatih'te Kadıçeşmesi'nde muhterik Yarhisar camii
nin " istinat duvarlarile merdivenleri ve cami temelleri 
hariç olmak üzere " e~ı bul~an taş ve tuğlası pazar• 
lıkla satılacaktır. ihalesi Martın 9 cu perşembe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber vakıf 
mahlfiller kalemine müracatlan. (632) 

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf handa 12-4, 22-5, 

2 
3 

14-7, 15-8, 15-16 No. dükkan ve ~ğazalar ile 
büyük bodrum ve küçük 1 No. depo. 
Hanın asma katında 1, 12, 14, 35 No. odalar. 
Harun birinci katında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,28, 32. 37 

( No. odalar. 
P l AN G O M 0 D O R L O C ON DEN : 4 - Hanın ikinci kabnda 29, 37, 39, No. odalar. 

:w.ool Lira kıuanan 23084 numaralı biletin üç parçası 5 - Hanın dördüncü katında 12, 14, 16, 18 No. oda-
lsmbulda bir parçası Menemende ve diğer bir par- lar. 
çJ Yalvaçtadır. Diğer parçalan aahlmamıştır. Bahçekapısmda dördüncü Vakıf handa boş olan ve 

S OO Lira kazanan 18560 alı b'l . "ki 1 numaraları ile katları yukarda yazılı dükkan, mağaza, 
· tanbulda bir nun:ıar 1• etin 1 parça· odalar 934 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya veril-
:Jadır. Diğer p~ lzmırde, hır parçası Ada- mek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martın 

. kaz 
3498 

satılmamıştır. sekizinci çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. 
ı0.00 'brald b~ l ~aralı biletin üç parÇası Tutmak istiyenlerin Evkaf müdürlüğünde akarat kale

t>n u .~ ır parlarçsı zr;:t_d_e, bir parçası Konya- mine müracaatları. (633) 
dlır. Dıger parça ı sa~ştır. ---------------------
---:----~~~~~~~~~-----~~~~~~- . 

lstanbul Gümr ··kleri Muhafaza 
aat Vekaletinde • • 

kalet . fidanlıklarında retiştirilen köklü, llfılı 
"'ki merı!<a asma çubuklanl~ meY":e fidanları tü 

f~enrl oJdugundan dağıtma İşıne nihayet Verilmiş
lİ:r. 

an isteği hakkında devam eden müracaatlara 
rn··a~Ya~~laouyacaktır. Keyfiyet alakadarların ııuı. 
fun ak UZere ilim olunur. (466) 

1071 

-~------~~--=-~----~-
IRALJK KAG1R HANE 
. VE DÜKKAN 

~
taş Akaratı Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta 

A..ka rde l O nurnarah hane ile 43 numaralı dükkin 
bire e .7

1 
ve ~~2 numaralı haneler üçer sene müddetle 

1. · averı ecegınden §ehrı" halin ·· ·· .. .. .. . . uçuncu cuma gunun-
~ ıaralie? yırru gün müddetle müzayedeye vazedil

':" • ı.ııT P 0 anların şubatın 25 inci cumartesi giinü 
:: !\I üçe kadar ~ahalli tnezkürda 54 numarada mü
t::· Aymaka_ınlıgma ve Yevmi mezkıirun saat on 
··-· n on beşıne k~dar İstanbul Evkaf müdiriyetinde 
i a•llcümenine muracaat etmeleri. (450) 

l018 

'fı~tT lŞLERl UMUM MODORLOCONDEN • 
"ne· .,. ·'k" 1 · • 
• 1 ı eşrin 330 tarihli kanun hu um erıno göre tescil edilmi 1 ceıı'•k•lltTinden " Avusturya tabiiyetli C.Rumpel-Aktien J.0 ~l 

,,,.. \\f . • A-•-- ae ı 
.,,..._ 8 •serbau, Heizunga und Kanalısation - ·~en " ıirketi bu 

ot''li -;:ı~a 1·1·931 tarihinden itibaren Türkiyedeki faaliyetini tatil 
"dıı 1 dırnı;, olmakla me:zkür şirketle alakası bulunanların ıirkete 
~ lı~ M. Ti~aret Müdürlütüne müracaat eylemeleri ilin 

Ba üdürlüğ .. nden: 
100 Metre Yerli astarlık bez 
l 18 ,, kışlık elbiselik kumat 
850 ,, yazlık elbiselik kumaş 

1 O Adet Tüccar eşyasını örhneğe mahsus muşamba 
"Takas kaydile". 

18-2-933 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 14 
te pazarlık ile satın alınacağını ilan ettiğimiz yukurdaki 
eşyanın pazarlıkla sabn alınması 15-2-933 tarihine rast 
!'Yan çarşamba gÜnÜ zevali saat 14 te yapılacağından 
btİkl~!erin o gÜn ve saatte % 7,5 teminatlarile lstan

u ~u~rükleri Muhafaza Başmüdürlüğündeki aatmal
ma Otnısyonuna müracaatları. (635). 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Sokak Kapı Cinsi Tahrir ismi 

1 
No. No. 

Yenimahal e Kara kütük 129 Hane 48/1 Serpuho H. .. " " 129 Oda 48/2 ,, ,, -1 

,, " " 131 Hane 49 
"' . . '' '' Bu sene um':1"1ı ~ı?a ta~rır v_e tahmin komisyonu 

tarafından takdir edılip sahiplermin ikametgah adres
leri meçhul bulunan emlakin alel müfredat numaralari
le vazolunan varidatı gayrı safiye miktarları yukarıya: 
yazılmıştır. Emlaki mezkure sahiplerinin tarihi ilanın
dan itibaren müddeti kanuniyesi zarfında mensup olduk 
ları maliye şubesine müracaat etmedikleri takdirde mu
kadder varidatın kesbi kat'iyet edileceği ilanen tebliğ 
1 

60 588 50 219 

Harbiye Mektebine 
Talebe Kaydı Kabul 

Talimatnamesi .• 
Madde 1 - Harbiye mektebine ll§ağıdaki şartlar 

haiz Türk talebesi her sene Milli Müdafa Vekaletince 
tensip olunacak ihtiyaç nisbetinde kaydi kabul olunur. 

" A " tam devreli lise veya muadili olduğu Maa
rif Vekletince musaddak Türk veya ecnebi mekteple 
mezunu olmak veyahut hususi mekteplerde veya şahs 
olarak aynı derecede tahsil gördüğünü iddia edenler 
Maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanını mı 
?affakiyetle verdiğine dair şehadetname ibraz etmek 
ve Türk diline tam vakıf bulunmak. 

" B " 17 yaımı bitimıiı ve 22 fll§ma henüz girme-
miı olmak. . 

" C " Vücudunun teşekkülatı ve aıhhati orduda ve 
her iklimde faal hizmete müsait bulunmak " emir ve 
kumandaya sekte verecek rekaketi lisaniyeai bulunan
lar alınmazlar." 

" D " Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlak ve seciye aahibi 
olmak. 

" E " Ailesi hiç bir sui hal ve fena söhret aahibi ol
mamak. 

Madde 2 - Birinci maddedeki sartları haiz olan
lardan lstanbul'da bulunanlar her ı~ne Mart başın 
doğrudan doğruya Harbiye Mektebi kumandanlığın· 
ve İstanbul haricinde bulunanlar bulund;ıklan mahal 
deki en biiyük Askeri kumandan veya askerlik şube. 
riyasetine en geç T emınuz nihayetinde Harbiye mekte 
binde bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler. Ve 
istidalarma şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. 

" A " Nufus tezkeresi, hüviyet cüzdanı veya res
men musaddak sureti . 

" B " Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları c Aşı ve
sikası olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen 
aşı yaptırılır.» 

" C " Mezun bulundukları mektebin şehadetname 
si hususi surette lise tahsilini görüp te lise ve balCalorya 
imtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair her hangi bir 
lisenin bakalorya şahadetnamesini veya bunların mu
aaddak suretleri. 

M..-lt• ae•taı C..J•ta Köpril 

?J8Z. Şube A. s;,ıı..,.; Muhil 

Je H. Z. 37«1. 

lzMIR - PlRE - lSKE 
DERİYE POST ASI 

''EGE 14 ş Jt salı 11 
Galata rıhtım ndan. 

IZMIR - MERSiN POST 

''KONYA 
15 Şubat çarşımbı 10 
idare nbbmmdaıı kalk 

TRABZON POST M 

'' Gülcemal 
15 Şubat çar~amba 18 
Galata rıhtımın an kaU 
Dönüşte Tireboluy11 da 
ranılır. 

BAKTERiYOLOG 

Dr. IHSAN SA 
Bakteriyoloji "1.aboı ata. I 

Umum kan tahlilatı. Frengi 
nazarından (Wauennan 
teamülleri) kan küreyvab 
•ı. tifo ve ısıtma haıtalıldan 
idrar, balgam, carahat. kazı~ 
tahlilatı, Ültra mikroakopi 
aşılar istihzan. Kanda ü 
klorür, kallesterin mikdarlan 
yİnİ, Divanyolunda Sultan p,f 
lürbeıi No. 189, Telefon: 2 

J 

" D " Mektebe kabul olduğu takdirde askeri kanu
nun nizamları ve talimatları tamamen ve aynen kabul 
ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhütlü se
nedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çır· 
pmmak hastalığına müptela olmadıklarına dair talip
lerin velilerinin taahhütnameleri ". Bu gibi hastalıklar
dan, biri ile, mektebe girmezden evvel, malul olduğu 
bilahare anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve o zama-
na kadar o talebe için hükümetçe ihtiyar olunan bütün _________ , 

lıtanbul yedinci icr 
masraflar velisinden tazmin ettirilir." murluğundan: 

1078 Bir borçtan dolayı 

Münakasa Tehiri 
Bozcaada Belediyesinden: 
Kasabaya isale edileceği 19 Kanunusani 933 tarihli 

Milliyet ve Cüınhuriyet gazetelerinde ilan edilen su te
sisatı hakkındaki münakasaya talip zuhur etmediğin
den bu münakasarun ilan tarihinden itibaren bir hafta 

"ddetle daha tehir edilmi oldu~ ilan olunur. (623) 

ve paraya çevrilmesi ı 
rer yazıhane efyum 
933 salı günü saat 15 
ye kadar yeni postaha~ 
aında lhs niye hanın 
muru huzurunda paray 
leceği ilan olunur. 

Dr. A. KUT 
Karaköy Börekçi fmıu 



1 

•• 

Buhranı kaldırmıya 
Yardım etmek maksadile 

Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 
36 ay vade ile 

2 den 5 sortiye kadar küçük tenvi
rat tesisatı lcrarına karar 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

200 Ton Dizel mayi mahruku: Kapalı zarf: 20/ 
dulı Şubat/ 933 Pazartesi saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel mayi 
Bey_,_ruku ·• k ka d lı .. 1 
diğ;ıu• nun muna asası yu r a yazı gun ve saatte · 
vna edilecektir. Şartnamesini gönnek isteyenlerin her 1 

. ::,in ve takassız itaya talip olacakların da hizasında ya- . 
bulıı gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ile bir- 1

1 

k~~e Kasımpaşada Deniz Levazım Satma •• na Komisyo 
. "~g',na müracaatları. (375) . 

gel< 947 
e li · u------------------

,,.,nı lJevlet Demiryollan idaresi ilanları nun ________________________ _. 

en 
aL 1 - Eııkiıebir - Kony• hatb üzerinde Sabuncupunar 
'Jtaııyonu civarında Km. 39-700 de vaki taş ocaimdan 
ı.000 M3 

:li!, 2 - Konya - Yenice hatb üzerinde Hacıkın latasyonu 
,eti varında Km. 311 ve 305-900 de vaki tat ocaiJndan 
"Yl-000 M3 . 

.... d• Balada tafıilab yazılı balastlann kapalı .zarfla mOnakasa 
rı 25 ıubat 933 cumarteai (iin8 aaat 15 te idare merke· 

Kıde yapılacakbr. 
,füirı 
ı<etiı Tafai!At Haydarpafa, Ankara Ye Konya Yemelerinde 
eeııl' biri beıer liraya satılan tarlnamelerde yazılıdır. (452) 
e~ 1009 
•am 

·ıuzu ldarece teraküm eden müstamel çembersiz ıaç varil-
bilmüzayede ıatılacakt ır.Talip olanların 18-2-933 

al~narteıi gÜnÜ ıaat 1 O da teminat akçelerile Haydar-' .. 
'nuıqa mağavıamda iabati vücut etmeleri ilan olunur 
ilurı (517) 
e gc !122 

~~ı.--------------------------~--------

f.ı ir a at Vekaletinden: 
Mersin'de yevmiye 8 ıaat çalışmak §arlile giindc 

1 

E balye pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümigas-
E 

lda hl cihazı tesis edilecektir. Bu cihazı ıatmağa talip 
;,.~nlarm diğer tartları öğrenmek üzere Ziraat Vekile 
vene müracaatlan ilin olunur. (465) 
~ 1~ 
~h)ll ........................... ..., ........ , 
mplı ,,_ 
p11m: 
duy< 
tazil'J 

Ci 
ınan, 

nıat 

f'eiıi 
Or. 
fa:n 
mlntı 
K.,. 

'isten 
'i lkı 
nuş' 
miştiı 
yarat 
becce 
Tük 

•• 
1 
1 

Çamaşır dairesi 
Paria'in en aon moda modellerini 

muntazam- ııetirtmektec&o 

İpekiı çamaıır dairesi: 

1 - /pekiş kunıaşlarının 
nefasetini tebarüz ettirmek, 

2 - iktısadi buhran do
layısile ıztırap duyan aile
lere evlerinde bizzat yapa
caklarından daha ucuz ve 
daha g/Jzel çamaşır temin 
etmek, 

Gayelerile açılmıfbJ'. Burada 
en bealtiııden en mükemmeline 
kadar, modaya en muYafık fe
kilde Ye Paris'in en son model• 
leri üzerine her tllrlü: 

Pijamalar, aababhklar, ge
celikler, kimonolar, kom• 
binezonlar, iç çamaprlan, 
salon perd0lerl1 yatak ta
kımları ... i lah .. 

Ya Jtırabi l" rsiniı 

MlLLtYEt PAZARTESİ 13 

N z, 

ŞUBAT 

e ucuz •• o 

Son haftaiıın 
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 

GRiPE TUTULMA YINJZ 
Her 

NEO 
•abah bir kaıe 

A MIN 
aldığınızda 

Vücudünüze grlpe lm~l en kuvwtli slllhı vermiş olurstınu1.. il Jl':r 1 
ı ve KALBi KAT1YYFNYORMAZ - 6 v•l'? b<r'ik hıhıları i<tdz. 2.' 

•~"BOM ON T 1,, nin 
mev•ime mabau• meşhur 

DOPPEL BIRAS 
ÇIKMIŞTIR 

Yalnız Şubat ve Mart aylarında •atılır 
H•r ye!'d., arav•nı7. Siıtv111 37 1-' JrııR 

lacanbu1 Ötrinci ltıas ı. aırea.ncıen: 

95J 

1 Mukaddema iflasına karar verilmi~ olan Beyo~c'a 
1 Tepeba,ında Pera Palas oteli karşısında An ti~ ' e 
' Halıcı S. Hay:m Efendi hakkındaki iflasın kal:Cıına 

ı.,., ••e iflas kanununun 182 inci maddesi mUı-· e 
·- mıtlıkemece karar verildiği ilan 

ipekli 
w~~ ..... :: ... h.•.·· ""''....:.~--.,.........,_.mevsimlik kumaşlar. 

1 

İstanbul ve T rakJ 
Şeker F abrikalaı 

N. 200 - Ucuz Mallar Pazarı 12~1 
• 

(Jf]{i]Z@[J[]ilii& @j'l!JJ@Jefjil @or?o 

• 

BIQ KUMBMA 
ALlNIZ 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ol Üacil Vakıf Han fatanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye İt Bankam tarafından teıkil olunmuıtur. İdare mecll•l ve 
müdürler heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegAne 
Türk Sigorta Şirket\dir. Türkiyenin her taraf•nda (200) il geçen 
acentalar1nm hepai Türktün-. Türkiyenla en mühim mileaae•elerinlD ve 

bankalarımn aigortalarldl icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefonı fst. 20531 
894 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

AT, pullu şeker f abrikaslln 
lstanbul depolanndan ks. 
tal toz şekeri atideki fiaa 
her isteyene bin kilodan t. 
sik olmamak üzere satılı 

Kristal Toz, kiloa 
36,1s kuruş, 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi ~
şin ve mütebakisi hame 
senedi mukabilinde ödt .. 
mek üzere derhal gönde. 
lir. Depodan itibaren 1 .. 
cümle masarif ve mes'uli~t 
müşteriye aittir. Müşti 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul 
Bahçekapı 4 Ünci 
Vakıf han 4 Ünci 
kat, Telgraf ad, 
resi: lstanbul Şe· 

ker-Telefon: 
24470-79 


