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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

b 

Gene Bursa f 
Hadisesi 

Hariçte ne diyorlar? 
Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Bursa hadisesinin tahkikab 
tabii mecrasım takip ediyor. 
Tafsilabnı her gün gazetelerde 
okuyoruz. Tabkikabn giditin
den anlaşıldığına göre mesele, 
haddi zatında 'ümullü, ebem· 
miyetli değildir. Bir kaç yoba
zın, yobaz ruhlu bir kaç deli· 
nin bir nevi sar' a nöbeti ge-

l 
çirmesinden ibarettir. Faka! 
başka memleketler bu hadiseyı 
nasıl tefsir ediyorlar? 

1 Hadisenin ilk günlerin~e 
gene bu sütunlarda çıkan hır 
yazımızda şöyle demit~i":: 

- 0 Adalet divanına ıntıkal e• 
den bir mesele üzerinde .~a~la 
durulmaz. Fakat bir kaç duzme 
cahilin şuuı·suz, ınanaıız hareket
lerinin de bize ço~ 1.'ahalı?'a mal 
olduğunu aöylemelıy•~· Bız ken. 
di aramızda olup bıten şeyleri 
daha iyi biliriz, şüınullerini daha 
iyi ölçer~z .. Bu itiba~I~ hepimiz 
kaniiz kı bır kaç delının çıkardı
ğı bu hadise çok ehemmiyetsiz· 

1 
dir. Fakat bunun ehemmiyetsiz
liğini yabancılara 1'n1atmak için 
kim bilir, ne kadar dôl ve mür .. k
kep dökmeğe mecbur olacağız?" 

Hadisenin hariçteki akisle-

.±zl 

Bursa'da yeniden •• uç •• • 
muezzın tevkif idi .• e 

• ~ ·-·: • - ~ ~ - - :: . • .·• • ! . . . 

Yeniden 24 vilayette 
Halkevi açılıyor! 

19 Şubat bütün memlekette 
Halkevleri günü olacaktır 

Ogün Recep Bey bir nutuk söyliyecek 
Muazzam bir program hazırlanıyor 

}Ia~kevlerinin kü~adırun birinci 
rıldonuınü Şubatın 19 uncu &'ününe 
tesadüf ebnektedir. Bu münaıcbetle 
her yerde olduğu gibi latanbul Halk 
evinde de meraıim yapılacaktır. Brı 
yıldönümünde henüz Halkevle
ri açılnuyan viliyetleriınizde de ye
ni Evlerin kütat meruimlcri yapıla
caktrr. Ve C. H. F. umumi katibi Re 
cep Bey bu münaıebetle bir nutıık 
irat edecektir. 

lıtanbul Halkcvi 9 barı ıubeoi 
idare komiteleri dün saat 17 de Ccv 
det Kerim Beyin ittirakile bir top
lantı yapmıılardır. Bu içtimada me
rasim proğraıru tespit edilmiştir. 

Şubatın 19 unda bir piyca temıil 
edilecr.k ve bir konıer verilecektir. 

Merasimde lıtanbul Halkevinin 
bir senede yaptığı i1lcr zikredilecek
tir. 

Bir sene içinde Halkevleri açılan 
ve faaliyete &'CÇen vilayetlerimiz ıun 
!ardır: 

Afyon, Ankara Malatya, Aydın, 
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, De 
nizli, Diyanbekir, Edirne, Eıkiıehir, 
Gaziantep, Cireıun, içe!, latanbul, 
l:unir, Kastamonu, Kayıeri, Kırklar
eli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malat 

C. B. F. Unıumi KAtibl 
Recep Bey 

grn, Çorum, Erzincan, Cümüşane, 
ya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Ş. lıparta, Kara, Maniıa, Merain, Muğ 
Kanılıisar, Tekirdağ, Trabzon, Vıın, la, Niğde, Sivaa, Tokat, Samsun -
Yozgat, Zonguldak. 

Bu sefer açılacak Halkevleri de Bafra, Sinob~n - Boyabat, Antal-
ıu vilayetleriınizdedir: yanın - Alaıye, Kastamonunun -

Adana, Aka.aray, Balıkesir, Ça~ İ lnebolu, lzmirin - Urla. 

-::-- ' ' . ~ . ._ . -... • • • ' 1 i : •. ı.-. . . , . 

Gazi Hz. 4'i İntihabı tazelemekten başka hiç 
~of:u!E;:::~:y:,,:{~ bir çare kalmadığı anlaşıldı 
olmuflar, akfama kadardı
Janya çılunamtflardır. 

Dün bazı zevat saraya gi
t! erek defteri mahsusu im
zalamak suretile Gazi Hz. 
ne arzı tazimat etmiJlerdir. 

ı Rey verdikleri iiô.n edilen bazı hakemler Nazire' 
Hanıma rey vermediklerini açıkça söylüyorlar 

,,. ,,. ,,. 
Dün gece Gazi Hz. Ar

navutköyündeki Boslor Pa
lasa teşrii ederek bir müd
det istirahat buyurmuşlar
dır. 

• içine düşülen son vaziyet Nazire H.ın aldığı 
zayıf ekseriyeti de filen kaybettirdi 

Bursa 
Hadisesi 

3 müezzin daha 
tevkif edildi 

Tahkikat evrakı 
yarın müs

tantiğe veriliy~r 

Güzellik müsabakasına ait müna-1 
k&falar harar~tle devam .ediy.or. ~~-ı 
sabakayı tertıp eden rcfıkınuz, ıı.in 
heyetinin ckıeriyetle verdiği kararın 
değittirilmiycccğinde ısrar etmekte, 
ve buna mukabil birçok hakem
ler ve halk tarahndan yapılan 
kuvvetli itirazlar karııaında, iı, bir 
çıkmaza girmit görünmektedir. 

Bizzat Cümhuriyet refikimizin de 
beyan ettiğine göre, latan bul güzeli 
intihabına jüri heyetinden 31 aza iı
tirak ebniştir. Nazire H. ancak 16 
rey almıştl1", yani ıcçmeye iıtirak e
den hakemlerden ruıfından yalnız 
bir fazla rey alabilmiştir; ki her 1ey
den evvel bu adet, müıaviye yakın 
çok zayıl bir ekıeriyettir. 

H4aıit Bey tehıar taozlh 
ediyor 

Nazire H. a tty verenler arasında 
hulunduklan yazılan hakemler meya 
nmda Abdülhak Hamit Beyle Lüa
yen H.ın da isimleri ilan edılmiştir. 

Abdülhak Hamit B. dün bize te
birimizden, telefonla) - Maz- lefonla ıunlan aöylemiıtir: 
nunlar hakkındaki tahkikat "- imzamız orada hakem ekıcri-

BURSA, 13 ( ."fususi muha· 

• k .J k"k' i 1~tinin bulunduğunu tasdik ediyor, 
bitmıf evra ın son a ela tel ı ı Yo'·-- N · H · · · timaJ dilmi" . ...,. azıre . ıçın ıı e ı 

ne başlanmıştır. Bugün kım· 
ae dinlenmemİftİT. 

• 

rini itte almağa batladık. Sof. 
yada çıkan La Bulgari gazete
sinde bu münasebetle başma· 
kale İntişar etmiştir. Bu ma· 
kalede, hadise olduğundan bir 
kaç misli fazla izam ediliyor. 
ilave edelim ki, nimresmi bir 
gazete olan La Bulgari'nin 
memleketimiz h.11kkında cüm
huriyet rejimi hakkında menfi 
bir hükmü, fena bir noktai na· 
zarı Yoktur. Bursa hadisesi gi
bi, ehernrniyetsiz vukuat üzeri
ne dostlarımızın, iyiliğimizi 
istiyenlerin bile neler dütündü 
ğünü, ne endişelere düşüldü-1-===========================--

Muzaffer Beyin yerine Kon
yadan gelen Sadeddin Beyle 
muavin Fahri Bey aabahtanbe
ri tetkikat ile meşgııldurlar. 

Köy imamlarından birile üç ki
fi daha tahliye cdilmi~tir. Bu· 
na..mükabil Sii7 yman, maran· 
goz Mustafa, kahveci Osman 
uimli üç müezzin daha tevkil 
edilmiştir. Bunların suçlan ra
mazan sonunda kendiliklerin
den ezanı ilkönce arapça oku
malantlır. 

Feriha H. annesinin o~ erkek kardeşinin arasında 
ğünü bilmeliyiz: 

La Bulgari refikimiz hülii
aaten demek istiyor ki; 

._Buna hBdİ!\ İ; Şeyh Sait ve 
Men~men İsyanlarının dev11.mın
dan ibarettir. Bir rejimde tatbik 
edilen tiddetin derecesi ne oluna 
olsun, eski an'aneler mutla.ka ha· 
ki kalır. Kemalist Türkivenin 
liyik ve modern hareketlerine 
kArfı, eıtki Tiirkiyenin rl~ mücade
lesi devam ediyor. Vaktile istik
lal mahkemeleri, tesirlerini yap. 
huş, eski ka!alı~.a~ ıindirmişti. 
Bu, aldatıcı bır sukut idi. Nite-
kim, fevk,.lade tedbirler kaldm
lınca fenalık yeniden baş göster
di. Bursa hadiıeıi anlat.yor ki 
Türkiy~d" irtica tef.tikesi kül al'. 
bnda aaklrdl1". 

Bunca tahk;kat ve takibata rağ
tncn, hadise hali &'ayrika _ 
bili nüfuz m~lıİ\'etini muhafaza 
ediyor. o .. hilde bu gibi zihniy .. ı
lerle, buna benzer hadiselerle 
tniicadele me.,burivcti: korkulur 
k~ Kemalist Türkiyenin hariçteki 
faaliv .. tini sarsıntıya uğratrr. 
t.!emleketin imar ve inkişafında 
larledilecek enerjileri böyle ca
~ilane hareketleri aöndünnek yo
Unda harcamak yazık olınaz 
<ııı?" 

Zahiri vaziyete bakınca, 
tııeaeleyi hariçten ba,ka türlü 
:"iita!eaya imkan yoktur. Her· 
t"'; aaıl hakikatle temas ha· 
h~de değil ki, işi olduğu gibi 

•lain ve öyle mütalea etsin. 
~ııun içindir ki Türkün en mü-

!trı vazifesi; yabancılara bu 
r"bi hükümleri verdirecek se
d I> -Ve vesileler -vermemek ol
ı 11ğunu söylemeliyiz. Bunun
~ beraber hadisenin hariçte 
clı~ tnübalağalı, tümullü alın
~ ~ı muhakkaktır. Bursa hadi
t.\ •ınj Şeyh Sait isyanı ve batta 
lıı "11eınen i,ile mükayeae et
lıı~kte -ve bunlar arasında bir 
ı.:~'aebet tasavvur etmekte 
lııc et olmaz. Vakıa bütün bu 
t,&k~lelerde ayni karanlık ruh 
t,11 •• llldir. Ancak mahiyet iti
fıı.rk " aralarında da büyük 
diıı -Yardır. Buna hadisesinin 
ıne.:l"•~leainden ziyade ~İr dil 
•ıq · eıı olduğu da ayrı bır bu
ib11J"~lir. Öyle cahiller var ki, 
dil iİtııı, namaza davetin öz 
rell:ı.i" Yapılmasına akıl erdi· 
kik11ft0 rlar. Fakat bir çok ha· 
C:eltler~'" gibi bunu da öğrene. 

le ı tnuhakkaktır. 
~ket~lllalist rejimin bu ınem· 
a 1111111~ t~rn bir istikrar halinde 

h~•sıı.ı uguna tüphe yoktur. 
ilci" a oldugu· "b" • • b 1•cler· •. .ıı ı arızı azı 

il> ' reJımın istikrarına 
evarnı 6 ııııa ••hilede) 

Sanayi ofisi ve Kredi 
bankası işe başlıyor 

Devir muamelesi ikmal edildi 
vekaletten emir bekleniyor 
Sanayi ve Maadin Bankaımm 

yeni tetkil edilecek Sanayi ofisi 
ve kredi müeaaeıine devri ile met 
cul olan komisyon itini bitirmiı 
ve komisyon reisi olan Ticattt u• 
mum müdürü Naki B. raponınu 
lktıaat vekaletine göndermiştir. 
Komisyonun yaptığı iş, ıimdiye 
k•dar Sanayi ve Maadin Banka· 
~rna ai< olan itleri, Sanayi ofisi 
ı~e KreL.ıi müeııeaeıi araaı~da tak 
~~ etmekten ibarettir. Yeni lef
'-~ atm hugiin iıe hatlama11 mu• 
... rre "d" r ı ıııe de, bu huausta lktı• 
~t ve!<aletinden hiç bir emir teb 
lığ edılmemitt"ır B "k" .. S . · u ı ı mueaaeae 

1 
andayı ve !Y'aadin Bankasının hu· 

un uğu hınada kal ı.. h" .. k d aca..., manın 
uda~) atkıt. a Sanayi ofisine tabıİs 
e ı ece ır. 

Sana!.i .:"':. Maadin Bankaaı ...,. 
ınum mudunı Sadettin Bey h 

•--d" • an• 
kanm esasen ""' ı •tleri ile met-
pl oldutundu, hhunda':' aonra bu i
tin bir kat • a a .~ev11 ':" inlütafı· 
na çalıııldıgmı aoylemııtir. 

Ticaret Umum MDdDrD 
Nah/ B~u 

l,ten elçektirilen müdtleiu-
(Dnamı 6 IDCI ..ı.;fed•) 

Makedonya 
Meselesi 

Bin murabba• Sof
yada toplandı 

SOFY A, 13 (A.A.) - Bulga
ristan Makedonyalılarmın kanu
nen tanınrrut olan bütün teşki· 
.atlannın kongreai dün açılınıı· 
tır. 

Bu kongreye talcn'ben ıooo 
murahhas iıtirak etmiftir. 

Son &'ünlerde müıtakhel bir 
Makedonya cümhunyeti ilan edi. 
leceğine dair ortaya bir '-lwn 
f8yİalar çıkanlmıf idi. 

.. 
lzmirde isim değiştir-
me hadisesi nasıl oldu 
Mahmut Esat Beyin beyanatı 

Adli takibata lüzum görüldü, 
Uşakl zad~ Harfi Ziya Bey gençler katakolda 
~~:::.ı~r:_.~e arkadaılanm hunu cümhuriyet marşı söylediler 
iki 
H~1i.t B. i~dfikrih·~::." cnhiyi ç....., lZMIR, 13 (Milliyet) - iz. daki irticaı tel'in maksadına 
guze ın yenı en a.ı<em uzuruna . .. dd • • • 1 · f h k • d b ka b" çıkanlmasıdır. Abdülhak Hamit B. ınır ınu eıumumıaı genç erın matu are etın en a' IJ' 

in kendiıi ve arkadatlan namına aöy 
1 

dünkü tezahürab hakkında fU teY değildir. 
!ediği bu ıö:ıl.,.., Nazire H. in birin- beyanatta bulunnıuttur: Ancak iakeledeld ve diğer 
cil.iğ~ intihabı netices~ üzerinde ~~ - isim deği9tirme hadisesi yerlerdeki levhalarm deği9tiriJ 
"!ühım ıu~tte mueuır olmak. tabıı- haddizatında gençliğin Bursa- co ...... ı ma oahifedo) 
dir. Fılbakılca, 31 ttydcn Nazıre H. 

Nafi Babanın ruhuna 
açık mektup •• 

Yazan: Aka Gilndüz 

Dahiliye nazın, bu ıayia lan 
tekzip etmektedir. Şimdiki kon. 

~ grenin yegine gayesi, Makedon
' 1 ya muhacirlerinin müttehit oldı.J(. 

Faziletin, hakkın, 
taparlıjın lıendiai olan 
!.al 

hakikate ı umar mı.tın ki unin uu/Iİli to
Nali ba- rununa dil uuıtayım? 

Türk Boğaziçinin temi• ha
vası içinde, hisar tepelerinin ye
fil gölgelerinde inşanlaşmıf bir 
nur Bibi tam insanlık deraini ham 
insanlığa ölünceye kadar veren 
Nafi baba! 

Orıada Türk milldinin rcref/J 
rahaiyeti meuzuu bah•olacağı ..... 
man ne kadar dikkatli dauran· 
mak. lôı:tm geldijini benden iyi 
bilirsin Nafi baba! 

Erzincanın kurtuluşu tesit edildi 
~ün ~rzincanm kurtuluş bayramı idi. Bu münasebetle ıehrimiz· 

dekı Erzıncanlılar Halkevinde toplanarak büyük merasim yapmıt
l~rdır. Meraaime aıkeri ';"Üzika da iştirak etmiştir. Merasimde Er
zıncanın kurtuluşuna d":ır heyecanlı hitabeler irat edilmiş ve men• 
kıbeler anlatılmıştır. lçtımadan sonra Erzincan Belediyesine tebrik 
telgrafı çekilmiştir. 

J lannı göıtermektir. 

Celal B.in 
Tetkikleri 

Dün ihracat ofisin
de meşgul oldu 
lktıaat Vekili Celal Bey dün ikti. 

sadi mehııfilde ziyaret ve tetkikleri. 
ne devam etmiıtir. 

KonsProsluosr MDdürü 
Yusuf Ziya Bey 

lehinde iıtimal edildiği ilan olunan 
16 reyden biri de Abdülhak Hamit 
B. inki olduğu yazılmı1tır. Hamit B. 
İıe Nazire H. a rey vermediğini SÖy 
liyor. Şu halde, Nazire H. ın 16 reyi 
15 e inm•ktc, hu da bir tty fazlaaile 
temin cdilmit gösterilen çok zayıf 
ckıcriyetin de hakikatte mevcut hu-

' lunmadı~ını göatcrmt.ktedir. 

ihl güzelden biri tekrar 
seçilmeli 

Celal Bey dün 
öğleden ıonra ih
racat ofisini ziya... 
ret etmiı ve bura
da uzun müddet 
m01gul olarak ih-. 
raç işleri üzerinde 
izahat almıştır. Cene Nazitt H. a pY •erdikleri 
Vekil Bey Ofiste yazılanlardan Lü•yen H. de birinci 
bazı zevatı da ka- defada Feriha, ikincisinde Nazire H. 
bul ederek görüt- lann fazla rey aldıklarım ıöylcmekte 
müştür. Vekil Bey dir ve bunu Halit Ziya B. le diğer 
ayni zamanda Dör 1 birçok hakemler de teyit etmel<tı>-
düncü Vekıf han CELAL BEY l dir. Hakemlerden Nazire H. a rey 
içinde b:'lun.a~ Ticarc! mü~ürlü~ü verdiği ilan edilen Va-Nu B. ise ne 
ve Oda ıılcnm de tetkik etquılcrdır. (Oe .. mı 6 ıncı Mhifede) 

lıittim ki Nazire bacı, Nnİn 
torunun imif; yani benim Je ma .. 
n~ui euladun, maneui kUJ karde-
ıım •.• 

Geçen ırec:• ben ona çok incit· 
tim. Amma taaauuur eJemiycce
lin derecede incittim. 

AzUı faziletli, necip torunun• 
dan deiil; Hnin ruhundan al di· 
!erim. 

Ben buna fU cıe:ya bu mak
•aıla yapmadım. Bütün ömründe 
aenin yaptığın gibi yaphm: Bir 
halısudıiın önün-.. ıreçmek llfl bir 
hakikate hizmet etmek için. 

Bu incilifim şahıi d"ğildir, hü. 
cumum ııe hallun coıkunluiu Na• 
.zireye, 6allığına, faziletine, flÜ· 
zelliğine karrı değildir. 

(Bu toprağın kızları) nı ya• 
zan ben, (Sokak kıı:t) nı yazan 
ben, (Çapkın kız;) ı ve (Kokain) i 
yazan ben, Köy kızı ( Ayıel) i ya
zan ben, fyi karakterli, temiz gü
zel Na~ide Safl .. ti müdafaa eden 
ben, nihavet bütün uatan kızla· 
nnm haklan, iyilihkrl için göz 
nunı llfl ırönül döken ben.. Hiç 

Ortada bir halı, bir hakikat 
ue bu milleti l~•il meıızuu hah· 
•olurken, .en de orada balunuzy
dın mutlaka içinden olduğun o 
halk ile onan hakikat lerciimarılı
lını eden bana hem.n hak ocrir
din. 

Bu bu Üç nol.tayı mahFn• tat
mak için, bu üç noktayı hiçe .,.. 
:yanlara hücum ettim. 

Vaziyetin Myrİ itibarileclir ki 
o~iz torunun incitilmif mevlıie 
düftü. 

Ben de o tepelerde büvüdüm 
NaF/ baba/ Torttnuna söyf, l>ana 
Jarrlma!<fn, <'ÜfllıÜ b .. n büvük 
kalr>li büyük babaaı gibi harekd 
ettim. 

s .. nln alfına ve nıhana .. ~a
rak küçük kt• kardefİme d~ 
ki: 

Daim11. te-rn;-.. tlaima ,.,;~ı 
Nazir,,,! 5,..,; aoktakltrn bn•~.,,lı 
haoaJan tlaima teml.z b~..-ril=ini 
nvınp karlm-mak lcin büvülı ha· 
ban P"ibi bir laz:ı~i hamre!ltİ IMş~ 
,..,. · Bir tefe/on iıtila•ı ile tep bu 
İ.fi b"cım 1 

S"na v~ •e~len öh;.ir kızlara 
ue bütün Türk kadınlıitına en de
rin saygılarımı ıunarını 
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Tariht tefrika: 97 

93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
Mitat Paşa Babıali'de 

içtima istiyor!. 
Gözler, Mitat Papdan Ha

ı:.n Hayrullah Efendiye dön
rnuştü. Şehisli.m Efendi, cüp
pesinin içine doğru büzülerek, 

• tih ek bir ıeale ıöylemeğe bat
ıl lad•: 

fendi Hazretlerine cümle vüke 
la tarafından tebliğ ediniz. Bu 
gece kendilerini sarayda bulun 
durmayıruz. Yarın sabah er
kence Hırkai Saadet danesine 
getiriniz. 

Diye Wimat verdi ve ayağa 

H 
Feyezan, 
Zelzele 

Çin gene bir afet 
geçirdi 

LONDRA, 13 AA. - Daily Eıı:
pres'in Pekin muhabiri bildiriyor: 

Garbi Kan-Sou'nun dağlık mm
takası müthiş bir zelzele ile harap 
o!muttur. Zelzcl den bu mmtakanın 
diğer eyaletlerle münakale Ye müva 
sala11 kesilmiştir. 

Zelzelenin neticeoi olarak vukua 
gelen feyezanlardan birçok kimseler 
ölmüştür. 

- Sultan Murat Efendimi
zin müptela oldukları illet, şer' 
an <'Ununu mutbik denilen cin
ııeti daime halidir. Bu gibi ak
li tasarrufu imkansız bırakan 
bir illetin vücudu ve tifasm
dan ümitlerin inkitaı halinde 

kalktı. 
Bütün vükela ayağa kalkb- TUCUMAN (Arjantin'de) 13 A. 

b 
A - Burada ıiddetli bir zelzele ol-

lar. Redif Pata da astonuna muştur. Binaların sarsılmağa baıla-
dayandr. Yan ayakta, yarı o- dığmı duvan halk . bulunduklan yer
turmuf bir vaziyet aldı (1) lcrden dı~anya fırlam'flardır. 

' lmamülmüslimin olan zabn 
uhtesindeki akdi imamet bitta
bi münhal hükmüne girer. l,te 
hükmü ter'i budur ve buna da-

Mütercim Rüttü Paşa, meclisi : l nsanca ~ayiat olduğuna dair hiç 
vükelayı tatil etmeden evvel, bir haber ııelmemiıtir . 
ayakta Damat Mahmut Paşa- IJaşka ;ıerlerde 

ı ir fetva emanetinden fetvayı 
terife dahi verilmiştir. 

Mitat Pqa, riyaset tavrile 
huzara bal:tı. 

- Ne buyuruyorsunuz? 
Serasker kaymakamı Redif 

Paşa kısaca cevap verdi: 
- Ne diyelim? Kader böy

le imiş! Cenabı Hak yeni pa
'dişahımızm kudumımu müba
rek etsin. 

Damat Mahmut Paşa, yüzü 
• sevinçten gerümit olduğu hal

de, seraskeri teyit etti: 

- Sultan Hamit ban hazret 
len cidden rütl ve dirayetle 
muttasıf millete muhip bir zat 

ec brlar. Bu nazik ve tehlikeli 
e zamanda makamı hilafet ve 
•aı aaltanata zinet vermeleri in-
1u ilah memleket için de fay-

dalı olur. 
ı Hariciye nazm Saffet Pa

ıal f& yüzünü bUJ'Ufturup duru
nu yordu. Mitat Pqa kendisine 
3u bakınca: 

~ e ı ...,, 
1 ~h 1 .a 

ı .... nt 

- Zaten süfera dahi her gün 
yeni itimatnamelerini huzuru 
şahaneye arz için gün tayini
ni sonnaktadırlar. Hele Rus
ya elçisi namına maslahatgü
zarı kısa günde üç defa ben-
denizi taciz ediyor. Tebeddül 

J :ı:aruret halini almıftır. 

ya tunları söyledi: 
- Şehzade Hazretlerinin 

malWnlan olsun ki vükela bu 
karan kendilerine hizmet için 
ittihaz etmediler. Mücerret 
hükmü kader eaeri olarak Sul
tan Murat Hazretleri ifakat 
bulamıyacak surette hastalan
dıklarındandolayı kendilerinin 
veraseti metrualan hakkını 
yerine getirmek lazımdı. 

Mütercim Rü•tü Patanın bu 
sözleri, Damat Mahmut Paşa
nın ba~ına bir kova buzlu su 
gibi döküldü. Bütün vükela da 
hayrette kaldılar. Sadrazam 
yann eteğini öperek paditah 
diye itaat edeceği adama kar
tı üstün gibi liıan kullanryor
du. Serasker Kaymakamı Re
dif Patanm dayandığı baston, 
elinden kaydı. Gürültü ile yere 
düttü. Kendisi de koltuğa da
yandı. Yanındakiler bastonu
nu verdiler. 

Vükela Meclisi dağıldı. .• 

• • * 
Damat Mahmut Pqa, Babı-

aliden çıkarken, Redif Pataya 
sokuldu: 

- Bendeniz saraya gidiyo
rum. Efendimizi bu gece işan 
tatında Pcrestu Kadınefendi
nin konaklarına götürürüm. O 
raya muhafız olarak bir müf
reze asker 've zaptiye izam bu

ROMA, 13 A.A. - Floraoce eya
letinde Prato' da dün bir zelzele kay 
dedilnüştir. Zelzelenin merk~ Pra
to'dan 65 kilometre uzaktadır. 

Cenevrede 
İki tez 

Müzakereler mühim 
mahiyet alıyor 
CENEVRE, 13 (A.A.) - Si

lahlan bırakma konferansı umu
mi komisyonu, konferanıınm ö
nümüzdeki çalı9ma programı hak 
kında bir karar vermek Üzere bu
ııün toplanacaktıT. 

Komi.ayonn, l!eçen hafta di
vanda oldufu ııibi, iki tez karşı· 
aınd a kalacağı tahmin edilmek 
tedir: 

Evvela ordu mevcutlan meae 
lesinin tf>tkikini iltizam eden Fran 
aız, lngiliz ve Amerikan tezi. 

EvvP.IA harp levazrmı mesele
sinin tetkihini iatiyen Almanya ve 
ltalyan tezi. 

Ahval ve 9eraitin tesirile ve 
Alman hüldimetinin &On zaman-
11\rda harici ht:'•usattı•ki ıron teza 
hürllh dd yuile müzııke...-J.,r pek 
mühim bir mahiyet alacaktır. 

Fransada bütÇe 
müzakeratı 

da Diye reyini verdi. 
'''" Mitat Paşa, batka bir mü-

1 bir talea irat edilmediğini aörün-

yurmaruzı ve bu geceyi de za- PAR1S, 13 AA. - Meb'uaan 
tı devletinizin de orada geçir- meclisi sağ ~enah ıı_nıpl~ murah· 

• • • d • A 1 hasları, Maliye Encwncm tarafından 

j ~ D menızı rıca e erım. sa eten kliE -~il . 1 20 000 fran 
ce: k 1. - . . k d' tc .,.. mıı o an ve , ıı• 

- Uıulen aeras er ıgınız mu arrer ır. 1 en vaıidatlar için fevkalide bir re 
bet 

m•••levi reye D d' geç db' · · .. 
d

• ~ '· e ı. resim ihdas eden te ırın yerme mu 
vaze ıyorum. .. · Redif Patanın etekleri zil tekabil fedakirlıklara musl•mt bir mp 

Diyerek, en küçük rütpeli- çalıyordu. Hemen Ser:.sk;or metin vücude ııetirm!tlerdir. 
den ba,lamak Üzere, birer bi-

b k 
Kapısına gitti. Verdiği emirler Meb'uıan m~lisi, fimdiye kadar 

rer er esin reyini sordu. · d 42 • ile en gu"'vendig"i bir bölük Ni- mali projenin SO maddeaın en •· 
Meclis müttefikan: k"k · · ,antıı.tına gittiği gibi, Zaptiye sini tel ı elmıfbr. . .. 
- Tebdili aaltanat zanui- Nazırına da haber göndererek Müzakerat uz:-ya~ gıbıdır: .. 

( dir. Zaptiye kuvvetinin de muhafa 1 Meclis, aoıyalıs~enn .. bamılirun 
Kararını verdi. t . tt' G e olu ! iımi yazılı esham ıhdas ıçın yaptığı 

· ""' Şurayı Devlet Reisi, bunun zasın~ emın e ı. ec ne:" teklifi re:!detmiıtir. 
~ reiı zerine: kendı de Perestu Kadınefondı-
~; - Müsaade ederseniz Sadra nin (2) konağına koftu. 

• ınim zam Pap Hazretlerini davetle Damat Mahmut Pa,a, Babı-
K• kararımızı kendilerine de arza i.liden doğruca Beşikta, sarayı 

delim. na gitmiftİ. Yeni padişaha 
Dedi ve birzat teneffüı o- vükelanın kararını anlattı. En 

dası kapısını açarak Rü,tü Pa- büyük himmet ve gayretin 
taYa i,aret etti. kendisile Redif P114Adan ııeldi

Mütercim Rüttü Pap, göz.. ğini, Mütercim Rüttü ve Mitat 
teri hala yaşlı, mendili hii.la e- P~ların güclükle kandırıldı

e>• !inde olduğu halde, salona gir- ğıru anlatmaktan da geri dur-
madı. Nihayet, 

di. Mitat Pata kendiaine kara- S 
n anlattı. - adrazam da bu gece sa-

/1. - Ne çare? Hükmü kader r~.yd'.': kalmamanızı münagip 
lnru gorduler. Tensip buyurursanız 
olm böyleyınit ! bu gece Perestu Kadın Efendi 
tin Sadrazamın gö:ı:~ları için Hazretlerine gidelim. Redif 
Bur de ııöylediği söz, bundan iba- Pa,a kulunuz da gelecek. Aa-
:,; retti. Sonra mütercim Rüştü k~r ve zaptiye emniyetinizi te-
ıars Paşa: mın edecekler. Yarın erkenden 
.,,iZ' - Pekala. Bu emrihayrı ne Topk:"pı sarayına gideriz. 
Hal ıııretle ifa edelim? Dıyerek Abdülhamidi kan-
küTI Diye sordu. Mitat Pa,a: dırdı. Hep birlikte arabalara 

G - Efendim, zaten Sırbistan binilerek Ni,anta,ına gidildi. 
ınaı m selesi ortada olduğundan Perestu Kadınefendi, evlat 
te yarın Sırp meselesi üzerine bir yerine koyduğu ,ehzadenin cü 

'ıalk mecli'i umumi akti mukarrer- lus etmek üzere olduğunu çok 
mış dir diyerek bilcümle ulema ve sevinerek öğrendi. Redif Paşa 
nlşt mansup ve mazı'.'il vüzera, üme da gelip cemiyete iltihak edin
~=: ra ve ricali Babıaliyi davet e- ce geceyanıına kadar, ileriye 
für deriz. Bizler de Sultan Hamit ait müzakereler içinde vakit 
rııır H zretlcrinin Hırkai Şerife da geçirildi. 
dair iresinde bulundukları sırada Abdülhamit, arbk tahtın a
tatb Topkapı aarayına gideriz. Ba- vuçları içinde olduğunu görü
~z.J bıaliye gelen erbabı ,urayı o- yordu. Şimdiye kadar sağa, so 

Sofya belediye 
meclisi 

SOFY A, 13 A.A. - Mahkemeler, 
ikinci defa olarak, Sofya belediye 
intibabahnı tasvip etmiştir. '1."..aama
fıb, intihap edilen 19 komünist aza. 
dan yalnız dördü belediye meclisine 
ııirebileccklerdir. Çünkü mahke -
me, gayri kıuıuni te;kilatlara men
sup olan diğer 15 inin intihap maz. 
bat:danm taodik etmem.ittir. 

Meclise ııirccek olan 4 komünist 
azanın da i tifa etmeleri muhtemel-
d~ • 

Bu takdirde m~lisin ayn azası 
bile bulunınıyac:ık TC binnetice fes
hedilerek yeni İntihabat yapılacak
tır. 

tı. Kendi etrafında kuvvetli 
bir kamarilla Jwnn;ık istiyor
du. Redif Pap, ordunun bqı 
aıfatile hem saray kamarillaaı
na, hem de Seraskerkapısma 
bağlanacak, Damat Mahmut 
Pa,a, aarayla serasker ve hüku 
met arasında i,liyecekti. Da
mat Pqa, kendi damadı olan 
Bahriye Mirlivası fngiliz Sait 
Patayı da ileriye sürdü. Şimdi 
bir de ba,ki.tip lazımdı. 

(Devamr var) ------
(1) Redif P"'a Yemende bu 

lunduğu sırada ayağında çı
kan bir çıban yüzünden topal 
kalm11tı. Hayvana binemez 
bastonsuz yürüyemezdi. ' 

(5) Perestu Kadınelendi, 

DERLER 
Dünya nasıl 
Düzelir? 

Bitlerin 
İstedikleri 

Lehktan için bir 
harbe muadildir 

Amerikan azasın
dan M. Borah'ya 

göre bir plan VARŞOVA, 13 (A.A.) - Ga· 
zeteler, M. Hitler'in Sunday Ex

LONDRA, 13 (A.A.) - Nev- press muhabirine yaptığı beyanat 
yorktan Daıly T~lcgraphe'a bil- hakkında bir takım mütalealar 
dirilıyor: Tiirübnektedirler. 

Amerika ayanmdan M. Borah, GAzeteler, Alman batTekHinin 
iktıaadi harbe bir nihayet •ermek beyanatının, diğer bir çok eaki 
için bir plan yapmııtır. Bu plan beyanatlar ııibi, Alman mütale
~udur: batının kat'i ve ıedit bir ifadesi 

1 - Alton mikyasının yeniden olduğunu bildinnektcdirler. 
tesioi. Kurjer Warzawski, yazıyor: 

2 - Bevnelmilel itilafnameler Lehiatan'nın nazannda bu ka-
volu ile ııümütün ıark memleket- bil tal • pler, bir harbe muadildir, 
İerinde mütedavil para haline ge Le! milleti bütün ll!'ayretlerini bu
tirilrne•i. na hasredecektir. Pomeranya, I..e-

3 - 'lilahlarm miihim mikdar- histanda kalacaktır. 
da ve fili olarak tahdidi, Hükumetin naoiri efkan olan 

4 - Memnuniyete f&yan Ye de- Expre11 Poranny, bilhassa fÔYI• 
vamlı bir hal """'ti bulmak mak· ı diyor: 
aadih beynelnıilel taahhütlerin Hitler, Alman milletinin ~llZ&• 
devleılerc• mü•tereken tetkiki, n dikk,.tini hi••.,tmekten halı k"I 

5 - Sovyet Ruayanın tanınma• mıvacağı bir t,.knn hıoval inki
sarlannclRn çeTirm..,k için hl1dut
l~nn v .. niden t .. •h;h ve tahdidin
den 1-· ı, ... tmekteclir. 

... 
6 - Gümrük tarifelerinin indi· 

rilmeai. 

Patlayan 
Gazometre 

Kazanın sebebi zel
zelenin hasıl 

ettiği bir yankmıt 
NEUNKIRCHEN, 13 (A.A.) 

_ Pazar ııünü 100.000 den fazla 
insan felaketzede mahallenin 
etrafında toplannıışlanlı. Fa· 
kRt bunlardan ancak pek an 
ya~nı ma~al!ine yaklaşılmasını 
meneden pol11 kordonlarını geçe
bilmi,tir. 

AıoonTak taktir kulesinden 
'1 d artık ye•" unıanlar çıkmakta 

ise de 8 benzol lnılesinin b..tar
yaaı henüz faaliTet halindedir. 

lntihabat>lln aonra gÜzel .., 
müe•~ir nuttı1.t1,.,. d~"; P."eçecfl'k 

've AJ,.,,.n milleti ba'v"lclld.-n ,.ı.,. 
"'ek ve ;, istiv.-.:ektr, halbnM Fit 
'""- bunlan onlara veremİyecek
tir!' 

Yeni nıDsatfenıeler 
BERLIN, 13 (A.A.) - Siyasi 

nümayişler dolayıaile dün Alman 
yanın bir çok tehirlerinde kanlı 
hadiseler olmuştur. 

Stuttııart'da bir içtiınaın niha 
yetinde milliyetçi aosyaliatlerle 
komünistler çarpışnu~lar, revol
ver - bıçaklarla biribirine ııir
mi~lerdir. 

Yedi kiti yaralanmııtır. 
Eisleben'de komünistler, ko

müniat frrk11.aı binftsmın önündPn 
l'eçen Nazilere ateı açmı41arclır. 
Bir ölü, 15 yaralı vıardır. 

Jehol'de 
Hazırlık 

Yeni bir muharebe 
ihtimali kuvvetli 

Etfaiv• ehadı, durmak11zm 
bunlardan birinin luplnnnızı bir 
h,.Me bulunan oco.~1 m •e ııa:z 
k"rbonla !ulanıaktadrr. Bu ku· 
lenin , ..... elı .ateı tar,.fmdan tah
rip ,..ı:tir eilılmez rıkılmall muh 
temeltlir. Yeni nM,lar çıkanl
m,. olduf"na dair hiç bir haber 
yoktur. Simdi at~s.in raznmPtre• NANKIN, 13 (A.A.) - M. 
ye sirayet .,trneaıaı., aeb .. M. 7 Soong, Reuter muhabirine yaptı• 

ku 1 tı beyanatta ıu .özleri aöylemiı· '"b"tt" vn a re e11 ve hütnn 
'hrre h,.v-zaaırula a7. ~nk şidtl .. tle tirı 
hl••etlilmi• ol"" ""'~ele dola;,>· "Cin hükUmeti, Japonyanın 
.n .. vUent1e gel .. n hlr ~o.tl"k oı. Jehot eyaletini iıtila tehdidinde 
dugu" tahmin ohmınatkadır. buluomaamı büyük bir ciddiyet 

ve ehemmiyetle derpİf ebnekte 

__ .,.._ ____ -~ -----.--

D 
Dünya ticare inin tek· 

rar canlanması için 
• 
lngiltere - Amerika iktısadi 

meseleleri görüşecekler 
M. Mac Donald'ın beyanat. 

LONDRA, 13 A. A. - M. Mac Donald Avam Kamara
smda sorulan bir suale fU cevabı vermittir: 

"Daha evvelce de bildirdiğim veçhile Amerikan ve ln
giliz Hükumetleri arasında harp borçlan hakkında yapıla
cak müzakere üe birlikte iki hükumeti kartdı!dı su -ette ala
kadar eden ve bütün dünyaya şamil olan ikbsadi meseleler 
hakkında bir müzakere yapılmaaına razı olduk. Bu ikinci milza 
kere bütün dünya ticaretinin tekrar canlanmaaı ve refahın av
detini kolaylqtırmak maksadını gözetecektir. 

"Harp borçlan meselesinin halli, bahsettiğim ticari can 
lannıa İçin en esaslı bir tat1 ise de tetkikine ba,lanması la
zımgelen batka bir çok iktıaadi ve mali unsurlar daha mev
cut olduğunu biz daima tanımış, takdir etmitizdir. Bu amille
rin teair daireıi hakkında da Amerikan Hükiirnetile fikir 
teatisinde bulunmaktan bir memnuniyet duyacağı:.: . ., 

M. Mac Donald sorulan bafka bir suale verdiği cevapta 
da fU ıözleri aöylemittir 1 

"1 ·1· . , ngı ız murahhaı. heyetinin gözeteceği maksat tam bir 
ıttıf~? ve ~enlcli bir surette i' görebilmemiz için Ameri
kan Hukfimetile tahai bir temas temin etmektir. 

"Muayyen ve sarih bir itilaf huıule gelmesi lazım oldu
ğunu iddia. .et'?iY_?nım. Fakat bir anlatma neticesine varma
dan evvel ikı hükumet .tarafından kar'ı konması icap eden 
çok mühim bazı meseleıcri tetkik suretile ahenkli bir surette 
it görmek imkinını elde edebiliriz." 

Meclis reisi Istanbula geliyor · 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazım Pata Hazretleri bir kaç gün kalmak üzere çartamba 
günü lstanbula hareket edecektir. 

Birinci umumi mü/ ettişlik 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Birinci umumi müfettitlife 

tayin edilen Hilmi B. bugünlerde buraya gelecek, yeni memu,. 
riyetini tebelluğ ettikten sonra Diyarbekire gidecektir. 

Ankarada grip arttı 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Ankarada kabakulak, boğaz 

ve grip hastalıkları artmı,tır. Yeni,ehirdeki Mimar Kemaled
din mektebi, bu münasebetle bugün tatil edilmittir. 

Fırka idare heyeti toplandı 
ANKARA, 13 A. A. - C. H. Fırka11 Umumi idare He

yeti bugün toplanmı~, lstanbul, Tokat Vilayetleri ldare He
yetlerile, kaza reislerinin yeni intibaplarını tetkik ve tasdik 
etmi,tir. 

Umumi idare Heyeti bundan ıonra halkı tenvir yolunda 
ıinema, radyodan istifade mevzuu üzerinde yapılan tetkik
lerin müzakeresine devam etmittir, Ru da, kunt gazotnetTeler a- dir. Böyle bir taatTUz bqlryacak 

leThinde •e sulu ıtazometreler le- olursa, Çin milleti bütün kuvve
h:nde ileri siirlilebilecek bir de- tile bu tecavüze kartı koyacak- ! !!"!!"!!!""--'!""-llllllllllllllllllllllllllllll'!"""•-~~!!"_"'! _ _.!"_.!"_.!".!'!lll--1111-11111-.!'!J"'...,...,"'!"'lllll!!"!!!!'!I 
lildir. 1 hr. 

ş .. hir, taht_!'la~. a veya teffaf Muhasemat baıtadıt• takdir-
kaitıtlarla örtulmu' 0Ja.n m.ataza de ma~I Chanr Hsucb Lianıı 
camakanhon ve evlennın Yıne bu başkumantlanlık vaaifeaini uhte
suret!e örtüh•1~' bulunan pence- sine alacaktır. 
relerile garİP bır manzara arzet- M. Soonıt Japonlann Jehol'n 
mektedir. i•tiU etm.,leri halinde Tokioda-

Sıra filoya mı 
Geldi? 

IKomıu memleketlerdej 

Suriyenin 
İdaresi Y,.lnız bir Sllnayl müe11- ki Cin sefirini mevkiintle bırak- Felemenk donanma· 

ıi, dün g:rP-k r(!e~11~se İtin ve mak lüzumsuz ve fa•dftSIZ bir 
gerek ameı" .. v ..... •c•n 1000 meı ""Y olacal\mı kendi fikri olarak sında •ıkı tedbirler Vataniler bir Suriye 
re cam •e 120.000 kreınit ıunar- bey"n etmi~tir. 
lam .. tır. Harp mevd .. nlannda hut .. ha. AMSTERDAIM, 13 A.A. - Bir· birliği istiyorlar 

Yanllr halıle brrakılacak olan neler irin yapılacl\k teskilit ve kaç aünden beri Helder'deki Fel .. 
kalhan .. ı~r mtl•!"j;na llm.,k Üze- meAAi·w idare "tmek Ü7ere sıhhi- menk filoıunda bir isyan çıkımı ol
~ hu haftl\. çelık ;::; erd~ İ• g?- Y" bürosu rei•İnin de M. Soon,,.•a 1 dufuna ve torp!to~ar müretıeba~m 
,..,ı...,ivec.,khr. Bu la lconde ın ,...fakRt ,.tmekte nlm,..1 vazi• .. Iİn De Zeven Provıncıen zırbl111 muret
filôiktan ..,m-•lr ?1ı;ıu• ol • ., bi- eh .. mivetli ve cicl-li hir mahiyet tebahru taklit t.ııaavvurunda bulun-
nalann tamiri ile lfbgal •dilecek- • aldrfmı göstermektedir. duklanne dair bir takım ıayialar clo-
tir. , la,mağa baılamış idi. 

Çelikhanel~rdc;_ ı~!ere ııe:,·~ek Japonysnın aılıerl Bu haberler, retmen tebip edil-
bafta p:ızarte•• l<~n~nd .. 

1
n ııiba- hazırlır'lı mektedir, ıneamafih her ihtimale 

ren v.,, tam-:."'en ••.~nı a~ktTT. LONDRA, 13 (A.A.) _'in kartı icap eden ihtiyat tedbirleri a• 
K,.7,.. kum""':'" 1 '! ,.,,,.,,.r; ..,., lınmıttır. 

• • 1 ı n ıan• ı .. t•leri b" •efaretinin dün neşredilmit olan 1 ı.-ın Plrı m1' 0 a h I' • u- bir tebliği, Japonlann pek ,.... Nöbetçiler iki misline çıkan tnJ1 
tiin c;q,...e h"""~"ı d a 111 arasm. kında Mançurinin cenubunda ka- olup zabitler' ellerinde revolver ol-
da tlnlastmlr"." ta 

1
':."h. b • in Jehol, f>yaletine ka ... ı bir ta- du~ halde tara11utıa bulunmakta-

Dah• ,;rndıden mu un 10e laf · • d 1 
1 • • • arruz hareketi icra edeceklerine ır u. _ 
ar ..... ~,•.,,,.tır. d l ed h' k • Bu da'-''-da s'"·Qnet hüküm ıur-

(AA ) O~ " illet er ma ıyette aı erı ......., .... 
BERLIN. 13 · · - ' n- faaliv .. tlerde bulnomakta oldukta ekt dir 

kü puar ııünü GOhOOO kf ;,l;rlen nnı bildirmektedir. m e :.:·-------
fııı.,.t ... İn"'lftn , 1'fpn1citt '"'" f'\ at... .. t B l . t DID 
mahalline giı...1.tir. Caddeler! bin Chinrheou'clan cepheye git- U garı& 8 

1 h mekte olan J,.pon süvari ve tnp- ) 
lel't'Enk:1~:0:;~:;;,.:~i.İeri he- ÇU kıtaatı Chincıchiatun'a dön· borç arı 
nü., hi•~=•tİr. Enkıuı: altm- mü,tür. Zira o mmtakada bir ta• 

u.~ .. -· .. _ 1 kım k .. .-..a,ahklar çıkmı,trr. 
dan rrkanlıtn naaı•-..r, tJ11rn't Pllır" T • • J •-· ı - • · .-btiil', ikı yenı apon aTUY&• 
'"'"'''""uf, olup aa 1 gunu gomü- zörü ile bir torpitonun Ye mühim
lec.-ttdr. 

Re•m; teblilfe .,;;..., ölenl.-r;,. mat n•kled .. n iki naklive vapunı 
! nun Chincıwantao'yR va11l oldu-

,...,;ı.,,ı,n 4~ ~ . k ... vho1"" """ mik- iunu ilave etm.,tk .. dir. 
et~" 9 a J,.0\1A h1t~•..-n,.rJe huln·,.,"'n • • Buna muk,.hil Nanlinıı'de Cin 
,.;;,. ••• lıla"" m•'<dan 118 l60 a kıtaatı, C'in h,.tlanrn birdf'o bl
baliğ bulunmaktadır. re mim.!yö7lerle bombarclnn,.n 

Vagner ıenliklerl 
LEIPZIC, 13 A.A. - Waf?1>"r'İn 

ölümünün 50 inci yıldönümü büyük 
bir ihtiıam ile tes'it edilmiıtir. 

M. Hitler ile bir çok nazırlar 
Wagn~r ailesi efradı. bir çok zeval 
Parasifal'in muka~dimesini dinle
mişlerdir. 

Leipziır belediye reisi ile profesör 
Schilling birer nutuk söylemişlerdir. 

.. ım;~ olAn Japon tayyarelerin! 
k"çmnağa muvaffak olmuılar
dır. 

Japon ce11abı menfi 
TOKIO, 13 (A.A.) - Japon

ynam Milletler cemiyetine v .. 
receği cevabın bu akıam aönde
rilmesi muhtemeldir. 

SOFY A, 13 (Milliyet) 
Aldığım ma!Uınata g~re, Bul
garistanın alacaklılarıle Paris
te yapılacak ve ~ihai kararlar 
verecek olan içtı~ada hükiime 
ti Ba,vekil M. Mupnof temsil 
edecektir. Devlet bütçesinin 
müzakeresi münaıebetile Sob
ranya' da bulunmaaı m~cburi 
olan Maliye nazırı bu içtima
larda Pariste bulunaınıyacak-
tır. 

Beruttan Adana gazetelerine ;ra 
zılıyor: Suriye hakkında Milletler 
cemiyetine izahat vennek üzere ge
çenlerde Cenevreye gitmit olan f.,... 
kal.ade komiser M. Ponsot'nun C&
miyet reisi ile vaki mükalemeleri ııa
zetelerde reamen intiıar etmİftir. 

Akvam cemiyeti tarafından vuku 
bulan suallere 'M. Pomot ıu ıuretle 
cevap vermiıtir: 

. - l.kenderun Sancağı Suriyedeıı 
bır parçadır. Fakat hususi bir ular ... 
ye maliktir. Bu idare Türkiye ile 
~ransa arasında yapılmıı olan bir it· 
tıfakla kabul edilınittir. Bu idareni• 
dqişnıesi ancak bu ittifak tartları· 
nın tadil edilmesiyle mümkün olur. 

Akvam cemiyeti reisi burada dı>
miıtir ki: 

- Biz Suriyede bir intidap tanıy<I 
ruz. Nasıl oluyor da haberimiz o!ınıı 
dan Türkiye ile Fransa araıında lt
kenderun Sancağına dair bir muab• 
de yapılıyor? 

Bu suale kartı M. Ponaot ıu cev•· 
bı nnniıtir: 

- Türkiye ile mevcut olan ittifak 
20 lClrinisani 1921 tarihinde yapıl
mıştrr. lntidap tarihi ise 24 temnıuı 
1922 dir. 

Ali komiser ayni zamanda Lazki
ye ve Cebelidürüz hakkında aorulao 
suallere cevap olarakı 

- Bu memleketler Suriyeden -
yılmaktadır. Hatta buralard• kullaıtl 
lan P<>ıta pullo.n Suriye pullarıdır. 

Ayni zamanda aralannda mürur 
serbeatisi de vardır. Malın!, ayırınalı 
değil, 11lah etmektir, demiıtir, ~ 

rada bulunacak memurlar gel- la türlü vaatlerde bulunarak, 
dikçe saraya gönderirler. Ora- yalnız tahta geçmeyi hedefe
da keyfiyeti umuma bildirir, dinmi,ti. Şimdi tahta geçtik· 
padişahı cedit hazretlerini de ten aonra evelki vaatlerden is 
iclıia ederi7. temediklerini ayakaltına al

Dedi. Meclis bu tedbiri mu- mak,eli altına alacağı devletin 
vafılı: gördü. güçlüklerine çare bulmak çare 

Mütercim Rıittu Pafa, bu ka !erini dü,ünınek sırası gelmif
rarı da ldıktan sonra, Damat ti. Redif Pa,ayı asaleten seras 

r Mııhmııt Pa,aya dönolü: ker yapacaktı. Damat Mahmut 
- f,te verilen karar mali!- Pata Mabeyin Mü,ürü olacak 

munuz oldu. Abdülhamit E- , her zaman yanında bulunacak 

Abdülmecit karılarından biri 
idi. Kendi çocuğu olmamıştı. 
Abdülharnidin annesi genç ya 
fında ölmüştü. Perestu Hanım , 
bu kadının samimi ahpabı ol
duğundan onun öksüz kalan 
çocuğuna ana gibi bakmıştı. 

Hırvat milliyetper
verleri tevkif edildi 

BELGRAT, 13 A.A. - Zagrep 
polisi her ihtimrue karşı nufuzlu 
Hırvat milliyetperverlerinden bir 
kaç kitiri tevkif etmiıtir 

Resmi hamafile ııöre, bn ce
vap kat'i surette menfi olacak• 
tır. Japonyanın bu cevabında İl· 
cüncü fıkra mucibince telifibe
yin yapılması tClebbhünün mu
vaffakryetsizliğinden Milletler ce 
miyetini mes'ul tutmaktadır. 

Dördüncü fıkra tatbik edil
diği takdirde Japonya aleyhin
deki ithıunları reddedecektir. 

Hariciye orkiinmdan bir rat, 
Milletler cemiyetinin mutasavver 

Batvekil M. Mufanof harp
ten evvelki iıtikrazlarla harp 
borçlan gibi harp tazminatı 
borçlan hakkında da en geç 4 
martta müzakereye ba,lanabi
leceğini beyan etmi,tir, 

vasayasınm Japonyanm cemiyet
ten çekilmesini intaç edip etmiye 
ceği sualine karşı ketum davran
mıştır. Maamafih, bu zat çekil
me fikrinin evvelden takarrür et
mit bir fikir olduğuna ıahsi kana· 
ati olduğunu beyan etm.İ4tir. 

Şamdan bildirildifine göre 
Ponsot'nun mandalar komisyondn: 
ki bu beyanatı vatani mahafilin 
h~nuhuzlukla kaf1ılaımıştır. B!' ~ 
hafilin fikrine göre, Suriye bırl~ 
Suriyenin bayatı ve baka11 için • 
zemdir. 

Vatantlerin naşiri efk&n ol~ll 
"Elayyan" gazetesi netrettiği bit 
yazıda Suriyenin herhangi bir kı•"" 
nm Suriyeden ayn bir hükumet. ha
linde kalmasını tenkit etmektedıt'• 
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asında hangi esas • 
• 
1 azanç vergisi liyi rva 

• 
ı "kona Mahkemelerde Şehrin 

Sıhhati Edebiyat hoc 
Oda kongresine üç 

rapor veri ecek 

Kazanç vergisi 
Nasıl teşmil 
Ediliyor? 

1 
Meclise verilen la· 
yihanın esasları 

Kaçak çakmak taşı 
davası neticelendi l 

Mekteplerde tifo 
aıısı tatbik ediliyor 

Son günlerde tehrimizde 

Geçen gün büyük bir 
parçaaının kurtuluş mac 
heyecanlı nutuklarla ha 
dı. 

Türk inkılabına tekad 
eden kanlı boğu~ma batt 
ta bir destandır. 

lstanbul mıntaka kongresi de 
mart içinde toplanıyor 

ANKARA - Buhran vergisi· 
nin aerbeat meslek e•habına ve 
menkul kıymetlerin ııetirdiği ka· 
zançlara da teımili için Millet Mee
füine bir kanun layihaBı verilmiş· 

B 
•k• k• • d k bazı hastalıkların ziyade!ettiği Unlardan ı ı lŞı 0 Uzar a Y söylenmekte idi. Dün bir mu. 

A harririmiz Sıhhiye Müdürü Ali 
Türk feragat ve kahr 

lığının en canlı sahneleri 
tilii.yı takip eden mücadel hapse mahkum oldular Riza B_ey ile. görütmüttür. Ali 

Rıza dıyor kı: lannda yaşadık. 
~ 

Ticaret Odası kongresinin 
toplanması bu ayın 26 smda 

takarrür etmittir. 
Kongreye esaslı üç rap~r 

verilecektir. Bu mevzula~ U· 
çü de milli iktısat cepheıınden 
çok mühimdir. Raporlar fUD· 
lardır: 

1 _ Ticari zihniyetimiz ve 
inki,afı tetbirleri (Hakkı Ne
zihi B.). 

2 _ Sanayiimizin muhtelif 
himaye tekilleri ve umumi te
sirleri (Hereke fabrikası mü
dürü Re.at Bey)· 

3 - Madenciliğinıizin bu
günkü hali ve takviyesi için a
lınmaaı lazım gelen tetbirler. 
(Madenciler Birliği umumi ka
tibi Sadreddin Enver B.). 

Ticaret Odaları İstanbul 
mıntakası kongresi de Mart i
çinde fehrimizde toplanacak
tır. 17 Ticaret Odası mümessil 
!erinin ittirak edeceği bu kon
grede Hakkı Nezihi Bey tara· 
fından hazırlanmıt olan fU iki 
rapor müzakere edilecektir. 

1 - Yat meyve istihaal ve 
ticareti. 

2 - Ankarad!k Ticaret Oda
ları birliği teşkili. 

Madenler hakkında 
tetkikat 

Ticaret Odası madenlerimi· 
bin iıtihsal ve ihraç vaziyeti 

1 .akkında mahallerinden m~· 
unıat talep ederek bir tetkik 
Japnıakta idi. 

mübadele esasları kararlattırıl
ımştır. 

Verilecek Bulgar tütünleri· 
nin 930 seneııine ve daha evvel 
ki senelere ait eski mahsulden 
olması farttır. 1 milyar Leva 
(takriben 15 milyon Türk lira· 
ııı) kıymetinde olan bu tütün
ler mukabilinde Alman müeıı
seaabnın verecegı malzeme 
Bulgar makamatı tarafından 
tesbit edilmiştir. Alman mües
seseleri tütün mukabili 600 mil 
yon Levalık (9 milyon T. L.) 
timendifer malzemesi, 80 mil
yon Levalık ) 1 milyon 200 bin 
T. L.) telgraf malzemesi, 320 
milyon Levalık ( 4 milyon 800 
bin T. L.) malzemei intaiye 
vereceklerdir. 

Bu günlerde Sofyadan ayrı· 
lacak olan Alman müeıısesele
ri mümessili Her Bite'ye yetit· 
tirmek için bu husustaki liste
ler süratle hazırlanmaktadır. 

lkıtsadi teamüll .. r 
Piyuada teamülleri tesbit 

ve ne{'retmek Ticaret Odaları· 
nın vezaifi cümlesindendir. ls
tanbul Ticaret Odası da bu ,e. 
kilde senelerdenberi binlerce 
iktısadi teamül tesbit etrnittir 
ki bunlar bugün piyasada tabii 
birer kanun gibi yerletmi9tir. 

Oda iyi bir dütünce ile bu 
teamülleri bir kitap halinde 
netre karar vernıittir. 

Mısır, pirinçle ala
kadar oluyor 

Odanm bu tetkikah netice
le~nıit ve gelen cevaplar tasnif Mı.sır hükUmeti pirin~ istih
edılınittir. Şimdi bu esas cevap sal veıhracatının muhtelıf ~e~ 
lar üzerinden bir dosya hazır- leketlerde nasıl kontrol edıldı-
laıunakt.adır. 1 ğini tetkik etmektedir. Memle 
Al B I • ketimize ait olan kısım Oda-

matı ya n gans- dan ıorulmuftur. 
tanda11 tütün alıyor Aksayı ıarkla 

Al 
Ganlelen 

1 
m8aullUnıata nazaran ticaretimiz 

m ar a gar hük\ımeti 
arasında Bulgar tütü"nu·· ı"le Al- İhracat Ofisi Aksayı Şarkla 

ticari münasebetimiz hakkın-
ın~ efyatıı mübadelesi eaası ü- d • tkik b" · · · 
zerınde büyük bir ani ma VU· a yaptıgı te ah ıtirnııttır. 
lrubulmuttur. D.f Ofis muhtelif Şark memle-

Alman müeuesab namına ketlerine neler ihraç edebilece 
hareket eden Her Bite'nin Sof- ğimizi tespit etmittir. 
yada Bulgar hüklinıeti nezd" • Tlcari muvazenemiz 
de Alman eıntiaaile Bulgar : 933 senesi tediye müvazene
tünü mübadelesi için Yapb". miz hakkında Ali İktısat Mecli 
son tetebbüslerden ıonra iç~- ıine gönderilmek üzere Ticaret 
ma eden Nazırlar meclisine., Odası tetkikat yapmaktadır. 

EORSA Salamuralar için 

Ot Bankasından alman cetvelclir) 

13 ŞU6AT 1933 
Afqam Fiatlan 

fıtllırular Talı•lllt 

ucuz tuz 
I :aıklıkçı ve peynircilerin kul 
an 1 arı tuzlar hakkında ka
nd~l~dt a l~~Pılan çok mühim ta-

1 a a <11<adar mak ta b"ld" •1 • • y ama ı ı 
n mı9tir. eni tekle .. 111 t•llll 91.IO 

fırt d.yolluı r.ro 
C. Mnsb~lde H,1/I 

llrttrıt 
r, •• ,., 
Tta.ı 

l k h 
gore, mem 

- e ~tte azırlanan salamura 
~halınded~lcnebbi ıneınleketlere 
ı raç e ı en alık "'""'yn· ti• rltl<r ı,ıı 

,lı)~I •ıkJ f,-
•l•at 11,11 

1 • Hhı!ye l.fl 

lılıııa 11.ıe 
.badol• ı 46.S~ 

ln lr B•i•dlJe 
litllııu 
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..... ...ıı 19.-
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ESHAM 

·n1 . . kul • .. ~ ır Ye 
zeytı er ıçın lanılan tuzu 
beher kilosu İçin bet kurun 
prim iade edilecektir. ' 

Bu fekil memleket tuzlayı. 

ti. Bu kanunun hazirana kadar Evinde 32.800 çakmakta,1 
meclisten çıkma11 muhtemeldir. bulunan Be,ikta•lı Osman Bey 

Layihanın birinci maddesine T T d 
göre ikbsadi buhran vergisi de· ile tatların ıatı,ında ken isine 
vam ettiği müddetçe e•hamı u- yardım etmekten suçlu Şevki, 
mumiye faizleri, tahvilat faizleri- Hüsnü, Tevfik ve kunduracı 
le, hazine bonolan faiz ve i•kon- Tevfik Efendilerin muhakeme 
tolan, bilumum ikrazat, mevduat, !eri dün adliyedeki 9 uncu ih
emanet ve heaabı cari faizleri tisas mahkemesinde neticelen
mezkı'.lr vergiye tabi olacaktır. 

Eıhamı umumiyenin ıre ehli- dirilmiştir. 
ııasyonlann ecnebi memlekf'tler· Mahkeme, hareket ve fUU· 
de ihraç veya moraaya kaydedil- runa sahip bulunmadığı tıbbı
memiş ve tedavül eylemekte b•;,. adli raporu ile sabit olan Os
lunınuş olmalan, vergi mevzuu man Bey hakkında ceza tayi
h.aricinde kalmayı icap ettirmive .. 
cektir. Keza vergi mevzuuna da· nine mahal olmadığına karar 
bil tediyelerin ecnebi memleket· verdi ve taşları Osman Beyden 
lerde yapılmı' olmou da vergi- satmak üzere alan Şevki, mai
den haric kalmalannı istilzam ey lara müşteri bulan Hüsnü Bey 
ı .. miyecektir. Cünlıü her iki tak· )eri altı,ar ay hapis cezasına 
dircle dem.,dvunlar Türkiyede bu· mahku etti. Maznunlardan Tev 
lunmrıktrıdırlar. 

LiyihRrun ikinci madde•inde fik Beye gelince, kendisinin 
bu verıı-iden hariç tutulacak mn· muhbir vaziyetinde bulunduğu 
Rıneleler savılmıabr. Umumi, mi;\ aabit olmadı ve onun hakkında 
hık ve hususi bütcelerle idare "di da 4 ay 15 gün hapis cezası 
luı daire ve müeıuıe.,.1erin ala- hükmolundu. Cürmün ikiden 
cakl"'rı iak,,nto ve fai71er, ticari 
hesabı cariler. muamele verwisi fazla kimseler tarafından işlen 

13.k edilen evlerin enkazını ne
reye aarfettiklerini bildireme
diklerinden dolayı para ihtila· 
aından ve zimmet maddesin
den dolayı zannaltına alınan 
Anadolubisan Belediye Daire
si Müdürü Hasip, ba~kitip Ce
mil, sermühendis Abdülkadir, 
Şevket, muhasebeci Hulki B. 
lerle diğer arkadatlarının dün 
ağırcezada duruşmalarına de
vam edildi. 

Müddeiumumi aradan 6 se· 
ne geçtiği için müruru zaman 
olduğunu ileri sürerek davanın 
sukutunu istedi. Belediye avu· 
kah Rami Bey, müruru zaman 
iddiasının varit olmadığını söy 
ledi ve muhakemenin devamı 
mütaleasmda bulundu. 

Mahkeme, icabını düşüne
rek maznun memurların bir ta· 
nesine ait müruru zaman iddi
asının reddile, diğerlerine ait 
hukuku amme davaaınm suku
tuna karar verdi ve bir maznun 
dan maadası dıtan çıkarıldı. 
Duruşmaya başka bir gün de
vam edilecektir. 

kanunm.un "I'" fıkra.. rnucibin- mit olmaaı cezayı arttıran se
ce vergiye tAbi muarn .. Jeler, •e- bepler arasında bulunduğun
fMer. ecnebi miimeıuıiller ve kon- dan Sevki ve Hüsnü Beylerin 
•<>lo. lar maivPtlwne yapılacak te cezas~ üçer ay daha arttırıla 
diveler "mü _kabilivE"t ııartile" ak (g) "bl" v d"ld" Al k 
ver~idPn i•ti•na edilmi•tir. Med- r aya ı ag e 1 1

•• tın açırma 
yunlarıTiirkive ı,.,..;rinde b,,Jun"n Çakmaktaşı kaçakçılıgında d 
mii<•-...,aelerclen T;irkiyeve ipat,.k· ı dahli olmadığı anlaşılan kun- avası 
li istit.rıı:r muRınPleai yaprırs.':l"n- duracı Tevfik Ef. nin beraetine Bin alhn lirayı Avrupaya 
lar, !ürkive ~udı~du . el"."'"""" karar verildi. Mahkeme bun- kaçırmak üzere iken yakala-
ıı:avrırnenlrul u~enn.ıekı bır hıık· d d ah • 1 820 Ş k D • il f d 
ka tsalluk etT-<"'•i itibariJ., vııknn· :ın maa a m kıim an nan ar emıryo arı şe ö 
c1,. i•Rret eıı:•Hm e•as kaid-nin hın kuruş para cezasna mah- treni, Marcel Pillo hakkında 
.,;,. i•ti•na•ı oı,.,.,.k vergi mevzuu kiim etti. Mahkumlar 6hu para- evvelce verilen mahkumiyet 
dahil:ftde bır,.kı~,.~·r. . . yı müteselsilen ödiyeceklerdir. kararını temyiz mahkemesi 

Hükiimet bu 1,. .. ,h .. da 1'h•na- K ) k • . • • 
la,... vaz ,,., t• .. is ederken. miikcr· arar ar, abılı temyızdır. bozmuş ve dün 3 üncü ceza 
rerti~e mah,.1 venn,.m<>ği . .ı .... ı .. t Bir dava ıskat mahkemesinde mahkumun ye-
.ı .. v .. ir ve rniif•,.esatını m/;kell,.f dlldi niden durutması yapılmıttır. 
.... zivetin .. kOV!"" .... aVI ve ı.-..... ed e Marcel Pillo, müdafaasını 
dU,· .. 1 r,.,.; taamüllere riayeti; ga· Operatör Emin Beyin Şeb- yap·•ıak üzere vekil tutacağını 
ye b;Jmi•tir. reminliği zamanında Osküdar- bildirdiğinden durutma 18 fU· 

Li.vihada venö ni•beti yih:de Beykoz yolu yapılırken fotim· bata bırakılmıştır. 
•anın nlarJ11'k ta"fİn oJnnm.uştur. ·----------------·-------
Bu nisbet dii'..,r mel..,ketlenle svni 
mevZ111a konulmu~ olan vr1"1!İ n1"'°' 
ı...tıerinin en zayıfı addolunmak
tadır. 

Nİ•Peti tayin eden madded" 
verginin tedive t.r'l"as1ndA hangi 
m"rciler tarafmrl.•n ke•İlip ne •u
retle mal s11ndıt.lannrı t..,vdi olu· 
nacağı tasrih edilmektedir. 

İpotekli istikrazlann, hususi 
.,eziyetleri nazarı itibara alına· 
rak bunun icin liiyihaya aynca bir 
hüküm konulmuştur. Bu ııibi iti
razlarda tapu drıirelerinde ipote
ğin refi, ya tecdidi veya devri •ı· 
raunda tediye veya aemaveye tah 
vil e.lilen faizlerin vergileri tah· 
•İl edil.,rek malsandıklarma tes
lim olunacaktır. 

Ayni layihanın altıncı madde· 
sine göre, •~rbeıt meslek erbabın
dan dokto>;lar. dit tabipleri. bay• 
tarlar, avukat)Ar, dava vekilleri, 
mühendiı1er, mimarlar, mütehRe ... 
aısll'lr ve mü~avirler ka'Zanç verRİ· 
terinin Üçte biri nİ!\netinde bub ... 
ren vergui vereceklerdir. 

Sun'i 
Telkih 
Yeni bir usul tec

rübe ediliyor 

Hava birden d~ğişti 
şehre kar yağdı 

Niğdeye giden bir tren karları 
sökemedi, yoldan çıkb 

Son bir iki gün zarfında ha· 1 rukat fiatı yükselmiştir. Mardin -
valar pek iyi gittiği halde evvelki Oiyanbekir yolunda ınünakali.t 
ııün bozulmuf, pazar günü yağ- kardan ancak hayvanla yapılabil 
mağa başlıyan ya~u.r, geceleyin mektedir. 
kara tahavvül etmııtır. Kar, su· Barometre düşük olduğun
lu olarak dün ıabaha kadar de- dan kar ve fırtınanın devamından 
vam etmit ve yerler Yat olduğun• korkuluyor. 
dan tutmamıştır. Dün öğleden 
sonra hava açılmıtbr. 

Y eşilköy rasat merkezinin ver 
diği habere göre bugün yağış ih
timali azdır. 

Karadenlzde fırtına 

Evvelki akşamdan beri Kara• 
denizde oldukça tiddetli bir fır· 
tına vardır. Maamafih ek.eri va
purhr seferlerine devam etmek-
tedirler. Yalnız dün Bartın ve 
bir Rus vapuru Karadenize çıka
mamışlardır. 

Karlar bir treni yoldan 
çıkardı 

Ulukıfladan bildiriliyor: Kış 
tiddetini artırmrş ,.e sürekli kar
lar yağmağa ba,lamııtır. Çifte 
handan itibnren her taraf beyaz 
bir örtü ile örtülmüş gibidir. Bir 
kaç gün evvel Niğdeye ııitmek 
üzere buradan hareket eden tren 
yolda kar tabaka11nı aökemiye
rek raydan çıkmıttır. Hiç bir ka
za olmamışbr. 

lı la. Nıoıa ıo,ı~ f l!<ı••tt 
• n Hı•IJ!ıı il - T L ı tr.,09 
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cılık, salamura sanayii ve ibra
ı-.u cahmız için fevkalade nafi o-
H.•o Jabilecek mahiyettedir. Ziraat Vekaleti, her sene olduğu 
n,11 aibi, bu sene de ıun'i telkihe ebem-

Şarkta /far 
Soğuklar dondunıcu bir dere

ceyi ııeçmiı bulunuyor. 

MANDIN (Milliyet) - Bir Ankarada kar 
ıt,ıo laveç, Yunanistan- miyet verilmesini 
ı,ıt J Vilayetlere tamim 
.... dan tütün a ıyor etmittir. Karaca . ,ı 11- ı.ı 

1.11 J ') y B. h"rıısınde suıı"i 
ıt.ıo sveç Hükiimetı e unan telkih t..tbıkabnda 

, llll•SJ it. • 1• 
l ·- ••rka..., 

• •11.llJ&crıa ı ı,- Tıltı• 

Pırtı 
LC"ııdrı 
N•y<ırt 

P.ltlıuo 

Bı 'bel 

ÇEK FIA Ti.ARI 
11,fl Pıaı 

110, ıl! Yiysq 
4l.l5, Madriı 

'·''· lcrlla 
l,ll',3-1 \'lf'fOYI 

.Atlııa 11.;s. Pcıte 
flı•t\'fl l,•l.fı(ı, ... ,., 

itl)I ll,97, hr.lırar 
A•bıtt~ı• 1,17.JÇtı t.loıt.oya 

NUKUT (Sabi) 
Kuru 

11,Pt. 
,,1J,
l,7J.~O 

l,ti',IG,S 
4,f(ı,64 

•,.<ıO,Ql 

rvu,
••,•s,-
11.,IL-

l"eıaı 
~ 

Milli İkhaat Nazırı arasında bulunup lstanbula 
aktedilen bir itilafa tevfikan ııelen v.ı.aıet, tol
lsveç rejisi, bedelinin yüzde kihi 11nai laboratu 

ı van t•fi F ehri B. 
yirmisi Y unaniatamn sveçten ile bu mesele hak .. '"'"' .. 
alacağı ba:;;ı e9ya ile takas edil kında konuştuk. 
mek ve yüzde sekseni de nak· fahri B. di~or ki, 
ten tediye kılınmak tartile Yu· "- Türkiyede 
nan tütünü alınacaktır. Bu mu halen kısrak, inek 
ameleye tevfikan lsveç inhisar ve koyunlara sun'i .-AHRl n. 
ld telkih yapılına'...'a ise de en ziyade 

Sf f Fraıuı lt\i,- 1 ,1111, A,. 17,-

&resinin yeni sene başına ka faaliyet kısraklar üzerindedir. Kıs
dar mübayaa eylediği tütünler raklnrda timciye kadar kullanılan 
300 bin kilodan fazladır. sünger t·ıulü ile, iyi evsafta lsperm 
Merkez bankası bi· alınamadığından, bu usul _yerine 

J littrllll 18 ,- 1 Jlf.r.tta 

1 dolar tı~.- 1 •ırt 
sı llrrt llt - ı zrlotl 

"'" dıı ml ıı .- ı.t •1.ut 
ıc.. 1. b, 1rrt ı!w,-

17,- 1 kaim olmak üzere, prezervatif usulü 
ıo,- ançoyu hazırlıyor nün tatbikine çah,.lmaktadır. Bu su-
:::: . ~ümburiyet Merkez Bankası retle bir defada alınacak ispennle 5 

bılançosu hazırlanmaktad - 12 kısrağın telkihini temin etmek 
il,- B nk ., . ır. kabil olacaktır. 
u.- a a neyeti Umumiyesi ni- lstanbulda şimdiye kadar imaline 

~.ı ı. r.t çıt• 111.-ı ~ P1'.~·· 
•• 1 ı Çrrnnveç 

t\ı 26 - l 1 il 1 • ı A .. o 9.1' 

11 
°' n H.- 1 l'thcldlyı U,-

ıanda toplanacaktır. Hisseda- çalışılan prezervatifler~en beş tane 
rana ait temettüat heyeti umu- yapıJn,,ş, bunlardan ikisi tecrübe e-

. · t" d . dilm .. k Üzere Karacabey harasına 
1"' Çrt ı~•.- f Bınl••I U9,- mıye ıç ımaın an sonra tevzı l "önderilnıi•b" 0 .. .. .. b d 

d ·ı k · " v r. ıı;er uçu, ura a 
e ı ece tır. ve}'a Ankarada tecrübe edilecektir. 

' . . haftadan beri 4ehrimızde bava 
çok soğuk ve karlı gidiyor, Gün· ANKARA, 13 (Milliyet) - Bu 
!erce yafan kardan, devam eden sabah tebrinıize iki saat kadar 

1 ~:~::;··- -· 1 ;~~:: 
Halkevi Türk haftası 

içtimai yardım 
balosu 

14 marttan 20 mar
ta kadar sürecek 
Türk-Fransız komitesinin te· 

Önümüzdeki Perıembo ııünü ak- tebbüsü üzerine Nice'te bir Türk 
ıamı Beyoğlunda Perapalas salonla- haftaıı yapılacakbr. Bu hafta 14 
rmcla verilecek olan (içtimai Yar- marttan 20 marta kadar devam e 
dım Bıılosu) hAkkında aldığınuz ma- decektir. Bu hafta zarfında Tür 
lı'.lmata nazaran o ııece davetlilere kiye ve Fransayı ali.kadar eden 
piyango uıulile tevzi edilm k Üzere muhtelif tezahürat yapılacak ve 
dört yüzden fazla kıymettar eşya eğlenceler tertip edilecektir. Bu 
teşhir olunacakbr. Balo komit si, o meyanda Türkiye mrıhsulatmı teş 
gece için bazı sürprizler hazırlamış- hir için bir sergi tesis edilecek, 
br. Bilhassa bahk avı eğlenceoi p~k burada hilaliahmerin eli~ileri, 
merak!• olacakbr. Türk re•Mmlannm eoerleri ve 

Büfenin hem zenP,"İn, hem de fiat Türk halıları teşhir .. dilecektir. 
İtibarile pek muiedil olmasına bilhas · Sergi Nice'te Ruhi otelinde açıla-
ıa itina edilmiıtir. caktır. 

- Şehrimizin sıhhi vaziyeti 
iyidir. Kızamık hastalıkları 
hayli azalmıştır. Kızıl hastalı· 
ğına da tek tük tesadüf edil
mektedir. 

"Kızıl &fısından çok istifa
de ettik. Hastalık bitmit addo
lunacak derecede azalmıştır. 
İlk mekteplerde atı tatbikatını 
ikınal eden gruplar, ortamek
teplerde atı tatbikatına devam 
etmektedirler. Şehrin sıhhi va
ziyeti iyidir.,, 

Meraf, Antep, Sakar 
Dumlupınar hepsi bu dest 
nesilden nesile geçecelt 
mukaddes hatırasıdır. Bu 
kü nesil bir varlık mücad 
nin kahramanıdır. 

Mt'klt'p/erde tifo aşısı 
Lise ve ortamekteplerde tİ· 

fo aşısı tatbikine ba~lanmı9tır. 

''Alemdar,, 
Tahlisiyesi 

Vekalet satın alma
ğı ıpuvafık görüyor 

Hükümete ait hiıeenin yüzde 
20 den ,.;izde 75 e çıkanlma11 
suretile anonim bir tirket haline 
ııetirilcn Cemi Kurtarma Lmitet 
,irketinin teteküJüne ait muame
le henüz ikmal edilememiştir. 

Bu firkete, Alemdar tahlisiye 
gemisile hissedar olacak olan Kal 
kavan zadelerle, lkhsat Yekiileti 
arasında bir ihtilaf çıkmııtır. Kal 
kavan zadeler, Alemdar tahlisi
ye ııemisi mukabilinde tirket lda 
re meclisinde aza olmayı ve .fİ..,. 
kette mÜtf:hasara aıfatile İstihdam 
lannı istemi' iseler de lktıaat ve
kAleti huıusi .,.rtlar kabul etme
diğinden bu talebi reddetmiştir . 
Kalkavıın zrıdeler mukavelename 
ve tabi olarak ,lrketıe hiıuıedar ol 
mab kabul etmedil!I takdirde e
lindeki Alemdar ı .. hlisiye A"emİ•I 
satm almacak, kendileri ,irketten 
hariç bırakılacaktır. Sirketin e
"'' mukavelf'n>tmeal lkhaat •ekii 
Jetine ~önd .. rilml•tİr. Mnka•f'lena 
,...., 15 güne kadar tasdik edilerek 
•İrketin tescil muamelesi yapıla· 
caktır. 

Ali Rana Beyin 
tetkikleri 

MARDİN, (Milliyet) - Ge
çen pazarte&İ günü refakatinde 
gümrük umum muhafaza kuman 
danı Seyfi Pnıa olduğu halde teh 
rimize geldiğini telgrafla bildir
diğim Gümrük ve inhisarlar ve
kili Ali Rana Bey vilayet kona
ğında biraz İstirahatten aonra 
tetkiklerine baıladı .. 

Gümrük idaresini, inhisarlar 
idareaini, ihtiaaa mahkemeaini zi .. 
yarelle icap eden izahab aldı. Ak 
§&1D şerefine belediye tarafından 
bir çay ziyafeti verildi. 

Ert~i gÜnÜ sabahleyin Seyfi 
Paşa ile vilayet makamını teırif 
eden Ali Rana Bey rüesayı me
murini kabul ve ha•bihalde bu
lunduktan •onra belediye, mevki 
kumandanlığını ziyaret etti. Öğ
le trenile Urfaya gitti. 

Hava çok soğuk ve yollar ka· 
palı olmaıma rağmen vali Talat 
Bey, meb'u•umuz Abdürrazzak 
Bey, Beledivc ve ticaret odaıı re .. 
ul .. ri, gÜmrük muhafaza tabunı 
kumandanı, emniyet müdürü, jan 
darma kumandanı ve daha bir 
cok zevat vekil Bevi utaıvona 
kadar te$yİ etmiş, polis ve jandar 
ma, bir kıt'ai askerive tehir met· 
halinde kendisini aelamlamııtır. 

Tapu tayinleri 
Tapu memurlan arumda ye

ni bazı tebedüller olmuıtur. 
Fatih tapu memurlarmdan 

Ya.,.r B. Ankara Tapu umum mü 
dürlüğÜ ıriliiyet kalemine, Üskü
dar tapu memurlanndan Şevket 
Ber Ordu tapn memurluğuna ta. 
yin edilmiştir. 

Posta tayyaresi 
lstanbul - Ankara hava hat

tına tahsis edilmiş olan tayyare
lerden biri, bugiln hava müırıit ol 
duğu takdirde Ankaraya gidecek 
tir. 

Romanya kad nlar 
birliği reisi 

Romanya Kadınlar Birliği re
m Prenses Cantataguaene bu ay 
nihayetinde lstanbula rrelecek ve 
Darülfünunda bir konferans ve• 

Fransa dört milyon ge 
malolan Napoleon devrini 
leziz bir rüya gibi dimn ~ 
saklar. Rus steplerinde ca 
ren Paris genci, Akka çöll 
de zehirlenen Mar.;")ya del 
lısı F ranaaya ne toprak ka 
dırmıştır, ne servet .. 

Onların ölümü Fransa 
yalnız dünyaya snlgm 
töhret temin etmiştir. 
rağmen o devrin zafer t 
Fransız edebiyahnı h:lrel 
getirnıit, bugünkü Fran~ız 
linin göğsünü kabarta 
teref yarahııı•tır· 

Biz canımız için, yurdu 
için, istiklalimiz için 
tuk. Bu mücadelenin öyle ç 
ve boğucu tarafları varıl 
eski ve yeni biç bir milleti 
fer tarihinde benzeri b 
maz. 

Türk muharriri, Türk c 
ve Türk tairi için bu 
hayallere sığmaz bir 
dur. 

Şarkın eaki 9airleri h 
kuvvetile yüz bin beyitli Ş 
nameler, on bin kıt'a ı Zaf 
meler, yüzlerce mısralı Sa 
nameler yazmışlardır. A 
bugünün tairi yatadığı bu 
beyyiç inkılabın müthit 
!erini naııl görmüyor ve n 
Moskof inkılabının serpint 
rini terennüm ehııeğe hev 
diyor. 

Bu bir aualdir. 

Fakat bugünkü neale dü 
mücadelenin heyecanını te 
etmesi icap eden edebiyat 
caları bu vazifelerini yapı 
lar mı? Bahsettiğim kur 
gününün yddönümünde bit 
okuyan bir edebiyat hOi;Nı 
ni bu noktadan da 9üph 
dilfürdü. 

Çocuklarına edebiyat d 
verdiği kahraman bir tc' 
macerasını ruhunda 
sedemiyen bu muallim 
la Cenap Şehabeddin 
lubu ile Namık Ke 
usulü tasvirler yapıyor, bu 
dakarlık, kahramanlık, cü 
ve feragat hamuru ile yu" 
mut büyük mücadelenin bü 
heyecanım sakat ve battal 
ifade içinde söndürüyordu. 

Her edebiyat hocası bir e 
değildir. Fakat milli mücad 
nin ııhrap ve zaferini duy 
için edip o)ımya biç )üz 
yok sanırım. 

-·-.. -·--·-··-............. __ 
'Y fTArttttfe 

Ecza 
Fiatleri 
Komiayon ihtikA 

görmedi
ğini bildirdi 

Kontenjana dahil bbbi 
tahzarat fiatlerini yükaeltt · 
ri iddiasile iki ecza deposu 
hibi vilayette tetekkül eden 
tikarı Tetkik Komiıyonuna 
rilmittir. 

Komisyon tetkikahnı b • 
mit ve evrakı müddeiumum 
ğe göndermitlir. 

Aldığımız nıaliimata gö 
komisyon bu işte ihtikar gö 
mittir. 

Bu müstahzarat lımir g 
dahilden getirilmiştir. 

z·raat müdürü 
Ziraat Müdürü Tahsin B 

~alkah çiftliği hesaplarını t 
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- Bir noktasını: l•in içinde 
bir bityeniği olduğunu. · ı• t } d 

Bizim bu itteki çeki,memi· 8 ya 8 unıdesi "MiLLiYET" tir Yarın akıamdan itibaren ~ 

zi, (Cumhuriyet) in muvaffa. Ziraat 
kıyetini çekememezliğe atfe- lnk·sar . ŞUBAT 1933 

OPERA SiNEMASI 
Büyük kahkaha haftasına başlıyor. 

T 

rebane : Ankara caddesi, 
100 No. 

raf adreıi : lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 
ıuharrir ve Müdürı 24318 
iıleri Müdürlüğü 24319 
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len evrak seri verilmez.
lıeti seçen nüıbalar 10 ku
l.-. Gazete n mmtbaaya ait 
rçin müdiriyet• mürııcaat 
. Gazetemiz ilanların me

letini kabul ebnez. 

~GÜNKÜ HAVA 
~tilkö askeri rasat mer· 

den ve orada çalışan arkadat· 
!ara sormak isterim. (Cumhu
riyet) güzel seçse veya seçme
se bu itte benim karım ve za
rarım ne olur ki onu kıskana
yım da aleyhine yazayım. Be
nim bunda en ziyade sinirime 
dokunan tey intihaptan evvel 
gerek Nazire Hanımın, gerekse 
onu ileri sürenlerin, hatta ha· 
kem heyetinden bazılarının u
luorta kendisinin kazanacağını 
aleme söylemeleri ve sonunda 
da işin o şekli almasıdır .. E böy 
le intihap olmaz! Asıl ayıp bu
dur işte. Yoksa buna itiraz et
mek ayıp değil, vazifedir. 

Bu hadisede nazarı dikkati
mi celbeden bir nokta da şu ol
du: 

[Cumhuriyet gazetesinin 
kullandığı ifade ile] memleke
tin güzide şahsiyetlerinden, ü-

1 debasından, şüerasından, res
. aamlarmdan, heykeltraşların· 

dan, doktorlarından, di~çilerin 

1 
den mürekkep ve gazetecilerin 
tetebbüsü ile harekete gelen 

1 

bir heyet topu tüfeği senede 
bir güzellik müsabakası yapb. 
Ve iki hanımdan birini seçme

! ğe kalktı. Kıyametler koptu .. • 
1 Biribirlerine mahkemelik laf-

ı !ar edenler oldu .... Gazetel~rin 
sütunları bu ~amatanın akısle•••••••••ll rini alamamaktadır. Halbuki, 

- her gün tenkit edile edile yüz-

den verilen maliimata 
tbugün hava bulutlu ola 
·e rüzgar •imalden ese
r; ya~• ihtimali azdır. 
933 tarihinde hava taz-
770 milimetre, en fazla 
Ilık 3, en az 1 santigrat 
cdilmittir. 

LE '' leri berber kayı'ı gibi parlıy~n ==---- sporcu!ar her sene, her mevsım 
• 

.ru '1ak tadı ver 
= :demiyelim! 

1U 
•aı 'ıel intihabı meseleıi bazt 

sinirlendirmiye başladı. 
'satka İf kalmadı mı' .. di-

J •• 

ıal • işin artık örtbaı edilmenu :ı, 
30 tiyen (Cumhuriyet) refi. 
e de maalesef bu fi

~ J Hatta Peyami Safa Bey 
.;a pıemlekette yapılacak 
ciıo ı teY kalmadı mı?" IÖZÜ 
•it • ıi kapatmıya çalıfıyor ... 

~eli.: ı, bir güzellik inti· 
oeselesi değil bir hak Ye 

• 1lık meselesidir. Memle
~. ti.n umumiyesi kendi na· 
ı.a, 
bır hareket edildiği iddiasl,e. lan bu haksızlığı ve İsa· 
mh 'iği protesto ebnektedir. 
~ Tirler, edipler, eanatkir. 
ıuıı iki dlltünen ve mücerret 
,,.. tapman adamlar olmak 
lmı :eldiğine nazaran dava
~ cık görmemelidirler. 

k yüksekte bulunması il 
c en bir ,eydir. Bunun kü

ına 1üyüğü, ehemmiyetlisi e
,... iyetsizi olmaz. 
l't!İı 
Dr. ufak iıtitrattan eonra 
Ta: te gelelim: 
ınir :ı bu meselede anlamadt
K• 1 dört nokta yazmı9tnn. 
aarı 

ra atlardan biri bu yazımı """ ı,. Bana sordu: 
reis Yahu! Bu i•te on dört r· adığm nokta varmlf- o 

her spor için bir sürü müsaba
kalar yaparlar, neticeler alır
lar, klüpleri, heyeti idareleri, 
kongreleri ve bir sürü fenni ve 
idari hareketleri vardrr. Bun
ları her •eye rağmen yapar e
ıerir beserirler. . ve bu kadar 
gürültü olmaz. Bundan anla
dım ki; sporcuları tenkit eden 
gazeteci, üdeba ve muharrirler 
zümresi bu itte onların kabına 
varacak dereceden çok daha 
uzaktadırlar. Sporcular belki 
onlar kadar kalem erbabı değil 
ama, i•leri onlardan çok daha 
fazla kaleme gelmektedir. Bu 
mütahedemi tarafeyne kemali 
hürmetle arzederim. 

Hami,: - Güzellik müsa
bakasına dair dün yazdığım on 
dört noktaya bir on be.incisini 
ili.ve ebneme müsaade ediniz: 
Dünkü (Cumhuriyet) gazetesi
nin Nazire Hanıma rey verdik
lerini ilin ettiği hakemlerden 
bir kıammın bugün böyle bir 
rey vermediklerini beyan et
melerile arada hasıl olan mü
bayenette kimin doğru ve ki
min iğri söylediği? 

Karllerimtzden 
Kemal Bf.ye 

(San Zeybek) piyesinin ha
il oynanması piyesin iyice pif· 
mesi için bir nevi (repetition) 
yani provadtr. Otuz veya otuz 
b!rinci gecesini seyrettiğim bu 
pıyeste gördüğüm birtakım u
zunluk, fazlalık ve her gece de 
ğiten lüzumsuz tuluat parçala
n bana bu kanaati verdi. inşa!-

Jet 
teİ• 
ar lget'in t'dt'bl romanı: 20 

-Fran$ızcadan-

Frederic kendi neslinin genç
lerine biç benzemiyordu. Çalışb· 
ğı büyük mağazadaki diğer senç 
ler, zamanın icaplaİ-ı:na uyarak 
daha ziyade eğlenmeğe bakarlar 
ken, F rederic kendi kendine bir 
nevi hulya i.lemine dalar, gider
di. Sisara içmezdi, içki içmezdi, 
spor yapmazdı, atktan bahset• 
mezdi. Ancak kitap okur ve mu
siki dinlerdi. 

Filhakika o da iyi giyinirdi, 
fakat başkaları gibi modaya ka
pılarak, kıyafetine bazı liizum
suzluklar ilave ebnezdi. Ve gali
ba da çalı~tığı mağazada yeğane 
bıyığı olan ı.atıcı idi. 

Diğer bekD.r arkada~lannın 
çabuk bağlanan ve çabuk çözü
len aşk maceralan olurdu. Fakat 
o, aşkı gayet mühim ve ciddi te· 
lakki eder ve kendisi için böyle 
bir i.ru bir nevi huşu ve endişe ile 
beklerdi. Tanıdığı kızlar ve genç 
kadınlar vardı, fakat hiç, birini, 
kendisine hayat ortaklığı yapa· 
cak kadar gustosuna muvafık gör 
meyordu. 

Şöyle oade, tatlı ve samimi bir 
l!'enc kız tahayyÜI ediyordu. Ha· 
la çoculdulfundan beri zihninde 
canlandırdığı aanşın kızı bekli· 
yordu. 

Bir gün odAamda, pencere ca
mının ıı.rkaıınd ... n, sokakta birihİ· 
rine kanşarak iki istikam~tte a· 
kan inıan afl'lini aeyredivordu. 
Herkea biribirini dirseklerile ite 
rek, ayaklarmı çiğneyerek, ken· 
disine yol açmağa çalışıyor, a
drm ba"mda ainema]ann hop1tr
lörlerinden rumba havalan cadde 
ye ta,ıyordu. O gün de bayram 
gÜnlerinden bir gündü. Her ta· 
raf bavraklar, girlandlar, dallar 
ve kordelalarla ıüalenmişti. 

Frederic te pencerenin arka
smdRn bütün bu alemi seyrediyor• 
du. Birden, kar,ıdaki pastacı dük 
kanlarmda bir kız hayaleti gördü. 
Güzel bir san5m .. Şimdiye kadar 
hiç gözüne ilişmiyen bu aantm 
güzel kimdi? 

Bir müddet haktı, baktı. Son· 
ra ırivinerek, yavaşça caddeye in 
di. Sokaifa çıkınca keşfettiği Sll• 

nşm harikavı daha iyi. görebil
mek için, adımlannı yavaşlatb. 
Orada servi~ vanl\n k17.11'rdan hiç 
aönnü• ddildi. Ne güzeldi yarab
bi! K" 1binin ıaffeti JtÖ71.,.rin1n ifa 
desinde okunuvordu. Melek gi
bi yüzü alım bir çercr.veye alm
mış tablova benzevordu. 

Camakanm önünden geçti, bir 
daha l!'eçti. Kendi kenrline konu• 
!'nvordu: "Na~ıl oldu da onu ,im 
dive kadar J!'Önn,.clim? Y okaa a
cab" veni mi geldi?" 

Uzun u7un ıeyr,.tti Ye kalbi
nin gesini duvc:lu: "İşte ıenin ıe
vebilPCeğin kadm !" 

Nih"vet içerive girdi, aansm 
k17m hizmet ett;lf; maaalarrlan 
binne oturdu. Masadan k .. tkıp 
oifAıtmA ,,;n:1;&; 71tmftn. 7.~nı:rin Ye 

lah prova bitsin de asıl piyesi 
birlikte gider görürüz. Zaten 
orkestra bile bunu anlamıs ta 
tarktları akompanye (acc~m
pagner) ettiği zaman okadar 
hızlı çalıyor ki; artistin ne söy 
ledii?ini seyirciler i,itemiyor. 
Belki kulağt pek aak olan reji
sör kolis arasından İşitir ... 
Yoksa dünyanın neresinde bir 
sarkı artistin sesini örtecek ka 
dar kuvvetle akompanye edi
lir! Hürmetler efend;m. 

FELEK 

1 emsalsiz bir peri alemine sirmiş 
sibiydi. 

Arbk ondan ııonra bir çok de
falar pastacıya uğradı. Y avaı ya
vat konutmağa ve lanıtmağa bat 
!adılar. ismi lrene imit. O da 
delikanlıyı sempatik bulmuştu. 
Bir sebepten ertesi hafta birlikte 
sinemaya gitmek için gencin va
ki olan davetini kabul etti. "Aşk 
ateşi ile oynanmaz" diye bir film 
gösteriliyordu. 

O gece sinemadan pek mesut 
döndü. Bayramın da son günü 
idi. Artık o kalabalık, o yabancı 
insanlar, o nahoş gürültüler kal· 
mıyacaktr. 

Ertesi ıabah ma~azftıma gi .. 
clP.rken, lrEne'i dükkanda sörme 
di. 

- Belki de bayram yor2'l!nlu
;;u, i"tit"Rhat ediyor, dive dütün
dü. B .. llci aksama ıröriirüm. 

Aksa.nt Üzf"f"i itıi bitince, he
men put,.cı dükk&nma gitti. ya· 
va, adnn1rr1a camakB.nm önün· 
den P'eçti. fttne R'"ne or,.da değil· 
di. Bir ıın tert"drlüt ettikten son
ra cliilcki\na girdi. 

' Ma,ııasrn'l o,!Urdu. Servis ya• 
pan kı'7.: "Bon ,ur Frederic0 dedi. 

Delilcanlı hayretler içinde kal 
dı. Ses ln'!ne'in eeal idi. Fakat o 
eaçlar nerede? ~ tatlı bak,,lı söz 
!er nerede? O ınce dudaklar ne
rede? 

fn'!ne kaşlarını cnnbızla incelt 
mi~, incf" bir kalem ~eknıit. kiJ'lıt 
piklerini bovamı$, Rozünün tatlı 
açık maviliği kaybolnıuı. Saçlan 
boyanmı•··· 

Fredcric ~ıuırdı. içinden derin 
bir sızı l!'eçti. lıımarladığmı yeme 
den kalktı. od,..ma ı;tktı. 

Derin bir lnkisa"! hayale uf· 
ramısb. fr~ne, 0 eaki frfne ıilinip 
ııibnİ•tİ. Artık onu dİİ!iiıunüyor
dn bile .. 

Halbuki fr~ne, bu Yeni tu...ale-• ,. h 
6 sırf Fred.,rıc ın °tunll citoin 
diye yapmıttL· 

DarJetfer 

Talebe birliğl 
kongresi 

M.T.T.B. den: l7 tubat 933 
cuma cünü saat 13,5 la lstanbul 
Halkevi oalonunda senelik kon
gre yapılacağından 931-932 mu 
rahbaalannın idare h~Yeti, inti .. 
hap encümeninin .faahyetini tet
kik etmek ve intıhakls encümeni 
tarafından yaptınla . 33 1enesi 
birlik elçilerinin yenı sene nıeaai
sini tespit ve idare ~~:!'.:etin; 1eç
mek üzere J!'elmelen ılan olunur .. 
Kongre birlik azalarına serbest
tir. 

Yeni est>rlt' r 

Biamark nasıl 
düttü! 

Emil Ludvigin bu eseri de 
Haydar Rifat Bey tarafından 
tercüme edilmi• ve kitap ~alin 
de neşredilmi~tir. Güzel bır us. 
lup, sadık bir tercü'!1e mah~u
lu olan bu eseri tavsıye ederız. 

Telefon ücretleri 
ANKARA 13 - İstanbul 

telefon iti hakkında Şurayı 
Devletin kararı üzerine posta 
ve telgraf idaresinin noktai na
zarı ve dahiliyenin rnütaleası 
Ba.ııveki\lete bildirilrniştir. 

Buğday •eferberliği 
ve araziyi ıslah 

siyaseti 
"Toprağa döniif,. ve cZiraati 

himaye" busün umwni buhrandan 
en ziyade zarar ııönnÜf büyük 
aanayi memleketle.rinin, oarı~lan 
memleket ikbıadıyatmı yem ve 
sağlam temeller üze~ne .kurmak 
için bulduklan en muesaır çare· 
dir. Bu "makinelerden toprağa 
dönüt" temayülü yavaı yavaı bir 
nazariye ıeklinden çıkıp iı aaba 
ımda da tesirini göstenneğe baı
lamııbr. Mesela Amerika ve Ar
jantin çiftliklerinin bazılan, bir 
çok adamın iıini birden gören ve 
onlara zamanda laıarruf yapb· 
ran ziraat makinelerini terkede
rek iptidai uıullerile ve az para 
ile iıçi tedarik ec!erek ziraat yap- ı· 
mağa baılamı~lardtt. 

İtalya Hi.ıkümeti de, her teY· ı 
den evvel lıalyanın bir ziraat 
memlt>keti olduğunu gözönünde 
tutarak "raayonel"bir ziraat pros l 
ramı ~izınit ve on aenedenberi 
çiftçiyi himaye ederek, bataklık· 
lan kurutmu§, ekim sahalarını 
ıolah etmiştir. 

Bu ziraat politikasma Faşiat 
Hükümeti evvela bir "buğday 
ıeferberliği" ilan edip buğday e
kimini milli bir vazife haline ııok 
makla başlamıtlır. 
Buğday ekimini ihmal eden çif 

çiler cezalandırılmı• ve hern mik· 
tar hem cins ıtib .. rile iyi buğday 
y~.tjştirenlere ra~~l mükifatlar 
verilmiıtir. Bu miılr&fat tevzilerin 
de Musııolini biuat hulunarak iyi 
Luğday yetiıtiren çiftçileri tebrik 
ebnittir. 

Neticede hlll'llten evvel ltalya• 
nın buğday istihaall memleket ih 
tiyacmm ancak % 25 ine yetitir
ken ıimc!i ihtiyacın % 80 ne kifa
yet etmektedir. 

HükOmet ııla bir "himaye aia
temi,, tatbik ederek hariçten İt· 
hal olanan buğdaylara ağır güm
rük resimleri koymu,tur. Harpten 
evvel ltalyada bir kilo buğday bi
zim para ile 3 kuruta satılırken 
timdi 12 kuruta ıatılmal.tadır. 

Bu fark müvazeneyİ muhafaza 
ebnek ve milli istihsalatı himave 
için kilo batına konulan 7 .50 lru
ruıluk resimden ne~el etmekte
dir. Bu ziraat ıiyaaetlnin bir diğer 
mi•Rli de evvelce hektr batına 
1500 kilo mah•.ıl alınmıfd mu,.af 
fak ,,ıunuşudur. 

Bo, ltah·,. ı:ibi dallık bir ara· 
zi için pe,rla:t ı,;, re~ or l"fkil e
der. 

P•ı bu,u4··a d"h" iyt bir fikir ~ 
dinebilmek için 193 l ve 1923 iı
tihoalabnı mükayeae etmek kafi· 
dir: 

Mısır 
Patates 
Keten 
Faıulye 
Domateı 

v. a. 

Mısır 
Patates 
Keten 
Fasulya 
Domates 

Y. a. 

1923 
1,8 milyon ton 
1,9 milyon ton 
2,2 milyon ton 
O, 1 milyon ton 
O, 7 milyon ton 

1931 
2,8 milyon ton 
2,8 milyon ton 
0,4 milyon ton 
O, 7 milyon ton 
0,8 milyon ton 

Yukanda kısaca bahsettiğimiz 
ziraat siyasetinin verimini ve alı .. 
nan neticeleri efki.rı umumiyeye 
göstermek için Faşizmin 10 uncu 
aenei devriyesi müna!'lebetile Ro
nıada bir ziraat sergiıi açılmı~trr. 

Bu aergiyi ziyaret edenler in
sanla, mah•ul vermek hususunda 
kıokanç tabiat arasmda cereyan 

kaklardan herkes serbest geçebi
lir,.. 

PAT ve PATAŞON 
ÇİFTE ÇAVUŞLAR 

Y l'ni komedilerinde, bütün elemlerin'.zi unuttu·ac•lc
larını taahhüt ediyorlar. <( 

GLORYA 'da 
SiNEMA ve 

Münir Nuretti 
KONSERi 

15 Şubat, Çar~ba akşamı yeni ve cüze! programile 

Gişeler açıktır. 

~ 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
. icra eyleriz. 

Sıgortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadrr. 

~ Tel: Beyoğlu : 4887 896 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeda>" Temsilleri 
Buırün ıuvare 
saat 21,30 da 

ŞAKA 
Nakili Bedia 

l. Galip Harum. 
Komedi 4 perde 
Muallim ve ta-

lebe gecesi 
1296 

eden Te İnaanm salebeaiJe biten 
mücadeleyi ve bundan alman ne
ticeleri sörmütlerd\r. Bundan bat 
ka ıergide bataklıklan kurutma 
ve arazİJİ 11lab (bonit'ication) fa• 
aliyetinin randımanı herlteain en
lıyabileceği ve yapılan itlerin e• 
bemmiyet ve kıymetini takdir • 
debileceği bir tekilde söaterilmit
tir. 

Bu araziyi 11lah aayealnde hem 
binlerce aıtma mikrobu membaı 
olan bataklıklar kurutulmuş, hem 
o kunıtulan batalclıklar ,imdi l
talyanm en mümbit arazial olmnt 
tur. 

Villa d'lstria da 5000 kilometre
lik bir araziyi itıal eden Ani gö
lünün kurutulması bu aarrda İn· 
san kudretinin neye kadir olduiu 
na en belil bir mİ•aldir: 

Bu gölü kunıtmak için bunun 
yanındaki Thhano dai(ınm altın· 
da 2600 metre uzunluğunda, 3.50 
metre l!'enişliğinde Ye 4 metre 
yüksekliğinde bir kanal açılmıt
tır. 

ftalya Hükilmetinln ziraate ver 
diği bu ehemiyet ve bataklıklan 
kurutarak hem \ •azid .. n istifade 
etmek, hem halkın sıbh11tini ko
nımak hu.usunda fl'Österdiği fa
aliv<"t cidden ırönilmeğe ve takdir 
edilmeğe değer bir eserdir. 

Bu kurutulan bataklıklardan, 
11lah edilen araziden timdi yeni 
bir hayat altm buğday bataklan 
4eklinde fıtkırmaktadır. 

M. ŞADI 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Franıızca derıı (iler 
lemit olanlara). 
20 • 20,45: Hikmet Rıza Hm. 
20,45 • 21 ,30: Servet Hanım. 
21,30 • 22 : Matmazel Rozental 
22 • 22,30: Gramofon, Ajana 
't'e Boraa haberi, aaat ayan. 
ANKARA, 1538 
12,30: Ankara • Palas orkestra 

11. 18: Orkestra (Leonor - uver
tün1, ftalya ihtisasatrndan bir ıü
lt. 19: Haberler. 19,15: Suzinak 
faılından saz. 20: Hava raporu 
20,03: Caz. 
VARŞOV A, 1411 m . 
13,15: Plak. 18: Filharmonik 

konaer. 19: Kahve musikisi. 21: 
Orkestra. 22,20: Piyano konseri. 
23,20: Hafif mwıiki, 24: Cazband 
(Katoviçten). 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18:Konser, 19,35: Plak. 20,35: 

Büyük operadan naklen Wagner' 
İn eserlerinden "Lohengrin" ope
raaı 23,35: Hunsarya otelinden: 
lmre Mal!'ari Sigan musikisi. 

MUNIH, 532 m. 
17,50: Konser. 20,10: Muhte

lif milletlerin dans parçalan. 21: 
Kanıık n"Jriyat. 22: Senfonik 
lıconaer. 

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

20,55: Halk Orkestra muaikiaL
Müsahabe. 23,25: Konutan kağıt 
(Kağıt üzerine alınmıı sözleri na
kil). 23,55: Caz. 

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

Şarkılar. 21 ,35: Operet. 
PRAa 487 m. 
18,55: Plak.- Müoahabe. 19,35c 

Almanca muıikili neıriyat. 20: 
Büyük operadan naklen. Opera 
temsili, 23, 15: Plak. 

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

21,50: "La donna perdutta" Ope
retinden sahneler. 

- insanı;:;:,.~a hangi dağlan Ya~ 
ratmı•tır?,. dıye IOracağı geliyor
du. 

Aşk, Kin, Politika ve u nan .. 

adam,yani yakalanması icap eden 
haydut, bizzat budur. Çünkü bom 
ba sokaktan geçen biri tarafından 
atılmamıttır. Eğer atılmış olsaydı, 
atan adamın görülmesi ve hatta 
ele geçmesi lazımdı. Cinayeti ter
lip eden adamın dükkanın içini iyi 
bildiği de muhakkakttr. 

iki kardeşten lsınail Efendi ga 
zetesini daha e~el bitirmi,ti. Bir 
saniye kadar. gozlerini iskarpinle· 
rinin bombelı uçlarına dikerek dü 
şündü. Sonra dalgın dalgın başını 
salladı: 

dayıyorlardı. Hadiseyi nispeten 
soğukkanlılıkla kar,ılıyan birka
çındaysa büyük bir hayret belir
mişti. Maamafih bu hayretle şu te 
dehhüş yalnız kahvedekileri değil, 
Seli.niğin hemen her tarafını ayni 
şiddetle sarmı' bulunuyordu. 

Havada bir fesleğen kokusu 
vardı. Bu koku, yeşil ve kırmızı ki 
ğıtlarla •üslü bir saksıdan geliyor
t!u. 

...,.1 alciyef" Tanrmm günü ya 

.,,12 nınm önünde oturur, yahut 
Hal nına girer alıtverit ederdi.,, 
küR , aabahtanberi ,ehri heyeca 

C :an bomba bu dükkanda pat 
rna ır. Dükki.nm tam kartııında 
ıste e oturan Atiye Hanım, "ta· 

1~ itittiği zaman, duvanaatini 
m!f ıkla me,gul olduğunu, bina
mııt rh aaatin on buçuk olmayıp 
ı an irmi yedi geçtiğini" aöyle-

c< d A" H . Tü yse e tıye anımın evın-

'"" aatin geri kaldığı ve infill. 
dair .at tam on buçukta duyuldu
f~tb lqılmıfbr. Gürültü üzerine 
"z. ıı.n kotuşaıılar yalnız sütçü 
Muf ınının yerinde yeller estiğini 

<az yığını üzerinde duman 
. T Wıü görmütlerdir. Bomba

~il min tarafından atıldığı fU da 
1 ~ ı kadar öğrenilmemi,.e de, 
:a 1 kı,ta hadise Makedonya ko

d tarafından tertip edilmit 
b ikasb andırmaktadır. Yaka 
m ı iline gelen itfaiye neferleri 
ula ndan enkaz arasında yapılan 

rç iyat neticesinde sütçü San

i 

Müellifi ı Ni:r.:amettin Nazif ...... ,,,,,,'Dl••• ·'o ' o otıotı•'ll:o• 

dalciyef ile çrrağı Hıristonun li
me lime olmuf cesetleri meydana 
çıkanlmı,br. nfili.kın en feci kur 
banı Sandalciyeftir. Zavallı sütçü 
ııün bir bacağı kaaığından ayrıl
mıf, ve iki kolu bileklerinden kop
muftur· Çtrağın cesedi tamamdır. 
Yalnız batında hafif bir yara oldu 
ğu görülmüftür. Bundan, Hıristo 
nun bombanın infili.kile değil, fa
kat enkaz altında kalarak ezildi,; 
ve telef olduğu anlqılmaktadır. 

Polis tahkikata batlamıfbr. 
Şüpheler, geldiği günde~ber~ .•Ü~~ 
çü ile berabe r ya,ıyan mısafırın u 
zerinde toplanmaktadır. Dükkan· 
dan ditarı çıkbğı hiç görülmiyen 
bu adamın vaka esnasında sütçü· 
nün yanında bulunmaması, bom
banın infilakını evvelden tahmin 
edebilecek derecede suikastten 
haberdar edilmit olmasına hamle 
dilmektedir. Husust surette yapb
ğımız tahkikata dayanarak, biz da 
ha ileriye gideceğiz ve diyeceğiz 
ki: 

"Suikaati hazırlıyan ve yapan 

Sandalciyefin parçalanan cese 
di gösteriyor ki, bomba bilhassa 
sütçüyü öldürecek bir tarzda kon 
muttur. Bunun için her şeyden ev 
vel Sandalciyefin itiyatlarını ve 
dükkanın en ziyade ne cihetinde 
oturduğunu bilmek iktiza eder.Bu 
vaziyette yegane adam ise, sütçü 
nün akrabasından olan esrarengiz 
misafirdir. 

Vali Paş nın emrile polis fev
kalade tedbirler almı,tır. Tespit 
edilen eşki.li bütün polis merkez
lerine ve jandarma karakollarına 
tamim edilmit olan bu esrarengiz 
adam, eğer en kısa zaman içinde 
hükumete müracaat edip vaka es
nasında nerede bulunduğunu is
pat etmiyecek olursa bu katmerli 
cinayetin faili olmakla ittiham 
edilecektir. 

V aka esnasında ıokak boş oldu 
ğu için lehülhamt nüfusça başka 
zayiat yoktur. 

Kule kahveleri civarında bu sa 
hah on buçuktan beri devam eden 
askert kordon kaldırtlmı~trr. So-

_ Acaba bu sütçünün takııirab 
neydi? . • • 

Sonra gueteaını ıhtimam ile 
kathyarak ayağa kalktı. Az evvel 
ki dalgınlığına taban tabana zıt si
nirli bir hareketle Rifat Efendinin 
omuzunu dürttü ı , 

_ Haydi artık vazgeç okumak 
tar. da tut dükkanın yolunu. . _ 

diye söylendi - . . . 
Ve içinden daha kımbılır neler 

söylenerek uzaklafb. 
iki üç dakika sonra Rifat Efendi 

de, tıpkt kardeti gibi, koşar adı. 
ma benzer bir yürüyüşle Sabri Pa 
~a caddesinde yola düzülmüt bu
lunuyordu. 

Efendi Mehmedin kıraathane
sindeki diğer mütterilere gelince, 
bunlar; hala "Asır" m biribirine 
güç çengellenmit çetrefil ibareli 
satrrlarmı sökmeğe savaftyorlardı. 
Sanki bomba kendi evlerinde pat
lamışmıt gibi sapsarı kesilmi.ler, 
her saniye biraz daha artan bir te
ô ehhü.le gazetelerini burunlarına 

Hükumetin açık pencerelerin· 
den memurların gazete okuduklan 
seçilebiliyordu. Çıngırak çalan,kor 
na öttüren arabalann içinde geçen 
ler gazete okuyorlardı. Dükkan· 
)ara dalan tek tük mü.terilerin el· 
!erinde gazeteler görülüyor, tez
gahtarlar 1.aım .. , toplarım açarken 
bile gözlerini gazetelerinden ayıra 
mıyorlardı. Herkeste ayni hayret, 
ayni tedehhüt göze çarpzyordu. 

Yalnız bir tek adam, gazetesini 
okuduktan sonra, ustura gibi bir 
istihza ile gülümsiyerek bıyıklan
nı burmuttu. Beyaz yeleğinde ma
dalyonlu bir köstek sallanan bu a
dam, pencereleri hükumete bakan 
fesleğen kokulu bir odada oturu
yordu. Burası Selanikli Doktor Ri 
fatın bekleme salonu idi. 

iyi biçilmi' koyu lacivert biT 
kostüm giymişti. Çifte perdahlı 
"Sinekkaydı" bir tratla gerilen 
yüzünün toz pembesi bir rengi 
vardı. Kanapeye öyle bir kurulut 
kurulmuf ve bacaklarını öyle fiya 
kalı bir çalıml~ üstüste atmıştı ki 

Kanapenin tam kartısında du
yara dayalı bir iskemlede beyas 
proıtelii.lı, sarttın bir genç kız otu
ruyordu. 

- Tik tak! Tiktak ! 
- Tinn.. tan! 
- Tiktak ! Tiktak ! 
- Tinnn .. Tann! 
T ahtakaleden geçen tramvayla 

rm çan sesleri, duvardaki saatin 
tiktaklarma karışıyordu: 

- Tinnn. . T ann ! 

Havada bir feıleğen kokusu 
vardı. 

- Dann ! Dann ! Dann ! 
Beyaz yelekli adam ağzını bir 

karıt açmı,, pis pis esnerken aaat 
öğleden sonra üçü vurmu,tu. Fak· 
fon ince bir tabakadan çektiği bir 
ıigarayı dudaklarına değdirirken; 

- Mabnazel. . - dedi -
- Ne istiyorsunuz efendi? 
- Doktor daha gecikir mi? 
- Belli olmu .. 

(Devamı var) 



MİLLiYET SALI 14 ŞUBAT 

( Tarih tetkikleri J1 

~--------------------------------· 
İsa yaşamamışiır 

Aydında muvaffak 
olmuş bir temsil 

lsanın yaşadığını iddia eden. 
lerin hiç, hiç bir delili yoktur 

• 
-1- -Ömer Rıza Beye-

12 teıriniıani 1932 tarihli Cıim· 
buriyet ırazeteainde "laa meaeleai" 
adlı kitabımızı mezuubalıİI etmiı 
olan Ötner Rıza Boy, Yaka ve ve
ai~a. ıröatererek değil, fakat söz•. 
lennın arkaımcla Möıyö Eiıler'ı 
ırizliyerek bizi tenkit obnitlerdi. 
M üıpet hiç bir fey ıröatermiyen 
muhterem muharrire 10 25 kanu • • • nuevvel tarihli Milliyet ırazeteaın· 
de •erdiğimiz cevaplarda, lıanın 
yaıadığına dair ileri sürülen iddi· 
alann loyn,etaizliğini kıaaca an
latmak iatemiıtik. Vakıa ~er 
Rıza Bey bu yazılarıma üzerma 
•vve!ki fikirlerinden bir k_ıam!"! 
lı~ylı hafifletmek mecbunyetını 
hııaettilerae de hıriatiyanlığrn 
batlangrcı hakkında kendilerine 
bütün bilgilerini vennit olan M. 
E;•ler'in bilhaıaa iki delili üzerin· 
de İliınatlan henüz uil olmadığı 
•r.laşıldı. Bundan do!avı, 2, 4, 14, 
22 kanunuaani tarihli '\"akit gaze. 
lesinde yazdıktan mekalelerde, 
OV.elce eserini hülisa ederek ter
cilıne etmit 0 Jduklan M. Eialer'in 
ls,.nın tarihiliğine dair hiç bir ~ 
ınetl bulunmıran delillerini bir 
kere daha, bu aefer bu zatm kıy. 
tnetaiz 'Weıikalannı göstererek bi· 
te telmsr ettiler. Binaflnaleyh 
lıu~ .. d,,l.t tenkitlerinıizin ilk hede 
f! M . E\sler'in "fteıih lıa n nf. 
tizci Yahya. • • " kitabıdJl'. Bu me· 

r. ••lede an-f hakikati aramaktan 
h.,şka hiç bir düıünceal olmadım· 
ıı.. . -' •. 
. ınanuığmıız muhtcr...., muhar-

rır . M. Eieler'ln ilm aürdüiü bu 
~esikalarda bekl..diklcrl hiç bir 
q '~et bulunmadı;ını !'Örünce, 
ç j•n nurları karşmnda, illhlyat· a' j"n <'linde bir ~ey kalmadıtmı 

1\ 'J'.acaklardrr. 
Jıit·i~di, M. Eialer'ln, laanm tari
ya 

1 1 her türlil hücumdan koru· 
id.f' tlll"ibi laayr an1mda taııdrftı 
rrı~ ıa •dilen •eaikaarnı, yani Ö· 
ıöreı~•za Beyin binnci iddiaaını 

.. •ın. Bu •eaika ıudur ı 
bir ı." • • Eliezer, Alu"be'ye dedi ki: 
but :k., Seppboria pazannda (ya· 
raıt 1 ~rnda) ıezinirken birine 
lerin~e d112ı (Naaireli JMD1D tilmiz 
tu y •n). laıni Sekanyalı Yakup
lah alrup bana ıeriatiııİ%de, Al· 
m. ın .beYIİııe fahiı• ücreti ırötür
b~'i"". d~e yazılıruıtır. O halde 
h Y e bır Ucreti batkihine apteat• 
a~e Ye.ptı._.k . . k Jlanmak 

caız. ol'-U" mu 1 ıçm u 
vennedinı Yaku Fakat ben cevap 
ııun (N : li l P bana dedi ki o
d • aaıre aa), (Tosefta bura-

1 a N~ıreli b.a Y•tiııe laa ben Pan 
ere ı•-=-' · ) b d ....,.... venr . ana öirettiti 
~u er: oıılan fa~lfe ücreti toplat. 
'· eııe fahite ucretine ıidecek-

ll~!"· 0~lar pislikten ıreldi, ırene ia 
•ı:te ırıdecekler ••.• " P 
.. Yukank.i fıkralan Klauaener'e 

ıore lercW... ettim. "N · ı· ı aııre ı aa" 
Yı aarahatea kaydeden fıkra, Ö· 
ıner Rıza Beyin ded"i" "b" 
~lıodazarada deftl, f;.ı.::,t ır;,i~ 
r Uke '°!'~~edir. Ben bunları pa 
•ıı.tez ıçenauıde cöaterdim. Ge .. 

Çen yazrlarrmızda ilk elimize 1 .,_ 
len Yahudi metinlerini biribirine 
~arııtrrarak naklederken, metin. 
erdeı.; Jıu "beri" lere hiç eb-
IDİyeı verilmemesini ta ••İya et· 
~~tik. Bu sarahatin de kıymet· 
aıd~uu ıiındi ıröaterecetiz. 
k u veıikanm laayı hücumdan 
ç~"j,1.!'cak hiç bir takati yoktur:: 
.. ~~ /'ı!ialer, Klauaener'in yuka• 
ra; ı • alarda. Filiatindeki Nasr· 
çev~d~ıapetle "Naarralr laa" diye 
11lP.tnj ~kle_ri İamin yerine Yahudi 
ko n eki aalı Y eahu Kanosri ism.İ 
cıı~t konmaz, bililıia derhal hü· 
ki Nar, çalınrı Nuri, Filiatlrul• 
lifli ~ıra ınıdrr? ~ Yakup 
lıadi:tı~.,. mı. Yahudi mi? Ayni 
iten, e Yek ayni tekilde bahseder· 
bir ker a ubun Üstadmm iami 
da ye h Yeshu ha Nosri, bir defa 
kayded~I" u ben pantere olduğu 
ter de k!Yor. Bu Yeahu ben pan· 
•damı •rn? Bunlar bqka başka 
bir ad:r n>ı? Yoksa ayni ve tek 
•illerin 'i nıı? Bu adamlarla in· 
var mı? aa1r &ra1tnda münasebet 

lıte bu ıu 11 len IO a "l'e cevap verdik· 
Y•zılan nra, ''YfUkahnki metinde iami 
t· ea u ha N .,. . 
•ı''~er ve M. M. Klauaen;? .drwıd. 

tikleri ıribi "N" ın ı aa 
de N ,, aaıralı laa Jeaua 
•. azarett olmadı" .. "I k 
Qına ı h, I ,.ı ıroru ece 
l.Qt ena ey aa~n tarihte haki.' 
... en ya4anı11 bır ıah.a. 
ttınu İ•pat edecek b ıyet .oldu· 
in 1 • d u veaıkanın me ın en yıkrldıfı hiç b. kıy 
"1eti bulunmadığı ~laııla~kbr• 
. İncillerde, lsa, NazarEeft N • 
'~ ah t N ·· · ~ azo
•if ~ uk 1· ~re!"~ı· o_larak tavh e en e ıme erı ı ahıyatçrla.r 
" Yazılarımız araarndan anlatıl~ l'ih veçhile, içinden çıkamıyacak 

i;!1 müıkülatı kolayca atlatmak 
''Nn, Yanlrt olarak Filiatindeld 
''N aırra Nazareth" ye nispetle 
•tı ~ıralı laa, (yahut Nazara) je. 
rııi~t e ~azareth" diye tercüme et 
•ak"kdır. Halbuki lncillerin en 
~1 1

1 ıaımlan Pavlos ve Pazlos ri 
~ e er· 1 
tıı11d ı, sanın "Naaıralr" oldu-
lr;ı,_, a:, haberdar değildir. Filha
eli"'I ata, 111, 13 lsanın yalnız 
deıı $.;;"fliz olunm~k üzere C..lil-

'Ya" ıeldifini, yeni ahtin 

"'imili rüsül Actea dea .Apotrea" 
kitabı iae (XIV, 5), ilk hrriatiyan· 
Jann Nazoreen (Yunanlılar, bu 
mezhebe Nazaraioi diyorlar), ia
mini ta§ıdıklaruıı söylerler. Fakat 
evveli. Nazorten İ&mini taıımıt o
lon bu mezhebi, Filiatinde "Naar
ra, Na~are!h" denen bir yere bağ 
lamak imkanı yok mudur? Birke 
re Naaırarun hiristiyanlıktan ev· 
•!I me~cut olduğuna dair kat'i 
bır dehi yok. "Nasıra" denen bir 
yer mevcut olduğunu ilk defa söy 
liyen Milattan aonra dördüncü a· 
aırda Eusebius'tür (1, eh. 7, 14). 
Sonra, laarun müminleri, laa Na· 
arrada doğduğundan dolayı bu 
NazorCen ismini .. Nasıra Naza
reht" den alrnıt olmalarının da ih 
timali yoktur. Muhammet Mek· 
kede doğduğundan dolayı lsliunİ· 
Yete "Mekkeliler", Kant, Königs 
bergte doğdugundan dolayı Kant 
çılara, Königaberı;lil er,Karl Marx 
çılara Trevire'ler, Bolşeviklere 
Leninin doğduğu yere nispetle 
Ulyanovak'lar dendiğini bilmiyo
ruz. Bundan maada, pek mühim 
bir sebep olarak, "Nasıra, Naza .. 
ret" den l~niyat kaidelerine gö
re "NazorCen, NazarCen, yahut 

Halkevi temsil heyeti temaşa 
zevkini artırmağa çalışıyor 

---··---'-Aydın Hal:ıevl temsil heJ1etl 
Nazarenicn" çıkarmak mümküne AYDI N (Milliyet) - Halkcvi ı lim Şükrü, en ufak bir kantıklık n 
olmadığını, hiristiyan dini tctki.. temsil heyeti muzikanın iıtirakile dur:J<lığa bile meydan venneyen re. 
katmın en büyük üatatlan, bey· dün akşıım park •İnemasmda kimse- ! jiaör muallim Rıza .,. ıreceli ırfindüz 
nelmilel otoriteleri bulunan Well· siz çocuklar menfaatına Öz Yurt pi- lü çalışmalarile yokluktan varlıklı 
hauıen, Cheyne, Burkitt, Drewı, yesini temsil etti. Temsile Vali ve 1 yaratan aahne vi.zilcri fen memuru 
William Benj. Smith, J. M. Ro- kumandan Beyefendiler de tetrif et- 1 Müfit ve muallim Fahri Beylerin ve 
betraon, Dujardin. • • ilah. l!"ibi a· ı tiler. Yerler numaralı olduğu ve bi- 1 akıncı ıarkılarmı muvaffakiyetle be• 
!imler ıröstenniıler, bu kelimeler letler ıründüzden dağıtıldığı halde teleyen muallim Şefik Beyin bu mu
ile, "Nasıra, Nazareth yahut aaat 18 den itibaren Halk ırelmeğe 1 vaffakiyetin baJlıca Amilleri oldukla· 
Nazara,, arasmda hiç bir müna- baılamış ve saat 20 de yerler tama- 1 rını yazmaft da bir borç bilirim. 
aebet bulunmadığını iapat elmİJ· men dolmuştu. Tam saat 20,30 da ! 
terdir. perde açıldı. Evvela Akının son per- Rigadan uçup 

NazorePn kelimesini izah et• desi temail olundu. Bunu Öz yurdun I k 
mek için, Nazireen yahut Nazi- akıncı tablolan ve piyesin perdeleri 

1 

ge en Uf 
riat, yani, zeytinyağı kullanmıyan takip etti. 
ıarap içmiyen, traı olmıyan, deve Temsil kolunun çalışkAn reisi Av- GERZE, 11 - Bir kaç gün· 
tüyünden elbise giyen, yaban ba· ni Bey yeni arkadaşlarla kadrosunu den beri bağlarda dolatmakta 
lile yasıyan, bu gibi garip kudsi- ıreniıletmiıti. Sonra piyes bir hafta- olan atmacadan büyük ve ren· 
yetlerile kendilerini vatanda9la· 
rmdan ayırt eden, ezcümle "vaf· lık bir çalrıma netice•i temsil olunu- gi beyaz bumu eğri, ayakları 

1 yordu. Bu itibarla ak.aklar ve ekaik d • ah k 
tizci Y,.hya" nrn da ittirak ettiğ ler olac•~ını zannedenler vardı. Fa- sarı, sırtın a sıy serpme no 
zannedilen. eski ahtin kendilerini - 1 b k 
"Al aha vakf, nezretmit" !eri mev kat yeni arkAdaşlar da evvelce akın 1 ta ı ir Uf görülmüftiir. 
zuubahis olduğu •Öylcnmiştir. Fil piyesinde rol alan arkadatlanmrz ka • 
kat Benj. Smith, y ahudilerin Na· dar muvaffakiyet gösterdiler. Bır çocuk tarafından yaka.-

zaro~en'lerle, Nazirens'lerin ba~- Genç muallimlerimiz, milli kültü- ı lanarak kasabaya getirilmif ve 
kalığını tamamen bildiklerini, zi. rü yiikseltmek ve halkta temsil sev- zabıtaca yapılan ,nıuayenede 
ra biraz evvel söylediğimiz Nazi· ğisini yaratmak ve arbrmak için Ü· sol ayağında alominyomdan 
n!:ens'lerin imftlini tasvip ettikleri 
halde, talmud'da gösterdiği gibi zerlerine aldıldan bu milli vazifeleri- bir bilezik olduğu ve bilezikte 
Nazoreen'leri tel'in ettiklerini, bu ni çok muvaffakiyetle batardtlar ve \ ( Orni Holcentr • Riaa • 46905) 
"'!ezheb?ı, ~llahrnı yahut ~esihi- milli tarihimizin mühim bir aafhaar- yazılı olduğu görülmekle ço
nı Nosn (Sıyakça: Nasa~Ja) ya- . nı nazarlamnızc!a hakkile canlandır- cuktan alınarak Sinop vilayeti 
ni "hami" (muhafız) imn ":!tında 1 dılar. Türkün civAnmertliğini ve me 1 •• d il • f 
tazim eden bir mezhep İ•m• oldu· dcniyet dünyaarnın banileri oldukla ne gon er mıf ır. • • 
ğunu ispat etmistir. Yakın za· rmı gösterdiler. Bu temsilde rol alan Geçen sene de aynı cınlten 
manlarda, meşhur AlmAn müte· muo.llim Sabiha, Fatma, Zihniye böyle bir kuş gelmif yakalan. 
behhirleri Nuarofen isminde"mu Necmiye, Sabahat, Behice, Mün.,,;. dıktan sonra çok yllfamamıt
hafaza eıı::e~, ~t.isal etmek, ria· ver, Mebrure, H":cer, Ami, Nevz~t, 1 br. 
yet ebnek fıkrını bulmuşlardır. Agah, Haydar Rifat ve lbrahun B ku 1 R anın ta 
Faraza Lidzbaraki, vaftiz ... gibi Bey ve Hanımlann isimlerini taktir- k l u df ar ld1D! fpos 
bazı dini manada temizlenme a· le kAydederken, sahneye en yalan Uf ~ an O ugu ~e 1.~ 
detlerini muhafaza ettiklerinden me•kide olanlara bile aeaini itittirme dolayıstle Gerzeye duttiiiü aıı
dolayı Nazoreen'l.,rde "müdavim· den vazifesini b&Jaran auflör ınual- lqılmaktadır. 
ler, observants" fikrini bulduğu 
ıribi (Lidzbarski, Mandaen dini 
ıneraaimi, sahife 16 ve sonralan) 
b'"•hur Asuriyatçı Zinımern de,. 
f u lhezhepte ilihi srrlar ''muha· 
e:z(~ edildiğine kanidir (Nazara· 

•zarener), Alman Şark mec 
mz.uaaı, 1 ~20, aahife 74). Şu halde 
ımmern. e a ·· N 1 r h. b ·ı . ore azoreen er, giz. 

1 ır. 1 ~· ••1i.ki insanlar, yahut 
gnostıque !erdir Bu .. ll"fl . 

d • b . · mue ı erın 
var ıgı u netıceyi St E . h 

( 315 • . pıp ane 
dad. '°':,',,.a . • 402) tekit etmek· 
te ır: "'?erıanın ortaaınd M "h 

1 M "h" a, esı 
ten !'vve M .;:.sı. 'i, Yani lncille-
rin maan eaıh ırud hilıniyen, iami 
Nazaro5en, ya ut a a ziyade N 
zareen olan bir Yahudi mezh b": 

" (E • h E e 1 
mevcuttu pıp ane, !hatlar 
tarihi, XVIIl, 29). B~tün bun. 
tan Yahudi mezheplen hakkın. 
daı<l malıimal ile karşıla§lınnca, 
bu mezhep mensuplan, Mesihi 
"Jeaae yahut Davudun.ba~"!·" ls.ai 
kütüğünden bitecek hır .fıl•~· b~r 
fidan" (E,iya, XI, 1) _tel~kki ettık 
!erinden dolayı kendilenne J.,... 
!en bmini dahi veren bir mezhep 
m"2Uubahla oldufu meydana ·çı· 
kar. Fidan filizin ibraniceai, Na• 
zar, yahut Neaer, netzer'dir. Bun 
dan dolayı Yahudi istiklalini Da· 
vut hanedanından zuhur edecek 
bir filizden, Meıihten bekliyen 
bu Yahudi mezhebine Netzerites 
yahut, NazarEen'ler denmittir. 
Çarmıha ırerilmit laa hakkmda 
Meaih fikirleri toplandığından iti 
haren, Muaanm ileride relecek 
bir peygamber, bir reia hakkın· 
daki vaadi, "Allahm Rab aana 
İçinizden, biraderlerinizden size 
hen.im gibi bir peygamber zuhura 
~etırecektir''. u ••. anlara bira-
erli,!_içind- aenin ıribi bir pey. rl:' zuhura ıretireceğim ve ke 

ım.ı anm altzma koyacaftım" 
(Teanıye. Xvtll ıs 18) b I • . • , u ıaya 
ıanat edılerek, en yukand b h 
aettiğimiz, "Amali Rü .. ,• •• a • 
d A " k" •u "'ctea ea potrea ıtabında laaya N 
zareen yahut Nazor!en denml tia. 

Yukanki yazrlanmızdan o:d:· 
ke Sof'rin metninde yazılı ola~ 
Yeahu ha Noıri'nin, Filistindeki 
Nasl1'aya neabetle "Naaıralı faa 
Jeaua de Nazareth" diye tercüıne 

! 
• 

Muğla'da Vali Ömer Ceı·at Beyin himayelerinde 
IJğle yemeyi ı•eı·llen ve bayramda kendilerine elbise 
yap.tan mektepli fakir tareb<!lerden bir grup 
( işaretli Vilılyet Maarif miidürli ve Himageletfal 
Reisi Feyzi Beydir.) 

edilıneaine hiç bir İmkan bırakma 
dığını tereddüde m~ydan v~~i
yecek bir sarahatle ıspat ettıgı gi
bi ayni zamanda MM. Klausner, 
Elsler'in Ömer Rıza Beyi,n anla
dığı ıibi' ilmi metotla değil, fakat, 
ilmi imkansızlıklar karşısmda, 
bu işlerde ihtııasr olmıyanlara, 
aadece yutturmaca yolundan git
tiklerini anlabr. 

O halde bu Y eahu ha nosri kim 
dir?Bu zatın talebesi olduğu yazı 
lan Sekanyalr Y akup Hıriatiyan 
mı? Eliezer, Yakuptan bah•eder· 
ken birisinde Yashu ha noıri'nin 
~lebesi, diğerinde gene ayni ha
dıseden ayni tekilde bahsederken 
Yeshu ben Panlere'nin talebesi 

olduğunu söylüyor. Bu iki isim aa 
bipleri başka başkA adamlar mr? 
Yoksa tek adam mı? Gene Yahu
di Edebiyatı içinde bir de Jeaua 
ben Stada var, bu da kim? Gel.,. 
cck yazılanınızda, Eliezer'in fık. 
raaıru bir de bu cihetlerden tetkik 
edince Eisler'in laayi her türlü hü
cumclan koruyacak yukarıki ve· 
aikanın hiç bir kı~eti olmadığı, 
fsanın tarihiliğine delil olmak Ü· 
zere, Üzerinde bile durulacak e
h.,mmiyeti bulunmadığı bütün çıp 
laldıii le anl,.tılacaktrr. 

Darülfünun Dini~ tarihi 
Müderris Muavini 
~. Hilmi ÖMER 

1933 

Frengili 
Adam 

Kendisine verllml-
yen kızı vurdu 

ve kendisi de öldü 
AKŞEHiR • (Milliyet) -

Bu sabah tehrimizde tüyler 
3rpertici bir cinayet oldu. 

Hacı ku~çu mahallesinde 
mukim Kürt Hasan isminde 25 
yatlarında bir tahıa bir müd
det evvel kendi köylülerinden 
olup burada ikamet eden Kürt 
Safiye ile nitanlanınıf, b141ık 
vesaire gibi bir miktarda para 
vermif ise de evlenmek üzere 
resmi muameleye batlanmıf, 
fakat doktorlar tarafından Ha
cı Hasanda firengi hastalığı 
görüldüğünden evlenmesine 
müsaade edilmemi,, Hacı Ha· 
san bu hususta birçok çareler 
aramış, işin olmıyacağmı anla· 
ymca, sabahleyin doğruca kı· 
ztn evine vararak nüfus tezke
resini istermit ve muameleleri· 
ni yapbracağını söylemittir. 
Bunun üzerine doktorlar tara· 
fından müsaade edilmediğini 
bilen kız, bunu reddebnİftİr. 
Buna kızan Hacı Hasan cebin 
den tabancasını çekerek zav11.l
lı kızı ba,mdan kolundan ve 
iki yerinden vurarak hemen o
radan kaçmıfbr. Kızın annesi 
ve kız kardeşi vak'adan haber 
dar olunca, hemen kaçmakta 
olan Hacı Hasanın petinden 
kofmUflardır. Bacı Hasan evi· 
ne yıldırİm gibi varmıf ve he
men yere yuvarlanarak derhal 
ölmüttür. Vak'aya kıymetli ve 
genç müddei umumimiz Nafi 
Bey vaziyet ederek ceset dok· 
torlar tarafından muayene e
dilmit, hiç bir tarafında yara 
ve bere olmiyan bu caninin 
kalp sektesinden öldüğü tabak 
kule etmittir. 

Safiyenin yarası çok ağı:r, 
hayab tehlikelidir. 

lzmirde bir facia 
İzmirden yazılıyor: - Bura 

da evvelki gün tüyler ürpertici 
bir cinayet olmuftur. Hadise 
fi>yle olmu9turı 

LCktfi, Memduh, Mustafa is
minde üç arkadat Lutfinin e
vinde toplanıp otururlarken, 
Memduh ev ıaahibinin karısına 
göz itareti yapını• ve bu vazi· 
yelten sinirlenen LCktfi bıçaği· 
le arkadqına hücum etmittir. 

Memduhu birkaç yerinden 
ehemmiyetli surette yaralıyan 
katil, karısına da hücum etınek 
iıtemit, fakat muvaffak olama 
mıştır. Hızım alamıyan Lfıtfi 
kainvalidesini kolundan, yedi 
yatındaki Makbuleyi de elin
den yaralıyarak kaçınıftır • 
Mecruh Memduh biraz sonra 
ölmüf, katil yakalanmışbr. 

Kayseri lisesinde 
yangın 

KA YSERI, 12 - Lise bina· 
amda bir yangın çıkmıttır. Mü 
dürlük evi ile mutfak ve ambar 
yandıktan sonra yagın ıöndü. 
rülebilmiştir. 

E~yalarla yatakhane ve mek 
tep binası kurtanlmışbr. 

Aydın Maarif 
müdürlüğü 

Spor 

Avusturya 
Milli takımı 

--·--
Ni•anda ıehrimlzde 
iki maç yapılacak 

İngilizlere kartı aldıfl aon 
netice ile orta Avrupanın en kuv 
vetli takımı olduğunu isbat eden 
Avusturya milli futbol talumrnrn 
memleketimize ıretirilmesi hak
kında Avusturya federasyonu 
nezdinde bir teşebbüs yapılmııtr. 
Avrupanrn hemen hemen en iyi 
on birini bir araya toplayan Avua 
turya milli takımını burada aey• 
r<'bnek memleket sporu noktaam· 
dan hayli istifadeli olacakb. A
vusturya federasyonu reisi Hü~o 
Mayzel buradan yapılan teklife 
cevap vermiştir. Mayzel'in verdi. 
ği cevapta hülasa olarak denili· 
yor ki: 

''Türkiyeyi görmek ve orada 
bir maç yapmak öteden beri iste
dijfim bir 'eydir. Bu itibarla tek· 
!içinizi kabul ediyorum. Fakat in 
giltereya giden Avusturya on bi
rini aynf"n Türkiyeve getirmek im 
kinm1 gör"'mem. Bunun da sebe
bi ,udur: Mevzuubahis on bir o
yuncunun mensup olduğu klüpler 
le federasyon araamda seneler
c3en beri cari olan bir esaı var .. 
dır. Bu anl11sma mucibince fede
rasyon mezkUr oyuncu1an ıenede 
a'ncak altı defa b<'vnelmilel fl'l\Ç• 

111.r icin davet h11.kkmı h11izdir. 
Bundan fazlası için f,.vkalade es 
bap İrile zarureti vardır. 

ln!'iltere - Avusturya maçı· 
nm malı1m neticf"fliİnden sonra her 
yer.den davet edilrlik. Bu d11.Tet· 
lerden kabul ettiklerimiz altıdan 
fazl•drr. Bu müsabakalann icra 
tarihlerini bilivonunuz. Bunun J. 
çindir ki. lnS?iltereye ııiden on bir 
oyuncudan önümü7deki me:rıim 
için istifadeve imkan yoktur. Hat 
ta Avnıpa kupası için fmçre ve 
lıalya ile yapacağrmız maçlan bl 
le gelecek mevsime bırakmak za• 
rureti haaıl oldu. 

Türkiyeye, Avrupa kup&a1 
madan için t~kil ettiğimiz bir 
milli takım kadrosuna mensup .,,.. 
hepsi de beynelmilel oynncular
dan mürekkep bir milli takım gön 
dermek istiyorum. Bu tflkrm son 
maçta Peştelileri 6--0 ır,.bi bllyük 
bir farkla yenmiştir. Eğer tensip 
ederseniz 9 nisanda ve yahut ha .. 
ziran veya temmuz aytannm mü .. 
nnsip göreceğiniz bir gününde J .. 
tanbula bir takrm gönderebill· 
rim." 

Keyfiyet federasyon ve l•tım
hul mrntakaaı futbol heyetleri re
ialeri tarafından tetkik edilmiş ve 
"içinde lngiltereye giden oyuncu 
!ardan maruf 3-4 taneal bulun• 
mak §arlile bir Avusturya milli ta 
knnmın 2 haziranda lstanbula gel 

5 

Beledl11tdt1 

Umumi meclis 
Dün toplandı 

Darülbedayl vari
datında 

fazlalık var •• 
Ltanbul umumi meclisi • dün 

aaat 14,S ta birinci reia vekili Sa
dettin Ferit Beyin riyaaetinde top 
landı 

Darülbedayi bütçesinin hakin 
telif faalmda tahaiaat kalmadığı· 
ru bildiren makam tezkeresi okun 
du. Bu aene Darülbedayi varida
tının ıeçen aeneye niabetle 12 bin 
lira fazla olduğu anlaşılıyordu. 
Hakkı telif faslına münakale au· 
retile 2 bin lira konması muvafık 
görüldü. Şehir sulannm acil tami· 
rab için 10 bin lira münakRle 
auretile temini hakkmdaki mazha 
ta bütçe encümenine havale edil
di. 

ihtilal esnasında memlek,.ti· 
mize iltica eden Leh şair.ferinden 
Adam Vi,niviç'e İzafeten Bevot• 
lunda açılan aokafm isminin biJil. 
hllra s,.h....,n Hanım aokafma tıı.h 
vı1 edildi~ne dair tnkere Mü). 
kiye encümenine h"vale edildi. 

Bundan sonra 1931 •en~si kat't 
hesa'D raoorunun mÜ:rllkere~ine 
ııeçildi. Raporun başındaki e•ı,.,. 
bı mucibe mazbataSJ okundu. Mil 
nakoaar meyzuu bahaolrlu. 

N .. ticede m"dde madde okuna 
rak, her madde h11kkmd" mÜ'1a• 
kaşa yaprlmıı.sı kl\bul edilrli. Rll· 
pnnın mttzakf"T"esi pet"<lembe ,,.a .. 
nüne ta ı;ı., edilerek içtimaa niha
y<'t verildi. 

Muavenet sand1tı 
Belediye memuru iken vefat e· 

denlerin aileaine yard.mı İçin bir 
muavenet sandığı IP•kil edilmi'" 
ti. Bu aandıtm reİ•lijfine b .. tediye 
reis muavlni Nuri Bey intihap • 
dilmiştir.Ölen m~mur aİl,.•İne aon 
aldıfı maaem tevkifatı çıkanldık· 
tan aonra kalan kf'mm iki miaU 
yardım olarak verilecektr. 

Yeni kontenjan 
ANKARA, 13 - Yeni konten 

jan kararnamesi ve üç aylık liste 
hazırlandı. Yeni kararnameye, 
eski kararname hükümleri birleı 
tirilerek ilave edilecektir. 

Kararname ve liste lktıaat ve
kilinin avdetinde heveti vekilede 
müzakere ve ilin edilecektir. 

... 
Nizamettin All Bey 

Afyon birliği umumi katibi 
Nizamettin Ali Bey Ankaraya ıit 
miştir. 

meıinin çok fayanı arzu olduğu• - --- -- · 
cevaben M. Hügo Mayzel'e bildi· dan mühim bir inamı ata manejde 
rilmiştir. binmeğe başlamtflar ve kıaa bir müd 

Avusturyalılar f"hrimlzde iki det zarfında kır ıezintilerine iştirak 
edecek derecede binmeği ilerletmiş

maç yapacaklardır. Maçm birinci !erdir. Hanımlanmızrn ata binmek 
ai 2 haziran cuma günü Türkiye • huauaunda ıröıterdikleri merak ve 
Avusturya milli kartılapnaaı ola· · istidat her türlü takdirin üstünd&
cak, ikincisi de 4 haziranda latan 
bul • Viyana arasında olacaktır. dir. Bunu burada tekrarlrunıık b&-

Ankara ve lzmir mmtakalan A- nim lçi.ıı tatlı bir vazifedir. Ata bln
vusturyalılarm kendi ,.,hirlerinl mek iatiyenlerin adedi ıründen ııün.e 
de ziyaret etmesi temennisinde artmaktadır. Birçok arkadatlar klii
bulunmuşlardır. Fakat maddeten be yazılmak için kayit itinin ba,lama 
buna imkan olmadığı için, Avua- sını beklemekted.irl~r. Mektepliler 
turv"lrl"nn burada balnnduklan arasında lruvvtelı bır ·~~. ~!'annuş
tanlılerde Jzmir .,e Anbralr fut- t~r. lamet Pata krz enatit'!ıu tal~"!>
bolculann da şehrimize gelmele- 1 .. ~den 6tlhanımMam atrif~ v~:~m, ·ti~ ıçın 

• • 1 d k b" • muracaa annı a eaa e er-
nnı tem n e ece ır orrranız~•· ı ı.• da b" kad ..___ daha 

d h d - - -ı k d" tk· Kannt n ır ar a1un oana yon a a u$unu me le ır. ı d"" t lef tti B b ·w 
haziranda Ankara ve lzmirliler ukn tabe - 0d!' eç-·nkü. ent ceb" u rakg 
J b 1 1 k b 1 ·ı 1 pe ıı ır. u a a ınm~ m&-
stan u a ııce ere eyne mı e ma __ ı_ ta • • b" k • ti"dad T"" k' 

• ki 4 h • """" a ıyı ınme 11 ı ur • 
çı_ ııüoretce ber ı"e V~zıran pazar ün kanında mevcuttur. At• binmelı 
jl'un atan u - ıvana maçın- • • kü ··k b" f t • k" ı. 
dan evvel kPndi aralannda bir ıçın çu ır rraa ve ım an z~ .u· 
mac yapacaklardır. J runda o merak. uyanmakta, ca" • . 

B ı "b" 1 makta ve ata bınmeğe batlanmekta 
u maçm ga ı ı o an takım 9 • t"d t k d" • - t -'-• d" n 

h • ·· Ü t b 1 o •• ı a en ım ıo• enn ...... e ır. v-•7•,.an cumA vun olan o muh • • ki"" 1 bil ""k "nki aflu-
telitile kaqıla,acaktır. l'.frnta • nun 

1rb - -J!' h"'!' eti yu bek; • kt 
kalar araımda çok savanı tem- v~ çoKl .. b!" lı: •t er k -~. ı"" 
ni olan bu teması temin icin fa. yızti .••• u ~nt ud':"ğ. m~~~nad or 1• 'kı> <>-

b 1 k d • • ı ma gın goı er ı ı ynxın an a a ayı 
tıı.n u mmta aar ıl(er "'•kadar -kra 1 k ded • E b" d t 
·ı,· k kl"f · şu na ay enm. ene ı os _ 
ı • mmta aya resmen te ı yapa larnnrzclan lt.Uva büyük elçisi Lo.io-
caktır. k N 1 • • B 1 ono orveç e çısı entson cenap a 

Ankarada atlı spor 
rile Avusturya maalahatırüzan M. 
Biaofa klübünün muvakkRt idare h&
yeti azaaı olarak lrıymetli yardnnla-

ANKARA, 13 AA - Atlı Spor rmdRn dolayı huzurunuzda teşekkür 
ldübünün toplantıaında Ziraat V eki- ederim. At ve atlı soor devince Dr. 
li Muhlia B. ıu nutku aöylemİflir: C"ki' • k k b"I d ·ild" O 

"Evveli. küçük bir maneJ·cle bır" ı..._ ı yı unutma n ı eıı ır. • 
....., nun manejde büyük bir hevea n 

at ile bllflıyan bir t.-ıebbüa, lımet ki J d"d" • dı"- h AYDIN (Milliyet) - Vilayeti- .... a• a naoı ı ınıp çırpın ,..na e • 
Pt• Hz. nin teıvik ve hunmay" elerile • • ·-'- "d" K d" · · takd" ıniz maarif mildürlüğüne tayin olu- punız .,...ı ız. en ıaım ır ve 

nan Edirne maarif müdürü Salih B. n aralannda bulunmakla aonauz tebrik ederim. Sö>:lerime aon verir-
zevk duyduğum aiz binici arkadatla ken birincilikte de üstat olan lamet 

evYelki gün fOhrimize gelmif ve aelo- nnun kıymetli alaka Ye yardanlarile Pata Hazretlerine klübü himayeler! 
fi FakiF."r. Bbeeydend ....zııd .. nkü· ?İ devir ~11 kuvvetlenmiş, canlanmot •• huırün ı alıma almağı kabul buyurduklan 
trr. akir Y e u posta trenı e Tu""rkiye Ati Spor ldu""bü" olarak la· • • bütü"" kad 1 • · · ı d .. B ·· ı açın n ar &f arım namına mın-
yenı. tayın ° un ugu • ~raaya ~u_t&- azzuv ve teşekkül etmiıtir. net ve ıülmınlanmı arzederim . Bu 
veccih"'!' ha~eket. etrnııtır. Her ıkial- Klübün kurulmaımda 74 müea- himaye, klübün bütün lrurulmasmda 
ne yenı.va?felennde muvaflak olma · aia aza çalıımqtır. ArkAdaılarımız. en büyök bir kuvvettir Ve atlıapor 
)arım dılenz. n 1 • d d bü -k • . ..._ er emesın e e en yu ııtina~ 

Aydında •Ürek avı 
AYDIN (Mllliyet)- Avcılar ceo 

miyeti dün Kızılca köy ıirnalinde bir 
aürek avı tertip ettiler. Av çok nefe 
ti ve muvaffakiyetli oldu. 27 Domuz 
öldürüldü. 50 den fazla domuzun da 
yaralı olarak kaçtıklan ırörüidü. 

Bir talebe vapurda 
öldil 

lzmirden yazılıyor: - Dün ak
f'llD saat 17,10 da Pasaporttan Kar
şıyaka'ya hareket eden Körfez ida
resinin ÇankAya npurunda bir vak'a 
olmut, Lise ikinci aınıf talebesinden 
473 numaralı Ali Efendi dinıe.ğına 
lran hücumundan ölmüıtür. Vak'a, tıı 

suretle olmuıtur: 
Liseden talebelerin çıktıklan ....... 

da Kaqıyaka'da bulunanlardan bazı. 
lan vapura yetiımek için kotarak 
Pasaport vapur iskelesine ıreiirler, 
oradan 17,10 da hareket eden tirket 
vapuruna binerler. 

Ali Efendi çok hızlı koşmuı Te ,,... 
pura yetişmiı iae de vapura girdik
ten ve kanepeye oturduktan bir müd 
det aonra fenala,m'f gayri tabii ıı. 
reketler göatermiı ve aonra; 

- Ölüyorum. Çok fenayım. 
Diye bağırmrıtrr. Orada bulunan 

bir doktor derhal muayene ederek 
talebeyi ölümden kurtarmak için aıh
hi tedbirlerde bulunmUf iae de Ali 
Efendi birkaç dalrika aoııra iilmüı· 
tür 

mız olacaktl1'. 
Müeaıisler dünkü toplantıda iza. 

arnm ıenelik aidatlanıu 20 olarak 
teıbit etmi,Ierdir. Memurlarla za. 
bitler ve aileleri bu meblaiın yansı
nı .ereceklerdİT. Klilbün 1933 büt
çesinin mcrlrezl idare heyeti tarafın. 
dan yapılması da cliln kanırlatbnl
mııhr. 

Avusturya Fran
sayı yendi 

PARIS, 13 A.A. - Dün Stade ek 
Colombea,de kalabalık bir aeyird 
kütlesi karramda yapılan bir futbol 
maçmda Avusturya takunı aıfıra 
kartı 4 aayı ile Franaaz takımına ıa
lebe çalmrıtır. 



ffR11rlfle 

.. , o·van dün 
l Top andı 
eıi 

f 
Fakültelerde bazı 

tayinler yapıldı 
e : Darülfünun Divanı dün e-

Güzel intihabı 
Meselesi 

(Batı 1 iaci aalıüeda) 

M1LL1YET SALI 14 ŞUBAT 

Geçe 

Gene Bursa 
Hadisesi 

İzmirdeki 
Hadise 

(Batı 1 inci ••hifeda) 

ar 
1933 

• 

Çocuklarda 
Yalancılık 

Canlı kedi 
l( min vekili Mustafa Hakkı Be

dre yin riyasetinde t?planmıftır. 
on Dünkü içtimada bır çok mese
'r leler intaç edilmif, bu meyan

Nazire Hanıma, ne de Feriha H. a 

rey vermediğini J'&Zlltltbr. Binaena
leyh, izzet Melih 8. ve reEikasmın 
ve difer bazı jüri azrurnm iştirak et· 
tikler; Abdülhak Hamit B. in iki gü 
zelin yeniden hakem h=nuıa çıka
nlmuı noktai nazarı, esas itibarile 
hayli taraftar kazanmıı buJ..nmakta
drr. Bu esaıtan t<lerrüat itibarile 
ayrılan bazı hakemler Yarsa da, on
lar telde takılmakta ve ~İn büabii
tün çıkmaza ırireceğindeu korkmak
tadırlar. 

Hariçte ıie diyorlar? mesi vilayetin, meclisi umumi
nin kararına bağlıdır. Usulen 
müracaat İcap ederdi. 

Bazı anneler çocuklaruıı, 
bilhassa k·çük kızlarını yalan 
söylemekten vazgeçirtmek içiın 
tehdit ederler.: ri l da bazı yeni tayinler yapılınrf

ve tır. 

Eczacı ve Ditçi mektepleri 
( Müdürlüğünü vekaleten ifa e

Til den Dr. Mahir B. 100 lira mu-
1 hassas ınaatla asaleten tayin e 

dilmittir. Bundan batka Tıp 
Fakültesi fizyoloji müderria 
muavinliğine Ankara hükumet 1 
tabibi Dr. Mahmut Sadi, Fen 
fakültesi nebat:ıt müderris mu 

evrı avinliğine Emin umumi kimya 
geç rnüderris muavi~liğine Tahsin 

e Rüttü elektro - mekanik mü-
mi derris' muavinliğine Kadri Bey 

lerin vekaleten tayinlerine ka
. lu tar verilmittir. 

Derleme işinde 
iktısatçılar 

kö Sözderleme heyeti Ticaret 
.. v Müdürlüğünden de iktisadi me 

.. r hafilde derleme itinde faydalı 
! olabilecek mütehassıs zevatın 

a@ • ·mı · · · t · f ta ısı cnnı ıs emış ır. 

m lstenografi imtihanı 
3, Geçen ikinci tefrinin birin
mı de Darillfünun Hukuk Fakül

lesinde açılmış olan istenoğra
fi kursu hitıım bulmut olduğun 
dan tubatın 15 inci çarfaIDba 
günü saat on bette mezk<ir fa
kültede nazari imtihan icre e
dilecektir. İmtihan biri (tem) 
digeri ( verıiyon) olmak üzere e ıki kısımdan ibarettir. Her iki 
cihetten onar hatadan fazla 
yapmıyanlar muvaffak olmu9 
nazarile bakılarak kendilerine 
birer tasdikname verilecektir. 
Hariçte istenoğrafi öğrenip te 
bu imfhana ittirak etmek isti
yenler imtihandan bir saat ev
vel Hukuk Fakültesine müra
caat eylemesi lazımdır. 

Türk tarihinin 
med niyet kısmı 

Tarihten evvelki devirlere 
ait Türk medeniyetini tetkik 
ve ihzar ile meşgul olan lstan

ıı buldaki Türk Tarihi Tetkik 
ı Cemiyeti azalan bu mesaileri

el ni ikmal etmitlerdir. Hazırla
nan kısma ait mal\imat Anka

ı raya, cemiyet merkezine gön-

Arap 1111cına diJndO 

Ezcümle Halit Ziya B. c1ün keıı
diıile ırörüşen bir mııharririmize d&
mittir ki: 

"- Ben, meaeleyi ikinci bir intiha 
!ıcn halledebileceğini zannetmiyo
rum. Çünkü ya Nazire H. yahut Fe
riha H. kazanaC1>k. Feriha H. kaza
ruraa, bu ıefer de Nazire H. taı-aftar 
lan itiraz edecekler. Bence en doğru 
ıu, Feriha H. m en çok rey aldığı 

ilk intihabt İpka ebnekti. Mademki 
o olınamıı n Feriha H. ı tercih &

den hakemler, ikinci intihap teklifi 
üzerine de ıeçmeye ırirmişlerdir; bu 
terait dahilinde - yapılabileceğini 
kestiremiyorum doğrusu. Mesele ço.k 
kantmıfbr." 

iş bidayetinden çDrDk 

Konı"t'Vatvvar Müdürü jüri aza
ımdan Yuıuf Ziya B. de bize tunla
rı söylemi, tir: 
-- Ben bu mrselenin daha ziyade 

uzatılmrunna taraftar değilim. Olan 
olmuıtur. Bu tekilde hlıkemliğin de 
ehemmiyeti kalmıyor. Zaten iş, bida 
yette çürük ba,ladı. Şöyle oldu: 8 
ırüzelden üsü seçildi; bu 3 ıüzel ı&o 
çilirken en çok lWn rey alına onun 
birinci olmaı:ı İcap ediyord11, it bu 
t•kilde kanırla§mıt gibi idi. Bunda 
Feriha H. 28 rey aldı. Ben tasnife 
memurdnm. Binaenaleyh onun birin 
ci olmuı lazrmdı. Derken ıonradan 
aynca bir ırüzel intihabı fikri ortaya 
atıldı. 

Ben, bun11a olmamaıma taraftar 
dım. Fakat yapıldı. 8 ııüzel an.ar
dan ıeçilen 3 ırüzele rey verilince bi
rinci en çok rey alan Feriha H. ol
m111ken bir güzele rey verilince Na· 
zire H. kazandı. Birinci intihap ka
fi idi. BLm11nla beraber, b<-n, yeni bir 
intihaba, iti büıbütün çıkmaza ırötü
rec:eği için, taraftar detilim. 

Yeni bir Jüri lllzım 
le derilmi9tir. 
c 

pı 
Talebe birliğinde 

intihap 
M. T. T. 8. intihap Encüme 

.. ni tarafından yaptırılan intiha 
batta Mühendisten: Abidin, 
Şevki, Tevfik, Safi, Sadık. Hu 
kuktan: Celıll, Namık, Necmi, 

Feriha H. a rey veren bikemler
den Oıman Vehbi B. ise, hikem b&o 
yetinin verilen karan usulen imza
laınıı ye not...,,e teoçil edilmit oldu: 
ğu cihetle, intihabın yeniden aynı 
heyetçe yapılarıuyacağı bunun, mü
aabak&yı tertip eden ırazeteye ait ol
duğun11, bu takdirde yeni bir jüri se
çilip tahlif e.ıa.._; icç edeceğini 
aöylemittir. 

Ortada ekser/gel gok 

(Baıı l İaci sahifede) 

tesir etmez. Hatta denilebilir Nizamın, kanuni usullerin 
ki, buna benzer hadiselerin bozulması itibarile hareketin 
maddi, manevi, dahili ve harici failleri hakkında, adli takibata 
bir çok zararları yanında, ba- lüzum görülmüttür.,. 
:zan faydalan da oluyor. Me- ı . 
murlarımızın hassasiyetini tah MahmutEsatBeyın 
rik ediyor, noksan alınan ted- beyanatı 
birlerin ikmaline yarıyor. Fil- M h Esa Be d h'd"-
hakika Buraa tahkikatı müna- a mut t. Y e a 1 

b t 'I nI ıld k' tü"rkçe se hakkında yenı Asır gazete-se e ı e a aş ı ı, . b 1 mu • 
ezan okunması mecburiyeti; sıne fU beyanatta u un ş 
timdiye kadar memleketin her ı tur: Ak .. • K k alı 

f • ı b' - fam uzerı o ary tara ma umumı ve esas11 ır . k d 
surette tamim edilmit değildi. gazinosunda hır kaç ~ İı·~: 
Alakadar amir ve memurlar; fımla konutuyordu~ .. Soz ı :'
bu ifi ayni ehemmiyet ve dik- fete ve saltanata ıntıkal etti. 
kat derecesile tutmuyorlardı. Ben arkadatlanma: . 
Ş . d' · b · t h Jl d'I ·, "Türkiye cümhuriyetsız ya-ım ı ıse u ıt e a e ı mı . alta ta 
oluyor. Şuurlu inkılap yolunda fftyamaz. O kadar ki s . na • 
bunun da mühim bir adım 0 ). ve hilafete dair en ufak ızlerı 
duğunu kabul etmek lazımdır. bile o~tadan kaldırıp yoket-

Meselenin hariçteki akisle- mek lazımdır. Nasıl olur da bu 
rine bakarak bütün vatandatla ranın adı hala Sultan Retada 
nn dikkati fU noktaya dönme- izafet!~ Re,adiyedir. ~~m:ı. hay 
lidir: Türkiyeye dair olan her ret edıyorum. Başka ısım yok 
hakik T .. k" d mu? at, ur ıye e cereyan ,;

8 
d .. .

1 
. .. k 

eden her hadisenin akisleri ursa a murtecı er, tür çe 
daima mübalağalı olur. Bizde- e~an istemeyiz, arapça ol~cak. 
k" kü ük bir fenalık bqka dıyorlar. Buna cesaret edıyor-

1 :i k t d k b"" \·T· lar Niçin Penç'er bilhassa lz-
mT:.kty:ye~İı~ ed:::.ı.~~ mi; gençliği arapça ezan oku-

T ak · · 1 · · · · de ya happeyi kuppe yapmak adet m ıatıyen erı camı ıçın 

- Bir daha yalan ıöylersen 
dilini yakarım, derler. 

Fakt çocı:klarm yalan söyle 
meğe gösterdikleri temayülün 
de sebepleri vardır. Bilmeyiz 
ki, ekseriya kabahat çocuğun 
değil, ana ve babanmdır. Hiçfar 
kına varmadan çocuğun ya!an
cılığmın öniiııe geçecek yerde, 
kuvvetlenci'.irir. 

Bakmız nasıl: 
Evvela çocuk nefsini konı

mak için yalan •öylemek mec· 
buriyetinde kalır. Sinirleri za· 
yıftır, müteheyyiçtir, bu se
beple de korkak ve çekin
gendir. Bir kabahat yaptı mı, 
hemen üzerine hışımla saldı· 
nr ve bazan da bağırınz, 

Çocuk korkar ve bizim ıinf 
hücumumuzdan kendisini siya
net için derha.1 yalan söler. Ya· 
lan o esnada çoc<1k için bir nevi 
zn·htır. Artık yalana bşladı mı, 
alişır Vf' bedahetleri inkar ed'er. 

olmuştur. Halbuki; her zaman kal~yıp kapıdıtarı atmıyorlar., 
dan :ziyade hariçte itibar ka- dedım. • faa vasıtasına alıımaz. 
:zanmağa bunun için de yeni Arkamda bazı gençl_er benı Saniyen, gene biz farkına 
rejimin ~emlekette esaslı su- dinliyorla~f· <?n dakıka son varmadna çocukları baıka bir 
rette yerfettiğini herkese inan- ra vapuı: ıskeleaınden, ald~kl~- noktadan yalancılığa alıştırmz 
dırmağa mecburuz. Memleket n Reşadıye levhalarını getırdı- lyi yaptığımızı zannederek, öy 
iflerinin normal yürüdüğünü, ler. . . _. le masallar, peri hikayeleri an 

Halbuki kendiıini korkutma 
dan, şefkatle, tatlılıkla mua· 
mele etsek, çocuk kabahatini 
tanır. Yalan denilen fena müda 

eskı' Tu"'rkiyede yA•ıyan ve im- - ı,,te İzmır gençlıgı var-
-r d d 1 latınz ve hayatı öyle tarif ede-peratorluğun feliketile netice- dır, e ~ er. . 

!enen küflü :zihniyetlerin, Mua- ~ç!er.ın~en .~irisi. ,R,etadıye riz ki, bun!an anlatırken de bir 
tafa Kemal Türkiyesinde ebe- ismını sıldı, dıger bırısı de ne- kabahat yaparsa bu esrarengiz 
d . .. d ·· • ·· ·· ·· t k ı· reden bulduklarını bilmediğim kuvvetlerle çocukları tehdit -ıyen aon ugunu goı erme a f . . ~ 

znndır. Beynelmilel müruue- boyıı: ve 1~fasıle al'!1ı levhanın deriz. Tabii bunlar, çocuğun ta· 
betlerde, umumi politika cere- üzerıne C"umhurıyet Yalısı,. ze muhayyelesi üzerinde cl'erin 
yanlarında mevki, menfaat ve yazdı. .. bir tesir bırakır. Bu sefer ço-
hak sahihi oldugu-muzu bft•L-- Gençler .• • Arapça __ okuyan-

~ 1 d d ta - Ali cuklar da olmdık •eyler anlat· tür. l"" "dd" tm 1 ·· I arı a camı en a cagız. a- , 
u ı ıa e e < guç <> ur· rk il h' dil b 1 1 H • k d Siirt meb'ıım ha ö:z tü ç& e ıtap e me- mıya af ar ar. atta o a ar 

MAHMUT lidir,, dediler. meharetle anlatırlar ki, biz eK-

Bursa 
Hadisesi 

Bu sırada polis geldi. Genç seriya yalanla doğrusunu farke 
Ieri karakola götürmek istedi. demeyiz. 
Tereddüt eden gençlere:"Yap Bzan çocuk izzeti nefsi 
mayınız, bu Türk /°!isidir, ona için de yalan aöyer. Hoşumu
itaat, millet'n ira esme itaat za gitmek, itimat ve muhab
demektir. Ben de beraber gide betimizi muhafaza etmek ister. (Baıı ı hW oabifeda) ceğim. Dedim. Ve gençlerle 

Şüpheye düıerae, kabahatli gömwni Sakip Bey dün haraya beraber Türk polisinin önüne rünmemek için yalan söyler. 
geleli. Bugünlerde müclalaan- hesap vermeğe gittik. Bunlar çok hassas oldukları i
nı yapacaktır. Gençler çok kalabalıklattı. çin, kendilerine daima tatlı ınu-

Haai•e tahkikatına ait eu- Birisi ifade verirken diğerleri amele etmek icap eder. 
rak yann müstantiğe verilecek ' hep bir ağızdan ba.~~rak Sonra acaba biz de çocuklan 
t'r cümhuriyet martını soyluyor- mızm önünde hiç yalan aöyle-ı • !ardı. Ben de, polis komiseri miyor muyuz? Onlara fena mi-
Nefret telgraflan de ağladık. sal olmuyor muyuz? Belki bi-

Haber aldığıma göre vilaye zim yalan söylememizde bir se-

• • 

• 

Gördüğünüz tekilleri evvela 
ince bir mukavvaya yapıttınnız. 

Sonra kedinin göz yerini bir çakı 
ile oyunuz. Bundan sonra da çiz
gili hatla İfaret edilen yerleri ar
ka tarafa doğru kıvrrmız. A ve 
B kıaımlanru C kısmrnm Üzerine 
yapıtbnruz. Bu ıuretle bir nevi re 
aimli kese kağıdı hasıl olur. On· 
dan sonra alttaki parçayı iki ka-
ğıdın araanıa .okunuz. Bu parça

daki iki aiyah nokta, kedinin oyna 
yan gözbebekleridir. 

Dersanede 
Hoca derate talebeye bir mev-

zu verdi: "Bir milyon liranız ol
.saydı, ne yapardınız 7" 

Erteıi gün herkes "8zİfelerini 
götürdüler. Küçük Arifin ıretirdi
ği kağıtta sadece bir iki kelime 
vardı: "Hiç bir şey yapmazdım/' 

Be~ek 
Anneıi küçük kızına sordu: 
- Mediha neden yeni bebeğin 

le oynamiyoraun? 
- Bozulmaaın diye ... 
- Nede .. bozulmamaımı bu ka 

dar isteyoraun? 
b lsmail, Enver. Yüksek Muallim 
a den: Kemali, Şükrü, Adnan, 
il Kemal, Seniha. Edebiyattan: Görülüyor ki, bikem heyeti, bi
n Fahriye, Cemal, Re'8t, Münev clayette kararlattırılmıt o1d11ğu hal
ö ver, Adnan Cemil. Orman' dan de, 3 ırüzd araarndan birini (F<!riha 

ANKARA, 13 A.A. - Buna hi
diıeal münasebetiyle Baı-.ekilete ge 
len teeaıar telııraflaruun ııetrine 
~ ediyoruzı 

te belediye reisliğine birer hep vardır. Fakat çıocuk onu an· 
mektup gö~dererek arapça il:a 1 K d. kaf 
d hocal cam"lerden amaz. en 1 asına göre dü et eden arı 1 

kapıdıfarl atacaklarını bildir- = ~:hlk7t~ ~:J;~r~an- - Büyildüğüm zaman çocuğu
ma vereceğim. 

H. ı) intihap ettikten sonra ortaya a Ali. Salahaddin, Muttalip, atılan bir teklif ile bir ırüzele rey v&o 
f Mehmet, Mahmut. fen'den: rilmek ıuretile bu defa ela Nazire 

Necmi, Muzaffer, Lutfiye, Su- H. ı aeçmiıtir. 
at, Saim. Eczacıdan: Şekip, A- B11, daha bidayette nıüaabaka 1&o 

raitinin Liyikile kararlatbnlmıt olna dil, Mitat, Rahmi, Cemal. dığnu teyit etmektedir. Solll'll Nazi-
Ditçiden: Kemal, Celi.1, re H. m aldığı 16 rey zayii bir ebe-

Nusrat, Betir, HulU.i. Mimar'- riyettir. Abdülhak Himit B. Lüıyen 
dan: Feridun, Necmi, Fazd, H. Va-N11 ıibi Feriha H. a rey ver
Orhan, Kemal Ahmet. Ticaret' l ~kleri~ v':Ya hiç rey ".ermecliklerini 

. ş k Ekre B ·· ı t aoyledılden halde Nazıre H. a rey ten. ev et, m, u en • Termit olduktan ilan d'I n1 km-
Zeki, !''edim. Baytar' dan: Ba· ca ortada ekaeriyet t: k•~me":.!kta
haeddin, Vahit, Fahri, Ihsan, dtr. Bu vıWyet karırarncla, artık ye
Hüsnü Hanım ye Beyler kazan ni im: intihap Y•Pıhnaar zanıret ı.-
mıtlardır. betmiı o~uyor. J_iiri Heyetinin ayn.l 

Yey& yenıden muntahap oı_ iki. 
ci deı : de kalır. Pollıttı 

Bir ev yandı 
EVTelki gece aaat bir buçukta 

Kasnnpasada Batmahalle soka· 
ğmda rümriik haınallarmdan Sey 
fettini~ evinden yansın çrkmq, ..., 
tamamile yanmıttır. 

Esrar 
HamaJ Mebmedin ıa,rdrfı Çil• 

,,aldan 6 okka 177 buçuk dirhem 
e.rar yakalanmrthr. Mehmedin 
bu iste ortağı olan Hüaeyin yaka. 
71 ele vermiştir. 

Bırak1lan çocuk ar 
Kadrrgada oturan Hatice Ha

non Şehzadeba•m<fa bir buçuk 
ya lnnnda metru' /bir çocuk bula 
rnk karnhola teslim etmişt:r. 

Y n .1n batlangıcı 

UıulDne muo11fık intihap 
/Azım 

intihapta müsabaka feraitine ria
yet edilmediğini ıröıteren Feriha H. 
ın ıözleri de aynca pyanı dikkattir, 
Filhakika Feriha H. masaj, korse, 
podra, boya olmadan seçme yapıla
cağı ilan edildiği halde bunlann a
ranmadığını aöylemi1tir. Bu dA yeni 
ve uıuliine muvafık bir İntihap lüzu 
ımın11 zaruret haline getirmektedir. 

Saffet Beyin Hal
kevinde ziyareti 
Reiıicümhur Hazretlerinin ttla

katlcrinde tehrİmizde bulwıan C. H. 
Frrkası idare heyeti azumdan Erzin 
can meb'uı11 Saffet Bey dün Halk&o 
vini ziyaret etmi,ıir. Bütün çallfmAI 
korrJtcleri ve bir çek aular evde ba
zrr bulunuyorlardı. 

SIRVAN 12, - Buna'cla türkçe 
ezan okunmaımı bahane eden fftt• 
!un ve hainlerin bareketleri büyük 
nefretle karıılamr ,.. tiddetle ceza,. 
laııdırılmalan baklandaki dilekleri-
miz arzolunur efendim. 

CEBAN 12, - Türkçe ezan n 
kamet hakkında Bursa'daki bezı kim 
ıeler tarafından yapıldığını duyd11ğu 

muz kazamız ballımca nefretle kartı
landıfını arzederiz f!fendlm. 

KALE 12 - Buraa'dald irticai 
hareketten dolayı Vılayet halkının 
duydufu derin nefretin yüksek me

kamlanna arzına konğra karar ver
ntİftİr, arz.eylerim efendim. 

OF 12, - Öz dilimizle ezanların 
minarelerimizden yiiluelmesini be
niınıeıniyen birkaç beyimiz, kutlu 
:rurdum11zun bir talam yerlerinden 
itreuç aesler çıkardıfını duymakta,. 
)'iZ. Bu aayğraızlarm çıkarclıiı ağu .... 
ıuz ıesi Cürnh11riyet adliyemizin boğ 
maarnı dinlemeden bekler, ve aayp.. 
lanmızı ıunanz elendim. 

ISLAHIYE, 12 - Her 111retle 
bükıimet ve milletine sadık olan ı~ 
lahiye halkı, Bursa' daki çirkin baclj. 
ıeyi nefretle tel'in ettiklerini meml&o 
ket namına arzeylerim efendim. 

mitler. '" 
Bütün bu hareketleri bir iz 

mirli ve cümhuriyetçi bir lzmir 
meb'uıu ııfatile candan tak
dir ederim. 

Gençler meı'ul değildir. E. 
ğer bir meauliyet mevzuubahia 
ise mea'ul benim. 

Şayanı dikkat olan bir noli
ta da tudur: Gençlerin bu ha
reketini haber alan zabıta ve 
hükümet kuyyetleri faaliyete 
geçmitler, gençlerden bir kıa
mmı sabahm ikiıine kadar ia
ticvap etmi,Ierdir. Tabii bu, 
hükümetin vazifesidir. Fakat 
gönü) isterdi ki Buraa HükQ.. 
meti mürtecilere kllrfı cilınhu
riyetçiler için bile vazifesini 
yapan fzmir zabıtası kadar fa. 
al ye müteyakkız ol1tııt. Şura. 
il muhakkak ki, inkılap etra. 
fında millet çok hassastır. Mil 
lete dayanan inkılaplar ö:üm. 
süzdür.,, 

Rekor peflnde 
LONORA, 13 A.A. - Oaily Ex

prea' e nazaran l ngili2 tayyarecileri, 
Londra ile Avuıturalya araırnda 
merbalesiz bir DÇUf yapmak imka
nını dütünüyorlar. 

Bu ıeyahat, münavebe De çalışa. 
cak 4 pilot11 hllmil huauıi bir tayya
re ile icra edilecektir. 

- Ya çocuğun olmazsa ... 
- O zaman çocuğumun çocuğu 

na veririm. 

s ------

Vücudumazda • 
Neler var? 

Bir de biz insanlar kuvvetimiz• 
bilgimize ve paramıza göre kendi 
kendimize türlü türlü kıymetler 
biçer dımıruz. Halb11ki beri yan· 
dan "F. E. Sanson" ismindeki lııgi, 
liz doktoru inaanlann hemen hiç 
denecek kadar kıymetleri olmadı
ğını ispat ediyor. Bakınız nasıl: 

Evvela sudan batlıyalnn; bili· 
yor musunz, içimizd~ ne kadar au 
var? .. 45 litre! Sonra yağ, en §İŞ· 
manımız bile kendini aataa vücu· 

1 dünden 7 kalıp aabunluk yağ çrkr 
yor. Ya kömür. 7 O biraz fazlaca! 
Tamam 9.000 kalem kurtunu ya
pabilecek kadar. Vücudümüzün 
fo•foru da az değil; değil bBt on 
kutu, 2.200 kibriti kaplıyabilecek 
kadar çok. Buna rağmen "de· ut 
gibiyim." diye öğünemeyiz, çimku 
vücudümüzdeki demir miktan o 
kadar az ki bunda ortaya bir :e· 
melçivisi ancak çıkıyor 1 Kir"Ç, o 
da az! Küçük bir tavanı örtecek 
kadar 1 Kükiirte gelince, onunla 
köpeğinizin tekmi1 pirelerini iildii 
rebilirsiniz. Geriye ne mi kaldı 7 
Bir tutamlık manganez! 

Ya bfüün bunların ktymoti? 
Söyleme•İ ırülünç ama, 4.50 lira · • 
çinde bir fey 1 Yani ne kadar bö· 
bürlensek, ne kadar gururlaııaelı 
nafile, ayağnruzdaki bir çift İalalr• 
pin kadar bile kıymetimiz yok. 

İpeğin yıldönümü 
Biz Türklerde İpekçilik eskideo 

beri mevcuttur. Son senelerde İ• 
pekçilik aanayiimiz, bizi Avrupa• 
dan müstağni bırakacak mükeı:ıı• 
mel bir bale ıretirilmiıtir. Fakat 
bilir misiniz ki, bu yakınlarda Çiti 
de ipeğin keşfedildiği sünün yıldÖ 
nümü tea'it edilecektir. Fakat qy• 
le ellinci, yÜzüncü yrldönümü de• 
ğil ... Belki de iki bininci, yahut 
üç bininci yıldönümü... Çünkü i· 
pek çok eski devirlerden beri ma• 
lümdu. 

ipek böceğini ilk defa yetiıtin!n 
ve bundan istifade yolunu bulaıı 
Çinliler olmuttur. Uzak fftrktao 
Yunanİ•tana ve Romaya ken. n• 
!arla İpek nakledilirdi ve C ,..,.ı; 
ler İpeğin nasıl neacedildif' I 
zun zamanlar öğrenememiş .... ..,.o 

Latin muharrirlerinden Pline ' , 
peğin afaçlarm üzerinde İ"' "' 1 

ıuodan çıkanldığını yazm.r§b .. D 
ha sonralan da Çinde yafayan bir 
nevi örümceğin ağından tedarik 
edildiği zehabı hiaıl olmuştu. im• 
perator Juatinien zamanında Çin• 
den gelen iki miayoner İpek böcek 
!erinin naarl bealendiğin.i ipeğin na 
ııl yapıldığını anlatblar. O zanıao 
İmperator kendilerine ıridip bu bö 
ceklerden tedarik ebnelerini em· 
retti. O vakiti..,. d<1 İpek böceği 
tohumunun Çinden ihracı tiddetle 
menedilmitti. Buna rağmen ikl a• 
dam tekrar Çine ırittiler •e içi bot 
kamrılara aakladrklan tobumlart 
getirnıeğe mu•affak oldular. Sö1 
lendiğine ıröre, Avrupada İpek bö 
ceği bu ıuretle yetittirilmeğe bat• 
lanmııtır •• 

Çocukla konuıurkeo 
- Bey baha, H.zreti Adem il• 

Hayya anamız cennette yalıwı ııuı 
idiler? 

- ETet Yıtl'l'mn, öyledirler. !r 
Küçük Cemil biraz diifündu· 

ten sonra: 
- Kim bilir hınızlardan .ı·· 

dar korlanuılardır. · 
f 

•• 
çe 
nı 

" 
....__is_. _v_e_is_ç_i_,fb 

Milliyet bu nituncla İf .,. işçi 
uti;yenlere taııauut ediyor. -7, 
oe ifçi uti,..,.ln bir mektup
la lı büronuua müracaat efw 
meliclirl•r. 

isteyenler 
Senelerden beri Londranm yü1' 

aek ımıf ailelerinin nezdinde mü
rebbiyelik yapan Viyanab bit 
mabnazel burada kibar bir ail• 
nezdinde mürebbiyelik ebnek ar 
zusundadır. Adrea: ilan memurld 
ğuncla B. M. E. rumuzudur. 

• • • 
Re-i _,.. hu1a1t dah'eler.U 

muhaaiplik veya katiplik gibi hel 
hangi bir itte, utifade temin edili 
ceye kadar beda,,a "" müesseseyi 
istifade temin ettikten sonra 8' 
bir maatla çalışmak ıartile, lstao' 
bul Sanat mektebi mezumu bit 
genç ;, aramaktadır isteyen Mi~ 
liyct, Burııaz ada. Memur Sab 
B. vasitaaı ile Basri. 

• • • 

Vefa karakolu civannda Fet
hullah Efendinin evinde çamaşır 
yıkarken arçrayan kıvılcımlardan 
ateş çıkmış ' e de, çanıatırlardan 
bir kıomr ve döşeme tahtaları yan 
drii:r halde sönd iirülmüştür. 

Saffet Bey de.kuz tubenin yaptığı 
i,lere dair verilen izahatı dinlemit
t"r, 811 toplantı üç .. at kadar ıiirmüt 
tür. 

BURDUR 12 - Buraa'cla türkçe 
ezan Gk11nma11 etrafmda harekette 
bulunan irticakar ruhlu bir takım 
softaların habiı hareketleri derin nef 
ret ve teeuürle karıılaruruttır. Cüm
huriyet idarclizin memleketi DlD' ve 
irfana kavuıturan her kıymetli yeni
liklerinde m11hitimiz de haarl can &o 
dil<iiğini, ve inkilibımızın ıeltımeti 
için emir buyunılacak her fedak.lrb
ğm ifasına daima hazır bulunduğunu 
derin sayğılamruzla arzederiz elen
djın, 

Kont Apponyl'nin 
cenaze merasimi 
PUDAPEŞTE, 13 A.A.A- Kont 

Apponyi'nin cenaze meraaiıni, yarın 
yapılacakbr, 

Arllıt çocuklar: Meşhur Cakle Coogan'ın kardeşi 
Robert Coogan 

Bendeniz lS-19 y&Jlarmda bit 
gencim bir çok -kteplerde fabri(<ıl 
ve müeueselerde bul11ndurn.Her ""' 
reye olursa olsun odacılık, postan~ 
ticaret hanelerde hi7met ederim "" 
kurut bir yövıniye ile çalıtırnn a'( 
ni zamanda kimsmı olmadığı jçııl 
fakirim çalrşacağon yer namuılu ,,J 
ması tartbr. Arzu edenler fı> r' 
müracaatları rica olun11r f!f. 1 
Edimekapı Kariye mahallea: 
ıokak 35 No. hanede Enver "" 



lat. Mı. umanclanlıiı 

Sabnalma kom. llln,aT1 

"lopçu Nakııyıı ~ıeıüebı ıh· 
tiyacı için 2093 kilo ben%iıı 
ale ı i münakasa curetle satın 
alınacaktır. Münakaqsı 19-
2·933 pazar tüı::.li saat 14t~ 
icra kılınacaktır. İsteklilerin 
f&rtnamesini görmek için sa
lıah saat 9 dan ona kadar 
her gün ~e münakasasına 
giriştceklerin belli vaktinde 
komisyorda hanr bu'.unma-
ları. (461) (371) 943 

••• 
Merkez kumandanlığma mer 

but müessesat ihtiyacı için su· 
cuk. pastırma, taban helva11, 
tel kadayıfı, bulama, bal, niıas 
ta, pirinç unu bir ıartınamede 
aleni münakasa ıuretile ıatın 
alınacaktır. Münakaıau 23-2· 
933 çarşamba günü ıaat 14,30 
da Tophanede Merkez kum811· 
danlığı aatınalma komisyonun· 
da icra kılınacaktır. lıteklilerin 
'!artnamesini görmek için her 
gün ve münakaaaıına girit~ 
lerin muayyen vaktinde komı•· 
10rufa hazır buluıımalan. 

(464) (403} 
949 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiya-

cı için 7 kalem sebze pazar- , 
Lkla 14-2-933 salı günü 

1 saat 11 de Tophanede Mer 
kez kumandanlığı sntınal
nı.a komisyonunda icra la
lmacaktır. isteklilerin ko
misyona müracaatları. 
(494) (641) 
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MILLITET SALI 14 ŞUBAT 1933 

Türkiye Ciimhuriyet liferkez Bankası 
9 Şubat 1933 Vaziyeti 

'AKTIP 

Kasa 
Altın 11fJ kilog. 
Bınlcnoı 
\;fallık 

Dsbl?dekl Muhabirler 
Ahın ufl IJlog. 
Türk Llruı 
Eeılçldd Muhablrlen 

U.589-21lt 

l.788-02t 

Altın safi kllor. t.Hl-04t 
Alıma t&Jıvill hbll Serbut de\'121• 

Hezfne Tahvlllerb 
l'erubıe edilen rvrıkı ıııktfr• h"11tlı 
Kan un un 6 ve 8 iııcl mıcldelerlıı.a I& rllka 
ukl ıedlyıı 

CC!z.cfaa 
Sen edat 
Eıhım "" { Drnılne cclllm nnlı ııd:ıtye 
Tıbvlllı lırıılığı ( ltlb111kı1mcılo) 
Eabım n 'l'ahvlltt 

Altm ve Döviz lf:rerlae avamı 
Senet tiz.erine ava.as 
Hi••edarlar 
Mu.lıtelll 

• 
• 

Llnı. 

• 

ura 
• 

fll.30' .304.S8 
16.693.'l911,-

5i3. l 76,33 

11.51 s 003,70 
ı. 286 .84\l, 40 

t.167 ,1106.94 
1 .36ı!.S00,80 

1 
Ura ıs&.748.Sl!lJ,

•- 4.267,563.-

Lira a2S3.637,83 

• 117.l'i~.8'.!:I.
" l.028,Q96,9-l 

Ye1dm 

- - - -

Lira 

8.801.853.lt 

1.529.907,7' 

154.481 .ooo.-

lt.407.7S9.n 

P.614,59 
s.oo~.66 

f.439.820.-
6.21 S.4-39.83 

1137.458.179,10 ' 

PASiF 
- ' ..:..=..:-:..:: 

Sermaye 
Tedavllldekl Banknotlu 
Deruhte edil .. e'l'rtkı ıısktlye Lira 198.748.563,-
ICanunUll 6. 'I'• 8 Jııd macldı:lcrtııe ••llba 
'Jakl ıedlyu • -4.2117.563.-

Denıhıe eddtıı nnb aakılyt bıklyetl 154 481.000.-· 
~ılığı flm•mcıı alua olaıat cedavlllt 'l'U Mıı. 1--=Ura::.::.._S.::;.6;:.;!!a.=OOO.-'-"---t 

Mevda•tı 
TUrk Uruı 
DövlJ: 

llahteW 

Ura 

• 
l 6.48S.7'19,S8 
4.35 l.184,49 

Yekftıı 

lskor.._.. haddi 'Ye 1 albn üzeri o• av ana % 5,1/2 

Lira 
1s.ooo.ouo.-

fMICill.000.-

l0.836.914,07 

88.~2.26s.J,'1 

237.458.179,40 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Müeaaeıe için üç aylık ihti· lstanbul Ziraat Bankasından: 
yacı olan elli bir kalem eczayı T N r:-aJ tıbbiyenin listesi mucibince apu o. Semti Mahallesi Sokağı """ EmlAk Hissesi Hisseye ır6rıı mu-
her kaleme ayn ayn fiat ver· No. hammen kıymeti 

Maltepe A. lisesi ihtiyacı i- mek tartile pazarlıkla müba- 165 Beyoğlu Hnseyin ağa Kapan KAgir bana 12 Tamamı 1600 T. L 
çin 900 lalam pijamanın yaası 22 Şubat 933 çarşamba 166 Beyoğlu Clhangir Cihangir cad. Arsa 24 • 3500 ., 
7-3-933 salı gun"' Ü saat 14 aünü aaat on dörtte b~\ıyacak 167 ArnavutklS7 Arnavutk67 Yağhane çıkman Hana Zira 22 " 200 ,. 

ve on be,te intaç edilecektir. 168 F A 
te açık münakaaası yapıla- Taliplerin yüzde yedi buçuk ener Abdisubaşı Ayazma na 87,8 IS ., 210 ., 
caktır. İsteklilerin şartna- nisbetinde teminat akçelerile 169 Edirnekapı Çakırağa Kuyulu Arn 156 SO ., 130 ., 
me ve örneğini görmek için müracaatlan. "650" 170 Balat Karalıaı Balat Köprübaşı Arsa 307 44 ,. 950 " 
sabah saat 9 dan ona kadar ----------- 171 ArnavutklSy Yenimıhallo Yenimahalle Hane 87 ,. 1200 ., 
her gÜn ve münakaaasma Sütnene aranlyor 172 Kadıköy Osmanağa Vişne Araa 74.21 31 Milkerrer ., 225 ,. 
giriseceklerin belli vaktin- Darülaceze Müdürlüğün- 173 Arnavutköy Arnavutk6y Kireçhano Arsa 170 14 ., 340 .. 
de bulunmaları. den: Yiyeceği müesseseye 174 Kum.kapı Çadırcı Ahmet Çelebi Cami lki bano 27,25 112 350() ,, 

(496) (659) ait olmak üzere lrdahane Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya gayrimlibıdil bonosile 6denmek Qzere yukarda evsafı yazıh gayn menkuller 

1 

KARADENfl POST ASI 

SAMSUN 
Vapuru 16 Şubat 

Perşembt 
günü ak~ hııreke~le Zoıızul 
dak, loebolu, Ayancik Saınsur 
Ordu, Gireıım, Trabzon, Surm 
oe Rizeyo azimet ve a'Jdet edı 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkac 
Yelkenci hanındaki acmtalıgr 

na müracaaL Tel: 21515. 

SEYRlSEFAlN 

~•rkeı: aeentaı C"..eılata Köprüba,t 

?362. Şabe A. Slrkod Müloürdır ı 

Je H. 1. 3740. 

lZMIR • PiRE - iSKEN
DERİYE POST ASI 

,, EGE 14 Şub• 
tt sah 11 d 

Galata nbtım ndan. 

lzMIR - MERS:N POSTA! 

''KONYA, 
15 Şubat çarş1mb:ı 10 d 
idare rıhtımından kalkar(; 
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TRABZON POST ASI 

'' Gülcemal, 
15 Şubat çarpmba 18 c 
Galata nhtımından kalkE 
Dönii~te Tireboluya da uı 
ranılır. 
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LASTER SILBERMANN ve Ş 
Tel: 44647. 6 

DOYÇE LEY ANT Linye 
Hamburı, Brem, Annn, l 

bul ve Bahriıiyalı arasında 112 

'Je avdet muntazam postalan. 
• * • için mahiye 35 lira Ücretle açık ~ttırma suretile aatışa çıkanlmıştır. Kat'i ihaleleri 26-2-933 pazar günüdür. Arzu eden'.erin yüzde yedi buçuk pey 

i Maltepe askeri lisesi için dört süt neneye ihtiyaç var akçesile bankamıza mllracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliyo vergi.sile belediye rüsumu muşteriye aitUr. 
.:· · 'dört tekerlekli su arabası- dır. Talip olanların hüsnü- -.:--------.------------------------------------
. ~Jn 22-2-933 çarşamba gÜ- hal varakasile müesseseye Istanbul lthala" t Gu··m u··g"' u·· As R 1 L 1 s AN LA R 

Hamburg, Brem, Stetin, Aı 

'l'e Roterdam'dan limanımıza m 
aa!Atı beklenen 'l'llpurları 

ANDROS vapuru 24 tubata d 

.ıs nü saat 10 da komisyonu- müracaatları. (649) her meslek erbabına elzemdir. ZABİTAN ue MEMUttlı'I 
muzda pazarlığı yapılacak- M••d•• ı••"' •• d BE R L 1 T Z MEKTEPLER İ'ne 

APOLONIA 'l'aPUnı 1 marta d 
1 AQUILA vapuru 1 marta doğ 

.... 

"İrdi 
etrı;,. 
lh ~ 

tır. 5.artnamesini görmek 3 u"ncu" kolordu 1 - u ur ugun en: ı b kaydolarak ıize yaptığı buıusi tarife ile ıınıf •• 
için her gun" komisyona ug~. ı"IAnlan stanbul lth'alat Gümrüğü ambarlarile Saray umu 

«& b l huswıt dersler veriyor. 
ramaları. ( 497) (660) am ar arında mevcut baskül ve terazilerin şartnamesi 

b Meccani bir tecrilbe deral alınız. 
• * * 23 un·· cu·· Fır'- kıtaatı ı'htı"ya muci İnce tamiri ve üzerlerine örtü imali ve 20 tonluk A. k u f f 

1 

ANGORA n 4 ., ., 
Burgaz, Yama, Kcıtence, I< 

ve lbrail için limanımızdan ha 
edecek vapurlar, 

1 ANDROS 'l'llp11nl 24-26 ,, 
do:!'ru. ıh • Z b" k • "" " an1: nacı Bavr~m caddesi shnhıl: 373. stiklAI ctdıl•sl 

tıyat a ıt me tehi ı- a için 213.100 kilo un kapalı baskülün üzerine bir kapak imali Şubatın 19 uncu pa- AQUILA vapuru 1-2 marta c 
çin 33 kalem İstihkam mal- zarf uaulile münakasaya çıka· zar günü aaat on dörtte pazarlıkla ihalesi İcra kılınacak 
zemesi pazarLkla 18-2-933 nlmıttır. İhalesi l Mart 933 tır. Talip olanların mezkllr gümrükte komisyona müra
cumartesi günü saat 10 da çarıam.ba ıünil saat 10 dadır. caatlan ilan olunur. (645) 
Tophanede Merkez Kuman T alipleriıı tartnamesİtılİ gör I !-!9-----i)-;-~~At~~:-NV,~jli-••.;.;_;;;~ j 
danlı<Tr Satmalma komis- mek üzere her gün ve münaka· L>r. ARA NlSANYAN 

Ziraat Vekaletinden: 
ANGORA " 4-5 ., 
Y akmda Hamburg,. Brem, Aı 

n Roterdam limanlan için he 
edecek vapurlar . 

.,.. saya ittirak edeceklerin tayin Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep sokak 35 No. lı muaye-
yonunda icra kılınacaktır. edilen vakitte lzmitte Fırka sa nelıanr•inde lıastruannı aabahtan ak§ama kadar kabul "~ tedavi 

Şubatın on beşinci çarşamba gilnü Ankara'da Zi
raat Vekaleti Mubayaa Komisyonu larafmdan müs
taceliyetine binaen pazarlıkla sekiz ton arsenikiyeti 
rassas satın alınacaktır. Bu mubayaa takas ve konten
jandan müstesnadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
İstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne Ankarada Ve
kalet Mubaya Komisyonuna müracaat etmeleri. (536) 

CALILEA vapuru 13-15 t•, 
dofnı. , 

İsteklilerin izahat almak i- trnalına komiayo.n~ müraca· eder. Telefon 40843 
çin komisyona müracae.t. atlarL (3017) (544) 974 

ULM 'l'llpunı 19-20 'ubata ılı 

AL~MNlA vapuru 22-24 
dofrn. 

Iarı. (495) (658) 1151 
* * * ••• 

Kuleli lisesi için ifayı te- İzmltteki kıt'at hayvanatı 
ahhiit etmiyen müteahhit ihtiyacı için kapalı zarf 

h b 408 t lam u~u. lile bir •arlnamo da-
namı esa ma a b ı d " 
pİ;l\ma pazarlıkla 19-2- 'lı ıo e 218,744 kilo arpa 
933 pazar !riinü saat 15 te 

1 
e 

7S.oco kilo yulaf 25 

h 
şubat 933 cumartesi günli 

To., anede Merkez kuman saat 15 te kapalı zarfla mü
danhğı satmalma kom.isvo· nakanları İzmitteki Satın
nnnda İcra lalmacaktrr. la- alına komiııyonunca yapıla
tekliJerin sartname ve örne c:-ğından şartnamelerini gör
ğini görmek için her gÜn !!:'ek üzere meıknr komis-
kornisyona müracaatları. yoaa müracaatları. (3014) 

(493) (640) (455) 1200 ------ ' .. 
lstanbul Kauçuk Te Kablo Fahri· 61 f S Al K d • a. • o. an: 

kası Türk Anoniııı ,irketinden: Çorlu garnizonunda bu-
idare Mecliıince 13 ıubat 1933 ih • 

tarihinde hiuedaran Heyeti Umu- lunan kıt'at • lıyacı İçin 
rniyesinin 6 mart 1933 tarihinde su· kapalı zarfla 327 ,500 kilo 
reti O.diyede içtimaa daveti kararlat- arpa ve Tekirdağ garnizo
tmlmış olduğundan esaa mukavele- nunda bulunan lat'at ihti
t'lftmenin 60 ncı maddesi mucibince • • k ·· kasa ile 
hissedaranın yevmi ez1c:- d 1 yac! ıçın açı muna 
15 de Şirketin Fındı~ulaurT:..mo::, 53,000 kilo arpa ~atın alı
caddesinde 137 ve 139 numaralı mer 1 nacaktır. İhalelen 6 mart 
kezini teşrifleri ve içtimaa takaddüm 933 pazartesi günü saat 14 
eden bir hafta ~f~n~ malik olduk- ve 16 da yapılacaktır, Ta• 
laı·ı hisse ıenetlerını Şırket tn<Orlı:ezi. l" l • l • • •• . ıp erın şar namesını gor-
ne tevdi ile duhuliye vankıu, alma- k .. h .. .. 
ları rica olunur. me uzere er gun ve mır 

RUZNAME nakasaya İştirak İçin tayin 
ı - idare Meclisi ve Murakıp ra- edilen gÜn ve saatte temi-

porlarının okunması. nat ve tekliflerile 61.F. Sa. 
2 - 1932 senesi bilanço ve kir ve Al. Ko. na müracaatlan. 

•arar hesaplıırmm tasdiki ve teni.,. (3021) (636) 
dilecek temettii hakkında karar it- • 

KAPPS Aln.ao kitapçı, Alman kitapl;,:;-en -
ucuz aatar, Beyoklu, latikUI. cadd• 

ai 390, llTeç ..,tareti lı:arpamda. 
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htıınbul Asliye Altıncı Hukuk ! B"tiktaıı Sulh lcrasmdan: Ma
Malıkemeainden: Hampanom Ef. ta. I dam Fnııkıı ;ı .. oğulları firari Yorııi, 
rafından kansı Gedikpa,ada Bali pa- ve Maryeto'ya izafeten lıtanbul 
ta yokufUnda lngitiz .,,ektebi kartı- 1 Defterdarlığının pyian mutasarrıf 
smda Fmn sokağında 11 No. lu ha- olduklıın Bebekte kilise aokağmda 
nede mukime Madam Hennina a- kain adetleri malüm küçük bir aafa 
l h' 'kam 1 bo da 1 Üzerinde iki oda bir dolap aşağı kat
ey ıne _ı ,0 0 unan .. 'a"',"8 v~- ta dahi tahta bir oda ve bir ilave ve 

ama mutedaır dava arzuhalı sureti b' ku .. .. d m. k h' bah ,.. ır yu ve onun e )"uaıe ır • 
mumaı1eyhamezkur adresten çıkarak el k . "k · t ha • 0 . . . . . ı çe c tiri tesıoa ma vı 4 metro 
bir semti meçhule ıııtmeaı basebile mürahbai üz,.,.ine inşa eclilml 24 
tebliğ edilemediği vP.rilen meşnıhat-ı No. bir bap ahşap hanenin t..:ıimi 
tan anl~rlmıt olmakla keyfiyetin İ· kabil olmadığından aablmak auretile 
lanen tebliğine karar Terilmit oldıı- 1 şuyuun izalesine karar ttrilmeaine 

~------~----------~~-----------------1148 
Devlet DeTniryolları idaresi iianları 

173 kalem ilacın pazarlığı 18 Şubat 933 cınnartesi 
günü saat 10 da Haydarpaşada Devlet Demiryolları 

Yakında Lonclra için harek 
cek vapurlar. 

ULM vapuru 19-20 tubata d 
Yakında Batuma hareket edec< 
purlar. 

APOLONlA vapuru 1-5 
doğru. 

Fazla tafsilat için Galata' eh 
kimyan hanmda Laster Sil 
ve Şüreldaı Yapur acentalığına ı 
caaL 

Haydarpaşa mağazasında yapılacaktır. Telefon: 44647 • 6 

Taliplerin ayni gÜn ve saatte 750 liraLk muvakkat ---------
teminatlarile Mağaza Müdürlüğüne müracıaatJarı.Fazla Ürolog· Do' tor 
tafsjlat Ankara Malzeme dairesinden ve Haydarpaşa 1 Cela"') Tevf İ 
magazaamdan alınır. (592) 
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iundan tarihi ilanın ferdasından iti- binaen bir ay müddetle açık artbr- ------------------------. 

haren 15 gün ,..,..fmda 933/37 dosya maya konulmuştur. f.stanbul Belediyesi IIA.nlan ı 
numeraıryle cevap layihası vermesi Delliiliye ve ihale pul ve reaİm· 
ve tahkikat günü olan 6-3-933 pa- teri müşterisine ait olmak Üzere ta-

1 drar yollan hastalı klan 

Birinci smrf mütehas 
Sjrkeci Mnra..:.ive ~a~d 1o, 

--
zarteıi saat 13,30 da hazır bulunına- j lip olanların mezkür hanenin muhaın 
sı tebliğ olunur. men kıymeti olan 400 liranın 3 7,5 

niıbetinde pey akçelerile beraber 

Beşiktaş Belediyesinden: Nişantaşı caddesinde ba
§I boş olarak dört tane keçi bulunmuştur. Üç gÜn zar
fında sahibi çıkmazsa satılacaktır. (665) 

Pertevniyal 
Vakfından: k • - 18-3-933 tarihine teaadüf ehnekte o-

a.s enyede~ verilmek sure- ! lan cumartesi günde saat 14 den 16 Ptrtev Niyal vakfındaı: 
til~ ve ~O cılt yoklama def- ya kadar Beşiktat icrasının 932;2307 Karaağaç müessesatı zabih ve İşçileri için yaptın- sarayda Tramvay cadde 
terıle dustur ve kanunların No. 1ı dosyaaına müracaat eylemele- lacak 275 çift çizme kapalı zarfla münakasaya konul- Pertev Niyal türbesi ittisa 
sırt ve köşelerine konula- ! ri ve o günde arttmna bedeli mu- muştur. Talip olanlar şartname almak için her gün Le- ki arsaya olbaptki proje Vf 

cak meşinlerin mütdıhhidi- hammen kıymetinin % 75 ini bulma vaznn müdürlüğüne müracaat etmeli münaka8aya gir- namesi mucibince müced 
ait olmak üzere y } dığı taktirde en çok arttınınm taab- mek için de 130 liralık teminat makbuz veya mektubu dükkBınlar inşası kapalı z 

ne . . apı ~n ı hüdü bakı kalmak üzere tekrar 15 h 
pazarlı~t~ t~~~~ edile? fiat gün müddetle açık arttırmaya konu- ile teklif mektuplarını 6-3-933 pazartesi günü saat on ;u~:.,~ ~~;a~arl~!eta:~ 
fazla goruldugunden ihale- !arak fazla talipliıine kat'i ihales'ı beşe kadar daiıai encümene vermelidirler. (661) b .. k d perfem e gilnune a ar m 
si 15 Şubat 933 çarşamba icra olunacag'ı ve arttırma •artnam ... • münakasaya konulmuştur 
günü saat 14 te tehir edil-· ıi herkesin 8-3-933 tarihinden itiba- Beciktaş MaJmÜdÜr}Ügv Ünden: tip olanlar şartname ve p 
miştir. Taliplerin nümune ren eöı-ebileceği v~ bu hane üzerin- '.t ri almak üzere her günı öğ 

tilıazile idare Meclisin:' ibrası. K. O. kıt'at ve müesse- ve şartnamelerini görmek dde. haklanl~dıd~ulousıle mvrakıasraf v~ f~ze Y ıldız'da Polis Mektebi bakkaliye ve kahvecilik sonra lıtanbul Evkaf Mü 
3 - 1933 senei besabiyesi için mu •atı için 84,200 c~.~vel, 400 l v aır o ı ıa arını e muspıte- halli b" "dd l • dil ~· d li t"--'· P t N' al kf rakıp intihabı ve ücretlerinin tesbiti " üzere her gün ve pazar ıga lerile beraber 20 gün içinde bildir- ma ır sene mu et e ıcara rapte ecegın en ta · p- ııxıe er ev ıy va 

1 

'" 4 - idare Meclisi azalıırile mües- zımbalı koçan, 117 mücel- • • ak • • ·· k 1 lerin yevmi ihale olan 26 Şubat 933 tarihine müsadif .sine ve ihale günü olan 5 

lıı '"· let defter ve düsturlara ait ıştır ıçın o gun ve va - ı ıneleri aksi taktirde hakları tapu tes- beyan perşembe günü sa. 
Ş~ , •İslerin Şirketle lıer nevi muamelatı tinden evvel komisyona mü cillcri ile sabit olmadı.kça satıı bede- pazar günü saat 14 te Beşiktaş Mal Müdürlüğünde mü- te kapalı zaı·flannı ldare ı 

,tüccariyede bulunahilmelerin.e mezu- kağıt m~~~av tklaapr1lrkcihbeet~ racaatları. (31) (637) linin paylaşmasından hariç kalacak- t.eşekkil Satış Komisyonuna müracaatlan. (573) menine tevdi etmeleri ı 
--~·~o~ix,ı:ı.,·tt.;ı!Jı._ _______ _J_xj:.Jı!DJ.Wlılil.Ji.Jliiılil:!ll!!:JL!:!h!~L.----_:,-;,_ __ ..J~!L.~~il~·~~~:!::...----------~------------------~.!::~--~---~ • O an an o onur, 1205 



·~·GRiPE Karış ASPiRiN Kompriıneleri kullanınız 
Taklitlerden Sakınınız 

., • .~ • • • 1 . j • '"' -· ' ; 

JO~!i 

Çok hafif saf, ''KOCATAŞ MEMBA SUYU Sevgili memleketimize Merkez deposu: • 

f • • • Galata, Ferıııenec: ıler 
berrakveşifalı '' ıtretin hır ıhsanıdır. No. ıôo, Teı. 40.s49 
Membaında yapılan fenni ameliyat ile safiyeti, Büyükdere'de fabrikasında vllcude getirilen modern teai.at 1ayeainde şi7e. galon, damacanaların temizliji fevka'.Adedir. Memleketimizde m!sli yoktur. Bu mub:ı.relı: 

' ıudan mamul gazoz ve ıoca!ar ıevk ile içilir. İliç gili tesir eder. 
~ 
T 

1 J:::/ Memleketimizin guz1de 
•. _fi okuyuculanndan 

~ Hafiz ~jDEITiN BeJin a 
.~ 

~l 
d. • 
dı 

1 
B 1 

iiı r 
lei 1 
'3e •. ~ 

1 • 

~ ~ 
:ee l 
e 2 

~· . 
1u: ' 

COLUMBİA 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

" ... . uJ: AT,puliu şeker fabrııcasının 
~ ~ İstanbul depolarından kris. 
;~'tal toz şekeri atideki fiatla 
f ~her isteyene bin kilodan ek. 

~sik olmamak üzere sablır. 
J i 

ita 1 

; ! Kristal Toz, kilosu 
( 36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
~; ~i siparişler yüzde yirmisi pe. 
• ~şin ve mütebak.isi hamule 
'~senedi mukabilinde öden. 

.-~~ ; mek üzere derhal gönderi. 
~:, ::ıir. Depodan itibaren bil. 

ar 1 l 

A ;.cümle masarif ve mes'uliyet 
. . t'müşteriye aittir. Müşteri 

'r İ~ 

ıb 1' 
z E 11 
Uft rl 

Ti c< 

ioterse E;İgorta ettirilir. 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

902 

.. . • ' . • ·ı .. . 
• • • • ' # • : - ~ " • .:-- ' ..,. ::; ' 

KUMBARALARI 

Çocuklarınıza iyi 
bir istikbal 

;·apmak iç·n 
güzel bi"r vesile .•• 

1 Bir İş Kumbarası 
Hediye ediniz 

• •• . : .. • -~; • ~ •.. .. . ...- ; ; · .. , r- ·~ ~ . ~-:,:.. . .,, ~' .... . • _.;; -, ' .• "ı. ~ 

ıipekiş fabrikasının yeni mamulatı 

Harikulade 

geldi • ?Jlaroken'ler 
ne fıs 

Şlmdlye kadar ba derec:e nefaseti olmı· 
yan, aynı ayara yakm ecnebi MAROKEN 
lerl t0-12 liraya •abbyordu. fpeklt bunw 

450 Kuruşa 
satmıya baıladı 

Krf"n o;;.~j" 9 ~ kr. - K'l"f"D Rlrm11n 19 Skr. - Kr~p SAtf"n 3 2 5b • 
.. •' 'i ' . . ' . t '. .... • t. . :-: ... ' .•.• ! ·~-~ - ; ' ~. . t, 
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Ne ucuz, Ne ucuz! •• 
Son haftanın 
satış rekorunu 

N. 200 kırdı! 
Mahmutpaşa'daki 

.±;;;z.,t,•ı:ıt Bu küçük mağazanın hay
ret verici fiatları, her gün 
ahı verit eden yüzlerce ha
nıma parmak ısırtmaktadır 

KARTAL, kuşların kralı, 

PHUILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çnnkn: SUPERINDUKT ANS • MİKROMETRIKLI 
her İ!taıyon ıaat gibi ayn edilir . 

!!!Jllml---~ Rekorlar yağı ..-----. 

CASTROL'ın 
Yeni ve Büyük Bir Muvaff akı yeti 

ltABLO TaORAF'NAMEst - .,.. - - - iaıern T•rlkl ·- -LOIOOI ııue n VJa E.aatent .. 13•0 

10ı.u•01 AlllfU POll uuı. ... ,., fUTUO.' ICllllt•tt 

""' oın ro llS1 SOLO fUUJ &CIOSS SOUTll 1TL\nıo 

• ,, 

il r11u UD UU' "'l llD llEHUO (UIOPI sour" ttrıtltJ 
ıtcoıı " nunı_~tl ffftt rıınno •11utn vsıııı cura°" 
&a 

Her nevi yünlü ve TERCOM::: Molliıor, cenubi Atlantik'i Şark'tan Garba . kı· dolaıarak kendi baıına yaptığı ilk uçu10 nç buçuk günde 
ipe 1 tamambyarak Brezilya'nın Natal limanına dün yasal o!mu1tur. 

mevsimlik kumaşlar• Bu ıorotlo Avrupa- Cenubi Amerika rekorunu CASTROL 
1ağı kullanarak 25 saat 50 dakika ile kırmıştır. 

N. 200 - Ucı: Mallar Pazarı 1211 ı======M=1=LL=1Y;:ET=M=AT=BA=As=1 


