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Bitler 
Hükumeti Gazi Hz.nin tetkiklerinin feyizli neticeleri 1

Alma? veFran~ı~kabi.: 
Çok k. ··k k - d · ti k .. nelerı son şeklını aldı Hitler'in Bqvekilete ııeçmeoile, 

Alnıanyada 1930 aenesind"'.'beri 
b - ük" b" · • kuvvet teklmde es 1 ve yu se me enıye er aynagı Berlinde kanlı çarpışmalar uy ır aıyaıı . . 
beliren milli soayahat fırkaaı ılk 
hedefine varmıf bulunuyor, bu, 
Almanyada harpsonraaı . pol~ti~a 
mücadelesinin en ehemmıyetlı bır 
merhaleıidir. Hitler'in timdiye ka 
dar iktidara gelmesine iki büyük 
enııel vardı: 

1 _ Alman kanunu eaaıiıinin 

hükmüne ııöre, cümhurreialiği İn· 
hilal edecek oluna, yeni intihabat 
yapılıncaya kadar bu Jiikoek ma
kama Ba,vekil l'eçİyordu. 

2 - Hitler iktidara ancak ken
disine tam salahiyet verilditi tak· 
dirde geçmefi şart olarak ileri 
sünn .. kte idi. Milli ooayaliat fırka· 
oı, diğer fırkalarla koaliıyon tet
kil etmek iatemediği l'ibi, Hitler 
de kendiaine ltalyada Muaoolini
nin vazivetine benziyen bir vazi. 
yet verilmesini cümhurreiainden 
tal"D etmi,ti. 

Eğer Hitler İntihabatta ekseri
yeti kazanmıf olsaydı, bu tartlar• 
la iktidara geçmesi belki müm
kün olurdu. Fakat 1930 intihaba
tında 107, 1932 intihabatında da 
230 azalık temin eden sosyalist 
fırkası, son intihabatta ancak 195 
azalık kazan1tbildi. Bu iae, Alman 
m"Clioinin J 930 ıeneainde 577 ye, 
1932 senesinde 603 e ...e 1933 inti 
hab,.tmda da 582 ye baliğ olan a• 
,,.f,kf11:T"rnm elcJ1e..;veti defifdi. 
Cümhurrei•i Hindenburg, en büvük 
sivasi fırkıı olmakla beraber, 
nihayet mecliste ekalliyeti t.,.kil 
eden milli ~yalist fırkası lideri
ne Almanvanın mukaddcrabnı 
tevdi etmf"k istememişti. 

nn İntihabAttan sonra vaziy"t 
hc"lvli deiitmİ$tir. Evvel& cümhur
rei"liğinde münhal vukuunda inti. 
hRb"t yaprfıncaya katfar o maka
ma Başvekilin geçeceği hakkında
ki hüküm tadil edilmittir. Yapılan 
tadili ta göret Cümhurreialiği veki 
leti Baıvekile del!il. :vükaek mab. 
keme reisİnf' İntikal ediyor, Bu su
retle Hi~denburg'un, kendisinden 
aonra C:~h ~ıırn;isliğine Hitler'in 
S:':~me11 .ı tımalı karşısında hisoet
tigı ~ndışe bertaraf edilmit oldu. 

Dıger taraftan Hitler de d"· 
f k •&'er 
ır alarla teşriki mesai elmenıek 

ve hükumeti yalnız kendi fırkaım 
dan tetkil etmek husu•undaki q. 

ranndan vazgeç.mittir. Batvekile
tin kendisine verilmesinde ıarar et 
mekle beraber, Hugenbera- milfj. 
cilerinden üç nazırı kabinesine al
IDafa, Yon Neurath'ı Hariciye Ne
zaretinde ipka etmeğe ve Alman 
Batvekilliği kadar ehemmiyetli 
olan Prusya komi.erliğine, Yon 
Papen'i getirmeğe muvafakat et
nıitşir. Hitler'in iktidara geçmeıİ· 
le neticelenen tabiye Yon Papen 
tarafından idare edilmittir. Bat
vekaletten istifa ettikten sonra 
Yon Papen bütün faalivetini Hit· 
ler'in kabineye İ•tİrakini temin 
no~tuına tf'merküz ettirmiıti. Hit 
l~nıtlerle Hu!l"enberg millicilerini 
bır arava getırerek "Hort•b 

h . ., d ·ı ~ urır Cep e" enı en aağ cenah fırk 
lar ittihadını teskil etmes · y a
Papen irin bÜyÜk bir -u ı, ff luon . 8 ... -·vaa. 
yettır. unun açındır ki k,.b · 
d,.hil olmadıih h" ide Iİnıdı"k!nfeye 
L 1• d p ı ev.:a. ade 7aman a ruı,,a hülc:... • 
"·- '-'I' . t' d 1 ıuneti --.veK• ı vazıye ın e o an P1"1Jıv k 
lltiıerliğine geçmekle,yeni tefekkül 

0 

llıüıterek Papen • Hitler hük•'- e 
t • k d' ~e
l namı verilme te ır. 

Hitler fırkaoırun Huırenberır 
Dıillicilerile beraber ınecliateki 
kuvvetlPri ancak 247 ye baliğ ola
cağından bu iki fırka ekseriyeti 
teınin etmiş değillerdir. Binaena
leylı yeni hükUınetin mukaddera. 
b Mecliste 70 kadar aza11 olan 
Merkez fırkasının alacağı vaziye. 
le tabidir. Eğer merkez fırkaaı 
IOayal demokratlara iltihak eder
se, daima her hükılmete ademi iti
mat reyi veren komünistlerle be. 
rab .. r Hitler hükıimetini ıokut et 
tirebi

0

Jırler. Meğer ki Hinde?.?.urg, 
Yon Papen kabinesine verdıgı fev 
kalede oalahiyetleri Hitler kabine 
sine verajn ve yeni hükii.meti de 
eıki Papen bükıimeti gibi, bir 
CÜmhurreisi kabinesi addetsin. 
Bu da şüphelidir. Çünkü böyle 
bir yol Papen kabineıini çıkmaz
dan kurtaramadı. Diğer taraftan 
liitler, merkez fırkasının yeni hü 
kiimete ka~ı alacağı vaziyetin, 
hüktimet tarafından kanunu eıa
ıiye karsı takip edilecek hareket 
hattma bağlı olduğunu bildiği İ· 
çindir ki kanuni çerçeve haricine 

olan geniş vatanımızı Alman kabinesi Bitlerin riya .. 
zamanın iktısadi şartlarına uyduracağız setinde ilk içtimaını yaph 

Mütehassıs ecnebi heyet mart. 
ta tetkikata başlıyacak 

inhisarlar 
Ali Rana 

Vektll 
Bey 

inhisarlar umum müdürlüğü 
nün 1933 bütçesi tanzim ec:IU· 
mittir. Geçen hafta zarfmda 
Ankaraya gibnit olan inhisar
lar umum müdürü Hüsnü B 
Yeni bütçeyi Gümrükler ve ıu'. 
hisarlar Vekaletine takdim et· 
mittir. Yeni bütçec:l'e varidat ge 
çen aeııekilerin aynidir, yahııız 
masrafta 800 bin lira kadar bir 
th~sarru1 f yapılmıştır. Bu da in-
ııar arrn tevh'd' • 'lk . d ı muı ı sene-

sın e edilen b' • ed' O .. .. d ki ır netıc ır. • 
nu~uz e . sene içinde tasarruf 
edılecek ol- bu paranin fahri· 
kalann noksaolannm ıslahına 
ve daha bazı esaslı itlere rfı 
yeni ~ütçe il~ teklif edilmi7tir.' 
fnhısarlar ıılerininı Amerikalı 

mütehassıs bir heyet tarafın-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

çılanayacağmı •imd"d ·ı· t - - , ,- . - il- • -;:-- - k- b'I-- -
nıittir. Filhak"k • ı en ı ~ ~ • se e erı erı surme ı e beynel
de kald k 1 !'- bu çerçeve ıçın- milel münasebetleri teıviı etmek
d kı ça, Hıtler ve hükUnıeti te idi. Hitlerin programırun mü-

e m-el ez fırkaır ·· • h 
1 'kti'd d nın muaamahaaı im bir kısmı, Hitlerin mensup 0 ). 
eı araka! k f 

1 h ··k· . aca ; akat Hit- madığı hükUnıetler tarafından ta. er u umetı hek. b 
Hitler bük" ' . r eaın eklediği hakkuk ettirilmiş bulunuyor. Di-

- umetı olmayacaktır E - '- 1 d h kku aasen uç ıeneden ben· . · • ger ıuaım annı a ta a k ettir 

Yusuf Kemal Bey 

Bayramı geçirmek için tehri· 
mize gelmiı olan Adliye vekili 
Yusuf Kemal Bey dün Üıkü· 
dar Adliye dairesine giderek 
bir müddet meşgul olmuttur. 

Mumaileyh yann Ankaraya 
avdet edecektir. 

Telefon 
•• 
Ucretleri 
Hazırlanan rapor ve
kalete gönderiliyor 't k d ' vazıyet ve mek irin d f k · teraı o a ar değitmi,tir k' u· • e ır a programının il-

ler ve fırkası korkunç 
1 

1 k •t· ti!zam ettiği kestirme yollardan Telefon üc:retlerinia yilzde on ten 
çıkmıttır. Hitler fırka1ı ~km: t'i,n i!•tmeğe • .~ü~umetin iktidara ge- zil edilmesi icap ettiğine dair komiı
kül ettiği zaman taınirat ,,;:ıe • lıt tarzı musaıt değildir. Bu ferait yon tarahndan hazırlanan rapor be
nun ilgası, Alm:..nyanm t {~u- ~l~ında ne Almanyanm dahili po- lediyece tetkik edilmittir. Rapor Da 
huıuıundaki müaavatmın ta': 1 at lıtık~sıı,tda, !1e de harici aiyagetin.. hiliye Vekaletine gönderilecektir. 
11 gibi bugün tahakkuk edenınma de hır ınkılaa beklenemez. . ı Yekİllet yeni tarifeyi tasdik ecler-

me- Ahmet ŞÜKRÜ ıe derhal tatbikata baflanacaktır. 

latanbulda da bu 
hastalık var mı? 

Ankaradan son gelen bir ha· 

Hitler 
1 
Yeni Frrnsız 
Kabinesi 

M. E. DALADIER 

PARIS, 31. A. A. - Yeni kabin 
1 

k 
,u ıoretle teıekkül etmittir: 

Bqvekil ve harbiye nazın M. Dal : 
ladier, Btvekil muavini ve Adliye mi •· 
zm M. Penancier, Hariciye 
M. Paul Boncour, Dahiliye 

(D..-amı 8 ıncı u.Jtifede) 

Bu da bir ihtilaf zemini oldu 

Ankaraya gidecek heyet bu 
meseleyi de takip edecek 

berde, orda Paçavra hastalığı Gayri mübadillere yeniden 1 mııtır; bu da Abdülhamit verd 
denen bir has- 1 bono tevzii meselesi alakadar- sesine, Yunaniatandaki malla~ 
talığm zuhurun lar araamda müzakere edilir nna mukabil bono verilmesidir 
dan bahsedili· ken yeni bir mesele daha çık- (Devam• • ••a ..ı.ır..ıe) r 

yordu. Sıhhiye 
müdürü Ali Rı

ı za Beyden teh 
rimizde de böy· 
le bir haı talrk 
olup olmadığını 
90rduk. Bize de 
eli ki: 

- Paçavra has Ali Rıza B. 

talığı bir nevi griptir. lstaaıbul 
da buna tesadüf edilmemittir. 

Şehrimizin aıhhi vaziyeti iyidir. 
fki tifüs vak'asmdan baıka ye
ni bir §ey yoktur." 

Paçavra haıtabğınrn fspan
yol nezlesi olduğunu da bazı 
doktorlar söylemeketdirler. 

Kapalıçarşı 
Son ZRm&nlarda muhtelif yerlerin.. 

de tehlikeler l'Öoleren Kapalı çarıı
Belediye tarahndan tamir edi
lerek masrafmm bilahara çarfl ea
nafmdan tahıili tekarrür etmİftİr, 
Daimi encümen bu huıuaa ait pro
jeleri ikmal ettirmittir. Tamirat e
aaalı bir tekilde yapılacağı için 300 
bin lira kadar para sarfedileceği tah
min edilmektedir. Daimi encümenin 
t~a~ İçin b.~rladığı rapor mecli- ı 
.,n bu devre ıçtimalannda görütüle
cektir. 

v 

Amir - Eshabı mesallhe dilini çıkarıyor, üstelik 
<;irkin ve kaba muamele yapıyor muşsıın?. 

Memur - Affedersiniz E/endlm, dalma vazife ba-11 
'ında bana benzeyin demez miydiniz?. 
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Tarihi tefrlkaı 85 

• J 

93 felaketleri 
ve lgnatief 

• 

' 

Çarlık, birer birer planını 
tatbik yoluna giriyor 

- Bina gayret etmeli! İtim mifti. Bütün Avrupa, Bulgarit 
acele!... tanda müılüman taassubuna 

_ Denizin dık hava11 içinde ka Türk vahtetine kurban olan za 
ı · ylk ıirkeciye doğru akarken, valh Bulgarlara acıyordu. 

Çeftez HaPDm kalumm İçin- Sultan Muradın cülüıu üze
de kanlı dereler akıyordu. ar- rine hükômet, bütün asilere bir 
ennemin ateşleri püıküriiyor affı umumi tebliğ etti. 

~u." * ,. ,. Gerek Bosna • Hersekte. ge 

Mitat Paıanm .kıoaağıncla 
vükela toplanmıılardı. Sadra 
~am mütercim Mehmet Rüştü 
Paşa ortada riyaset ediyordu. 
eybüliılim efendi biraz rahat 

1 , s z olduğundan mazeret beyan 
tmitti. Serasker Hügeyin Av
i Pqa. Hariciye DllZln Rqit 

P şa, Bahriye nazırı Kayserli 
A.hmet Paıa, Mitat Pata. Ha· 
let Paıa, Yuauf Pata, Galip 

. ' , Paşa. Cevdet Paşa, Saffet Pata 
' 

1 
erver Pqa, Riza Pata, bep 
ada idiler. Bu geceki müzake 

1 
e, meclisi umumideki gibi, 
eşnıtiyet üzerine değild1. Mü 

1 
· ' ı:adele yoktu. Hemen bütün 

kela esasta müttefiktiler. ı. 

Mesele, Sırp, Karadağ, Bos 
ta Hersek. Bulgariıtan itleri 
u:erinde dönüyordu. Henekte 
ir kaç ıenedenberi devam edip 

iuran ihtilal bir türlü batmla· 
namııtı. ilk önce Nevesinden 
OlÇ&D, lrnatiefin ricaaile rıffe
lılen 160 kitinin çıkarttığı bu 

11 htilal. petrol kuyuıunda çıkan 
>ır yangm gibi timdi dört yana 
olaalmıştı. Ruıya, Avusturya, 
rbiıtan, Karadat, her biri 

ka bir emelle bu yangını kö 
üklüyorlardı. Türkiye de '8!a 

• mış bir evaahibi gibi yangım 
ondürmek için ne yapacağım 
ılemiyor, ıu zanrıederek gaz 
nekeaini ate,e boşaltırordu. 

llköoce bütün devletler, Tür 
ıyeye iıyanı bastırmak nasiha 
ni vermiılerdi. O zaman Eaat 
a a ~ Mahmut Nedim Pqa, 

ı reddütler içinde kaldılar; lg 
atief'in hiyleli ifadelerine ka· 
ılarak asker göndermedilerdi. 
oııra, gene Ruı Sefirinin oyu-
uyla devletlerin konsoloılan 
ıirkiye Kcmiserile birlikte a· 
·ıere nasihat venniye gönderil 

rek Bulgarİltnada tayin edilen 
müddet içinde silahını bıraka
rak hükfunete itaat edenler bu 
aftan jatifade edecek, kendile
rinden geçmiıin betabı sorulmı 
yacaktı. Bu müddet geçip te i· 
taat etmiyenler vurulacaktı. 
Hüıeyin Avni Paşa Ni,te, Vi· 
dinde, Y enipazaı-c . ordular kur 
durdu. Serdanekı·em Abdülke
rim Nadir Paşa , umum kuman 
dan makamında idi. Niş (lrdusu 
Ahmet Eyip Pqanm, Vidin or 
dusu Osman Patanın, Yenipa· 
zar ordusu da Mehmet Ali Pa· 
şanm kumandalarına verilmi~· 
ti. Bu üç ordu, Bulgaristam dur 
durmuş, iayam bir çetecilik de 
recesine ind~rmiş, Sırbiıtanı da 
aarmı,tr. Boana • Heraek ordu
lan Ahmet Muhtar Patanın, 

ltkodra kuvvetleri de Mahmut 
Pa,anın idarelerinde idi . Bun· 
lar da Karadağ& karşı hazırlan 
mıtlardı. 

Diğer taraftan Slrbiatao Ce
neral Çemagef'i Ruıyadan ge
tirerek ordularının baıuıa ge -
çirmiıti. Bu Rus ceneralı Sır • 
biıtanın 150-180 bin kişilik kuv 
vetile çok it göreceğini umuyor 
du. Abdülizizin tahttan indbil 
meai üzerine Sırbistan ve Kua 
clağa t gnatief: 

- Artık vakit geldi. 
Parolasuu vermişti. 

Gelen haberler, ağırdı: Sır 
bistan ve Karadağ, adeta a.çık· 
tan açığa muharebeye hazırdı· 
lar. Avusturya Kli.k limanou 
kapaımş, bitaraflık namı altın
da Türki~nin mühim bir ıev· 
kiyat geçidini körletmiıti. 

Vükela. bir yandan Henek 
ve Bosna asilerini yatıştmr:ıak, 
öte yandan da Sırbistan ve Ka
radağ ile. belki de ileride Rus· 
ya ve Avusturya ile çıkabilecek 
muharebeleri dü~ünmek derdin 

· ği halde, bir aemereei görüle
eyince ulrer sevkine kalkıııl 

ı. Halbuki ozamana laui'ar a· 
!er kuvvetlenmit, devletler de 

ı.ımııı1e rdıma bqlamı9tı. deydiler. · 
J,te Mitat Pata lı:onağnw:la 

o gece devletiıı böyle en canalr 
cı İ!leri konuşuluyordu. Müza
keratta da en çok Hariciye Na 
zın Raşit Paşanın siyaset üze· 
rindeki izahlarile Serasker Hü· 
seyin Avni Paşanın askerliğe 

Ruaya, çoktanberi mürettep 
n planım tatbik ediyordu: 
rldyenin her tarafında ihti
ler çıkarmak, hiriıtiyanları 
klandırnıak, hunlara kartı 
let tedip yoluna aaparaa Av 
avı: d . _.J ' aır veıviğt malumat sasb. 
- işte balan, vahşi Türkler 

r11tiyanlan keaiyorlar. Bıına Hiç kimse 0 gece bu iki dev· 
let adammm son dakikalarım hammül oluoUT mu? 
yaşamakta olduğunu akima bi· 

Diye velveleye boğmak, Sır le getirmiyordu. 
atanı, Karadağı hareket etti· * * " 
rek ordulannı yıpratmak, ea Vükela, içealonda devlet iş· 
nra keodiıi ~e kanf&1'8.k )erini lııonuşurken yav.eTler, a. 
ıirkleri Avrupadan çıkarmak. 

ğalar da &§ağıki odalarda keD-
Bu büyük plin, Çar ile Baş- di kendilerine toplanmış, lafa· 

kil Gortchakof ve Sefir fgna· tıyorlardı. Ağaların odasında 
tarafından tertip edilmitli. Mitat Paşanın .>adık bendeleri 

nun daha geniıi Avustrya· olan Arif ağa ile Ahmet Ağa 
't1ki lslavlan da kımddatarak, · 'k ı J k ed. 1 d ö 
' üzündeki bütün lıli 1 mırı e am ı ıyor ar ı. 

varı ki pa~alann ağalan da kısa çu-
:syanrn birinciliği altında top b ki d ani k ı d d u arını um atarak, gelen 
•ma yo un a tecelli ediyor u.

1 

kahveleri höpürdete höpürde 
Panslavizm. yani Ielivlar te içiyorlr, kendi akıllarına gö-

ı ligi adı altında 19 uncu asır re dünya işlerini konuşuyorlar
!lrthine beçen bu ıiyaaet, tam dı. 
u ~ırada Balkan Y arımadasmı Bu sırada 4ronağm önunde 
~ ·ın1,tı. Rusya, Avrupaya ve bir atlı durdu. Kira beygirine 
'ürki)·eye kar~ı hınstiyanlığı binmiş bir serasker yaveri, ar-

• ur.aye eder gibi görünürken kasından yetiımiye çalııan bey 
le Bulgalara, Kardağhlar, gir sahibine bir beyaz mecidiye 
e .disini lslavlığıo başı gibi atarak, attan indi. Konağın ka

-Osteiyordu. Bir yandan din, ö- pıamı vurdu. 
ııyandan milliyet davalan gü· - Serasker Pa+a borada mı? 
er gibi görünerek 1856 mıı in· - Yukarıda meclistedir. Ne 
kamını almağa ıavqıyordu. var ki? 

BulgarlstfJldaki ihtilile kar - Acele arzeclilecek bir te:r 
müslüman ahalinin ayaklnıır var. 

ıınatief için çok iyi bir vesile Kimsenin aklına bir fey gel 
muştu. Birtakım genç Bulgar medi. Serasker kapıımcian ace
rı Romanyaya ve Avrupaya le gelen bir haber var diye dii· 
narka.Bulagrlara karşı Türk ~ündüler. 

n yaptıkları zulümleri, vah Yaver, merdivenlerden yu· 
tleri, kitaplar, gazeteler, be- kanya fırladı. 

namelerle yayıruya batla Kapının önünde, meclise hiz 
t fr.gilterede mutaassıp bir met eden bir hademe vardı. Ya 
otestan olan liberal fırkası ver, ona doğru yüriidii: 

•ıti Gladston'u harekete ......,_ ı- ·--- ı 

MlLt.tYET ÇARft.MBA 1 ŞUBAT ım 

HARİCi HABER.LE'R 
Harp 
Borçları 

Roosevelt-Llndsay 
mülakabnın neticesi 

VASHINGTON, 31. A. A. - ln
ıi!iz sefiri ıir Ronald Linchay, M. 
RooıeyeJt ile muhtelif meaelela- hak 
kında görüşmüş olduğunu beyan et
miştir 

Varmıpıingı'den bir telg1'llfnıune
ye nazaran f ngiltere ile Amerika a
rasında yapılacak nı.iizakerata, mart 
ayının ilk haftaımda ba,lanacaktır. 

Rooaevelt - Lindoay mülakatı, bu 
konferansa ait hazırlıklar baklnnda 
cereyan ct~niftir .. 

NeYYorı. Sun, İngiltere ile A ...... , 
rikarun henüz bir itilaf etmekten pek 
uzak olduklarını yazmaktadır. 

idqiliz kablne~inde 

ingiliz_fran 
ihtilafı 

Müzakereler iyi ıe· 
rait altında 

devanı ediyor 
CENEVRE, 31 A.A. - Millet• 

ler cemiyeti konseyi mazbata mu
harriri M. Benea'in tavaaıutu ilz .. 
rine lngiltere ve lran hükfunetleri 
araMDda yapılan müzakereler iyi 
'}<lrait alhnda devam etmektedir. 

iki taraf araamda dofrudan 
doğruya bir itilaf huoule ırelmetl 
mümkündür. 

Çin. Japon 
ihtilafı 

LONDRA, 31. A. A . - Dünkü 
kabine ictimamda harp borçlan me-
selesi ııiirüşübnü,tür. Bu içtimada Japonya son taU-
umunıi !-İyaıi vaziyetin de gözden t - d • 
geçirilmiş oldupu beyan olunmakta- ı ma 1 gon erıyor 

Silahlan 
Bırakma 

Mukabelei bilnılslJ.. 
ler ve kimyevi harp 

CENEVRE, 31 A.A. - Silah· 
lan bl1'&kma konferan11 diYam, 
mııkabelei bilmitill• ... IDmym 
ve bakteriyolojik harbe m6teallik 
müeyyideler meaeleıini umumi ko 
miayona ıröndenniftir. 

l>Wan, lııırilizleriıı aillhlan hı· 
ralmıaia mütealb'k teklifleriııiııı 
Fraııaı:ıı pliıımdan oonra mii:ııake
re edilm•İııe karar 'Hnııittir. 

M. Lltulnoff 
MOSKOVA, 31 A.A. - Taaa 

Ajaııamdan: M. Litviııoff, ailllıla.• 
n bırakma konferanu umumi ko
ınlayomma iştirak etınek üzen 
Cenevreye hareket elmİftir. 

Mulıauel•11• uymayan 
har•ketler 

CENEVRE. 31. A. A. - M. 
Madariaga'mn tt!§viki üzerine, 

lllffll ·~·~' - ·- ~ -~ .. -- ·· -·-· --- -- -~ --- .... 

İsmet Pş. Antalyadan 
Finikeye hareket etti 
Ak sakallı bir ihtiyarın dileği: 
Antalya.Afyon şimendiferi •• 

ANTALYA, 31 ( A.A.) - ismet Pqa Huı·etleri bugün finike'ye 
müteveccihen Antalyadan aynldılar. Oradaki tetkiklerini ikmal ettikten 
IODl'a tekrar Antalyaya döneceklerdir. Diin alqam Halkevinde bütün esnaf 
caniyetlen a:ı:alato toplanarak san'at Ye ticaret TUİyetleri hakkında Bafve
k.il Paıaya izahatta bulundular. Pllf& H:zretleri Yerilen izahatı alaka ile mı... 
ledileT. içlerinden akplrallı bir ihtiyar dedi ki: "Paf'UD; Antalya • Afyoe 
ıimendileriııin yapılmasını çok iatiyoruz.. Zahdevletinizi görmek •ereli W.. 
madem ki naaİp oldu, ıiziıı b6yillı: eıeriniz şimendifere de kavuşacaiıs. 
Allah oi:ıi battmJZdan eksik etmesin.'' 

ihracat mallarımızın istandar
dizesi için bir büro tesis edilecek 

lkbsat vekilinin tetkikatı 
dır.v h' Lki 1 .1. __ ., . . 1 TOKIO, 31. A. A. _ M. Uchiıla. 

a• ır!" .. nnıı;m ngı 1z .M:Pnnınj ,, . .. . 
Londraya gelmeden evvel vaziyette Cenevreye gonderilecek nihai tali-
y-.ni bir inkişaf ve değitiklik beklen- mat hakkında Japon dnlet adamla· 
miyor. M. Lintzey'in M. RooseYelt tının en kıdemllai olan prens, Sıoitıll·' 
ile ) aptığı onülakata dair telgrafla ji'nin mütaleasını almak üzere A.kit
göndem_üı; ~ldu~ ~ô.mat ve mü- I ıu'ya gibni,tir. 
taleat dunl<u kabıne ıçtimaı akdedil- Japon heyeti murahhasB1ına ved
di~t' 7.anıan henüz Londraya celme- lecek taliımıl, dün kabinenin aktet-

silah kuvvetlerini azaltma bak IZMIR, 31 - lktıaat Vekili Celal Bey yapmakta olduğu tetkikat 
kında ileride yap1lacak muka· neticet.inde ihracat madclelerimiziıı illandardize edilmesi iıleriyle ıııet
Te!eye uymayan h~6!1~ gul ~lmak üzere lkhaat Vekaletine merbut da.iıni bir büro teaia edil· 
haber verilmesi mewelesınt mil- °!eaı l~zumuna kanaat getirmİftir. Vekil Bey münhasiren bu mesele
makere etmittir. yı tetk!'< ve her madde için naad bir iatandart teldi muvafok olacait· 

M Maa1igli bu hususta ha· · m te_•bıt ~ecek ol~n bu büronun ihdatı makoadile B. M. Meclisinden 
• ' • tahoıaat 11teyecekbr. 

her verecek kunıelerin ceza Di"- taraftan bazı ""' ı L--'-- bil bil ·· ""k rta 
mıı ı. . ol' • h • . . 

• m•f ouru uııuıı ıçtimadan oonra 
/falyanın cevabı inıperatora ..-.:edilmiıtir 

· • · edecek b' .,_ , .. .,..... uımma ...... ...., e e çuru po • 
görmemeaıını ebnın. . ır kal f&tmıf olduktan tahakkuk elmİf olduğundan Vekil Bey ihracata· 
\.al tekli ve çaresı teklıf e•· oma tehlikeye düıW- bu •aziyetin tekerrürü halinde alakadarlar 

ROMA, 31. A .A. - Vaşingt""cla M. Uchida'mıı ıeyahati, Japonya 
ki ltalya r.efiri, ltalya hüldlmetinin için hayati elıemmiyeti haiz bir ka
borçlar meselesinin müzakeresi için rar ittihan zamaımnn gelmiş olduğu 
önümüzdeki mart ayında Vaııingt:n- nu .,;; 1teıınektedir. 

miştir. Ancak bu yolda ibbarat hakkında takibat yapılacafmı cenup vlayetlerimize telgrafla bildiı-
yapacak olanlar memur iseler mit Ye portakal için iatandart tekli bakkmda Ticaret Odalarile ala
bunlann yapacaldan ihbarlar kadarlann mütal~alanıu sormuı~- .. 
bakkmd evvelce amirlerine ma Mahmut Celal Bey refakatindeki,. mu~ehaauılarla birlikte P""" 
lôm t l · cart kotulacak fO.lllbe veya cwııa ırfln1I trenle A,.dın uzenııden Burdur ve laparta:ra 

na bir heyet ıröndenneyü kabul tıt- e-

miş oldu~nu Amerika hiikllmetine ,Japonların bonıbardımanı 
blldinıc:ektir. NGHAl 

a verme en " gidecek buralarda iktuadi tetkikler yaptıktan ııoı:ıra b.mire dönN:...lrr 
ttr. tir. ___ _.,_ _ _ CHA , 31. A. A. - Bir-

kaç pndenberl alman baberlerde Ja 
pon hava knYVetlerinin yehol eyale
tinin ıark kıaınınılaki ıelıirleri, sık 
11k bombıu'dnnan ettikleri bildiril
mektedir. 

Bir lngiliz roman· 
cısı öldü 

LONDRA, 31 A.A. - Manıf 
lngiliz romancdanndan M. Galı
worthy, vefat ebni,tir. 

lrlanda'da grev 
batladı 

BELF AST, 31 A.A. - Şimali 
lrlanda denıiryollan ameleai ~ 
vi ba,lamışhr, 5,000 kiai qlerini 
bırakmıtlardır. 

Bir deli 12 kitiyl 
öldürdü 

PALEMBANG, 31 A. - Bir 
yerli, bir bağcı bıcağı ile albaı he
nüz memede keailmemiş çocuk ol· 
mak üzere 12 kişiyi öldürmüştür. 

Kallu tehri, ikinci kinunun 21 in
. den 24 üne kadar bombardnnan .,. 
1 dilmiştil'. Ayni zaınanda Jelıol'un ti

mal kısmında bulunan batka !elıir
lerde tayyareler taralmdan bonıbar· 
dıman edilnıitleı-dir. 

Mali senebatı mart
ta mı olacak? . 

ANKAltA, 31 - Mali senenin 
ha:ııiran )t#'.ne martta bll§lamaeı 
ve devlete a it bütçelerle difer 
mülhak va mW.takil resmi b6tçe
lerin marttan itibaren tatbiki için 
kuvvetli bir cereyan vardır .. 

Sovyet Ru yada B..,.ı meb'uslar, ınali aenenln 

Aaıl11z ihbarlarda bulunacak 
olanlann muhakemesi aleni o
lacak, yahut daimi komiıyo· 
nun bir mümessili muhakeme
de banr bulunacaktır. 

~J. Maaaigli'nin bu teklifi 
hususi bir komitaya havale e
dilmiştir. Reis M. Hend'eraoo, 
F raıoısız pilanmm tetkik ve mil 
zakereaine batlanacağmt resmi 
surette bildirmi9tir. 

GUaırük.te 

Mısırlı 
Prenses 

Gümrükte geçen bir 
hadisenin hikAyesl MOSKOVA, 31 A.A. _ Taa bu ....-ete üç ay evvel batlımıaamr 

Ajanomdanı Merkezi icra komite devlet muaınelatJ itibarile malı- Giimrülderd~ ııı.yant dikkat 
sinin üçüncü içtima devresi hitama zurlu gördüklerinden bu fikri doğ bir vak'a geçmİ§tİr. 
ermi•tir. Komite hükümetin harici nı bulnuyorlar. F!'k!'t bazı maha. M I • d b' b 
ve dahili aiyaaetini taavip etmiı- fil bu fikirde değUdır. ııır prenaes erın en lT a· 
lir. Şayet mali sene için mart yıl.. nım fehrimize gelmit ve kendi· 

Komite 1933 senesine ait devlet b"§ı olarak kabul ediline bu ka- sinin listünün aranmaema lii· 
bütçealni tetkik ve tasdik ebnışlir. rar derhal tatbik edilmiyecek, ,... zum görülmüttür. Bu aratbr 
Marsilya • Bata via ni mali sene 1934 marbnın baaın. ma neticesinde bu banmım çlllli 

da muteber olacaktır. ı 
hava hattı 1 Bu hususta fikirler ara..nda taımda kıymeti çok yüksek o-

B TAVIA 31 A ,+,. _ 8 t · • tam mutabakat has.d ~lduğu tak- lan taşlar bulunmuştur. Bu taş 
Al d kt Ecİı: . M a "1;a dirde hükıJmet yenı bır kanun la. lar ve mücevherat gümrük ida· 

ya g<' f'n . o or ner, .•~ yihası ha:ııırlıyarak mecliae tevdi • 
ile Batavıa arasmda kabilıaevk ed 1 t" reın tarafından muvakkaten 
balonlarla hava na~liya~~~ .. ıs ece< ır. müsadere edilmiıtir. 
aya kadar başlanabı!ecegını soyle Tu"rk gemi kur. Ald x. )" 
mi•tir. ısımız ma umata nazaran 

Doktor Eckner. takriben 5 gÜn tarma tirketi bu tatlar ve mücevherat kacak 
sürecek olan bu seferler için 3 ka· telakki edilmediğinden tl!Y~YI 
b~lisev": b_aloııa lüzum olduğunu Yeni tesekkül edecek olan Türk zatiye telilckiıile yalmz -''m· 
b idi t Gemi Kurt··-a Anonim Şirketi' 15" 1 mı,. ır. ~~ -''k ' 1 kt 

Lehl•tan'da mühim 
bir iştial 

KROLEWSKAHA Huta 31 A. 
A. - Ruda'dan bu sabah abnan 
bir habere göre Wolfgang' da ki 
büyük bir kok kömürü taafiyeha· 
nesinde bir İ§tial olmuştur. 

Makine daire•İ ve dahili terti
lıat tamamıte harap olmuıtur. lı· 
tialin sebebi bir k11.ıı devir ve bu· 
nu takip eden gaz intifarlandır. 

1,o;ilenlen 3 kişi yaralan:mı,tır. 
Maddi zaru 2,000,000 liretten 
fazladır. Müessese, birkaç ay işle
yemiyecek bir hale gelmi,tir. 

Hindistan da 
Arbedeler 

BOMBA Y, 31 A.A. - Polia, 
Chiıuurah'da hükılmet konağının 
üzerine kongrenin bayrağıru çek
mit olan Gandhi taraftarlarından 
bir gnıpun üzerine ateş açmıştır •. 
Gandhi taraftarlanndan alh kifi 
yaralanmışbr. 

Paraguay 
Bolivya harbi_ 

ASSOMPTION, 31 A.A. -
Paraıre menabiinden bildirildiğine , 
göre, BoliYya tayyareleri, llepol · 
hastanesini boınbardonan ederek 1 

7 kitinin ölmeaiııe ve 4 kq.İıı.İIJ Y•· ı 
ralamna ma sebebiyet vennitler-.. ' 

nizamnamesi henüz Heyeti Veki- •u reamı a uıaca ır. 
leden geçme~ittir. Bu itibarla ye 
ni tirket evvelce yazıldığı ıibi, 
hugünd;n itibaren faaliyete geçe 
miyec:ektir. Ni>:amname 'u birkaç 
gün zarfmda tasdikten çıkacak. 
tır. Onu müteakip faaliyete bqla. 
ma.k Üzere, tirket lizun gelen bü. 
tün hazırbklannı yapmışbr. 

Takas heyetleri 
Görülen lüzum üzerine lkbaat 

Vekaletince 13344 numaralı takaa 
kararnames-! ıaucibince Bandrnna 
ve İzmirde birer takae tetkik ite. 
yeti te•kil edilmi~tir. 

Galatasaray mı? 
F enerbahçe mi? 

Şubttt ayı ;uırfında Galata
saray. Fenerbohçe maç< oy
nanacak. Bu münaııebetle ilıi 

halta e1J1Jel tutip ettiğimiz; 

nıiiMıbalıaya devam ediyoruz.. 
Milınbalıa ptlur: 

Bu büyük maçın ndİceaİni 

1Je •ayı adedini tam bir isabet· 
le tahmin eden karilerimiz a
ra•mda çekilecek kur'ada bi
rinciye, müteakıp devre lilr 
maçlannJ.a arzıa edilen hafta
nın üç, ikinciye iki, üçüncüye. 
de bir tribün davetiyui veri
lt:cektlr. 

Esrar kaçakçılan 
Gümrük muhafaza memurla· 

n Burgaz adasında Süleynıamı, 
Ali ve Hamza iısminde üç ka· 
çakcıyı dokuz okka esrarı ka· 
çırırken yakalamışlardır. 

İstanbul 
Güzeli 

3 tuhatta •eçillyor 
lıtanbul giizellnin oeçilmeai ,..ı

tm dokuzuncu günü Cümhuriyet ,.... 
fikimİ2.in idarehane.inde yapılacak

! hr. htanbul güzelinin inühabmclan · 

l 
aonra bir seçme daha yapılacaktır. 

Bu müsabaya intihap edilecek 11-
tanbul güzelinden bafka, lzmir n 
Buroa güzelleri ile ittirak edecekler-
dir. Muoabaka neticeainde aeçilecelı: 

H. Türkiye ıriizeli olcakttr. Mu .... 
bakaya ti haımn girec:elı:tir. 

Nakledildiler 
Geçenlerde latanbul Postahane 

sinde bir gece iki kiti tarafmdan 
bir başmemurun dövülmeaine le· 
şebbüs edildiği yazdmıttı. Bu ha
disede ali.kadar olan memur Kon• 
ya''ya ve memut<e de Burn'ya nak 

Kaymakamlar arasında .. 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Balye ka~ Palo kaymakamı 

Halit, Kan kaymakamlığma Refahiye kaymakamı Neaip, Akçeabat kayma
kamlığnıa Hopa kaymakaım Hbmı, eŞrefli KoçlWar kaymakamlığma, Ro
ıadiye kaymakam. Sıtkı, Maçka lrayınakamlığma Hmız kaymakanu Re
cep Hilmi, Alac:ıraya Kuyuluhiaar kaym•kamı Arif Hikmet, Nazilliye He. 
ruh kaymakanu lhean, Kesrihiaar kaymakamhğma Nazilli kaymakamı Ali 
Rıza, Y ılılızeli kaymakaml<Anıa Seferihiaar kaymakanu Fahri, Tire kayma 
kamltğma Edremit kaymalranv Mehmet Ali, Ku,adaama Vakfıkebir kay
ınakanu Dili.,.r, Vakfı.kebire Kupd- kaymakam, Rahmi, Hopaya oabık 
Ovacık kaymakamı Numan Sabit, Sah1ıliye sabık Behteti kaymakam, Ab
dülkerim, Edremit kaymakamlığına oabık Ufak kaymakaıru Mitat K-' 
Beylerin tayini ali budika iktiran ebnittir· 

Kardeşini gara a l an sonra ~ .. 
IZMIR, 31 (Milliyet) - Tevfik Efen.dl. namında biri deli olan kardetl

nl hiddetle koluudaıı ,.aralaımftır. Tnfik Ef. ,..,...; yuvarlanan kardeıi deli 
Sabrinin birden bire öldüğilnü r.aımetmiıı Ye t-ıürle yüzüstü. yıkılmqtır. 
Bu •nkut neticesinde Tevfik Ef. nln elindeki lahanca alet almıı, çıkan kur 
ıun ricudilne iaahet ederek ölilmüne aelıehiyet YOl'IDİftİr Deli yarab teda
vi edilmek ii2eftı baatahaneye lraldınlmqtır. 

3 buçuk lira için bir kadın 
diğer bir kadını öldürdü 

IZMIR, 31 ( IMilliyet ) - Turgutlunnn Ahmetli nahiyeoiııden Çallı 
F3tma koc:aemm alacağı olan il~ buçuk lirayı İttemek üzere gittiği Hilmi 
Ef. nin evinden: 

- Para kocana verildi, hitaba ile kovu.bm.ıtur. 
Bundan kızan F abna evi.ne dönerek bir brçak alnu,, tekrar Hilmi El 

nin erine gelmiıtir. Çallı Fatma Hilmi Ef. yi .... de bulamayınca sevı:eaı 
Zeynep Hannnla kavgaya batlamq Ye belinden çektiği bıçağı zavallı ı... , 
dmm onııızuna saplıınuttn-. Biçak lrall>e dayandığından Zeynep ffuum .ı.. 
hAI ölmüttür. Yakalanan katil kadmı 

- E Yet, la:nverdlm, yaptım demiftir 

Kagseride şiddetli kar fırtınası 
KAYSERi, 31 (A.A.) - Gece yan1mdan beti kar Nmai<tadır. Ve 

şiddetli bir onrett ... devam ebnetlı:edir· 

Antalgada hastane yandı 
ANTALYA, 31 (A.A.) - Dün alqıaq, asker; hastahanede aoba.W. 

bir yangın çılmuı, bastahane yanmqbr. ln'-'tca zayiat yotkur. Birbç kar. 
yola ve yatak ya111D11tır. 

~·~~~~----------~--~--
A d ·ı... et Fırk ı f y ın VI ay talyaolarla 

kongresi •• 
A YDtN. 31 <Milliyet>. - Muzakere 

Fırkanuz vill:vet kongresı bu- _ _ _ 
gün efe öğleden evel. ~e ~nra Müzakere iyi netice 
toplanarak çok samımı bir ha· • I k 
va içinde geç vakit . meaaiııiui verırse ne yapı aca 
bitirdi, Kongrede ıdare heye- ANKARA, 31.- Bir müddetten
tinin nıeaaisi allat ve taktirle beri ltalya ile aramızda de-..am et-
k dandı melde olan mali müzakere son ııal . 
art ' haya ırirmittir. Mesele etrafmda 1,. 
Bekir LU.tfl Beyin talyadan bazı hususat haldoııda e&-

• vap beklenmektedir. 
cenaze merasınıi Müzakerat anlatma sıuetile neti-
ANKARA. 31 (eTiefonla) _ Be 

kir Lütfi eByln cenazesj buıriiu me
rasimle kaldmlmıştır. Mezar batın
da Erz11rwn meb'uau Aziz Bey nter· 
humun bayük meziyetlerim tebarüz 
e~tiren mllesair bir hitabe irat etnıİf
tir. 

Brezilya sefiri 
geliyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Bir 
müddetten beri tehrimizde bulunan 
Brezilya sefiri bu akıamki trenle l ı· 

celendiği takdirde ltalyadan nakteo 
alınacak miktar yüz milyon lirettir 
lıtikrazm diğer kısmı ltalyadan ya 
pdacak mübayaata ve ltalyan mü,... 
ııeseleriııe olan borçlara kartdık tu
tulacaktır. htikraz için senelik faiz 
ıniktan yüzde yediJ'i geçmiyecek
tir. 

Hava nazın 
Bağdat'ta 
Bağdattan verilen malôınata •

zaran lnniliz hava nazın B-_. •• ..:. 
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MİLLlYET ÇARŞAMBA l ŞUBAT 1933 3 '• 

Yunanlılarla iktısadi müzakere inkıtaa 
-ı 

uğradı-1 •• pari• 
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Şehir iskan 
Yunanistana ihracatı- Meclisi intihar mı, cinayet mi? Suiistimali 

Hoı bir anket! 

· mız niçin azalıyor? 
Atinaya giden heyet dönüyor, 

ihtilaf o erden çıktı? 
'..&.tinada Yunanistarıla nıeın· 

leketimiz araım<?aki ikt_ıs11;d! 
müzakeratta meinlek~Zl 
temsil eden Cemal ve Vehbı B. 
lerden gelen bir telgrafta 1jJ:k 
bula hareket etmek üzere 0 

lan bildiril:::ckted.ir. "h 
Yunaınıirtanla müzakeı:atta 1 

tilafın bilhr.ssa Yunanıstanm 
bize satacağı maddeler üzerin· 
de çıktığı anltı~ılm":kt?-dır. .. 

Son yapılan btatıstıkler~ g~ 
re Yunanistanla ara_m!zdakı tı· 
cari münasebetler gıttikçe azal 
maktadrr. 931 de Yunanistana 
yaptığımız 9 milyon liralık ih· 
racat 932 de 4 milyon liraya 
dü§müştür. Yunan paruım ko
rumak için konulan ttöviz tah· 
didati bunda batlıca $.mil olmu§ 
tur Yunanistan ihracat yapan· 
tacirlerimizin sattıktan maim 
bedelini alabilmek için aylarca 
beklemek mecburiyetinde kal
ınış olmalan Y unanistaıııı. ibra 
catımızı azaltmaktadır. 

Japonlarla taka• 
Japon eşyasının takasa tabi 

olmaıı için verilen mühletin 
dün sOlll günü idi. Bu sebeple 
Ticaret müdürlüğünün korido· 
ru son günden istifade etmek 
iıteyeıı tüccarla dolu icfü Tica· 
ret müdürlüğü geç vakite ka· 
dar bu muamelenin ilanalinıe 
çalı§ımttır. Japonya ile aramız 
da bir ticaret mukavelesi akti 
için Ankarada cereyan ed_en 
müzakerat devam etmektedır. 

Takas için yeni bir emir gel 
ınesi de muhtemel görülmekte 
dw. 

Odada lntihaplar 
Ticaret Odasımn muhtelif 

komisyonlarda bulunan azalık
lan için yeni •ene intihabı ya
pılmamıttır •• Oda kaymakamlık 
larıı. muhtelıf konıiayonlarda 
Oda mümessili bulunan azala
nn yenilerinin intihabına ka
dar vazifelerine devam edecek
lerini bildinni!tir. 

Türk tütünü kullan. 
mamanın •onu 

lhacat ofisi Mısır sigaralan
nın sürümünün azalma11 hak· 
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lmıda yaptığı tetkikat netice
sinde bu aigaraların ötedenberi 
bütün dünyada nefaseti tanmı
mıt olan Türk tütünlerinin kul 
lanılmamasmdan ileri gelmği 
neticesine vannıttı. 

Mısır sigaralarının sürümü
nün sür'atle azalmakta olması 
M111r Maliye nezaretinin. de na· 
zarı dikkatini celbetmi§ ol· 
duğundan tetkikat yapılmış ve 
hemen hemen ayni neticeye va· 
nlmıştır. 

Tuzlu balık ihracı 
G,.çen teşrinisani zarfında şeh

ri.-,,izden Bulgariatan ve Romanya 
ya ihraç edilen tuzlu balık, peynir 
ve zeytin için 1518 N. h kanun 
mucibince 221 buçuk lira prim 
verilmittir. MezkUr kanun muci
bince bu maddelerin ihracına mu 
kabil şimdiye kadu verilen prim
lerin yekiinu 6 buçuk milyon lira 
ya yakındır. 

Fransa • Almanya 
ticareti 

PARIS, 31 A.A. - Franaı:z; hii
kiim.,ti, Alman - f<"ransu ticard 
mukaııelesini tadil eden ııe 28-12-
933 tarihinde imzalanan itilafna
meyi fubatm birinci gününden iti
baren muvakkat bir müddet için 
meriyet mevk:iine koymll§tur. 

Amerikan bonoları 
V AŞINGTON, 31 A.A. - Mü

mesailler mecliai, atıl bir halde 
bulunan Amerika banka kredile
rini bu vaziyetten çıkarmağa nıa
tuf olan Glasa-Stoagall kanunu 
bir sene müddetle temdide karar 
vermiştir. Bu suretle Amerikan 
bonoları da evrakı nakdiye gibi 
tedavül edecektir. 

lngiliz ticaret neza
retinin talimat

nanıeıi yüzünden 
NEVYoruc,. 31 A.A. - New • 

York T'ımea gazetesi, Kanada'da 
çalı§an Amerikan otomobil fabri
kalarmm 1,500,000,000 dolar ka· 
dar para yatırmış olan ıubelerin
den 1000 kadanmn lngiliz ticaret 
nezareti tarafından yapılan yeni 
talimatname yüzünden zarara uğ
nyacafmı yazmaktadır. 

Franaa'mn 3 aylık 
kontenjan miktan 

O ~S.T ANBUL, 31 A.A. - ihracat 
r.~.ı.nden tebliğ edilmittir: 

bit F~"!U"'nm her 3 ay için tes• 
.eltiğı kontenjan miktarlan ek· 

serıya v ktnıd el M tedir ".. an evv tükenmek 
ten· · AIB.lradarlar, Fransada kon 
ze ~f'riı:abi. macMelerle hissemi
tarl:nnn. ~ılmiş kontenjan mik· 
b kk d tukenip tükenmediği 8 m • ofiat ı· . lirler." en ma umat alabı-

Poll•I• 

Hastaneden 
Kaçtı •• 

·----
Fakat gene ha•ta
neye yabrılacak 
Evvelki gece taat 21 de Kos

kada Cilmhuriyet caddesin'de 

68 No. dükkinda kahvecilik e
den 35 yatlarında lamail, gene 
Ko.kada Papazoğlu medrese
sinde oturan .kunduracı Cemal 
tarafından bıçakla karnından 
ağır surette yaralanmıttır. 

Cemal vak'11dan ıonra kaçmıf 
İse de zabıta memurları tarafın 
dan Yakalanmııtır. Yaralı İs· 
mail de hastahaneye kalclınl
mııtır. Fakat haııtahaneye yatı 
rılan lamail kendisine ameliyat 
~aprlacağlllJ ititince hastahane 

en. ka~mr~tır. İsmail in yaruı 
tehlıkelı gorüld.u" • "nd ed • 
edilmek .. gu en t avı 

uzere tekrar baataba· 
neye Yahrılacakt 

Katiller ,.;kalandı 
Evvelki gu- U k .. n n apanında kM 

mur ameleainden Mahnı .. ~ 
ren sabıka! M udu oldu-

' uaamnyak 1 d • nı yazmıştık. D- d a an ıgı-
riki cürmü Ab un e Musanın !le• 
ve ;ı,:.: _, ..... baa da yakalannue 

Şubat devresi içti
maı bugün başlıyor 
İstanbul umumi meclisi bu· 

gün şubat devresi içtimalanna 
başlıyacaktır. Bugünkü rüzna· 
mede 1933 bütçesi ve 1931 he
sabı kat'i raporunun tetkiki var 
dır. Dün Daimi Encümen Be
lediye reis muavini Hamit ve 
hesap işleri m4,dürü Kemal Bey 
lerin iştirakile toplanımş ve ye
ni sene bütçesine ait son tetki
kat ikmal edilmiştir. Bütçe dün 
akşam geç vakit meclise sevke 
dilmiştir. 

Haluk Bey 
Bir aycianberi mezun bulu· 

nan Belediye mektupçusu Ha· 
lfrk B. vazifesine başlamıştır. 

Yeni mutfaklar 
Garp usulünde ilk mutfak en 

evvel Bakırköy bimarhanesin· 
de tesis edilmiştir. Yakında bu 
tarzda bir mutfak ta Cerrabpa· 
şa hastanesinde tesis edilecek· 
tir. Bu mutfakta yemekler, el 
dokunmadan etmiz ve sıhhi şe
rait altmda pişirilecektir. Mut
fağın plii.nlan bazırlamnıı, ya
kında inııaata bqlanacaktır. 

Ekmek fiab 
Bu hafta ekmek ve fırancala 

fiatleri artmıştır. Ekmeğe 10 
para zam yapılarak 8 kuruş 20 
para, fırancalaya da 20 para 
zam yapılarak 13,20 kuruş fiat 
tesbit edilmiştir. 

Tünelde yeni 
Bir hadise 

Şirketin bazı ted
birler al

ması lazım geliyor 
Tünelde, evvelki ak§am da ha

fif geçirilmit bir kaza olmuı, Ga
lata'ya inen katarın kapıları açı
lır açılmaz henüz arabalar durma 
dan atlıyan bir matmazel, araba 
ile aradaki •abit sütunlann arıuı· 
na sıkıpnı§ ve vücudu hayli ezilip 
incinmi~tir. 

Tünel Şirketi nezdindeki komi 
serlik, bu gibi hallere artık niha
yet verilmesini ıirketten yeniden 
ve ehemmiyetle talep etmiıtir. 

Zav. 'lı Ali Rıza Ef. nin feci a
kibeti ve evvelki akıamki kaza Ü· 
zerine ıu tedbirlerin alınmasına 
lüzum görülmektedir: 

1 - Vakıa, nizamname, her 
müatahdemin mevkilerindeıı ayn) 
mamaaını 8.mirdir. Ancak şef iı
taıyonların, hareket emrini ver .. 
meden evvel, gardifrenlerin yerin 
de bulunup bulunmadığını kontrol 
etmeai yazi feleri icabından görül
mektedir. Seyir eanaoında, tek 
gardöfrenin ani surette hastalan
ması veya sektei kalpten vefat et
mesi ihtima ileri de varit görülmek 
le beraber, çift gardöfren istihda
mında masraftan başka ayni ihti
maller mülahaza edilmekte, tram 
vaylarda da tek Yatman bulundu
ğu ileri sürülmektedir. Bu itibarla, 
şirketten, şef iatasyonlann hare
ketten evvel bütün müatahdemi
nin yerlerinde bulunup bulunmadı 
ğım kontrol etmelerinin temini ta-
lep edilmiştir. x 

2 - B:'lıdan batka, her ne ma
zeretle ' •rsa olsun, vazifeleri ba
şından aynlmıyacak derecede 
hisai va.zife sahibi kimselerin U.tih 
daınma dikkat edilmeai de •İrke· 
t t . ' e avaıye olunmuştur. 

3 - Bütün arabalar durduktan 
sonra kapılann açılmaır vakit zi. 
yarm nıucip göriilmekte: ancak 
katar tevakkuf etm d 1 I 

1 eenyocua-
rm at anuunala~-- m" k" 

b d'kk . ·-- um un mer t~ e 1 at edıbneai istenilmekte• 
dır. Bu noktada, yolcular d nl d a a, va-

b
g? kard. unnafdan atlamamak gi

ı en ı men aatlerine müt ll'k 
b. "f t "h ea ı 
ır ~azı e. evec;cu etınektedir. 
Tunel Şırketı, Komiserliğe he

nüz cevap vermem.ittir. 

TOnel şirketinin vaziyeti 
Tünel Şirketinin İmtiyaz müd

deti, 1986 senesinde bitecektir. 
Şirket, birkaç aenedenberi zarar
da olduğunu iddia etmekte, yolcn 
adedinin azalmasmda ücretlere 
zam ıuretile tahsil edilen rüsu
mun müessir bulunduğunu ileri 
aürmektedir. Şirket, geçen sene ne 
temettü, ne de tahvilat sahipleri
ne faiz verememiş.tir. Bu seneki 
vaziw-• · • ,..,. • 

intihar ettiği zannedilen ara. 
bacı Sadullah kendisini 

çırağının vurduğunu söyledi 
Bayramın birinci günü Şehre 

mininde bir hadise olmuş, Sa· 
dullah isminde bir adam yara· 
lanmış, hastaneye kaldırılımşb. 

O zaman hadisenin intihar 
olduğu tahmin edilmif, fakat 
mecruhun yaraaı ağır olduğu 
için ifadesi alınamamıştı. 

Mecruh evvelki gün biraz sa 
lab asan göstermiş, o zaman 
ifadesi alınmıştır. 

Mecruh pek kısa olan ifade
sinde: 

- Ben intihar etmedim, be
ni çırağım Necip vurd'u demiş
tir. Fakat hasta tekrar fenala§ 
mıf, ifadesini tavzih edememiş, 
dün de ölmüştür. 

Keyfiyet müddei ınmımiliğe 
ihbar edilmiştir. Müddei umu
milik cesedi morga göndennİf, 
Necip nezaret altına almınış, 
meselenin de tahki.kına başlan 
mıştır. 

Bir şahit 

Hakkında takibat 
yapı

lacağını anlayınca 
Ortaköydeki evinde kaçak 

çakmak taşı zuhur edeo Mira
lay mütekaidi Oıman Beyle ar
kadatlan Şevki, Tevfik. Hüsnü 
Beylerin mı.:hakemesine aün 
devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede Hüseyin 
İsminde bir şahit dinlenilmiştir. 

Evvelce bu davada şahit iken 
maznun sıfatiyla dahili dava e
dilen kunduracı Tevfik Efendi 
geçen mahkemed'e: 

- Hadiseyi Hüseyin Efen
diye ben ihbar ettim, demiı, 
bunun üzerine Hüseyin Efendi
nin celbine karar verilmişti. 

Dün dinlenen Hüseyin Efen
di mahkemenin ısranna rağ· 
men şehadet etnıek istememiş. 

- Ben bir teY bilmiyorum 
demekte ısrar etmittir. Bunun 
üzerine müddei umumilik Hü· 
seyin Efendinin ketmiı şehadet 
maddesinden maznun olarak 
dahili dava edilmesini talep et· 
mit, bu vaziyet kar§ı•mda 4a 
şahit daha fazla 11rar edemiye
rek §ehadete batlamıttrr. 

Şahit kaçakçılığı kendisinin 
duyduğunu ve birkaç kurut 
vadederek kunduracı Tevfik 
Efendiyi ite tavsit ettiğini aöy· 
lemittir. T evfilı: Efendi bunun 
aksini iddia etmiş ve ilıbıı.n ta· 
hidin arkadaşlan Tabir ve Ki· 

Faizler neden 
Yükseliyor? 

VekAlet yeni bazı 
tedbirler alıyor 

Bazı Bank•lann fazla komiıyon 
Ye faiz almalarmm ıılAkııdar mekam
lann nazarı dikkatini celbettiğini ve 
tetkikat yapılmakta oldufunu y.,._ 
mıftık. 

Son ıeneler zarfmda memlekette 
bir takım küçük sermayeli bankala
rm çoğalmasının bu neticeyi do~ 
duğa kanaati mevcuttur. Ba banka
ların yüksek faizle para '\'Wdiklwi 
görülmektedir. 

Hükumeti bu bankaların faaliye. 
tini intizam albna olacak bir tedbir 
düşünmekte olduğu bildirilmektedir. 
Bu bankalarm •ennayelerinin bir
i'"! tirilerek bir banka vücude getir
meleri de varit görülmektedir. 

.. 

h olan Metro Hanından aldığı ;. 
carlarla kapattığını da iddia et
mekte Ye ötedenberi zam talebin
de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ıirket, mukave 
leai mucibince Karaköyde de Met
ro Hanr g.ibi bir bina inıa ettirme 
yi teahhüt ebniı bulunduğu bal. 
de, zarardan bahisle bunu yapma• 
maktadır. ,. ' . ' . 

zım Efendiler yamnda yaptığı 
m söylemiştir. 

Muhakeme bu zevatın şahit 
olarak celbi için baıka güne bı· 
rakılmıt tır. 

Cezası arttırıldı 
Evvelce tütün kaçakçılığlDI' 

dan bir ay hapse mabkiim olan 
Gemlikli lamail hakkındaki 
hükmü temyiz etmiş, mğer ta· 
raftan müdci~i umumilikte veri 
len cezayı az bularak karan 
temyiz etmişti. 

Temyiz mahkemesi lsmailin 
itirazmı varit görmemiş, fakat 
müddei umumiliğini itirazım 
varit görerek suçluya 1918 
numaralı kanun mucibince ce· 
za verilmesi lazım geldiğine 
karar vererek hükmü bu cihet· 
ten nakzetmiş. Evvelce m11ZJ1u· 
ına 1510 nunıaralr kanun muci· 
bince ceza veren mahkeme dün 
nakza uymuı, yeniden muhake 
me yapmı§• neticede suçlunun 
1918 numaralı kanun hükümle 
rince 6 ay hapse konulmasına 
karar venniştir. Suçlu derhal 
tevkif edilmittir. 

Hangisi doğra 
Tütün kaçakçılığından suçlu 

Sabriye Hanım isminde bir ka· 
dın hakkında ikamet ettiği köy 
ihtiyar heyeti 20-10-932 tari· 
hinde "Evinden çıkamıyacak 
kadar hastadır" diye bir ilmü • 
haber vennittir. Bunun üzerine 
muhakeme talik edilmiş ve dün 
için Sabriye Hanıma yeni bir 
celbi çıkanlarak gönderilmi§tir 
Fakat dün mahkemeye köyün 
21·1 ·933 tarihli yeni bir ilmü· 
haberi gelmiştir. 

Bu ilmühaberde de Sabriye 
Hanımın 3 • 4 ay evvel Adapa· 
zannda Adliye köyüne gittiği 
yazılıdır. Halbuki Sabriye Ha· 
nıım Acl'liye köyünde de aran
mış, bulunamamıttır. Bunun ü· 
zerine her iki ilmühaber arasm 
daki mübayenetin tahkiki için 
ilmühaberlerin müddei uınumi
liğe tevdiine karar verilmittir. 

Bir mahkumiyet 
Yüluftı: Kaldınmda tuhafiye 

cilik yapan Yani Efendinin 
dükklnı aranmıt, 64 tane çak· 
mak lafı bulunmuıtur. Yani 
Efendi dün doıkuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakeme edil· 
miş, kaçakçılık yaptığı sabit ol 
muş. 6 ay hapaiıte 1600 kuruş 
para cezası venneııine karar ve
rilmi~tir. 

Mısırda 
Tetkikat 

!Rahmi ve f. Abidin 
B. ler ne yapacaklar 

lzmir meb'1Uu Ralımi Beyle Dev
let Bankaaı idare meclisi azumdan 
Ihsan Abidin Beyin MıaD'8 gittikle
rini yazmqtık. 

lM&n Abidin Bey lzmirden geç_.. 
ken bu seyahat haklmıda tunlan aöy 
lemiıtir: 

- Sabık lktiaat Vekili Rahmi 
Beyle beraı.er Mıurm pamuk Hzİ
yetini yalandan tetkik etmelı: ve lıil
haaa 'Mısır pamulıı enatitüaünii gll· 
rerek tetkikata bulunmak üon Ka
lıireye ıidiyonı.z. 

Rahmi Bey Tol'OI ekıpreaini de
niz yoluna tercih etti. Kendisi ile 
l akenderiyede buluf'IC"ğnı ve tetki
katımızı 'beraber yapacajız. 

Sanayi banka•ının 
devri 

5anayi ve Maadin Bankasının 
yeni te§kil edilmekte olan Sanayi 
Ofisi ve Kredi Jl4üesaesesine devri 
ile me9gul olan heyet dün de Ih
san Rifat B. in riyasetinde toplan
mııtır. Heyet, Banka mevcudunu 
bu iki müessese arasında tal,sİ.tn 
ile me§gul olmaktadır. Heyet Kre
di müeaseaesi ile Sanayi ofisinin 

•••• _I• •• • 

ikinci kısım tahki
kat devam ediyor 

iskan idaresinde meydana çı· 
kanlan sui istimallerden birinci 
kısma ait tahkikat neticelemııit 
ve idare heyetince verilen lüzumu 
muhakeme kararları alakadarlara 
tebliğ edilmitti. 

Bunlardan çoğunun kanıra itina 
etmekte olduklan anlaşıl.mqbr. 
Bundan ba,ka mülkiye müfettit
leri bir madene ait olan bono sui 
istimali tahkikatı ile meşgul ol· 
maktadır. 

Ziraat itleri 
Ziraat Müdürlüğüne mülha

kattan gelen raporlara göre toP
rağa kafi miktarda yağmur diif
miiştür. 

Krşlık zeriyat ta iyi bir vaziyet
tedir. 

Metruk emlak 
Emlaki metnıke idaresinde bü

tün doayalar tetkik edilmektedir. 
Bu tetkikat satı' işlerinin munta
zam bir tekle aokulması gayeaini 
temin edecektir. 

Vilayet maiyet 
memuru 

latanbul Vilayeti maiyet memur 
!uğuna Mülkiye Mektebi mezun
lanndan Cabit Bey tayin edilmia
tlr. 

Jfaarlffe 

'fıp Fakültesi 
Nakledilecek 
Mi? 

Fakültenin lıtanbul 
tarafına nakli 

yarım milyon lira 
Dünkü Vakit ırazeteıi Tıp fa

külteainin Düyunu umumiye bina
sına ta~macağmı yazıyordu. Y aP
tığımız tahkikata göre böyle bir 
meııele mevzuu bahis değildir. Ev
velemirde Düyunu umumiye bina· 
aı maarife devredilmif delildir. 
Böyle bir devir olsa bile Tıp fakül 
te•inin Düyunu umumiye binasına 
11ğmıyacağı meydandadır. Kendi
lerile göriiıtüğümüz fakülte mÜ· 
derrialeri diyorlar ki: 

- Fakültenin fotanbul tarafına 
nakli için aıgari yanın milyon JI,. 

raya ihtiyaç vardır. Bundan bal" 
ka Düyunu umumiye bina11 fakül
tenin yansı kadar bile değildir. 
Talebenin hastahanelerden iatifa. 
de ebne•i meselesine celince fakül 
te hastahaneleri bu ihtiyaca kafi· 
dir. Bundan başka Belediye Üıkü 
darda Zeynep Kamil haıtaneaini 
yakında açacakbr. Burada da 
tatbikat görülebilir.'' 

Asri bir imtihan! • 
Amerika Darülfününlarında· • 

birinde ruhiyat profesörü gen ~ 
kız talebeleri arasında bir anke ,. 
açını§ ve ıu ıuali ıwmuş: ~ 

- ilk tanıştığınız bir gene ,. 
buse verir misiniz? • 

Ruhiyat profesörü toplayac 
ğı cevaplara göre kadın pisilıı : 
loji (psychologie) ıi bal 11 
kmda bir eser yazacakmış. 

Amerikalı profesöri:n aldıil 
cevaplar henüz malum deği • 
Fakat bana kalırsa baro gen 
kız ruhu ile olgun kadm rubunı 1• 
ayırmak lazımdır. 

Sonra böyle bir ıuale tabi r. 
zamanda hemen her kız menl 1. 
cevap verir. Fakat cinsi mün •
sebetlerin öyle garip anlan olu 
ki bunun cevabını ancak bizzm ,. 
dudaklar verir. ıl 

Ruhiyatta buna zannederil: m 
Moment psycholgipue diyorlaı • 
Hatta bu cemiyet hayatında v t
hatta siyasi hayatta bile fert! a 
rin ve cemaatlerin ruhlarınd ı. 
aranan bir zaaf anıdır. 

;. 
İş bu nazik noktayı bulma ıy 

ve yahut bu mühlik lin ile karı 
ltmktadır. Bu itibarla kadınla • 
kızlara nazaran daha mukaviı it 
dirler. n 

Bir romancı göz ve düşünüt 
ile kadm ruhlarını araştırırke 
bu farka çok tesadüf ettim. 

.. 

Genç kız tehlikeDıin anca .ç 

son dakikada görüneceğini za •· 
eder. Fakat değil dudaktan n 
hatta gözleriın. küçük bir ifadı ; 
sile dinamitin fitili tutıışmuı 
tur. infilak, İçtinabı gayri kı 
bil bir lin içinde vuku bulacal 
tır. Kadın, tehlike yollanıııı 1 ~ 
lir. Eğer profesörün sualiıı 
(evet) cevabını veriyorsa bun 11 

muhakkak bilerek, şuuruna lı " 
kim olarak veriyor demektir. r, 
Ve eğer kadm (hayır) diyorı 1 

bunun samimi olduğunu kabı 
etmelidir. Çünkü onun cevabı ı 
da kalbi ile beraber kafası d 
mütterektir. 

Fakat ben o fikirdeyim 1 
kadın olsun, kız olsuıı. Gll 

(evet!) dedirtmek icin o (n • 
hi in) ı aramak, beklemek lı 
zımdır. Bunda müspet taralı ' 
cür'eti, zeksı, istidadı, 9ahsiJ 
ti de müessirdir. 

Amerikalı profesö · 
vaplardan alacağı 

These teşkil edemez 
Çünkü tabii halde .. 
her genç kız (hayır) 

tir. Eğer profesör su 
!ere sorsaydı. O zam 
ğı cevaplaın samimi 
itimat edebilirdi, 

Burhan - -·-w--
Sözderleme 
Faaliyeti 

Darülfünun divanı Kaymakamlık 
Darülfünun ~!va~ı bu~ top- ki heyetler ça 

lanacakbr. Bugunku ıçtımada 
1933 bütçesi tetkik ve İntaç oluna
caktır. Yeni bütçe geçen senenin 
aynidir. 

Teftiıten avdet 
Maarif Vekaleti umumi müfet

tlflerinden Beaiın B. Anacloludald 
tefti9inden ıehrimize avdet etmi•· 
tir. 

Cevat Be y gitti 
Bir müddet şehrimize ırelen Al

manyadaki taJebe müfettiıimi:r 
Cevat 8. dün alqam Almanyaya 
hareket elmİftİr. 

Talebe döndft 
Bayramı geçirmek Üzere lzmire 

giden yBluek muaDim mektebi ta· 
lebeslnd- 30 k4ilik kafile dün 
9ehrimi:re avdet etnaiftir. 

Trabzon llse•I 
mezunları . 

Trabzon liseai mezunlan cemi. 
yeti kongrelerini cuma günü Hal
kevinde yapacaklardır. 

Konıer ve 
Konferans 
Kadınlar Birliğinin tertip ettiği 

konferanslardan üçüncüsü pazar• ı 
günü Halkevinde verilecektir. 
~- • • a 

Ka:ı:alardn kaymakamların r 
yıuetindeki söz derleme heyeth 
de teşekkül etmiıtir. Kaza deri• 
me heyetleri ilk içtime.larmı ya 
mışlardır. Kaza heyetleri azala: 
ru Vilayet lıevetine hildirmişle 
dir. 

Söz derl<>me defterlerinin tevi 
Beyoğlu cihetindeki mekteplenl 
tamamen bitmiştir, Bugiin de ıl 
ğer bütün mekteplerde tevziat 'ı 
mi• olacaktır. 

Emlak banka•• 
Emlak ve Eytam 

heyeti umumiyesinıin 
Ankarada toplanma 
rerdir. 

Bu heyeti umumiyesıin lı 
bassa eski taksit müddetlerin 
temdidi için karar alı 
maaı düşünülmektedir. Ban 
vaııtasile emlak alanlardan ı 
ki taksitleri tediye edemiyen 
rin borçlarını tediye etmeler' 
imkan verebilmek icin bu ta 
aitlerin 15 senede -tediyesi.ı 
tenıdidi düşünülmektedir. 

Ticaret ho 
reisligi 
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~ .;:;n umdeai "MILLIYET~th-. Şark d_e~ir y~lları - Edi~~e vil~ye~~ . ı GUSTAV FROHLtCH ve LlANE HAİD'i 

ı 

' 

1 ŞUBAT 1933 
idarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi : lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı isleri Müdürlüğü 24319 

1 ld~e ve Matbaa 24310 

ksoNE OCRETLERI• 
ı! Tü«'kiY• içi• Hariç iti• 

L. IC. L. K. 
d 3 aylıiı 4- 8-

6 .. 7 50 14 -
12 

" 
14 - 28-

··----------~ 
E Gelen evrô: geri verilmes.-

. Müddeti geçen nüshalar 10 im
• 1"uftur. Gazete ve matbaaya ait 
r 5i fer icin müdiriyete müracaat 

1 e edilir.. Gazet<>miz ilinlann ,_. 
0 

f''uliyetini kabul etmez. 

, "BUGÜNKÜ HAVA 

. ' ' F Y efilköy aakeri raaat merke-
1 zinden verilen malumata göre 
1 

1 buı;Ün hava kumen bulutlu ve 
' .ırarhi istikametlerden ı·üzgirlı 

1 •r 
_ol· rak dcvan1 edecektir. 

1 v 31 ·1-1933 tarihinde hava tu· 
1 yiki 762 m'limetre, en fazla aı· 

~ 1caKlık 7 ve az ııcaklık da 4 de-
1,cce idi. 

Soruyorum: 
- Dünyada en çok aranan 
amlar kimlerdir? •• 

<;1rab·· cevap vereceksiniz? .. 
ı_ Hekimler, avukatlar fa· 
, filan .• 
Yanlış efendim, yanlış ... Dün 

:ıda en çok aranan adamlar 
nlardır: Para YUrup kaçan 

•ngerler, banka veznedarları, 
tiller, hırsızlar.. Ve hüliaa 
kuku umumiye mücrimleri .• 

• ı lah cümlemizi çok aranır a· 
'cm yapmaktan korusun! 

Takma kirpikler 
- Senin kirpiklerin takma mı• 1 keiin boynuna aanlıyor• 

dır? •• 
- Hayır, ne münaaebet?. Son

ra IWIU ela aöyliyeylın, sen ldeta 
hakaret edlyonun.. Bir kadm var 
kartında.. Diifün ki, bir kadma 
hakaret ediyorsun.. Nihayet bil· 
men lbımdrr ki, bir inunm doi· 
ru bile oba, yÜzÜ- kartı Jnuur. 
lan aöylenmez. Nerede kaldı ki 
bu inaan bir kadın oluru •. 

Genç erkek ne olduiunu birden 
fa§rrmtftı. Böyle l>ir cevaba ma
nu: kalacaiını tahmin abnemitti. 
O Süheylii.yi kendiaine daha ya
lan, daha aamimi zannediyordu. 
Süheyla ile alh aydır beraber ya· 
!IYOrlardı ... O 9imdiye kadar genç 
kadına daha neler söylememifti. 
Fakat hiç bir vakit böyle sinirlen 
diiini görmemi,ti. 

Süheyla oturduiu yerden kalk
mq, sinirli ainirli odada dolqma• 
ğa ba,lamııtı. Araaıra duruyor, 
yan gözle Vedada bakıyor: 

- Küatah, diye söyleniyordu •. 
Vedat bir müddet önüne baktı. 

Masanın üzerinde duran kibrit ku 
tlusu ile oynuyordu. içinden Sü
heylii.ya daha bazı 19yler söyle· 
mek arzuau geliyordu. Bu kadın 
ne tuhaf bir tipti?. Bazı günler o, 
ii.deta hakaret edilmekten bile hot l lanıyordu. Bir yılan gibi genç er• 

kaç doktora gösterdim. Sinirle
rim bu yüzden rahatsız oldu. 
Biraz masraf ettim •.. 

Pek yakinim ol- bir dokto
ra da bu bahıi açtmı... Güldü 
ve bana gazetelerde bazı hekim 
lerimizin, bu rivayet çıkmca bir 
çok kimselerin vahimeye uğra
yıp kendilerine müracaat ettik 
ferini gösterdi. Ve bütün bu 
kanaer dedikodularının bir kir 
lı cephesi olduğunu anladım •• 
Amma bu kir hastalara mı.ait· 
tir .•• Otdrilere mi?. Siz tayine
diniz. 

Kırta•iye m., •e · e -ı 
Bir komisyon, resmi dairele· 

rimizin lartaıiye ismindeki has 
talığmı tedaviye memur edil· 
mit.. Ben bu komisyonun, bu 
hastalığı tedavi edeceğine kail 
değilim. Çünkü: 

- Beni affet, affet, diye yalva 
rıyordu ..• 

Bu akıam Süheyli, bu kadın de 
iildi. Vedat düıündü: Şimdi bura
dan hemen çıkıp gibneai, ve bir da 
ha gelmemeai lazımdı.. Süheyla 
da kim oluyordu. 

- Senin kirpiklerin takma mı, 
demek büyük bir hakaret uyıhr 
mıydı?. Y okaa o, hatka bir düşün 
ce ile mi hareket etrnit. rol mü ya 
pıyordu>. 

Vedat yerinden hemen fırladı. 
Köıedeki koltuğa §Öyle geliıi gü
zel attığı f&pkasını, paltosunu al· 
dı. giyiniyordu. Bu sefer de Vedat 
einirlenmi,ti. Fazla tek kelime ko 
nu!mak iatemiyocdu... Bu kadının 
hu kadar nazını ne diye çekecek· 
ti? .• 

Süheyli, Mvgilisini giyinir gÖ· 
riince: 

- Ne o, gidiyor musun, dedi. 
Vedat biç cevap bile vennedi. K.a 
dm bu suali tekrar etmekten utan 
dr, pencerenin önüne gitti, ıslık 
çalmağa hatladr. 

Bir dakika sonra, apartınıan.ın 
kapıaı "küt" diye büyük bir giirül 
tü ile kapanmıttı. Vedat sokakta 
hızlı adımlarla yürüyordu. 

• 

Edime Karap.cile _ Kulelı ara- ce artık bukumet, Edirne Vılayetı-j Senin Kim Olduğunu Bilmek 
smdaki 33 kilometrelik demiryo- ni kökünden söküp öldünniye, o- istemiyorum 
lunda yüzde otuz üç göndenne radaki Türklerin soluk deliklerini 
paraaı artbnlmııtır- bkıyarak daiıtmıya yönülmüş o-

lan bu şirketin altmıı yıldanberi 
Bu_ iti anlat~n Ş~rk ~em!~~l:. yola gelmiyen varlığına bir son 

lan Turk Anonım Şırketı Muduru vermek için bu demiryolunu satın 
Möa)"Ö Paakalın Edirneye yazdığı tmMı milletin hricik emeli oldu- 1 

- k t k d" · k ' ·ı b" a 1 bır. me tuP a en 1 ıır eh 1 e ır ğunu anlamıttır ve bükiimetin yıl- l 
b!'gla~tı.sı o~ıya~ Franko • Elen l da ~u beşyüz hin lirayı verip hu 
Şırketınm hoyle hır arttınna yap· yolu alacağı gün çoktan gelip çat
tığını, bunun indirilmeai için o ıir· mıttır• 
ket yanında bir dilekte bulunaca
imı bildirmektedir. 

Buna vereceğimiz karıılık pek 
kıaadr: Şark Demiryollan Şirketi 
ile Franko • Elen Şirketi bir kay· 
nağın iki yataktan akarak bir ça
ya dökülmeaidir. Möayö Paakal 
nekadar Şark Demiryolları Türk 
Anoninı Şirketinde idare Mecli• 
sinde aza ve müdür iae okadar da 
Franko - Elen Şirketinde azadır • 
Zira her ikisi bir sermayenin i!i
dir. Bunun ikisi de bir Hoca Ali • 
Ali Hocadrr. Cörünüıü i,in içyü
zünü örtemiyeceğini kendiai ka
dar biz Türkler de biliriz. 

Bu arttırmanın haılıca sebebi
ni de drahminin dÜ§künlüğüne •· 
tıyorlar. Biz Edirneliler için değe
ri yüksek olan Türk parasile bu 

Bu şirket lstanhul - Edirne yo
lunun kıt.alığı yüzünden gelirinin 
azlığı, masrafı korumadığını öne 
sürerek ötedenberi söylenmekte
dir. Belki doğrudur. Şukadar 
var ki, hükfunet bu yolu ıatın a· 
lınca Devlet Demiryollanna geçe· 
cek olan Edirne yolu için buna 
yerkalmaz. Zira fen"bot i,i bitiril
mek üzere olduğuna göre yol A
nadolu ile birleşerek kıaalık uzun
luk ortadan kalkar. Bir h14ka dü
ıünce de bu it için kafamıza geli
yor: Bizim Edime - Karaağaç 
arasında bir (Navet) vardır. Bu 
Yunanistanda hiç durmadan doğ
rudan doğruya UzunköprÜye ge
cebilir. Ancak hu teknik İti ol
duğu için bu yolda söz söyliye-
mem. 

yol paraaını ödemekten ise drah· Şurasını iyi biliyorum ki Lozan 
mi olarak bu para,.. vermek yolu muahedesinin 101 inci maddesine 
kalır ki Edirnede bir kambiyo göre buradan geçmemiz açık bak
bürosu kurmak ıibi çok gÜç bir kmuzdır. Ne bir reaim, bir vergj, 
it olur. bir artırmadan Lo:ıan banıık yaz . 

Bize ikinci bir yol kalıyor: la- maaında söz yoktur. Buna bakın· 
tanbul • Edirne arasında kamyon ca biz Edirneden kalkınca Yunan 1 
itletmek. yolundan tranait olarak geçiyoruz 

operet filminde kemali zevkle seyretmek ve alkış
lamak fırsatını kaçırmayınız. 

Bu filmde rejisör GEZA von BOLVARY'nin muh
teşem dekorlarını nazarı takdirle görecek ve kom

pozitör ROBERT STOLZ'un nefis musikisini 
dinliyeceksiniz. 

llaveten: FOX JURNAL ve (ERGANUN KON
SERİ) 1 kısımlık film. Telefon : 42851. 

lıtanbul Belediyes! 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tems illeri 

Bugün su va re 
aaat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
• • 

Qperetı 
Umuma. 

KARIMBENl 
ALDATIRSA 

Büyük Türkçe operet 
filmi 

·Elhamra 
Ve 

MELE 
919 

sinemalarında misilsiz bir mu
'affakiyetle de•aın etmektedir. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
üNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiy ede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
HükUnıet hu kamyon işini ya· ki Franko - Elen Şirketinin bizden 

pacaktrr. Zira bu ıidifle Edirne böyle birçok para almıya kalkıı
Vilii.yetinin soluk deliği tıkalı kal- maaı muahedenin ıu açık .özleri 
mıt olacaktır. Buna iae hükfunet ile nereyedek uygunluğu hulundu
gözyumaınıyacağı için kamyon i- ğu hükômetçe düıünülecek ittir. ı-
§İ yolalacaktır. Bu yoldan biz ve babalanmızm 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 898 
· neler çektiğini pek acı anıtlarla Bu kaınyon •ti Edirne, Havaa, 

biz Trakyalılar biliriz. Bunun Na
UzunköprÜ, Bahaeaki, Kırklareli, fia V ekii.letinde canlı dosyaları o-

Alpullu, Hayrabolu, Çorlu, Silivri, lacaktır. Geçen yıl kıymetli Nafia frtihal 
den Trakyanın :retiıtirdiiini latan Vekilimiz Hilmi Beyefendi arka- 1 RADYO 1 
bula götürilnce Şark Demiryolu da§lllUZ bu i~i çok benimsiyerek Mısırlı meı·hum Ali Beyin haremi 
bqtan baf& ziyan edecektir. An- Demiryollar Müdürü Nazir Beye- Melelmaz Hanımefendi dünkü ıalı 
cak tirketin ııüveıuliği bu yolun fendiyi göndermiılerdi. Nazir Be- nk 1 ııünü kısa bir haatalıktan ıonra ve-
teminatlı olmasıdır. Zaran hüku- yefendi doğru gören, iyi düıllnen BugÜ Ü program fat etmiştir. Merhume hayrü hasena-

tı çok ıerYer, ıalihatı nisvandan bir 
met, (,,..raylı imtiyaz) uğruna ö- bir Türk çocuğu olduğu için ne a- 18 _ 18,45, Saz (Muzaffer Bey). hanımdı. Cen.12eai çarflllllha 
d• ecektir cı geyler gördüğünü bi7 biliyoruz. 1 de UI k" dek" k"' k ıy · 18,45 • 20: Orkestra. günü aaat 1 u oy ı oş -

Bu yüzden Mösyö Paskal aai Bunun için hükClmet bu yolu 20 • 20,25: Hamiyet Hannn. ı lerinden kaldırılarak Rumeli Hisa· 
kulağının üatüne rahatça yaalanr- alarak Bqvekil lamet Paıanm 20,30 • 20,55: .Malımure Hanun. nndalri aile kahristıounft defnedile-

Türk kurtuıu, V<' inlali.p tarihine 20,55 • 21,30: Hafız Sadettin B. cektir. Allah Rahmet eylesin. 
yor. ı · T"-'-' ,...,,_ yurdumuzu battan ba,a kuııata11 21,30 - 22,30: Orkeatra, Ajana ve ~ 

Sıra buna •e ınce, urıuye .._....,, ~--
huriyeti tirkete teminat paraaı ve çelik yollarla yazılan büyük adına Bor .. haberi, saat ayan. 

d · ı tm ı bağlıyarak çok içinden ve yakm- ANKARA, 1538 m. 
rec:eği yerde eıruryo unu aa a • 12·. Ankara Pala• orkeatraaı. 19: 

eml k t . enfeatine d dan bağlı olduğu Trakya yolunu • mayı m e e ın m a- "-'--·tra (SIJ .. eterua - Uvertürü, Fa-
ktır S t nal da o büyük admın bir yüksek ar- vnu>a 

ha uygun bulaca · • ı .... m~ uat ve Trepaikordan fantaziler: A-
ı.1 ö b 1 taY• "" gorunuı mağanı olarak Türklere verecek-"Y n u unca or .,.. ,·ana haberleri. 19,15: Saz (Huzzam 

VEFAT 

l 

• ~ 1 Kanser mesele•l 

1 - Kırtasiyecilik bizde bir 
ıan'attir. Ve resmi dairelerimi· 
zin ekseri amelesi bu san'ata 
mensupturlar. 

2 - Kırtasiyecilik bir siıte
min zaruretleridir •.. Katip mu
kayyide, mukayyit mümeyyize. 
mümeyyiz müdür muavinine, 
müdür muavini müdüre, mü· 
dür, müsteşara vp müsteıar ve
kile kadar her küçücük şeyi aar 
dukça ve bu her soruşun mua· 
melesi kağıtlara yazıldıkça ve 
her bir yazılışı bir müsvedde. 
bir beyaz Vf" bir kayda mühtaç 
oldukça ve her İşi bir adam bi
tirip sonuna kao'ar götürmeye 
memur edilmedikçe bizden kır· 
taıiye kalkmaz. 

Süheyla tam bir hafta Vedadı 
bekledi. Onu gelecek, kendiaini 
görecek, af dileyecek :ıannebnİf· 
ti. Halbuki Vedat biÇ göriinmliyor 
du bile ... Daha birkaç gün geçti. 
Vedattan aes sada çıkmamıştı. Sü 
beyli için için dü,ünmeğe bqla· 
dı. Vedat acaba aahihten mi da
nlmq, gitmiı;tl? Bir daha gelmlye 
cek miydi?. Süheyla kalbinde acı 
bir nedamet hissediyordu. V edadı 
sevdifini hu geçen on ıün içinde 
daha İyi anladı. lradeıini gittikçe 
zayıf, yumu.-.mı~ buluyordu. Öy
le zannediyordu ki Vedada bir 
gün sokakta rastselse bizzat ken
disi konuşmağa başlayacak, hellı:i 
de genç kadın Vedattan af dile
yecekti. Fakat Vedadı naaıl, nere 
de görebilirdi? Onu gidip yazıha 
neainde ziyaret etmek, yahut ta 
bir mektupla "naaılam, merak et
tim, huta mısm, ortadan kaybol
dun" diye ~i anlamak ta hatınn· 
dan geçmiyor deiildi. Fakat bu 
izzeti nefaine biraz afrr geliyor
du. Bunu yapamazdı. En küçük 
bir sebepten dolayı genç erkeği da 
rılttığma ne kadar pİfman olmu, 
tu. Süheyla şimdi Vedada sokak
ta, yahut batka bir yerde radgel
mek, bir tesadüf eaeri imiş gibi ko 
nuıımak fırsatmı kazanmak İsti
yordu. Ah hu tesadüf na11l bulu· 
nacaktı. 

.... ı..- tir. Bu, bizim sönmez sevgimiz, E-

.,......: dirneli uydiğımız büyük baıveki- Fazlı) . Hava raaat raporu. 20: Cra-
Şark Demiryollan T~rk ~Do• limize karsı derin gönülbağımız· mofon. 

Sabık Mancııter manifatura tüc· 
carlanndan olup uzun müddettenbe
ri Büyükada' da haata bulunmakta 
olan Maselı Maıeyan Efendi vefat 
etmiıtir. Cenaze merasimi 2 Şubat 
ı>erıembe günü .. at birde Beyoğlu 
Balıkpazamıda kiin Ermeni kliıesin 
de icra kılınarak Şi,li kabristanına 

defnodilecel<trl. 

' ilüııtünde çok gÖrü!ülen m"v 
"!ardan biri de bugünlerde 
anser) hastalığıdır. Bir m"!· 

ı r cerrahmıızm radyoda ver-
~ ~i konferansla bqlıyan bu tı:b 

dedikodu hali. sürüp gidiyor. 
ınun ne faydası var? .. 

Haılalara ne faydası var bil 
yon:m. B:r hastalık ki; sira 

mi eder, irsPn mi yürür bi· 
ezse. bir hastalık ki; nasıl 

unulabileceği bilinmezse, 
hastalık ki; ne zaman, ne i

tedavi edilir bilinmezıe bu-

• • • 
Süheyla bir eli kapının sarı tok 

mağmda adeta donakalmıstı. ö
nünden geçen Vedath. Evet, o, 
ta kendisi idi. Süheyla o akşam 
bir yerden çıkarken Vedadı gôr
mesi teoadüflerin en ıaheaeri idi. 
Genç kadın olduiu yerde durmut 
tu.. Süheyla ne söyliyeceğini bir
den bire '8tırdı. Hevecanla Veda
da doğru yürüdü. Onun elini tut• 
tu. Titrek bir aeıle: 

nim Şirketi 8 ınilyon Turk lıra11 d VARŞOVA, 1411 m. 
aennayelidir. Bu aermaye içinde ır. EdU-ne meb'usu 13,16: Gramofon. 17,05: Gramo-
çeken ve çekilen avadanlıklar da ŞEREF fon (ıoliat muaikiai). 17,0Sı Cramo-

h . fon. 19,05: Cazband. 22,05: T...,.... 
vardır. (Edevab müte amke ve ni (Mozart, Cimaroaa, Donizettl. 
muharrlke) Bunlann deierini tir· ı 1 Bellini, Puccininin operalanndan ·- - -· - ·· - --
ket kendi bildifi •ibi koymutbır: Is ·ve ı• ~ı· . parçalar). 23,20: eru-Eon il .. dana. \ (halk t.aganni heyeti). Müaalıabe. 
Şirketi teaçil edecek olan ıııalıke- ' _ ~ 24: Kahve konaft'İ. Piyes. 23: Müsahabe. 23,25: Tagan-
me ise bu konulan değerleri gözü L.------------- BUDAPEŞTE, 550 m. nili caz. 
yumulu doğn1Iamıyacağı için, /lfitliyef bu sütımda İf ." ~ 18: Sigan musikisi. 19.20: Sesli PRAG, 487 ın . 
mahkeme hütüıı bunları ölçüp a- istiyenlere facıaaıat edıyor. 1 film operetlerinden plaklar, 20.35: 17,15: Radyo orkeatraaı. 20,25: 
yırarak her birinin değerini ayn flfl İfçİ iııtiyenlcr 6~r mclrtup- Offenbach'ın "KONT HOFMAN" Bando muzika. - Müaahabe. 21,20: 
ayrı eksiksiz koyacaktır. itte hu la lı büromuza maraeaaf •f· "Hofman'm hikayeleri '' operası. Mü Tiyatro. 22,50: Cranıofon 
sekiz milyondan birbuçuk belki i- melidirler. teakiben Sigan n caz musikisi. BOKREŞ 394 m. 
ki milyon inecektir. Şirketin gü- ı, i t l MONIH, 532 m. 13,05 ten 20,45 '" kadaı· her gün-

. d h • eyen er 18,05: Kan.,k konser. - Müaaba- kü D"Jrİyat. 21,05: Viyolon.sel par-

un uzun uzadıya münakaJaaı 

1 
J 1 1 fayda verir, burası pek an· 

1
1 ılır şey değildir. Amma bir 
~ etten faydaeı var<lır. 

Ankara da 
1 - Vallahi kafi, Vedatçığım ... 
1 diyebildi .. 

nünün bitmesine ıse a a 24 yıl Sabık imalatı Harbiye mlistab- beler. 19.30: :M&ıhtelif 21,35: Radyo çalan.- Konferans. 21,50: Pıyano so-
vardır. Şu aekiz ~il.yon ae~ayeyi orirestraaı (Lindneı·, Weher, Beetho- lo. 22,20: Keman solo, (İspanyol 
b " fr evırınce aıagı demlerinden mükemmel honaervia al ) ugun anga ç yu. ven, Rahmanınov) . - Mü sahabe. 23, halk hav arı. 

Kadri Bf.ye 
Süheyli Kuvafür'den heniiz kir 

piklerini taktırmış, çıkıyordu . Bu 
itiraf ve tesadüf iki sevgiliyi tek
rar birlettirdi .. 

kan 20 milyon fo:an~ kadar eder li bir tesviyeci iş arayor. isteyen- 45, Caz . BRESi.:' V, 325 m. 
aanırım. Bu yinnı milyon fr,.ngı terin Çemberlitaş ·Yeşil Bursa ViYANA 517 m. 17,35: Pıyano fantazileri. 21,05: 

Mütaleanıza iştirak ederim. 
fı Nefsimde tecrübe ettim: Bu 
~ fller lafı çıkınca kendimi bir 

Hürmetler. 
FELEK 

... 
ıtlllliyef'ln tdtbi romanı: 'l 
1 

MAKEDONYA 
Elbette bağrı,acaklardı. Çüıı
bu odanın tahtaları üıtünde, 

llarını haçvari germit ve sırt üs 
uzanmış bir adam y,.tryord" 

· u Hüseyin Muhiddin Bey yüzba· 
•. '11n kolunu koparır gibi kavraya· 
uk heyecanla sordu: 
uı - Nedim •. Kim bu? 

Kin, Politika ı•e Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ........................................... 
yin d'oğrulmaıına yardım ederken; 

- Doktora bir haber saldıra
lım .. - diyecek oldu • 

Binbaşı asabiyetle homurdan
dı: 

- Beyhude .. Fakat burada du· 
racağyna ko, dı,anya ! 

kapitalize edip te 24 yıla dağı- mahallehiciıi Mustafa uata yanın- 18: Hafif musiki._ Müsalıabeler. Komik '!''!n.olog, 22,15: Neş'eli kua-
tınca yıllık ödeme beş yüz hin da Tesviyeci M. Sait Efendiye mü- 20 10: Emil Klaeher (Ohann Stra- tor muaıkıın.- Müsahaheler. 24: Ber 
Türk liraaı ettiği görünür. Böyle- racaatları rica olunur. ua;), 20,45. Memleket beateleri !inden: Cazhand. 

mız gün yağlamıştım. O günden 
beri kılıfından c ·kmamıştır. 

Binbaşı, h~m bu sözleri dinli· 
yor, hem de tabancanın namlusu· 
nu kokluyordu. Vaziyetinden anla· 
şılıyordu ki, İsmail Çavuştan şüp
beleniyordu. Topuzu çevirerek için 
deki kursunlan saydı. Sonra; 

- Alil •• - dedi - Çavuş .. Al ta 
bancanı .. Şimdi söyle bana .• Yüz· 
batı seni çağırdığı zaman bu adam 
sağ mıydı? 

- Evet Beyim .• 
- Doğru söyle .. 
- Aman binbaşım elbette .• 

dır. 

- Eeeee .. Bu neyi ifade eder? 
.- Bu şunu ifade eder ki; Bak· 

lacıyeff ayakta iken vP pencereden 
bakarken vurulmuştur. Sırt üstü 
düşüşü ölümün ani olduğuna deli· 
let eder. Maktul debelenmeden öl· 
mÜftÜr, 

Muhidcirn Bey alaylı alaylı gül 
dü? Nedimi kolundan çekerek pen· 
cerenin yanına götürdü; 

- Kurşun dışandan atılıyor •.• 
Değil mi? 

- Evet efendim .. 
- Ölen, odanın içinde yarala· 

la ıslaklık ancak yağmur serpinti· 
sin·den olabilir. 

- Kapıdaki nöbetçilerin hiç 
bir ,eyden haberleri yok •• • cfedi. • 
Fakat iyi biliyorlar ki sokaktan bıç 
kimse geçmemi,.. .. .. 

oı,andan bir araba güriiltuıu 
geliyordu. Binbqı yandaki odaya 
~eçerek Neaımi yamna çatırdı: . ., 

- Bu işi nasıl halleecegız. 
dedi · komitecinin burada bulun 

<luğunu sizden başka bilen var mıy 
dı? 

- Hayır binbaşım •. 
_ Öyle iae bu İ!İ kapabveririz. 

resinin yanıbaıında idi. Ağaçlar a· 
ı·asmdan koşar adımla geçerek bi
naya daldı. Rauf B. in odasına gir
diği zaınan mutasarrıf oflayarak 
poflayarak, bir aşağı bir yukarı do
laımakta idi. Yarım saatten beri 
dokuz doğurduğu her halinden bel· 
li oluyordu. Binbaşıyı görünce. he
yecanla sordu: 

- Komiteyi gördünüz mü? lh
barat doğru mu imiş? 

Binbaşı büyük bir soğuk kanlı· 
!ıkla: 

1 Hadise yüzbaşıyı yıldınmla YU 
t e lmu .a döndürmüştü . güçlükle 
, ô%eleyebildi; 

Ve mülizim dört nala odadan 
fırlarken İsmail çavuşa yaklll§arak 
gözlerini, izbandut irisi jandarma· 
nm gözbebeklerine dikti: 

Nah şu kö~ede ayaklarını ı.:zatmış 
oturuyordu. Yüzbaşı Beyin odasın· 
dan çıktım, silah sesini işittim. 

- Kim öldürebilir bu adamı? 
Bu sua!P. yüzbaşı cevap verdi: 
- Herhalde odanın içinde ol-

nıyor ve ölüyor •. Öyle mi? 
- Evet efendim .. 
- Fakat a beınim yüzbaşım .. 

Dışandan atılan bir kurşun fU pen 
cerenin camlarını kırmadan bu o
danın İçine nasıl girebilir? 

Zaten KatunsabNuri dalaverecinin 
biridir. "Yalan ihbaratta bulun· 
mustur" d'eriz •. Olur biter. 

·_ Saraya jumalı gönderen o 
demek •• 

- Ne münasebet Paşa Hazret 
leri •. - ded~ • serapa yalan .• 

Mutasarrıf rahat bir nefes aldı; 
- O halde derhal saraya malu· 

mat verelim; de evi-erimize döne· 
lim •• Hava fenalaştıkça fenalaşı· 
yor. Az evvel gök öyle bir gürledi 
ki .• t 

1 

'Y • Baklaciyeff binbaşım .. 
er - O herif mi bu? 
k. Evet binbaıım.. 

Kemik kıran, belkemiği kırıl· 
1 ıH gibi ani bir hareketle iğildi, 
ııtmitccinin kalbini dinledi. 
n Hiç §Üphesiz bu bir ,atkınlık 

ıi idi. Beyni patlamış bir ada· 

1 n yaşamasına imkan mı vardı? 
• Alnının ortasından giren bir 
!rşun, bir torna bıçağı gibi döne 

nne beynini oymuş ve sağ kulağı-
111 arkasından kocaman bir delik 
r~rak çıkmış. omuzuna saplan· 
••• ştı. 

1 Fehim, Hüseyin Muhiddin Be· 

- Tabanca taşır mı~m Çavuş?. 
- EvPt binba,ım •. 
- Ver tabancanı bana .. 
İsmail Cavus derhal elini arka· 

sına attı. Pantalonunun kıç cebin· 
de küçücük bir tabanca kılıfı çıkar
dı, uzattı. 

Muhiddin Bey gözlerini onun 
gözlerin den ayırmıyordu . Kılıfın 

ı içinde duran mini mini bir toplu ta 
bancayı çekerek sordu: 

- Bunu, en ron ne zaman bu 
hlıfa soktun? 

- Bir hafta oluyor binbaşım .• 
-Yaaaa .. 
- Fehim Beyle takibe çıkacağı 

mayan bir adam .• 
Ve bu sözleri bir hayli yüksek 

sesle, batta bağırarak söylemitti. 
Binbası onu yadırgayan bir ba· 

kışla süzdü: 
- Bunu nereden kestirebiliyor 

sunuz efendim? 
-. Çok basit binbaşım.. Cese

din bulunduğu vaziyet iJin şeklini 
Bnlamağa kafidir •• 

-Yıaaaa!! 
- Ev,.t binbaıım .. Gfrrüyorsu· 

nuz ki Cf"set •ırt üstü yere düşmii§ 
tür ve ayaklan pencere tarafında· 

Binbaşı haklıydı .. Nedim vere
cek cevap bulamayınca; 

- Maamafih •. - diye devam et 
ti - eğer İsmail Çavuş odaya gir
dikten sonra pencereyi kapadıysa 
bir diyeceğim kalmaz.. Nasıl Is
mail ÇaYUş , odaya gelaiğin zaman 
pencere açık mıydı? 

- Hayır binbaşım .. 
- Fakat bu pencere az evvela· 

çılmış ve kapanmıştır. Bak şu tah 
talara .. Görmüyor mu~unuz? Yer 
bu baştan bu başa ıslak.. Su dökül 
müş desem değil .. Bu damla dam· 

- Evet canım o •• Bak ta anla 
herifin ne derece olanı biteni ta 
Demirhiıardan haber alıyor. Her 
ne hal ise ben şimdi telgrafhaneye 
gidiyorum •• Sarayı daha fazla bek 
!etmeye gelmez. Siz de herifi he
men gömdürüverirsiniz .. 

- Fakat anadan doğma soyu· 
nuz .. Elbiselerini bir daha tetkik 
edelim. Belki bir İpucu buluruz. 

- Bi:i: üıtiiı:rii aramıttık. Cüz
danından çrkan iki mektupla bir fo 
toğraf masamın gözünde duruyor .. 

Binba~ı cevap vermedi. Kapıyı 
çekti. Telgrafhane, ja.ndarma dai· 

Bu sefer de binbaşı rahat bir 
nefes aldt .. Tabanca sesini mutasar 
rıfm gök gürültüsüne bf"nzettiği 
anlaşılıyordu. 

Rauf Bey esasen makine başın 
da bekliyordu. Paşa hafif bir sesle 
şu telgrafı dikte etti: 

- "Yapılan tetkikat neticesin· 
de. Baklaciyef namında bir Bul· 
gar komietcisinin tevkifine dair o· 
lan şayiaların musanna olduktan 
anlaşılmı,tır. Tazimatımın kabulü 
nü rica ederim." 

(Devamı var) 
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Çizgiler ı Ressam Hasan Rıza Bey 
(1280-1921) 

Mat-il, h:ı_ınahit val_u.larla do· ı kaç ııün sonra avdet etti. . Fakat 
hı e&J'lfalu ....:uda cetirerek ceç- bu ilk muarefemiz aenelenn cere

F•llh Rıf lrı'g• m'9 bir Mf;MBin ga,..:ııb bitıralan• yanı niayanından maaun bir ca:ııi
u ...... bir aa)'lfai hicran daha i- bei aanatla biribirimizin fikrini, 

S P 
-

• s.fa 8eJia ,,,,_,. laYa eden hidise reaaam Haean meılefini tetkika biribirimizi da· 

Karikat6r 

.- .,, .... 
IUnizde 1udı:lı 7aıuyı sö~unUS• Rın Beyin vakai tahadetidir. Ha· ha iyi tannnaklığa vesileler tevlit 
Viyanadan ııetirilen muı1ü pnfe aan Rıza Bey dimağımın hüceyra- etmiıti. 
•örünün tezini tenkit edecek .,_. ll -YVUruna hayab maziyeoinin Haıaıı Rıza Bey aıude dütiin· 
de onunla aiçht al&J edi7orau•• hikaye! -•İııini, ııençliğinin öl- celer içinde çalıtabilmek için o :ııa 

? 1 dilriilmlit hevealerine ait aafhai man htanbulun riyakir, hiı-
nuz " b ı•ı ti L-B. _ Beoim "müte..._. at- nıe • e ...... di ifadei zatiııile tea- aile mefbu havayi müfaidetinden 

Boş 
Saatlerde 

Mehmet Nareddilt Beyin "Bot 
Saatlerde" iaimli küçük nesir kita• 
bı çıkh. Mehmet Nureain Beyi ta· 
nıyan ve Hı>en Türk lrcrrüne onu 
bu •Ütunlarda •ena eaecek dejüi.6. 
Bü&Utiana herk•• tarafından çok 
sevilmif olan Mehmet Nureddin 
Bey bu ıeküdeki ttuimden vareate 
dir. Bi:. sadece onun yazdanno 
mÜtf'lk olan karilere bu nelis eaer 
elen bir iki parça aunmakla iktifa 
ediyoruz;. Çok hi.sli, çok içli ve çok 
özlü olan bu eıerin fU parçaları • 
herhangi bir sitayİfin çok daha 
fevkindedir, çok daha beliiJir. 

* * * 
"Bugünlerde gönlüm ışığa dil· 

yanamıyarak kirpiklerini kavuştu 
ran miyop bir kadın ırözü gibidir. 

lıklı diyaloğumd": ( •) J'~,!~~ pit ettifi için ruhumda ona en u). Edirneyi biraz daha azade bulabil 
l"Y alaJ delil, Itır karlka~-· vf ....a...tt lllnıile 11zlıyan acılar mit orada kalmıfb. Ve o zaman· 
Karikatür te:ıı)'İf anlataa bll' f"Y hi.uedlYorum. Huan Rıza Bey re• dan itibaren milletinin ebhnine 
değildir. Karikatür hilketin ..,._. ııim aanatmdaki mümtaziyetinden hürmetler, tebciller besliyen kal
larmı oonuna kadar CÖlÜft"e~,~ ziyade mutta11f olduğu ıneleklta bini, edvarı cihangiranemizİll ha· 
ınamlıyan yeni bir hilkat '*'~ ahllkl, aamimi vatanperverli.ğile tıratı tarihiyeoile perverde fırça
ıidir. Karikatürün içtimai t l:;: = mealektaılan arasında nagihani aını, kalemini füıunkar ifadelerle 
zifeai vardır; cayriiçtima 0 elr. bir botluk unutulmaz bir ziyaı aöyletiyor, vatanda9larma güzide 
pıtıılan içtlma!ye doir'> •an:.et·- fel&lcet bı;..kmı9tır ki benim ru· bir ananei sanat bırakabilmek 
Binaanaleyb dıyal~~ . ma• humda aızlıyan edebi cerihai te• 
nindeki karikatürce çaslPd etil. v· euür ltudur. Saf ve bekar bir vic· [ 
suliyetini !tenim im•~,_.• ri ta 1

" dan ile rahim, rakik bir kalp la· 
yanalı profeaöriİll ~·e b fi• •aVYUr ediniz. Cili bir tee11ür, 
maktadır. Keodiaine .... na!ta U· eun't bir ihtiyaç karşısında müfrit 
lunmuyol'UID· Yalnı~ ~zlerındeld bir haaaaolyetin riya11z iıtiraki te
carpuk çurpuk çizııil-:> . oon~ ellOmünil nemni.k nazarlarla tak· 
kadu, hatta bir nevı aınpati ile dir ederek cebindeki medarı ma· 
Yaptarak ve us~ta~ak onwı dii- itetini feda etoin. itte Hasan Rıza 
!Ünce aim••ın• çızmıt oluyorum... Beyi sözlerinizin önünde teceuiim 

1 

l•ıktan hoşlanmıyonım. 
Uzun senelerin araaında eörü

nen ve sanpn akisleri koyu li.ci .. 
vert denizde titreıen Dilim aya 

S. - Oyle de olaa Prnfeaörün ettirecek inoani hututu hüviyet ... 
tezini ilmt •urette tenkit edebilir. Onu muhitinin sefaleti ahlaki· 
diniz... 7eaini tetkikten milçtenip naıı:ar· 

B. - Bir kere karikatür gayri larile, ı..rin ihtiaasatı vicdani· 
ilmi bir eoer değildir, ancak lailml yeıial dalma ulvi gannek istiyen 
bir eııerdir. llmt diyerek galiba arzumyla, teYazı '"' mahviyetten 
•İz mücerret bir dille konllf&ll ayrılmaz ifadeıile üatadı muhte· 
Yazılan kaatedqonwıuz ... Böyle 
bir itiraza hakkınız olabilirdi. Fa• rem merhum Ali Rıza Beyde gÖr· 
lcat bunun için ortada ilmt bir müt tanım1Jtttn. Haaan Rıza Bey 
tez bulunmak, bu. tez ilmi aurette, o zamanlar gene Edinıede bulunu 
iliın dilile söylenmek Ye ilmi takrir yordu. Müdürlük vazifeıini deruh 1 

lere mahaus olan mütecan;,llii ııöı te ettifi Edime Sanat mektebinin 
terınek llzmıdır. lta:ııı levazımatı tedriıiyeoini ikmal 

1 

S. - Profesörün konferanunda 
bu mahiyet yok mudur?.. makaadile lıtanbula gelmişti. Bir 

kartı tek bqıma saatler geçirme• 
nıin sebebi odur. 

Dinmiyen ses ve cüne~ ıt•i• te· 
hirde kalmalı. Arkemdan burala· 
ra, bu ağaçlarını sessizlik, kum· 
aallarına loıluk yaratan uzak kö· 
ye kadar gelmemeliydi. Anlatılmı· 
yan kadını, aezilmlyen hakikati, 
vanlmıyan derinlifi hatırlatan ka 
ranlık ne güzel !"Ydir." 

·*• 
" Sakin lılr yaz ıı-lnde artık 

aararmrya yüztutan çayıra ıırtüa
til yatarak gökyüzüne, gökteki 
yıldızlara doyuıya baktın mı? 
Gökyüzünün birer küçük elma1 
parçaımı hatırlatan bu ıüalari bi-

j 
rlbirine nekadar yakın cörünürler. 

Bu yıldızlar, bazan aevitiyor. 
8. - Maaleeef ha7ır ... "Huı, 1 

medeniyet, muailı:I - milliyet'' dir" iddiaamı ortaya atabilmek i· Haıan Rıza Ueg aıerhum 
lllefltumlarile OJlllYlln bu aözlerde çin aanat tarihinin en methur mu· 
İddia edildiJI gibi ilmi mahiyet talarmdan ve objektif bir görüt 
Yoktur. Bunlar ilim matoclu:rla dü. melekeaindea mahrum olmak la· 
tiinen bir ilim ademmm, hiç ol- :ıımubr. ı.. Bucün J.iae tahıili gör· 
ltıazaa lçtbnai .-IJet habinl ta- mAt olan ber talebe sanat ile tabi
f'Yan bir aanat adanumn a<l:lleri at. afat.1 mütabede ile enfüıi ..,. 
değildir. Medıen.iyetl saltun Jml. zif, ilmi fuur ile bedii vicdan ara
lanmak ve aaira dl1• anlatan, urf -da hiçbir müaaoebet olmadığmı 
bahçeden zeYkabp ta ermandaa bilir. Ve felııefe imtihanında Viya. 
zeYlu.IBUyaıı adama haıta diyen, na'lı Profesör gibi sanatin kökü 
yine konferanamm bir 7erinde tabiatte, ormandan zevkalmıyanm 
hara adeta bir milletin ruhi baya· yeri hastanede .•. dene sınıftan 
tı, onun ilim ye sanati demektir dönmek lazmıcelir •.. Onun için bu 
diyerek ayn clnaten yakJalan ka· 

Sanlan iki gönül gibidir. Uzaktır· 
!ar. Fakat uzaktan bakan gözlere 
nekU.r yakm hlui verirlar." 

rıttıran bU- konferanoçoya - ı.a. •İbi hlikllmler talebe ağzından iti· 
rada ne de bqka yarde "ilim ada· tiline teohilı edilir. Yok bunu bir 
mı" denmez, bir "dltettante" de- müteha11ıs IÖylerae yalnız karika. 
nir! .. , Bu ııarip Ye barcı ll- Jdl. türleıtirilir ... 
kümler TürldaN !tir i.lıtbu adamı S. - Biri azizlik ederek bu ya
olarak takdiın adilen ve Tllrk har ~ Almancaya çayirir ye bir 
•İnin en harim bir tubeılne elıür- Türk iliminin fikirleridir diye 
nıek vaziyetinde sClrtinen bir Av- Marka'a gönderirse, korkarım ki 
rupa'lmın apmdan dölriilüyorl... onu da mamleketimize gelmek ni
hıni bir metotla dlltiinmeaini bil• Yetinde bulunan baıka müteha .. 
bi.itüa inunlar için hiçbir ilim ıa,.. ı11lan da ürkütıııü,, tı'luindirmiş 
lltetni taııımyan bu eö:ııler lrarp. olunız 1 •• 
""da af.- aÇIP lııaynın olmak; B. - Bu İfle kbnaeye azizlik 
liatünlüfün ,opbe obaıyan Anupa PBJ'I &Jmnamıftım. Maha:ııa bir 
lliın -daai)>etlsıi inkAr ebnek si- hizmet irnkinı icat ettim.! .. Biri 
bi serilik olarcfa ••• itim hilrınat.ı çıkıp ta bu hizmeti yaparsa kim
ribl Avrupa'lr hOnneti de put kor- oeye fenalık etmedikten baıke 
lru11ma benziJea kör ve aair bir herk•ten zi7ade o :ııate iyilik et• 
duyırudan llNıret delildir. Burada naek ihtimali vardır. Belki "Yeni 
~ ...pcı lıir fi]l, irademi, Tür!< Mecmua11" ndaki yazıları 
•in a.t.eot bir intihabr, hilllM İn· benımaemeı.tan vuceçecektir. 
••11lılr tahai7etiml:ııin ,;;bek Ye ~elki de inaafa gelerek kendiııi İ· 
'lılald bir yazifeal -rdır. AYJU• çın ~k. m"fl'U olan ihtisaa yani 
~•'lılqan !tir pnç millet için Av· (mu~ıki teknifi) aahaaına çekile· 
'°"P•'bdan istifade etınek kadar c~ktir .. ; Ve 0 zaman bizim için 
~~ ne olaltlllr?., Fakat unut• humıetine ve -rine hürmet el· 
'ôı1almı ki buradaki "AYJUpa'b" -kten b&fka bir it kalmaz .• ilim 
~ •il Anupadan gelen ve AYJUpa• d!'iucığnmz mefküremizin .iete
~' Çalqan "her hanııl lnaan" ma• dıfi kadar dolu delilse de şeniye
''ıtıda defildlr!.. tin latihkar edeceği kadar da bot 
~" ~nat davalanm illin teluıitlle delildir. Avrupa'lı ilim hükmünü 
~:~ek vazifealnde be lılaaeme mevzuubahie konferansın metnini 

. ...,,.; bir kere daha okuduktan oonra ve· 
~;~ yaphfnaı zamıediyorum. rir ve beni bu tiddetll akaülimel
liJl.ı· yazılarım bu iddianın de- de mazur ııöriir. Ayni zamanda U• 

ır... 1 
S nutmamak li:ııımııe en bir nokta 

~i;ı.~ - .. Bir tezin Durklıeinı ...,ya da AY1'11pab ilimin dlyecefind
'Ö;ı.ı Cök Alp tarafından vaktile ene! ilim piyaaamıza ıürülen bu 
~, "Dınif olmuı hakikat olması· ilinniz kıymet hükümlerinin lehli. 
ı~ lleden mlnidir? Efer böyle iae keıidir. Hara siyaaetimizin bütün 
'~de.? Durkheim ~~"!e ~tinat yÜzlerinde oldufu ır!bi musiki yü. ""ti Terbiye ilmıı ı1tnındeki zünde de berraklık ıater ... 

l'a2mııtınız?... S. _ Siz diyaloklannızda öte. 

~.~",:-Bir tezin D. veya C. A. z. kini berikini deriıine değnek taka
L ~ • ..,d rak oraya buraya ıürüklüyonnuş
o,L. an ortaya konm114 olmaaı 

lllllt.,t ıunuz ! .. 
~~ ~ olması için mlni oldufu. B.- Ben kimaenin derisine dei· 
1',,;.. İddia etmişTI Billlriel.. nek takmak sevdasında değilim. 
Iııeı.ı 0 nlara ait oldujunu aöyle- Mesele bana ait olan söylemek 
teı;,.;. 1:iirkiye'ye yeni bir ırörüt hakkını yine beğenmesi bana ait 
~~ ~ı zannedilen Profeaöriin olan bir tekilde kullanmaktır. Söz 
''lııı-ı. kendi malı olmedığııu an- !eri sahiplerinden aynen ve tırnak 
1"diıı, "e bir zannı gidermek ia- ifareti içinde alıyorum. Diyalok· 
fıfllıı · Bu maksadım yanlı, anla- !attırmak için eklediğim aözlere 
~.~tb .... "Terbiye ilmi" adlı e- gelince, bunlar metinlerin vücut 
••lrıı~ urkheim tezi üzerinde ku. hiliııde değilıe bile kuvvet hi.lin· 
te'li 1' d~ğildir. Bu kitabı hviç. de ta,ıdığı hüküm ve muhakeme 

o.ıj3~eı-~1Yeci CellCrier'nin "Ea- h~mleleridir. Herteye rağmen bu 
"dlı ı.. d une acience pedagogique" dıyaloklanm Karagöz ve Haciy
~~n 1tıÜttbındaki terkip te,ebüıün- vat tadını veriyorıa Osman Cemal 
nın () cın olarak yazdım. Terbiye- J b b b" 
"1 . Urkheiın• 1 1. kk" . . I . e era er ır hizada bulunmak 
''ht . cı e a ısı ıse ·• Çb· benim lıibrime dokunmaz. Çünkü 

•dl, lcit.ıııboktaı nazarından terbiye Oaman Cemal bazı telmı'L no'---n-
S. 1ında vardır.) 1 & ,... 

- p f a!ına rağmen nükteye kadir 
•:ı~-"lin b.~o eaörün iddiası ııibl Turk oluşunun gizli nolı:talanna 
'"•ni leh. ı has.sa musikinin kökle.. kadar kutai zekiıının uçlarını ba-
şıl,. '"tte aramak b" 1 1 k . . 
h;,. !"'<:ak kadar ıra ay a ar tırabılen btr muharridir. Yapma-

nddia ttııd ) yanl14 ve aykırı mıt olması ihtimaline bile ameli 
· -.. ''Sa~:·ti~ .. .. . aklımtzın 1'atlanamadıiı bu maıe-

(:;---___ --.. d.tın koku tabıattea ri timsaller "Karagöz'vari" ·b· 
~)lf.~ "fi . gı ı 

22.ı.9J· u diyalok "M'll , •. 1 tezyı ere ve11yle olmamasını dile. 
·~ '"•İh/i . h ıyet ın mek f,_zla mıdır? ... 

nus a<rnda cık... l.mail HAKKI 

zevki cavidanisile çalıfıyordu. A· 
sırlann güzariıi ~üunatı içinde yo .. 
rulmak bilmiyen bir atkı meaai İ· 
le tabarriyatta bulunan fırçası, 
mazinin aönük bir hattı hayalini 
bile zaptedemediği çehreleri geç• 
mit zamenlann karanlık aınalo nis
yanmdan icazlı:ar bir ke9ifle bu
lup çıkarıyor ve onları nazarfirip 
renkli, hakikathun çizgilerle zapt 
ve tespit ediyordu. Sanatkarın o 
zaman en büyük arzuıu baıladığı 
tarihi muaavveri bütün edvan 
muhteşemi ile tam bir koleksiyon 
halinde ikmal edebilmekti. Bu 
maksat uğrunda hiçbir maddi ve 
manevi fedakarlıktan çekinmiyor
du. 

Balkan harbinin bidayeti fiiyu.. 
unda vazifei vataniyemi ifa için 
Edirneye sevkolunmuıtum. Lütuf
kar bir teaadüf ilk leylei muvasa
labmda Karaağaç kıraathanesin
de kartıma Rıza Beyi çıkardı. Bu 
on sene ıonra hazin bir leylei te· 
terrüf olmu9tu. Kendisine aiçin 
muvakkaten lıtanbula gitmedik
lerini ietifaar ettikim zaman: pek 
sevdiği bir beldei tarihlyi nefiı dü 
şünceaile terlretmek vicdanına ağır 
ııeldiğini uzun uzun anlatmış mem 
leketine karp beslediği merbuti· 
yeti hayatiyeyi göotermltti. O ak
tam cazinonun nur.uz lambala
rından dökülen aan, giryan ziya
ları altında yirmi dakikalık müla· 
kat muhterem sanatkarın teranei 
teşyiatile hitam bulmuf, kendiıin
den mecburen ayrılmı,tım. ilk har 
bin ıon ırünlerinde bombardıman 
şarapnelleri, tahrip tanPleri, bü
tün velvelei fecaatile Karaağaç 
cihetlerine etesler, ölümler saçar· 
ken ben Sinekli ovalarındaki bö
lliiiümün siperleriııden reaaamın 
a9İyanei meaaiai cihetlerini gözden 
geçirerek Ha•an Rıza Beyi düşü
nüyor, onun bir tevekkülü dinda
rane içinde evini bile terkedemiye 
ceğini tahayyijl ediyordum. 

Muhuaranın son fellketi suku 
tu bir sükuneti muğfile içinde ih· 
zar eden mütareke günlerinden 
b~ cuma sabahı idi. Arkadatım 
YUZbaşı reaaam Mehmet Ali Bey· 
le birlikte aanatkarı evinde ziya
ret ebniştik. Rıza Bey bizi pek be
fUf ve mi.iltefit bir iotikbal ile ka· 
b~I !bn.~f, saatlerce alakoyarak 
g?ru'?'!''• dertleımitti. O ııün tev• 
dı ettığı sergüzeşti ilamından ha
yatı re~amaneıine ait fU ıatırlar 
onun. h~f~zamda kalabilmit aönük 
bir çızgm, kınk ve noksan bir ifa· 
desidir. 

••• 
"Resme pek küçükken baıla. 

ıru,ım. .Şu kadar tahattur ediyo
rum ki her çocukta uyanan heYeai 
tenim gibi ben de bu tıflane inci
zap aaikaaile ki.ğıtlann üzerine 
ııördüğümü, hissettiğimi tercüme e
decek eıkali müşevveıe tersimin. 
den ba9ke elime geçirdiğim kö
mür pa°i-çalarile duvarlara kalyon 
!ar resmine kadar kalk:~nut ebe· 
veynimin duçan muatebesi olmtıf
tum. Rüttlye sınıflarına kadar de
vam eden bu cinneti teraim moa) .. 
)imlerin teıvikile bittabi bir üshl· 
bu mahsuıun cereyanı talimi
katılarak öyle çalıfıyordum. Aske 
ri idadi sınıflarında b<0JJ1elakran 
resimde bir temeyyÜzÜ mahıua ka 
zanmı• (ressam Hasan Rnıa Oakü 

Mehmet NUREDDiN 

Oteli o 
Dün aktam Opera ainemuıncla 

Yunan artlıtlerinden Cavrilidlı ile 
Ertuğrul Sadettin Shakespeare'in 
" Otello" ıunu temıil ettiler, Yunan 
oahne•İnin Ot.ellosu ile Türk ..ı.,,.. 
ıioin Y agoıa Ertuirul Sad ttin bu 
!iyemut eseri büyük bjr muvıoffa.. 
kiyetle Y&§•tlmtlardır. Öteden beri 
türk tematagerinin seve •eve tem
sillerine koıup takdir ve rağbetini 
kazanını~ olan Ertuğrul Sadettini 
bu defe Yunan artiıti ile ayni aaJıne.. 
de büyük bir ınuvaffakiyet kazım. 
mlf olarak görmek tiyatro alemimi:ıı 
için l:ıakiki bir kazançtır 

dar) diye tanılmıttım. idadi son 
sınıftayken 93 seferi malumu açıl· 
dL Sınıfuuızda gönüllü olarak har 
be iştirak eden pek 90k gençler 
bulunuyordu. Hepimizi muhtelif 
alay ve taburlara tevzi etmişler
di. Benim mensup olduğum alay. 
da bir gün safahatı harbi tetkik 
ve tersime mezun ltelyah bir ıra• 
zete re11:unınm bulıınduiunu ha. 
her aldun. Bu, benim için, talihin, 
teoadüfün her zaman bulunmaz 
bir hediyei feyzi idi. Hemen vakit 
geçinnekıizin kumandana müra. 
caat ettim. Beni reuamın ınuba• 
fızlığma tayin etmeleri için iıtir
hamlarda bulundum. lıtirhamım 
heveaatıma mükafaten diriğ edil
medi. Bir emri resmi ile artistin 
muhafazaame memur edildim. 
Reoaam blra:ıı yaılıca, fakat tamüa 
sıhha bir sanatkardı. Metakı se
feriyeye mütehammil, ıeceli ciln
düzlü - genç ve gürbüz bir Ana. 
dolu neferi ııibi - harekatı aıke· 
riyeyi takip ediyordu. Gündüz •· 
tef hattına bile 10kuluyor, siperle· 
ri, meydanı harbi, bölüklerin vazi 
yetini kurıun kalemile notederek 
eskizini hazırlıyor; 10nra, harp ol 
mıyan •ecelerde ordugalıtaki ça. 
dınna çekilerek pannaklannm a
ra11na nkııttrdıfl demir kalem! 
bir nevi pa,..ı;men klfıdı Üzerinde 
kendine mahsus bir çllWI tersim 
ile koıturarak harbe mahauı kro
kiler, desenler meydaaa getlriy.,... 
du. Bir gün, derin bir vect içinde 
çalıtan bu ihtiyar artistin va:ıı'ı lı
tikralo bendeki zevki tenimi can. 
!andırdı. Kurşun kalemlle J'Üzllnil 
dikkatli desine ederek kendla.lne 
ırösterdim. Muhafazasma memur 
bir Türk neferinde -nayli neflae· 
nin en ulvi loamına he•ea ve intl. 
aap ııörmek ltalyanı hayretler ;. 
çlnde bırakmıştı. Ve o dakikadan 
itibaren ben bir muhafız olmak
tan ziyade reaaam için samimi bir 
dost. bir mealektaf olmuştum. Bu 
dostluğumuz harpten sonra sene
lerce devam etti. idadi aııufmdan 
harbiyeye nakledecefimiz zaman 
ben ciheti bahriyeye inti111p arzu. 
ıu ııösterdiğimden Mektebi Bahri
yeye aynlmıftım. Bu mektepte iken 
adada ikamet eden i!ıtİyar doıtu
mu her hafta ziyaret ediyor, yap
tığım levhaları, desenleri ona göı
lererek te,çi nasihatlerile layen
kati çalı91yordum." 

Reuam 
M. SAMI 

Bir öküz 
Hikayesi 

Vaktile ihtiyar, fakir bir köy· 
lünüa, yediği katıksız kuru ek~ 
mekle beaili, yetiıkin, ııelitivennıt 
bir lozı varmlf. Baba everme 
çağma varan yavru111nu eloğlu a· 
yartmadan batıröz etmek ietemiı. 
Ne yapsın? Olup olacak iki öküz· 
ceğizinden birini satarak çeyiz 
düzmeyi ııöze aldırmış. Feda edi· 
lecek öki.izün yerine ana, çifte ko• 
ıulmıya bile razı olmut· Bunu ko
nuşurlarken kapı aralığından ses
lere ve muhtevalanna kulak mi111· 
firi olan ıı\irbiiz ve arzulu 
kızın sevincinden yüreği ağzına 
"gelmi§. Gel zaman git zaman bu 
l"f"bbüsten aeo aada çıkmamı,. A· 
na ve babanın erada bir rikkatle 
kızlarının sıhhalli yüzüne bakma• 
!arından itkillenen kız hayırlı ta
savvurun suya dütmek, tavsamak 
ihtimalini içi ezilerek düşünmü,. 
Bir gün bu basit aile oturnıuf, 3İni 
ba,mda güçbela tedarik ettikleri 
tarhana çorbasına katık atıyor; 
dereden, tepeden konufuyorlar
mıı. Mevzuun bir türlü müstakbel 
hayatına yana,madığmı, yaklaş· 

madığını gören kız birden anasına 
dönerek heyecanla çatala,an bir 
seıle ' •ana, bubamla biyol öküz hi .. 
kiyea.i konll.fuviyaene ! " demiıt. 
Tefpihte hata olınazoa onun gibi, 
ne zaman bir yazı yazmıya kalluı 
sam kalemim.in ucuna unutulma
sından korktuğum "Güzel Sanat· 
lar Akademisi" mevzuu beni!.. be .. 
ni yaz!.., diye muzip bir tedai 
ile gelir. O delişmen köylü kızı. 
nın cür'et tasa ve kasavetini içim
de bir yangın halinde gorurum. 
Biliyorum, bu mevzu bana, bir ga• 
razkar etiketine meloluyor. Haki
kat uğrunda ona da katlanıyor ve 
ııene yazıyorum. Şi.ipheye mahal 
yok ki cümhuriyetin mea'ut tecel
lilerinden biri de sihirli bir eldoku 
nu,uyla Osmanlı lmpentorlufu
nun kibirli, hodgam saraylarını 

demokrat bir nağme ile alçakcÖ· 
nüllü bilgi ve sanat müeaaeaeleri 
yapıvermeaindedir. Bir zamanlar 
korkulu gözlerin ırenif pencere
lerinde dola,tığı, öniinde inaana 
hatyet veren ıeli.ınlık reoimlerinin 
yapıldığı Yıldız aaraylannda aziz 
cümhuriyetin bir Harp Akademisi 
bir Müllı:iya Mektebi yÜluelmek
tedir. Havasından kut uçurtnuyan 
karasularına yabancı bir tek •an· 
dal Janaıtmnıyan kıskanç bir Su! 
tan yalısı kudretli bir tılııımla 
"Güzel Sanetlar Akademiai" olu
vermiıtir. Bu istihale ve yenile,. 
me yazık ki yapıda, kabuktadır. 
iç, öz iıimıiz bir taaccübe iman 
etmittir. Darülfünunumuzun 11-

lahı,konservatuvanınızm daha mil 
kmımel lılr hale ifratı için ecnelıi 
müteha1111ludan birçok faydalar 
umulduiu bir zamanda sönül ietl
JOr ki akademinin ialı:oliatik iki 
tubeoi olan reabn Ye heykeltratt 
kıınnlan da ecnebi ikbaaalardaa 
naaibini alaın. Bu lüzuma neye o
muz ailkilmektedir; adam aen de 
denilmektedir? anlatılmıyor. Mi· 
mari, tezyini kuımlara bakılıraa 
resim ve heykeltrati tedriaatta ö
'l'BJ' nllt -..ileoindedir. Acabe 
düzeni, en aailam, doiru diirüat 
bu iki kanlet k111m mıdır? Böyle 
iae çok garip olmakla beraber ııö· 
iüa kebartacak bir weydir. Yok 
bu bir ihmal ve teaaJ"}'Üp iae cid· 
den acıdır. Akad«ml,t cliçehelik
t- ve idari ve tedrisi a-rarelikt
kurtaran Müdilr Namık lımail B. 
Efendinin meaaial ,akrana defer. 
Avrupai konforu haiz atlllyelerl, 
kronometre cibi müııtazam qliyen 
dleipllnile Avrupadald emaalile 
boyölçüıebllir. Buna lııepİnıİ:ıı itini 
ve takdir edari:ıı. Bu .... ötthme:ıı 
bir hakikattir. Fakat fil da inkara 
11fmaz ki kuYVetll bir ..Uteha-s 
ııetirterek akademi atölyeleriae 
modern kllai:ıım, kllalıım vaya &• 

kAdemizmi hakiki manaılle tanıt• 
malı. Oradan yeti,ecek kötü lllüa
traayon re•••mlannm muzir siirrl· 
Jetini kökünden kesmelidir. Aka
demideki bilırl namına öfretilen 
şeylerin üatüne "LetM ( •) " ırma· 
fınm ıuyundan kana kana içmalL 
Yanlıa teknikle artık vedelepna
hdll'. Yukarıda isim1iz bir taaaau• 
ba iman edildiğinden bahaetmit· 
tim. Çünkü üaerine titrenen ıriclit 
ne kliıizm ne modenı kli.aiıım 
- çünkü oodan bir umacı ıribl kor 
karlar - - de ciddi Ye kunı aka. 
demizmdir. O, sadece, atmaaiyo
nizmdir. 

E.--um: EŞREF 

(•) Lethe cehenn•mde bir ır
maktır ki suyundoın içenler maziyi 
unutarlarmıf. 

Sabahtan bir 
Saat evvel 

Şiir ne fikir ne hie ne renk 
ne de musikidir. Şiir anlatı
lamayan bir şeydiT. Şiir büyü
lü reçetesini beyhude araıtrr 
mak istediğiniz öyle bir ıurup
tur ki siz meyussaDIZ o, dudak 
larınızı yakar ferahlı iseniz o 
içinizde kanatlarını teoerübe e
den küçüçük bir kut heveaile 
çırpınır dunır. ltt<e Feridun Fa 
zılın şiirlerinde bu sırrı anla· 
yan ve tairin içinden karim içi· 
ne uzatılmıt seyyal bir köprü 
gibi şiirden aldığımız bütün 
zevki ta~ıyan parçalar .• . 

Feridun Fazılr içinde sarho! 

eden bir buhurdan yakrlmıt 

mını mını Çin ışı fakfur 

Budalara benzetiyorum.. Per 
deleri indirilmiş bir odada 

o, boyuna tıütüyor ve dumanla· 

rını çıkmayan sesinin duaları 
gibi bo9 aynalara, karanlrk per· 
delere uzatıyor, p.>rselen bağ· 
rmda yanan ateşin parmaklan 

dizlerine kenetlenmiş kapmm 

açdmasını, biç olmazsa aralık· 

!anmasını bekleyerek saatleri 
sayıyor. Kapı araltklanmeya· 

cak ve beklenen hayalet içeri

ye süzülmiyecek.. Ne mutlu 

karie!.. ihtiraslar, ~airin kal· 

biooe öyle azgın sellerdir ki tat 

min edilen bir aşkın çizdiği dar 

soluk ve cansız kanallara ri 
rince renklerini lııokulan111, 
musikilerini bir kelime ile sey
yaliyet ve ihti,amlannı kar 
bederler. 

Şair doyduğu zaman, qk· 
tan uaandıfı zaman ıiire nıh 
neffedemez olur. Ben ba tür 
!erde (sabahtan bir saat en-el) 

daldı.klan yan uykudan sil· 

kUıen nıh akıılarmm evvela 
dört duvar içinde zindanda 

imiı gibi dolatbldanm, IOID'& 

çırçıplek, beyaıı: boyalr r-r 
!ere dolup uıı:akta ten renrin· 

deki iklimi~ doğnı kaybolduk 

larmı duydum. Bu küçük tiir 
kitlbında bulduğum her parça 

ııerin meltıemlmin. lmd alqam· 

larm ve bir de ibtüne çizilen 
kadm rölrelerinin çıplak bir 

Tilcude 8- birer ltbnüt kn
bllÇ claıbe.idir. 

Şair ba .-in kırbaç darfw 
leri altmch. #in bir yelken rl 
bi hevesle sulara yaalansp u
•aklatlJOI' ...... biııı ıle rölraiy
mit ribl ona y.Jımdım takip .. 
debiliy-. 

Sebri ESAT 

hd beste 
Geruı aanatklrlanmızdan Nua

rat Rıfkı Bayin beatelemit oldutu 
"Minimini" ve cSenden n:ııalrıt 1-
ıimll iki tanııoa1111un notalan in· 
tİfar etmi9tir. Çok mahalli bir a
henııl terennüm eden bu tanııolar 
tinıdiye kadar yapılan -aaline 
çok faik olduktan 'batka notalan· 
nm tab'mda ııöat..U- nefaset ... 
itina da ayrK& tayanı dikkattir. 
CalataaaraJ l:ııcaz'ma mensup 
genç aanatkln bu çok deferli ı.
teleri için tebrik etmekte nekadar 
haldı oldufumuzu latanltul Radyo 
ıundan bu parçalan dinliyenleria 
taıtik eclacekl.U.d- ..ını:ıı. Da· 
ha pak g.-ç Jllflllda _,a.ı aana• 
tinde ırllaterdifl bu kaltlliyet ... 
kudret Nuarat Rıfkı Beyin iab1ı:ba· 
Unden bize gil:ııel mllJdaler ,,..,.... 
mektedir. 

Kongre 
Gii2el -tlar blrflli n&nnri ,.... 

bul kongre riyuetinden ı 
Koqreım:ıı ll-2-933 - ırünil d .. 

vam eyleyecefindea .-ın aaat 
15 te Birlite Alay köflıiine tep'İfl.-i 
rica olunur. 

Abdülhak HAmlt 
ginii 

Büyük f&ir Abdülhak Hi.mi
din aekaen ikinci yıldönümü müna 
aebetile ıubatm 5 inci pazar günü 
111at 16,30 da Arnavutköyünde 
Feyziati liaeainde büyÜk bir mera
sim yapılacaktır. 

Yeni bir 
Şiir kitabı 
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Arkadqnruz Reşat Feyzinin 
"Matbaada Aktam" isimli şiir 
kitabı çıktı. 933 senesi bidaye
tinde edebiyat kütüphanemize 
genç 9airin hediye ettiği bu kü· 
çük tiir kolleksiyonu genç nes· 
lin en şayanı dikkat bir eseri
dir. Şunun için şayam dikket· 
tir ki bu eserde şair bellerunif, 
bayatlamıı hiı ve baya! klitele 
riııden kurtularak bize yepyeni 
ve bakir bir hassasiyetin me
lodisini getirmi9tir. Durgun ve 
dalgasız bir denizde küçük hab 
bec:ikler ne ise bu eser heyeca· 
nm dalgasında ürperen bir tüy 
gibidir. Reşat Feyzi çoşgun ce
ğil içlidir. Onda hilkate isyaıı 
değil, inkiyat ve tevekkül var
dır. Hisler, yoı·gun bir genç kal 
bin mırıltılandır. Reşat Feyzi· 
de kin değil hasret, nefret de
ğil muhabbet vardır. İnfiallerin 
de bile yarası sadece inilder. 
Gökremez. Bu, Re,at Feyzinin 
hem kusunı, hem meziyetidir. 
SükUnu sevenleT onun şiirlerin 
de sonsuz bir teııelliyet bulur 
lar. Reşat Feyzinin 9irleri ıizi 
bileğinizden yakalayarak cehen 
nemin bilmem hangi esfelessafi 
linine sürüklemez. Onun şiirle· 
ri inıce ve tatlr bir nefes gibi 
saçlarınızı okşar ve tatlı bir hu 
zur sunar. O kadar. Malbaala· 
rın yalnızhk içinde reçen ak· 
şamları vardır. Re,at Feyzi bu 
aktamların melalini beş tiirin· 
de • mübaliğesrz söyliyelim • 
harikulade çizebifmit VP. bu bet 
tiiri razeteoei arkadatlarma it· 
tibaf etmiftir. Kitap iki kısma 
aynhyor. Biri bu akşamların 
tiirferi, öteki kısım da gramm 
akiıleridir. Şairin kabiliyet ve 
kudreti baklanda sözü kendisi
ne bırakalon. O, bu şiirinde 
kendisini size herhalde bizden 
daha iyi anlatabilecektir: 
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Matbaada akşam 
1 

Satırlar sizlenince elimin göl· 

gesine 
AkfAlll 'll'Unır ba,mı odamın 

camlarına 
Bir gün de görsem, derim içi· 

mesine sine 
Güaet nasıl bürünür denizde 

tallanna •.. 
••• 

Aktaın upu~un yatar masamın 
üurine, 

Ben alqamı rörüriim bir oda 
duvarında ... 

r, 

Ufukh sis seyredWı bu tairin 
yerine 

Yollar nur! karanr gurbetin ı 
değlarmda? 

••• 
Kocaman bir el gibi dokununca 

omzuma 
Tl içinden duyanın akşamın 

geldiğini .• 
Haydi, berı de güleyim gizli 

kalan arzuma· 
,._, unutur muyum beni bek· 

lediğini. 

U:ııun yoHara dalan gözünü sil· 
diğini? .. 

Seyrlsefainin yeni 
teıkilatı 

Vapurculuk Türk Anonim .Şirı.e 
ti tatkili hakkındaki muaddel ka
n.aa llyihaaı, benüz lktısat Veka· 
!etin.den çıkmemıtbr. Seyrisefai
aln yeni teıkilab da, bu layiha 
kaebl kanuniyet edince tatbik o
lunacaktır. 

Yeni tlyihanm iktıaabı kanuni
yet etmesi ü:ııerine lktıaat Vekale
tin.in deniz itleri artacak. tetekkül 
edecek Hunut Vapurcular Şirke
ti, Seyrisefain'in dış hatlar dareıi 
itleri ve tarifeleri de Vekaletçe 
teabit ve icabettikçe tadil edilecek 
tir. 

Bu tlbarla Vekalet Deniz Tica
ret ıubeıi tetkili.bnm tevsii ve bir 
Umum Müdürlük haline getirilme 
al me•zuuhabiatir. 

Elektrik ficretleri 
Elektrik Şirketinin yeni 3 aylık 

tarifesi teabit edilmittir. Tramvay 
.Şirketi 3 aylık yeni Ücurat tarife 
si de 9ubatta tesbit edilecektir. 
anl&fılmaktadır. 

Tramvay ve Elektrik Şirketle
Ocretlerin değipniyeceği şimdiden 
anlatılmaktadır. Şirketlerin heye. 
ti umumiyeleri martta toplanacak 
lanlır. 



le Atletizm mualllml

Te. nln Uludal 
hakkında rapora 

Bq ISTANBUL, 30. A. A.-- Atle
Ya ıizm mHllim! Herr Altm IJınham 

Uludaf haldrmcl• fU l'Sl*"I Y ........ 
tir: 

" Avrupada Kayak Sponı; kq 
84 •poru olarak pek :Uyade ehemmiyet 

kazaDJDl!br. Kayak Sparu twttlce 
yalnız Pm-1 momleketlerinin milli 
•ponı idi. 

Gemlikte Blzau 
devrine 

alt eserler bulundu 1 

Gmıllkte Aplr oflu Halil Efen 1 
din.in dükkinı Clınünde bırakbjp 
bir lriip tarihçi mimar Sedat Bey 
tarafından gör6lmüt. tetkik netice 
•inde bunun Bixana devrine ait bir 
eaer olduğu anlaıılmıtbr• Küp Ü· 

zerinde devrinin san'at teliıkkioini 
ıöateren İfleT ıöze çarpıyor. Gem 
lik Hamidive kciyünde de kabart
ma reaimterindı- n ve yazılanndan 

3 Fakat, buııün IMı ıporunı A vu .. 
6 turya, lı.içıe, Almanya" ftalyanm 

12 da milll •pora mahiyetini aldığı gö
- rulmektedir. Banuıa oebebi de tu
G dur: 

~ . Kayak Sponınan bütün diler •p<ıl' 

Bİ7.ana den-be ait olduğu an1ap. 
lan diğer bir eter daha bulunmllf 
tur. Bu er.er bir mermer tat üze
rindedir. Kadın Ye erkek reıimle-

ua !ara nazaran faikiyeti iki ,...mdalö 
ruştı çocvklardan baılıyank J'&fl ilm• 

ler mi ılere kadar herkeoin ha opanı ya.. 
edili pab~idir, Bir ln1&11 40 ,_.mdan 
'uliı sonra da kayakla b,.-omı llfnılıb-

f bilcc~ ıibi hatta iyi bir kayakçı da 
- olabilir. 
Bl Gilneşte Ultraviolet ,...ıan altın

da trmiz bir dai baYUı içinde yapı
y < lan kayak lıarel.ab; ricada hiçbir 

,zindı spotun temin edemiyeceji ıekilde 
. lru ""etlendirir Ye oihhatlendlrir. 

ugbu Biz ·rürkiyede byak ıporuna alt 
gar giizel reoimleri yalnız mecmualarda 
.ol ra görüyorduk. Fakat, lıtanlMıl yalmun 

31 el.~ 8U'!'l&mn yani baımda kayakçılık 

00 için fevkalide mGoalt bir aazi oldu
' ğunu hdki kiıma lıil-cli. 

pk.ıl Orta A 'nUpada ı.c;yle pzel bir •
ece razi; mutlak her kq Olimpiyab için 

,_.,.._ heynelmilel toplanma yeri olur. Bn 
hükmli, lmçre, A.,,.ıturya ve Al-

i 
mıınyada kış ıporu y...teriııcleki tec>
nıbelerime iıtinaden yamelrteyim. 

Aiçhir yerde 2000 : 2550 metre 
.. yiilneJdiiinde Uludal'daki aibi kilo
~D mmeleree uzun ve aeni4 yaylalara 

tesadüf edilmez. Bu ylilnddilderde 

r birinci kanundan Mayu ayma ka-
1 dar her zaman kar Yardır. Hatta he

Son men Sunaya doğnı takriben 600 
metre ralnmh yerlerde karla örtülü 

~ [ r•l- •nJ.•'•T "'~cnt olan ikinci lıi
mla nandan Marta bdar lııer eu- Bur-

C'f abi 11 haralara kayııkçıfdı: için çılra-
bı1ir 

-f.~ Ke7.a Elmaçulı.ur "Hüıeyinalan 
1 8 köyleri dn!"I da çok milsait birer 

Yani Kayakçılık oahauıbr. Bunlarda Y8'-
a lı. genç h.,,.k .. Kayakçılık öirenebi
larc Hr. 

Uludağ; kışın h• tatilde Türfc 
ifı:..mektepleri taleı.eleriııin muallimle-

k k 
ril birlı"kte oeyahat hedefleri ol.-

u lbdır. 
lah c Ayni zamanda Uludai muıtalcau 
m y< •t mevsiminde de oeyyahlar ve ıpo 

ıra snen Türkler için caz:İp bir hale 
K getrrilmelidir. Bu yapılına Buna ve 

Ü 
. lstanbul için mlihim iktisadi faideler 

st de temin edilmİf olar. 
rda Bu iıi emeli olarak bqarmıak için 

ans evelemirde "fAğıdaki hurusahn ya
r cerpılmıuı lizrmdırı 
i koı 1 - Buroadan 20 kilometre mesa

dedillede Uladai yome Kara yolunun bir 
lettii!i noktada ve talm"ben 1200 

nun metre yükıelditlnde ya-ı, için bir 
Hastlıi yapılmalıdır. Bmaya kadar ... ,... 
yorç?" pek jalrmma bdar otomobil,hay 

m · Y1lll nya mn:keple çılnlahileceiin· 
1 ha lılnaya kolaylıkla alatmak 

ez bildir. 
un 11 Buraları ka,..ı. talim kunlan için 
has ...b •de miioııit oldufundan her a
ted a. emi kayakçı lıanda bidayette bir
n uz/ıaç gün blaralr öfr-bilir. 
fay 2 - Bu binaılaa itilıann 2000 
ılır şjnetre ralnmlı Uladaf oteline kadar 
tt 3 kilometre mesafe olup bu yolun 

e efe.~ ahnman lhnndır. 
sı Otomobil yola kana örtülü oldu· 

nser müddetçe yüriilemediğinden ba 
olun lrazıldarla uatttlendirilmeai 

'dilli peder. Ot~le ~hu Kayak yo
- u. ormandan geçirilmeiı: ve münasip 

"ide itaretlendirmc-k uretile da-
a kıoalblabilir. 
3 - Uludıoii otelinden ib"lıeren 

nılumb tepeye çıkılacak yol 
a ifaretleııdirilmelidir. 
4 - Bursa, yollar birletmesinde 

raııılacalı: bina ve Uludat oteli tele
ll' EiıJon!a birbirine bıığlamnelıchr. 

6 - Yapılacak bina Ye Uludal 
bu telindr, icabında yar~da kotabi

ı ilan ec:ek n Kayolda kaymumı lıilir 
uza aiml bekçiler kc-1ıdır. 

:a 

u H üs - Kay.Jc apara ..ı-me.ıni o-
ın kC'""" fi"tleTla ••utmlma11 ve teclarild 

"iıJ< h emin eclı1meliclrr. 
eNy Bursa \•alisi Fatin ll«yefmıdinin, 

ır ·ı idarnlnin •e Türkiye Turinr 
Ha c Otomobil Klobünün ıcay.ıc ıpo

lnıuşırun ait t~kilitm icnw için muu-
o keley t vndebni' olnaları pek ziyade 
~ B ,.kkü•e değer. 

O 
Bu vaitler, bu gilzel Ye ııhhi Ka-

eı- • k Sporunun Türkiyede tamim e-
k E il ce ·ine en iyi hir alamettir. 

K~b Cuma maçları 
ş gı • d 
mitee lctanbul Futbol Heyetin en: 3-2-

ır H" ı :n c ma günü yapılacak ruıni 
n iÇ ol m:ırlan: 
r ri idi TA 'SiM STADINDA 

yaş B 1 taş • Vefa - Kumkapı B. T. 
Al t 11,30 Hakem Necmi B. 

ltınordu • BeyleTbeyi 2 inci kü
t 13,15 te Hakem izzet B. 

e iktıış - Vefa · Kumkapı 1 iru:i 
e •&at lS te Hakem Neani B. 

Fenerhahçe Stndında 

rinde.n vücude ııelm.iıtir. Her ilci 
eser Buna müzeoine kaldınlacak-
tır •• 

Bir çay ziyafeti 
Şebinkarahiaar (Milliyet) -

Yeni valimiz F emı.h Beyin ıerefle 
rine Halkevinde bir çay ziyafeti 
ve ıene ort" mektepte yapılan reı 
mi kabulde çok ıamimi müsaha· 
beler yapılmıt ve büyük bir aami 
miyctle vatani basbüballerde bu
lunulmuıtur. 

Maarif ileriliği 
Şebinkarahiuır, ( Milliyet ) -

Vilayetimiz maarifinde müdür 
Zühtü Beyin himmetile baılayaıa 
ilerileme cereyanı gittikçe artmalı: 
tadır. Halkı tenvir ve İf!at husu
sunda ahlan adımlar iti için bir 
ifa.rettir. 

Türkçe ezan • 

Şebinkarahi5ar ( Milliyet ) -
Vali Ferruh Beyin villyetimlJe 
selmesini müteakıp teıkı1 edilen 
bir heyet marifetile müezzin .ı-
dilere özdil ile türkçe ezan okun
ması tefhim edlmif ve ramazanın 
devamı müddetince biltün camiler 
de türkçe ezan olrunmuı ve halkı· 
mn: handan çok mütehauio olarak 
büyük bir alika ile dinlem.İftir. 

imar planı 
j 

Şebinkarahi.cır ( Milliyet ) -
Yeni valimiz Ferruh Bey memle
ket hak:..ındaki imar projeıini ha· 
:zırlamalı:tadır. Vilayetimizin mG
him ihtiyaçlanndan ne yarsa on
lar teabit edilecek ve peyderpey 
mevkii tatbika konacaktır. Çok 
bakım.sız bir halde bulu.nan Yill
yetimizde yeni nlimizin himme
tile bir çok yeniliklere tabit olaca 
fmu:u. eminiz. ' 

Asaylı iyi 
Şebinkarahisar ( Milliyet ) -

Memleketimizin asayişi her za· 
mankinden mükemmeldir. En a
fak hlr ""kuat bile yoktur. 

Kaçakçılarla 
M6cadele 

Malatyadan yazılıyor:- Bil· 
elim meraoile Harabe deresi ara-
aında kaçakçılarla jandarmalan
mız araımda yanın saat devam 
eden bir müsademe obnıq, netice
de kaçakçılardan Atilranlr ibra· 
hlın ile arkada ı Mahmut ele geç
mit. diğerler kaçak etyalamu lıı· 

1 

:.:k ~=:~:ademe-1 I 
den sonra 

• 1 
Mar~tan yazılıyor:- Gazıan

tebln Güveççi köyiinden Me"'-t 
oğlu Şevket iki yük tütün nakle
derken jandannalar tarafından 
sörülmiit ve kıoa bir müsademe
den aonra yakalanmışbr, tütünler 
müoadere edilm~, Şevket ihtisaa 
mahkeme.Uıe ""vkolunmll§t\tr. 1 

1dama mahkum 
edildi 

Malatyadan ya:nlıyor:- Ça11J• 
da fifek halinde tütün oatarken 
yakalanan Kaıım oğlu Ali 8 ay 
hapse 34 lira para cezasına, Ha
fız Mehmet Tevfik Efendi ismin
de birisini paraıına tamaan oldür 
mekten suçlu Fiotanlı Handi ida· 
ma mahkfun edilmiılerdir. 1 

1kl tevkif 
Edimeden bildiriliyor:- Edir

ne defterdarhğmda tefti~t yapan 
maliye müfettifleri gördükleri Jü. 
zum Üzerine aabık merkez mal
müdürü Mustafa ve muhauesati 
zatiye katibi Kemal Efendileri tev 
kif etmi~lerdir. 

küme saat ıs te. 

Birinci Sahifeden Geçen Y azdar TayyareciBertHink 
ler yaıayor mu? 
LONDRA, 31 A.A. - Alpl""' ' 

dan gelen bir takım haberlere _.. ı 
re tayyareci Bert Hinkler, Y&f&" 
maktlldır. 

. . . ~ , . ... . ...,. . . . ~ ... 

Akdeniz ve 
Türk milleti 

(Başı birinci ı.ahifede) 

ğildlr. Bu tefemıab ve müfre
dab tetkik vuıta ve unaurlan 
toplarlar. Bütün bu teferruata 
kUf bakıfı bir nazar atfedip is
tikbale şamil eaaılı bir karana 
temeli olabilecek oentez kud-

retini göıtermek le onun husu
aiyetidir. 

1ıte bu seyahatinde memle
kete bahıedeceği uğurlu neti
celerden birini ıimdiden müj. 
delemek isterim. 

· lktıssdl mınlakalar 
Çok eaki c>e yük&ek mede

niyetler kaynağı olan geni§ 
ı>atanımızı samanın ikluadi 
,cırtlanna uyduracağu. V cüi 
memleketimizi tabii ue iktiaa
Ji fl"'lların çi:ıulili iktuatli 
mınlakalara ayıracağuı. Ve 
bütün idari tqkilôhmuıı da bu 
ekonomik mmtakalara ıröre 

tanzim edeeeiis. 
Çünkü; lkbsadi mmtakala• 

n takıime nfratan iktısadi ha
reketlerin inkitAfma engel o
lan idari huduttan ve teıkili
h ıayri tabii bulmaktayız. 

TPcrQbeler olgundur 
Gorülüyor ki genİf yurdu

mu:nı iktısadi mmtakalara a
yırmak ve bu.nlan idari birlik
ler halinde toplamak zamanı 
gelmittir. Yapılan tecrübeler 
olgundm-. 

Bu yeni taksimat ziraat, 
ticaret oan'at Ye nakil vuıta· 
lan aibi eaulı lmiller nazan 
ihlıara almarak yapılacaktır. 

Bu yiikaek kararın ıümul ve 
ehemmiyetinin kavranabilin • 
meai için küçük bir mi.sal ıröa
terecefim: 

Bütün bir iJıtısadi mıntaka-
yı İllracat iıkelerine ...., yahut 
ihracat istaoyonuna .... flayan 
bir yol tasa......,r ediniz. Bu yol 
iki Vilayet hududnndan geç· 
mektedir. Bu yolun bir an ev
vel yapılmau lktısadi mmta
lıayı ali.kadar eder, her hanri 
bir Vilayeti mu.nhaııran alaka· 
dar edemez. 

Halbuki lıer Vilayetin lda· 
rel huausiyetinin bütçesinin hu 
ousi vaziyetleri Yardır. Bunla
" muayyen bir hedef uinznda 
tel:f edebilmek çok miitküldür. 
Vr hu yüzden de mmtaka için 
hayati ehemmiyeti olan yol ya· 
mn kalmaktadır. 

Şartlar 

Milli .. iktraacll faaliyeti
mizin nrimli olabil:meol için 
li%1Dl olan tartlardan en mü
himmi de idari tefkilitmu:zm 
iktıaadi tartlara ve mıntakala· 
ra uysun olmau ve idari te,ki
llt &millerinin de milli ikboat 
:aihniyetile çalıtma11dır. 

Bu ıeyahatimizde idare l-
mirlerimizin geçtiğimiz mmta .. 
kalardaki Bütün meı'ul cüm-
huriyet unaurlannın ikbsadi 
raporlar ve etütler hazırladık -
lanru görmekle büyük bir İftİ· 
bar duyduk. 

Bu çalııma tarzı fırkamı;ı:ın 
ye Cürnhuriyet id,.reainin zih
niyetini ifade etmektedir. Her 
cihetce kuvvetli bir devlet kur· 
mak emelini kalbinde tafr
yan bGyük tefin irp.tlarile, eli· 
rektifl~rile Hükümetimizin 
milli iktısat n milli inkifaf yo 
lunda b'.'yük muvaffakiyetler 
elde edeceğine iman edebili-

mı. 
Mazinin tecrübeleri bin bir 

mt.alle upat etmiştir ki Gazi 
her hangi bir hedefe teveccüh 
etti mi mutlaka ona vanr. O
nun hayatı ve tabiati budur. 

lnlalibın emretti~ i~leri 
yapmamak onun şıan değil. 

• 
Bitler 
İş başında 

'Gazi Hz. 
1 izmirde / 

lnbisarlarm 
lslabı 

DablU istikraz 
ANKARA, 21 - Dahili utiJI.. 

raz için hazırbldara devam edil- ' 
mektedir. Maliye veklleti basıı .. 1 
cak tah.il oenetlerinin kiğıdm1 
ve klişelerini hazırlamakla m..,.. 
auldilr. Tah.ıt oenetleri Aııkara
da baulacak ...., iki aya kadar ~ 
mamlle hazırlanacakhr. 

{Batı ı iıacl ..ı.ır..ı.) 

münistlerin airlttikleri tethit ı.
ketleriııin kendileri için - bugün 
eye.iki hülabnetler za_n..,da oldu
ğundan çok daha vahim - bir bı
kım tehlikeler doğuracağım bizzat 
anlamıoia Ye takdir etmeğe mecbur 
oldukları fikrindedir. 

SaJi}ıiyettar mdıafil, umumi hir 
rrev tehlikesinin hiçbir IUl'etle mev
cut olmadığı kanaatindedir. 

Şimdiye kadar böyle bir teşebbüı 
olmamıştır. 

lktısat işleri 
BERLIN, 31. A. A. - Saliılıiyet

tar mehafil, yeni kabineye giren na
zırlardan hiçbirinin iktisnt ve para 
itleTi sahalarında herhangi bir tec
rübeye kalkıştmyıu:eğını ehemmiyet
le kaydebnektedirler. 

Reichsbank umum müdürlüğünde 
hir deği,me olacaima dair bazı f8· 
yinlar dolaşmaktodır 

Parlamenter bir hilluimet 

es.,, 1 İnci •ahifede) 

daları, alkıtlan bütü ballada· 
n, ctılan tutam seyircilerin te
zahuratı .arasında konağına in· 
eli. 

Maniısadeın ve civar kazalar
dan heyetler tazimata geldiler 
Manisa heyeti vali Fuat 8. in 
riyasetindedir. 

Gece yapılan tf'zahürat 
IZMIR, 31. (Milliye) - Ge 

ce yansından sonra - Şehir 
battan bata elektrikle tenvir, 
Gazi heykeli reflektörle tezyin 
edilmiştir Halk aaatlarca Ga· 
zi konağı önünden aynlmamıf, 
tezahüartta bulunmuştur. 

Büyük Reis sabık Adliye Ve 
kilini ve daha bazı zevatı ak
fam yemeğiııe alıkoymutlar
drr. 

BERLIN, 31. A. A. - Volff a- _""'!' ___ 111!"1~-----
j:onaı bilıliriror: 

Kaıten bir milli te-ı küz kahin&
ııi ,.t<ll..de IÖ•terllınlı olan Hitle.
kablneoİ, ~ter bir hükfunet
tir. Dahiliye nazır, M. Frick ile ye
ni matbaa! ınüdür6 M. Funk'un ec
nebi ve Alman rueteleri miimetail· 
!erine hükGmetin kanunu .,..siyi mu 
halaza edeceğine dair olan beyanat
ları da yeni hülı:Umetin parlimenter 
mahiyetine bir delildir. 
HükUınelo •Ynl ıııamanda kanunu 

esaıiyi tad'ıl "' - za.-nlarda pek 
çok baboecJilmlı olan fevblide ah
...ı rejimi ilin etmek tasavvunında 
hulunduw4 •. dair olnn .-yialan tek 
zip etınekteclir. 

Bilhaıoa yapılan beyanat, hükame
tin ınatboat bliriyetine ye parlamenr 
to ile t8'riki nı..oaiye büyük bir e
hemmiyet •tfetınelcte olduğunu ıöo
tcnniştir. 

Ke11dilerİne •ondan bir suale ce
uben hülcUmet mümeuilleri, hükü
metin herhangi hiı- fırka aleyhinde 
tedbirler ittihaZln& kalkıtmak tasav
vurunda olmadığını beyan ehni,ter-
dir. 

Dahiliye nazırı M. Frick'in yeni 
hülcümetin bütün ınilletlerle muıliba 
ne teşriki mesaide bulunacağını ve 
milliyetçi ıo~yalUtJerin e!e geçinniı 
oldukları iktıdan, bir talmn iktisadi 
ye nakti tecrübeler yolunda kullan
mak -v""runda olnıadıldıınnı lıil
dire11 sözleri husuıi hir ehemmiyet 
ainıelrta.dır. 

M. HU/erin beuannamesl 
BERLIN, 31. A. A. - M. Bitler, 

Nazi fn-ka1111& hitaben, bir beyanna
me nesreclerek milli rruplara men
ıap fn-kalann Ahnaiıyaıım itilisr 
makoadiyle yapı.lıı.ca.k nıiitterelc bir 
mücadele için birl~eı:elılerini beyan 
etmektedir. MÜD181leyh, müfrit nıil· 
liyetpenerlerİ~ ~ iti lıaıa 
çıkarmağa rnu .. - ·• .. 0~caldaruu te
yit etmelctedjr. Mümai!eyb, netice 
olarak. taraftarl""'!dan ALnıınyanm 
•"""• hilrTiyet ye ıçtlnıai ıulh -
!arma iıtinadet1 tekrar ı:aıılanması i· 
çin kendulrıe itimat etmelerini iıte
melctedir. 

Fran.91Z gazetelerinin 
he!l11canı 

PARIS, 31. A. A. - • B6tü.n ga
zeteler, Hitler'ln "";!Y~lete gelme
ıi dolayujle ıiddalı bir h-.,. iz. 
har cı-ktedirler- .• 

Gazetelerin "!'-".'• Y~ batnki
liıı kabinede miın,.HıUerı l>ulunan 
hrkalara kart• pek hüyük fedakar
lıklarda hutudınak uretile iktidar 
mevkine gelmit olduğunu kaydet-
mektedirler. . 

Gazetelçer, bo !W•n :'~:vanm 
mlİ•tNı:bel siyaoebnde hır ıtıdal un 
ıuru olacağı muta!ea~ını '"':detmek
le ve nazn-Jann hıçbır ~de Nazi 
r.,isine tabi ,,.ziyetinde olmıı-ıan
nı da yine bir itidal unsuru tel.iılıld 
eylemektedir. . •• 

Yahim bir tehlike tC!fkil etmektedir." 
Bu gazete, Nazi programına tev

fikan f&l"k hudutlannda gÜriiltiilü 
nümayİfler yapılm .. mdan korkmak
tadır. 

Tf'hllkell bir imtihan 
Petlt Paı-isien diyor ki: Hinden

bourg ile von· Papen, Hitler'i çetin 
... e tehlikeli hir imtihana çekmiı ol
duldan zannında bulunuyorlar 

Relaicümhur ile Sllbık baı~ekil, 
Hitler'in deruhte ettiği iıi lıetaramı
yacağmı ve nİhnyet halkın teveccüh 
ve muhabbetini kaybedeceğini ümit 
etmektedirler. 

Sol oenah gazeteleri, Hitler'in uu. 
&edelerin yeniden tetkikine ve diğer 
husuoata müteallr"k mücadeleyi Ye
lev muvakkaten olsun yeniden ıid
detlendinnek tehlikeolni ıöze aı.;... 
ımdan korkmakta sai cenah gazete. 
len ile beraberdir. 

Ere Nouvelle gazeteoi de diyor ki· 
"Al • manyada tahaddils eden va-

lrayi, eskisinin iki misli uyanık olma 
nnz! imirdir ve hu hal, beynelmilel 
~zıyet lıifi derecede kanıık olduifu 
hır ıırada hiç te iyô bir ıJlmet detil 
dir. 

Relchstag tDpfsnıyor 
BERLIN, 31. A. A. - Kıdemli

ler mecliıl, Rayqtağın kabinenin ı. 
yannameoini dinlemek Üzre 7 Şubat 
t~n ene! toplanmasın• karar Yerınİf 
tir. 

Komilnistler daha şimdlden Bit
ler kabinetine lı:arır ademi itimacfı 
mutazammın bir takrir vennl.ler
dir. 

1'eb~ddill 1er 
BERLIN, 31. A .A. - Deutoche 

Allgemeine Zeltnns sazeteaine gö
n, M. Schaeht'a Rayisbank müdürlü 
tünde M. Luther'e halef olacaktır. 

M. Hitler'in oiyui ve iktisadi miİ· 
ıaviri M. Funk'un Alman hükümeti 
matbuat ıerviıi müdlrlyetinıf:ıı ku
mandan Markı'ın yerine retiı'ileceti 
de IÖylenmektedir. 

Sai cenahın natiri efkiri olan ra
zeteler, aevinç içindedir. Halbuki,ICll 
cenalı sazeteleri, açıktan açıla yeni 
knbine aleyhinde vuiyet almakta
dır. 

Liberal gazeteler de biraz mütedil 
lisan kullanmakla beraber hüküme. 
te aleyhtardır. Yalnu: merkez hrfcuı 
nm ııaıiri efkhı olan gueteler mü
tedil bir liıan lrullaıunaktodır. 

Mutedil gazeteler, ınnuıniyetle 

tizar vaziyetini muhafaza ebnelıt• 
dir. Bu sazeteler, reisicümhur mare
tal Hindenburr'un kabul etmİf olchı 
ğu bu bal suretinin ciiretkirlıiuu • 
hemmiyetle kaydetmektedir. 

15 bi11 Hllferclnln 
nOmaglşi 

{llaıı 1 ;..ı onllede) 

dan yalanda tetkikine bqlana• 
cakbr. Pariıte, bulunan M. 
Wallace Clarck'in. riyaseti al· 
tında bulunan heyet mart ayı 
zarfmcia tehrimize gelerek tet
kikata başlıyacaklardır. M. 
Wallace Clarck inhisar idare
sine gönderdiği bir mektupta 
burada mütdıassl8 sıfatile ya· 
pabilec:ekleri itleri i:zah etmit· 
tir. Bu mektup türkçeye tercü
me edilmiştir. Mütehassıslar 
fabrikalar ile yaprak tütün mu
amelatını memlibalan, inhisar 
idarelerinin letkilitınr ve me
murlann hukuki vaziyetlerini. 
maaılanm tetkik ederek yapd· 
ması lazım gelen ıslahat hak
kında bir rapor vereceklerdir. 
M. Wallace Clarck ayni zaman 
da lnhisarlann bugünkü vazi· 
Yet ve tqkilatını göıteren bir 
rapor iatemi§tir. Bu rapor hazır 
!anmaktadır." 

Heyt;te bur~da göreceği ite 
mukabıl 14 bın dolar verilecek 

latilaaza İftirak edecekll"Tia 
kaydına Martta başlanacaktır. 

ikilik: kalktı 
B.ınıtton yuılıyor: Ortodoks 

patriki Arsenyo. vefat ebni4 ve y• 
rine Şam Metropolidi Alelı;..,.,droo 
patrılc intihap edilmiştir. Bu suretle 
bir ihtiW yüzünden ikiye aynlmıf 
olan Suriye dairei ruhanisi birlet
mit, ikilik ortadan kallmutbr. 

İranda tlddetll kar ' 
Gelen malUınatıı. nazaran lra· 

nm muhtelif mıntakalanna şiddet 
li kar ve yağmur yağıyor. Bilhaua 
lran Azerbayca.nı ıebirlerile Tah• 
ranm muvasalesi keıilmiıtir. Teb· 
riz şehri sel dalgalan altında k11l· 
mıfbr. 

ve buradaki masraftan aync.a ı-------------
teafiye edilecektir 

Bu tahsisat üç taksitle öde
necektir. 

Heyet itiııi mayıı 
kadar bitireaktir. 

Fransız 
Kabinesi 

(B•tr 1 ioci aa.hif.le) 

sonuna 

M. Chautempı, Maliye nazırı M. 
Bonnet, Bütçe nazm M. Lamou
reux, Bahriye nazırı M. Leyıruee, 
Deniz ticaret nazın M. Frot, Milli 
terbiye na:zm M. de Monzir, Mesai 
nazın M. François Albert, Müıtem
lekit nazırı M. Albert Sarraut, Hava 
İfleri nazırı M. Cot, Tekaüt nazın 
M. Miellet, Slhhiye nazru M Da
aielou, Posta, telgraf ve Telefon na· 
zm M. Eynııc, Ticaret nazın M. 
Serrr, Nafia nazın M. Paganon, Zi
raat _, M. Quellle. 

Mü11teşarlar 

Bllf'lekalet müste~a"1 M Cay La 
Clıambre, Harbiye müstqan M. Ha

Ankar~'nın en ;h\jyük 
• ' • ' ;,, .-. ",l1i"'.~" 

.. Kitap,-: gazete ; ve 
-.. !{ırta8İye .. mağazası .. 
. . . . '. ~,\__. . ·. ·-· ... _- . ~: 

· A K 'B"":/\. . ··. 
'. ,{;. _;_ - . '. ~ 

· o. Kıtap evi0 ve kırtas~ci)!k. . 
.· .. f ,. ·AnıJart•lar c•cl~' ~ ~~~ -

• · T el C"l un : 3377 · · . .. ·. ·. .: ., . . . . : ... · 

?~ He~· ,J!sand~ · i~~.elfi ;.:. 
· m.ecnıu~. ve;lUt~~~ Th'•· 
,~,, .. .•·.. . '~·~ · 

·. · Her nevi kırtasiye !ŞYiJ;. . . . 
" · ve mektep levazımı :.; · 

• - ı • · ; ,,·. .- . . .. 

Her türlü Foto·ğ;af .'·. 
levazıtnı • makineler .1 

• 

. ; ve amatör l~leri . . 
.·- . -·. 

E tem P e rtev ıtrtyatt · .,., 
.'. ·.v .. ·~,:...._, 

' · K'· ı.~· · ·1 :::: :- ' ,.,. $~ ,~tl!-nya çını erı :;~:,.-~ 

lin, Milli iktioat müst,,.an M. R. Pa- 912 
tenotre, Mrlli terbiye müstqarı M. ·--""!'!"'"--'!!"'--ı~---"'!!!!! 
DucCM, Nafia ve türizm müstepn 
M. Appell. 
Kabinenin teşekkQI taraı 

PARlS, 31. A. A. - Dala· 
dier kabineainin teşekkül tarzı 
ıudur: 

11 radikal soeyaliat mebus: 
M. Daladier, Bonnet, Lamou· 
reux. Chautempa, Miellet,Fran 
çois A.lbert, Cot, Queille, Pa
sanon, HuJin, Ducot. 

1 :- Cümburiyetçi soıya· 
liıt: M. Appell, 

1 - Fransız ıoyaliati: M. de 
Mouzie. 

1 - Sol cenah radikal me
buıu: M. DanieJou. 

2 - Sol ~h müıtakille-
rinden: M. Patenotre ve M. 
G. La Cbanbre 

2 - Hiçbir gruba dahil ol 
mayan mebualardan: M, Frot 
ve M, Leyguea 

4 - Ayan azaaı: müstakil· 
)erden M, Paul Boncour ile aol 
cenah demokratlarından M,Pe 

naouaier, M, Sarraut ve M· 
Serre, 

Sosg•lfstlerle mDza!ıerat 
neticesiz kaldı 

PARIS, 31. A.. A.. - M. Dalac!i_. 

lannı ıu noktalara istinat ettir 
mektedirler: 

Abdülhamidin evlada intikal 
etmek kaydile senede raptedil· 
mit olan emvalinde variılerinin 
baldo olması tabiidio-. JI..akat bu 
nun haricinde Hazinei Hassa 
uhdesinde bulunan bazı mallar 
vardır ki bunlar üzerinde Ab
dülhamidin hiç bir tasarruf hak 
la yoktur. 

Abdülhamit 9 ağustos 1324 
tarihinde 400 bin altından fazla 
irat getiren ve Hazinei Han• 
idareainde bulunan emlakini, 
Maliyeye devretmitti. Ozaman 
Maliye bu emlak için bir mil· 
yon liralık bcwç ödemit olduğun 
dan, bu mallar lci.milen Maliye 
ye intikal etmi9tir. 

Sultan Reşat'ta culuıundan 
sonra 93 tarihinden sonra Hazi 
nei Haaaa'ya geçmit olan emil 
kini Maliyeye iade etmi9tir. 
Bu iki kalem emlake "Emliki 
Müdevvere deniliyor ki, "Verese 
nin bunlar üzerinde hiç bir ta· 
aarruf hakkı olmaması eaası ka 
bul edilmittir. 

Fran•tt gazetelen.. hu ~~azala
nn, milliyttd •osvalıot r~11~!' bari. 
ci siyaset s3haıında tehlikeli ınhiraf 
lar yapmasına ve nıes~ İntihabat 
mücaclelflc,i .,,.ııa11nda!" beranatla. 
ronda Millete vaddetmıt oldniu t"Y· 
leri yerine retirem.""'ı;aini. ~ırr 
göstermek için tehlıkelı bor harici 
siyaset takibi ile nafuz ~ te 
ıehhÜ•Üne kıyam eylemeaıne ınani 

BERLIN 31 A. A. - Volff ajan.. 
11 bildiriyor: Dün aktam oaat 18 d• 
itib•ren Vilhernıtraıse, Brandbourr 
kapısı, lhlamurlar caddesi, Hitl<rci
lerin nW-yitlerini bekleyen binler
ce kiti ile dolmuıta. 

Geçit, saat 20 de ı..tamışbr. 
15.000 HitleTcİ ... vekalet dairesi
nin linüru'..., geçmi,lerdir. Bu aeçit 
saatlerce devam ebnİttir. 

De '°'yaliotler arumdaki müzıılı.
ler akamete afnınufbı. 

italgan gazeteleri v• 
buhran 

olacağı fikrindedir· 

Ne yapnısk lslfyorlar 
Buı gazeteler, Hit~es_ !le ~uvvetle 

rinin hükümct idareoı ıçın lazım ol. 
duğu ve Alm:ınya:ım ha!riki reisleri
nin bu zaruı i kuvvete bızmet etmek 
değil, onu istihdam ve iktidar mey. 

Halk yeni hetYekili şiddetle alkq
lanuıtır. 

ltalga ga:ıeleferl .n11 
diyorlar 

ROMA, 31. A A.. - Fnıuadald 
kabine buhranından bahaeclerı e
teler, Franoada lıir rejim deilJ,_j 
buhranı açılmıt alduğunu yazmakta
dır. 

RPl•lcumhura takdim 

dir. 
lmıirdeyiT. 

1 

kiinde hırp:ılıyarak bir daha kalkına-
Mllliyet mıvacak surette ıukutunu lıazırla-

:ııı-•••••••••-=•ı:.:: I m~k iıtmıiş olduklarıru y11Tmakta-

ROMA, 31. A. A. - Gazete!•, 
Hitlerin iktidar mevldine ıelmeııinl 
faşizmin inkiıafmuı bir ifad~i adde
derek dostane bir aurette ael&ınla
maktadır. 

PARIS, 31. A.. A. - M. Painle.e
ain sıhhi •eheplerden dolayı kabine-
ye airmekten imtina etmiı olduğu 
oöylenmektedir. M. Daladier, arb
daşlarm.ı Reisicümbur M. Lebrun"e 
takdim etmek üzere ıaat 12,35 te E
liza sarayıruı gitmiıtir. Hükiimet, 
parlimento huzuruna önümüzdeki 

l..İman ımtza geleD dı~. Von N~urath"m hariciye neu. 

ecnebi vapurları rdi ırnkamında bulunması, Alman
y.ı.nın harid siyasetinde derin hir te

AVTUpa limanlanndan limanı- bcddül olmıyacağma delil addedil
mıza iıleyen vapurlann miktan mektedir. 
ıon zamanlarda bazı kumpanya- M .. mafih gazeteler, Nazi reuını 
lıır tarafmdan azaltılmı§tır. Loit Almlnyanın en yüksek siyasi mev· 
Triyestino kumpanyasının her ay kiine getiren manevi tahavvühin ve 
lim nnnıza 48 vapuru uğrarken böyle bir kabinenin t&kımakta oldu

Lehlerin mDtaleal•rı 
VARŞOVA, 31. A. A. - Gazete 

ler, Mitlerin iktidar mevkiiııe gelme 
ıini şiddetli mütalealarla brtılıımak
tadıTlar. 

l!lustrovany Kurj..- Codzieony'e 
naz;ıran, dahili harp hayali, Almııı.
yanm üzeri~ e kanat ıermiıtir. 

Gaceta Polıka, Hitlerin muvaffak 
olamıyacağı mütalea11ndadır. 

cum• aünü çıkacaktır. 

Abdülhamit 
Veresesi ı, .. ı Spor - Fencrbabçe B. T. 

t 11,30 da. 
Topkapı Anedolu 2 inci lriimc 

13,15 te Hakem M.Re,at ~ • 

Gençler 
Siıleymaniye - 1 ıtanhulıpor 

9 Hakem Nuri B. 

aon zamanlarda nncak a yda 38 ğu mü, kil;t tobumlannın bir tehlike 
1 vapur ~letmeğe baılamııtır. Fran· t"ikil elm<kte olduğunu gizi m&

Bazı Fransrz kumpanya! nrun ay- Sağ cenahrıı fikirlerini yayan Fi-
Galatasaray • 

lftat aız vapurlannın adedi daha azdır. ! mekledirlcr. 

Vefa Kumkapı da ancak bir v11puru limanonıza g. ı-o gazete•i diyor ki: 

* Müfit Necdet B.: lkbsat Ve
kaleti Deniz Ticaret Müdürü Mü
fit N~cdet B. ıehrimize rehniıtir; 
Cuma eünü Ankara'ya avdet ede 
cektir. • • 

(Ba41 1 lnc.i sahifede) 

Gayri mübadiller buna itiraz et 
mektedirler. Alakadarlan itiTıu: 

Bundan maada "Emlaki Mü 
devvere" haricinde 93 sene.in· 
den evvel Hazinei Hana uhde 
sinde kalmıt olan emlak ırardır 
ki, bu mallar mekamı aaltanata 
mabsua emlaktir. Pndişahlann 
9absi malı değildir. Halbuki 
hükfunetçe, Abdülhamit verese 
ıİ.nilb bunlar üzerinde tle tasa 
ruf hakkı olduğu kabul edilere 
kendilerine bono verilmittir. 
Gayrimübadiller cemiyeti b 
itiraz etmekte olduğundan M 
!iye vekaletine müracaatla ni 
selenin yeniden tetkikini tal 
etmif tir. Abdülhamidin büyü 
bir serveti olduğu herkesçe m 
lômdur. Fakat 93 senesinde 
evvel Hazinei Hassa uhdesi 
de kalmış olan emlak üzer"rrd 
de veresesinin bir tasarruf ha 
la olduğu kabul edilecek oluı 
sa, yalnız Yunaniıtanda ka 
mış olan emlakinin milyonla 
değerinde olduğu ve mecmu se 
vetinin milyonlarca liraya b 
liğ olduğunu kabul etmek ': 
zım gelir ki buna ihtinıal verı 
memektediı·. "t alahaıtin B • ır. • Hnrici r.<.ktai na.ı:ard Hitler, 
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Avrupa mektupları 

Hariç Ölkelerde 
Yeni Türkiye! 

Mustafa Kemal ismi hariç öl. 
kelerde Türk mil 

letinin bugünk~ ~~ı. olmuştur. 
Rs (Milliyet) - 1 supruntü dıye denize ahlan ""ki 

HELSINGIFO • harbin do kağıt ve Paçan tardan sene..i iki 
-?arki Avrupada unıUX?,' bet eüm milyon kilo 'karton yapılıyor. 1lıra 
gurduğu irili ufaklı d.o~·rine biti· catın bir kıaını Tiirkiyeye gönderi· 
huriyetln hudutları ban 

1 
felerden liyormııı .. Son yıllarda bu if biraz 

~ik olduğundan~ ~eoa.. oebe- aksamıttrr. 
b d t değıtmesı muna H ] · · ı .. 1 aonra u u d ort ve e ••ngıfora tıı> ılım adam arı 

tile aleluoul trenler eılp~':.": bütün "Büyük Türk" ten daima ıitayiş 
esiyapır tkd"I lı · E "fYa muayen d" e bir meuı• ve a ır e ba oetmektedırler. • 

yolcularda bir "~r '':.İu. Rüzgir ki Türkiyeyi 2iyaret etmit olan 
nunlyetsizlik ~zı j!' mpartımanla· Profesör Mi!rkula unutulmaz hah 
ıiM uçan trenın °rlarmm müte• ralarını anJatnıakla bitiremiyor. 
nnda gümrük nıejı':.,da yoklanan Oleınadan bilh..,... Türkçülük ve 
ce:ı•İ• bakıtları a dökülen etY•· Türk dilcilifi il~ tneıgul olmut 
havullardRn dışa~i bir ınah~er ba· çok derin tetkik,ıa malik profeMir 
larla vagonların ıç anaşaD memura Raınstedt Türk ıııilletine kartı çok 
!ini alırken bana ~tıın ve bavulları •aıniın; bir alakıı ve his beslemek 
paııaportu~u u;:.,.port üzerinde. tedir. Bu zat 011 yıl Moğolistanda, 
nn gösterdını:. "'ne ilitince iki par Japonyada bu!ı.,,nut; Orhon ve 
ki ay yıldız ~ozu götürerek nazika Uygur kitabelıtini tetkik ile meş
mal{ını şakaır•":yaptı ve giilümsi. bur Radlofun ""'rini tenkit etmİ§ 

b' reveran M t f K 1 ·ı· bit" d t "e ır ld ndı: - us a a e- o an ve Avro.Pi ı ım . mu m e a 
yerek ";":' ;alnız paoaportunuzu llınmıs bir .;mıdır. Türk şiveleri· 
mal 1 ~ zU\ğiz .. Gümrük memurla· tı.e dair derill 'l:ıkufa malik olan 
kayd\ "":öz üzerine göz ucuyla bu zat ayni zaıe.nda F ayn • Oğri· 
rı da u bavullarımı siizerek sa· Yen kayimlerinİ n iyi tetkik etmit 
koc•j"° Kompartnmzdaki bir Al· olan pek isti.fa1ıli bir tahsiyettir. 
vut~\:tesİ, biı• foveçli .. mübendiı Her şeyden ~I ~u .• '!"ibi ilim a
ma b. · Romen tebaaar yuzlerini ek damlarınm nııl\retçılıgı kayda ıa 
v:' ;;, allak bullak olmuı, efyala· yandı.r. E~ı·lende ... ha~eke~lerİn• 
~ıte 1 plarken kontes dayanama- de, aozlennde lndı nulletıne ne 
.,~ :. Sanki bizim şerefimiz yok· kadar merbut duf!a g~z~ ç~r~ı
dı · . Ne diye bu kadar ıztrrap ve yor. Her ·~~ ~ille~m ıstık· 
".'Uf· 1 1 Bu yolcunun fu kadar •"lf bati onun gon>nundedır. Halkı-

y .,r ar· · • · • · b"h kk" rı_ b .ullannı neden araatınna... nm hünnet vetınnetinı ı a ın 
kın ? a t...,eçli ırül<rek cevap ver- kazanmış olanu yorulmaz ve yıl 
dı1'.'rfiürmetli Kontea 1 Mu•tafa Ke maz alimleı;. kıdi. milletinin iç~-
dı · dnu duyınadınıo: nu~ mai, medenı, vası hayabnın a· 
mal ". n aaatte bir de"._.. h henk ve nlzanlçin durmadan din 

SekiZ 
0
eçeren Eatonya ır:;e: d U· lenmeden çalıvorlar. Bu küçük 

dutları. S:yoruz.. Her yerdu u u: Fin kavmininıymet ve ehemmi. 
dun" gırı yni muamele ile b •) yetini cihan ılletleri nazarında 
vaziyet, a Hudut memuru l"fr •· arttıran bu &I idealiıt alimler
~ıyoru;:de makoadile çay .':..%:::.~ dir. Bnulard~ sayılan ma.h~ut 
tunıu • rarken· Türk, Türk d" Turancılar dvardır.. Bu gıbıle
da benı aBu aes kulağım ıye re Estonyadıeııadüf ettim. Aldı· 
baı:!r~~·· ·m de b61"aber ı.:bçarpm- ğım mektup!oda: "Büyiik Türk 
ca gi>g•u başımızdald m a;:::;· milleti nesliıeniz .. Türkçe Öğren 
du .. YaEnıt nyalr mu""h d~aa .1 .a mek istiyon delaletinizi rica e-"' ıo en ııaıeaın . • B la 
otw an • _,, Y""-- eld" denz . ., dıy<ar. u arzu n tat• 
d yr,_ ---- I' il ti" t" ... • • 

ert a • k • • l • deci" ba min maksae ge rt ırı:;ım.ız yem 
-Türl<iY• ço ıyı nuı, 1

• 'iDi% Türkçe kit2ar tükendi. ikinci 
da büyük ada m var .. Mea'ut.sunuz. partiyi Tüntanlı karde,lerimiz· 
Kcndlı'ıi lr~rtaramaye.n mılletl-;r den ve Helki tüccanndan Zu
•İze 11ıpte edıy~lar;. B~ oôzler bır bur Tahİftıy ( lbrabim Hilmi) 
koınptman _değil, .~ıç bır ~aksa~ kütüphaneden getirterek İcap 

, U.tirı,.t .. etmıl'.~~ cumlel~rdı. Hanç edenlere Y!Urada ya,ayan fiınal 
bizi boyle goruyor.. Bız kan~ı~ Türklerinevzi etmitşir. Kaydet• 

~v";. ~ umu:ıla balt~ı olup sevd•~•· mek la:<- ki burada ya,ayan 
ınız•ı m...ıenı muhıt ln-nlan llım "kd ,im 1 T'" k •ı 1 • 
yan ile ölçllvor .., en yükaek kıy dz ;.~. J1 k a ur ~1~nn· rııet tayin ediyorlar... el udr ,,.~""td !'~ı ikam. b' d ı fU• 

• • . ur a e!ıl"ı e ınııya ı ır uygu 
fenlandıyada temao ettığım a· vardır. H ailede Ca:<inin resmi 

!imler. profeaörler, muallimler ve en muten:öşede aaılmı• ve ço
T h hep ayni müetaleada bulu. cuklarm perıenki olmuştlll'. 
1 

a .~ lşr ilk ziyaret ettiğim (Kan Daha konıaıımr bilıniven kü. 
nuyo[ ) kÖY liaeai, (Lauvala) ve çük lffet'.ulıur Tahir Beyin ço
ı:a.sa a I 1 ) çiftlikleriııde köyl"" cul\'udur)lııafir salonuna ilk .;. 
( Liyuk5 a a ktep müdürü M (A:· ri•inde el alnına götiinorek <".a· 
ler bile; 111,?rlı: • diye beni t~d· • zinin rene tazim edişi görüle. 
tinen) • Tu M t f Krm cek ..,ylendir ... 
ederken, onlar'ınal di;: İ· a. "" İşte lle han..ı cemiyete gir· 
mal, Mıutafı> J(e. elerini, İ.aınıı uk aek, b!lfailede bulun•an. kmıin 
ttlar. Ziraat ınakbıj n geziy ~ le temaHn.. Tlirk oldu"unu öğ 
yerini. aıri a. t1" a 1 • Fin :U,1 ° renince tellffuz ettiRi söz 
Her feyİ gösıerır~en lar Lauva; • • ~u•trKem,.f • dir. Sanki her 
diye iftihar edıyot de gÖnnü ~ ~urküml: Mu~t,.fa Kemaldir •. 
çiftlik sahibi gazete e~ açtı. y~: T:et. ~im her Türlt., şamildir. 
Cazi çiftliğinden bah~~dc traktör b~r~J~!n l\.!u•tafa Kemal İ•mİ 
nıında bulunan ııaz~ , öslerdim. i:UJtr:_ıç ulkelerde Ga:<İT>İn 
üzerinde Gazinin reomını g • · ·~ •m•unhaaır değil bir mille 
Bhim m.,mtekette de ad•':"I. Zt· tk•nb. 1' trıilletinln Aft~Ü •eref IA 

, • ı tb"k e ı ıyor. a ı ·ru tab" ' 
rli"~ • usuller! j d 1 dedinı. EJ. nin j,~kü ırle, TürL: milletJ. 
Bu ışı de Gazı bat a ı, h ke• tak Türk içt., •dı olmuştur.. Her 
den ele geçen gazetteye er. inizin Kemr· aJ'"r.en; bir Mu•taf• 
dl.rl<' ba•-ocr .,.,, tte her'' . · d -"~- _L: tanınıvor Bu a 

"""~ ·· • ıızm ın "'5Uua•r •• • 
bA~ınd .. bu aclbar:~.ııorml kenız diyor anlat için Yad tjjiri olduğunu 
için ne büvük a •Yar 1 tır, 1 · ~ erde yabanct 
lardı .. Çiftliklerde kahve ikraDIJll ar ':".a R•~elı "" oıılann ka. 
d zıbanenin batıra def fıuı•çındekı ( KeınA 1) • • , 
a~ "0

?'"a ya ııyortım. M~ktep mü ıihiı tesirini görmelidir'-•nın 
terıne ıınza a • - ( mart ay nd p · 
d .. ril M AbtUıen yenı Türk bunı• n ı a intanc1· 
~ ut"I · d ,...., yazıya bakarak: da .ili bir kanı',...lıl. b.,. v'Y• 
.a ı e yaz 15 • • d""'ke malllmd """ ftte bu da (}asının eoeri diyor.. lift tÇe • • ur. l!Canora 
M kt flarnıda talebeye ce- yablan bu İftif~4 çıkarken ..._ 

:'1 0"'111 •ındıiye öğretmişler· Türk· bepıi sorunca bır çoklarnıda,. 
anı e sun 1 9· b" . 1-' •u idi· ...... Mtı t f Keıı>" • ırer ırer tekrar a arz cevap • • ı urkiye 
...ı·" a ı" Yas• tahtasının Üzerine gilıvvetli bir devlet te~kilah 

'1Yol" 1ı"~·· "k haritada Türiı:iyevl ist" Bu ij!tişatın elebatıları o. 
açı an uyu ~d" · h ,. ı · K ı 
göatererek m~. ~rMızaAha~ veriyor. la•neral Va ~nıuh• ve b.~"°ı ad'!' 
(M ki 111iiclüt"U •. tınen şark iltı edenler atte ep oy e u-
d "lle . e!' ·- türkçeyı de billvor) tforlardı: - Memlekette kuy 

ı ennı ,,.... •t •· • ., • • b 
ve ııon eliı>İ Juıhn a. ı:zedrıkn~., gezdi vbir idare makın~~-'.!ilmaf".,'• 

k T .. kiye ancın e ı Türk üI c!ıranlann uzak goreu esr; 
r.:ıre ur · or ve T" k ..ı.. --L mili • k ı • • ;;.tet1Y Ur nıille- ,~ davraltlltllyou- ve etin 
t~i:":~f~5unu0 •. Y~~.miı nıilyona balini emniyetle buırlayabi~e 
yakın oldıığu"U "?.Y .~Yor. Bu bü- kudretli ve çelik bir el, enıım 
yük milletin en fbuKuk adanı, bu- .İnceli bir kafa aranıyor •. Bu· 
,.Ün dahi ~ıısta a eınat olduğu. ~a misal olarak Türkiyeyi ve 
~u ilave ecliY0~· •• b k önlendiren büyük Gaziyi göste-

Bu küçiik k~Yll'! ah a•ı, ecza- ~ .. ve: itte böyle olmalrytz, di· 
ha • b•ytanyeaı, aatahaneai, •lar 
1 nk~ği otobÜ• teşkilah, •u teai C~huri-t Tilrlı:" • • • e e .... , h ardır B l h - . ,,..... ıyeaınm ma ... 

MILL1YET 1 . ŞUBAT 
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Kız San'at 
Mektebi 

909 Müdürlüğünden: 
Mektebimiz sabt atölyelerin· lıtanbul üçüncü icra memurlutun 

dan: Bir borçdan dolayı satılınası de çabtmak üzere bir Dikit ve 
karargir olan bir adet Ojen Fori Biçki tefine ihtiyaç vardır. Ta
Marlıa El pidali makinesiyle 600 ki- lipler araımda Şubahn altıncı / 
lo 20,24 bontluk metbua hunıfah pazartesi günü 6-2·933 tarihin· 1 

7-2-933 tarihinde ve saat 13 te Bey- de imtihan yapılacaktır. lmti· 
oğlanda lıtildal caddesinde 48 No. bana girmek iıtqen)er daha er 
lu Papadoplu apartnnamnda sabla-
cafmdan talip olanlann mahalli vel isimlerini kaydettinnek ve / 
mezkiirda ha.zır bulunacak memuru- ıeraiti öğrenmek üzere Oskü
na müracat eylemeleri ve fula ma· dar'da imrahorda "Kız San'at 1 

lümat almak isteyenlerinde dairemi- Mektebine" müracaat etmeleri 
zin 932-4122 No.lu dosyasına miirıı- lbımdrr. 
caatları ilan olunur. 

1 1 stanbul Asliye mahkeme•İ birinci 
Ticaret dairesinden' 3 üncü kolordu 

Selinik Bankasına merhun olup ilanları 
mahkemece aatılma11 mukarrer 40 j '------------1 

sandık 930 senesi '°~.•~Ü afyon. ı ı K. O. kıt'a ve müesseııatr 
şubat 9~ çarşamba gunıı. ~ 14 ~e için pazarlıkla satırı alınacak o
satılaca;ından almak ıstiyenlenn lan 60 500 kilo samana verilen 
mezkür gün ve saatte latanbul Ti- I en 500' fiyatı komisyon::a paha 
caret ve zahire bonasında hazır bu- lı görüldüğünden ihalesi 8-2· 1 

lunmalan ilan olunur. 933 çartamba günü •aat 14 ıie 
------------- , tehir edilmittir. Taliplerin şart 
Devredilecek ihtira beratr / namesini g_:ö~e~ üze_r': heı- ~n , 

" Benzin veaaireden petrol nııu· ve pazarbga ıştırak ıçın o gım 
bunun iıtihıali aıneliyyeal hak.uıdaki ve vaktinden evvel komisyO<Dla 
ihtira için Sinai Umum müdiriyetin- müracaatları. (15) (339) 
den iatihoal edilmit olan 5 Nisan 1 )(. 1(. * 
1921 tarih ve 3189 numaralı ihtira ı üçüncü Muhabere alayı için i 
berah üzerindeki hukuk bu k...., a· pa-zarlıkla talim w terbiye mal 1 

here devir veya ferağ olunacafmdan zemeai aatrn alınacaktır. ihale 1 
bu hususta fazla malllmat edinmek ai 6 Şubat 933 pazartesi günü 
İateyenlerin latanbul'da, Bahçebpa' ıaat 14 tedir. Taliplerin listeyi 
da T., Hanında 43-48 numaralarda görmek üzere her gün ve pşzar 
kain vekili H. W. STOCK Efauli. lığa ittirak içi.n o gün ve vaktin 
ye müracat etmeleri ilan olunur. den evvel Fmdıkb'cl'a Kolordu 

Satmalma Komisyonıma mü· 
ZAYi - 435 numerolu ı.u- ncaatlan. (16) (411) 

ile gelip 741 nımıerolu beyaıınamo- J -------------

den müfrez 7400 gram beyaz top- , 
rağm 1-11-32 tarihinde Sirkeci Güm 
riiğünden alınan ordinosu harikte 
zayi olup yenisi çıkanlacafmdan es-
kisinin hülnnü voktur. 

Kıızes ve Şürek&n. 

Askeri fabrika
lar ilAnları 

Askeri San'atlar mektebi ta· 
lebesi için Mayıs 933 gayesine 

Yedinci icra memurluğundan• Bir kadar 20400 kilo elanek alma· 
borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev caktrr. Talip olanlar fartname 
tilmeal mukarrer bir adet Hal.den- yi görmek ü:zere Pazartesi ve 
berg marka otomatik Pedal maldna· 1 Perşembe günleri ve münakasa 
ıile yİne bir adet Aristorı Elka mar- ya girmek için 23·2·933 Pertem 
kıılı ntoınatik pedal ınakinalan 6-2- be günü T opbaned Eıki Sair 
933 pazartesi günü saat ıo dan iti- pazarında Aıkeri fabrikalar 
be.ren Galatada Tünel c:lvarında Bil- yollama binasrncla mülefekldl 
lur sokak Gül Kamanto hanında a- satın alma komisyonuna müra 
çık arttmna sııretile sahlacağından caat ve 123 liradan ibaret mu
taliplerin mahallinde hazır buluna- vakkat teminatlannm Beyoğlu 
eak meınııruna müracaatları ilıin olu Mal Müdürlüğüne veyahut O· 

çünıcü Kolordu mes'ul Muhasip 
liğine teslim eylemeleri ililııı o-

nur. 

Göz Hekimi 
~ Süleyman ŞükrO 

Birinci sınıt mOtehassıe 

( Babıall) Ankara caddesi No.60 
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lunur. (409) 

HERKt:.S 

SARI ZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Bursa ambarlarındaki takriben (700,000) kilo ma
mul yaprak tütünün Mudanya tarikile lstanbul'a nakli 1 

pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu miktar inüp çıkabilir. 
Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 

İ§tirak etmek üzere (% 7,5) teminatlarını hamilen 

(4-2-933) cumartesi giinü saat (15) te Galatada Mii

bayaa komisyonuna müracaatları. (269). 

Gedikpaşa'da Jandarma sabo 1 

alına komisyanu riyasetinden: ! 
.. 19 İkinci kanun 933 tarihinde yapılan kapalı zarf : 

ınuhakasasmda verilen fiatı pahalı görüldüğünden pa- 1 

zar ~satın alınacak on bin çift yerli san kunduranın 
paz"i!gı 5 Şubat 933 pazar giinü saat on bqten on al
tıya. ~ar Yapılacaktır. Taliplerin nümune ve tartna 

m~eyı ~o~ek için her gün ve pazarlığa ittirak için mez 

kiikor ~un muayyen saatlerinrle teminatlarile beraber 
mısyona miiracaatlan. (346) 

•atı ve ili d : k un ar epvı vaziyeti ecnebi ülkelerinde 
hl\lk tıı~"fın ao ıır et 'Ve eahanzim luavvuruınuzdan çok daha 
ıarzmcls. Y".P1'1m~,, hda!k

1 
1~ ~olaylıbvvetlidir. Fakat, itiraf edelim 

1 •t de•• emın e ı ınntir ı b" daha bu fır a i•tı " k". .. d . • · · ız saltan bu bvvet 
( p;..pııla) oyun e kagıt ve ka varlıktan değil ki • t'f d tm" 

Verem (";/;jtüsl_eri zıyıt ola.nlardaki oksüruklere büyük ehemmiyet 
' rmelıdlr. KAT'RAN HAKKI ~:KREM tehlikenin önünegcçer. 

f brikasını gezerken fab ., • "f ıa ı a e e •· 
lon " .. h d • ( n: o ruz, Hti ade yollarını daha arat 
oabibi "'". en ". ~l!lnMerug) rITTTitıyoruz bile .. 
berlik edıycr. Bızun memlekel Mehmet Sadık 

!IS8 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Sirketinden: 

A lpullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndun kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: an bul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telef on: 
24470-79 

TERMOJEN 
(THERMOGENE) 
OKSOROK. BRONŞiT, BOGAZ RAHATSIZ· 

LIKLARI vesaire ıribi cıbazı teneffüsinin bütün ib
tilatabnda ve ZATOLCENP, BEL AGRILARI 
(LUMBAGO) BOYUN AGRILARI vesaire cibi 
bütün nevraljik ve Romatmı. ağnlannda pyanı 

taniyedir. Basit, t.1İz ve iktisadt bir tedbiri ta· 
6dir. "Alet oaçan Piyero" reami bütün kutulann 
arlrasında bulunmalıdır. Her eczanede sııtdır. • 
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inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Bedelleri (13502) numaralı kararname ahkamı 

7 -
SEYR1SEFA1N I 

r--te~e:ı acenta: {'...,Jatıı Köpı-UJ.ı,ı il 

2362 . • Şube A. Sirkec:i l\.lühiird;ır za 1 
de H8 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 

''ANKARA,, r 
1 Şubat çarşam!: a 18 de .,. 

Galata nhtımından kalkar. ~ 
Dönüşte Tireboluya da uğ· u• 
ranılır. 

1!11 ....................... ;. 
Naim Vapur İd.•reai •• 

ADANA ,. 
Vapuru 2 Şubat perteınb~ "'" 

ııünü saat 18 de Sirkeci rıhtı- ıq 
ımmdan hareketle doğru Ça· 
nakkale, lzmir Antalya, Mer
sin. Payaa ve lskenderon için • 
yolcu Ye 91yayı ticariye alarak 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafailat için; Galata, Güm-
rük ka11wnda Site Fransez or. 
Han No. 12 yazıhanesine miı· ·il. 

racaat. Tel; 41041. a· 

95 
ıa· 

n! 
mi 

İ•L Mr. Kumandanh~ı .,. 

"" Satuıalma kom. ilan 101.,.ı ı.a 

Maltepe Askeri Lisesi ihtı ık 
yacı için 400 soba çerçevesin •i· 
çelik tel açık münakasa s ·rel ey 

j le yaptırılacaktır. Münakasas 

1

4 / 2/ 933 cumartesi günü aa m 
14.30 da Tophanede Merke •İt 

İn 
Kumandanlığı Satınalma kıı ._, 

/ misyonunda icra kılın3.caktn 
hteklilerin şartname ve nüm 
nesini görmek için sabah saıı 
9 dan 10 a kadar her gün v ııı; 
mqnakasasma girişecekle · &• 
belli vaktinde komisyonda ha en 
zır bulunmaları. (432) \171 •· 

• * * 
1500 Karnabahar , 
3000 Kereviz ı? 
Harbiye mektt:bi ihtiyacr • ılı 

cin yukarıda yazılı iki kaleiı: ,., 
;ebze pazarlıkla satın alına.ta le, 
trr. Pazarlığı 2·2·933 peı ~em:ı- •r, 
günü saat 11 de Top an d. 
Merkez kumandanlığı satı a 
ma komisyonunda icra kılın 
caktrr. İsteklilerin be.ili vaktiı 
de komisyonda hazır bu!un-nı 
lal'I. ( 463 ) ( 402 

g.! 

... 
k 

"" ti 
·l' .':! Jf. ta 

1 
Kuleli Askeri Lisesi icin 250 :k 

. çift tire çorap pazarlıkla ıatı 8 
abnacaktır. Pazarlığı 10·2·93 .;. 

1 cumartesi günü saat 11 ıl.e TO.T e 
hanede Merkez Kumandanlıi ıu 

ı Satmalma K~misyonunda icr 
kılmacaktıl'. isteklilerin izahc' ! 

1 almak ve örneğini gönnek içi : 
her güıı ve pazarlığa gİfişecel 
h~rin belli vaktinde komisyonq 1 

/ hazırbulun'!'al~rı.J468) (4l'ı:: •• 
1 K 1 1. A k A L" . "h . .zrm 

1 
u e ı s erı ıse11 ı tıy ~sile 

için 5000 kitap ciltlendirilecı"'1uı. 
tir. Pazarlığı 10-2·933 cuma.1 ~ 
si günü saat 10 da Tophantcl• • ! 
Merkez Kumandanlığı Satın/""* i 
ma Komisyonunda İcra kılın 
caktır. İsteklilerin izahat alma_~ 
için her gün ve pazarlığa gin ~ 
ceklerin belli vaktinde komi 
yonda hazır bulunmalan. 

1 (469) (4t--
I -. " .. 

Dikim Evi ihtiyacı için 813 
metre çuha pazarlrkla satın 
lmacaktır. Pazarlığı 8-2·93 
çal'§amba günü saat 10 da Tıı 
hanede Merkez Kumandanlı 
satnıalma komisyonunda İc• 
kıimacaktrr. Taliplerin şart 
mesini görmek için her gfüı 
pazarlığa girişeceklerin bel 
vakitte komisyonda hazır 

i lunmalan. (466) (41 
• • • 

Y eıi.lköy Hava müfrezesi 
çin bir adet saka arabası paz 
Irkla satrn alınacaktır. Paza ~ 
lığı 8·2·933 Ç&r§amba günü s 
at 11 de Tophaned.e Merkez 
satınalma komisyonunda i 
kılınacaktır. Tal iplerin şart 
mesini görmek için her g:~~i1 
ve pazarlığa giritecekler;n b( 
li vakitte komisyonda hazır W.~=11 
lunmalarr. (465) (41 

TO llTllW 
Yalova malınüdürlüğünden: 
Ylalovanm Samanlı köyünde ve hannanlar mevkün. 

de kain 2400 lira muhammen lcıyrnetJi 150 dönümlük 

bir kıt'a tarlanın 19-1-933 tarihinden itibaren 20 gÜn 

müddetle müzayedeye çıkarı:lmqtır. 13-2-933 tarihine 

ınüsaclif per~embe günü saat 16 da ihale edileceği ilin 
olunur. (400~ 

dairesinde tediye olunmak üzere tarlname ve nümu- Bayram müuasebetile bir_....::&, 

nesine tevfikan (1,500,000) adet Mantar almacaktır. ı gün teehhürle yarın intişar'--ıırı 
Ancak İspanya malı Mantarlar takasa tabi değildir. I .,.. edecektir. çtndf 

Ankara ... addesı aloğlu yokuşu No. 42 

911 

Taliplerin nümwıe ve prtnameleri gÖrdükten sonra lJlllr· 
p~arhğa İttirak etmek.~?r~ o/0 7,5 teminatlarını ha- Dr. A. KUTiEl:Belhl,, 
milen 6-2-933 pazıartesı gunu saat 15 te Galatada Alun K -•·· B-· k · fı J 

k . . arcus.oy ore çı rıaı s1rns.ına.a Satım omısyonuna müracaatları. (307) 11 
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1 

Bir 
Kum ara 
Alınız. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
mkıı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

K~adebaşmda Kalenderhane mahallesinde 
0 1 lsb Konak enkazı: Teminat 240 Lira. 
lar de §ehzadebaşmda Kalender hane mahallesinde 
an eve hane enkazı: Teminat 90 Lira. 
r cP•11Kartalda İpek fabrikasında mevcut makine ve teferrua-
i ~ l T. 645L' deıfeclo tı : emınat , ıra. 
nuıe,ı5u1tanahmette San'atlar mektebinde mevcut kereste 
H "!et ve kiremit: Teminat yüzde yedi buçuk. 
y~libey köyiinde tekke binasının harap lasmı: Teminat 

n"an 28,5 Lira. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 

Tasarruf, 
Ve 

Dirlik 
Düzenlik 

Her gün 
Biraz Para 
Biriktiriniz! 

~·; .. 

e atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

aleti Satı •• ıa.&,l.Ul.Q 
Komisyonundan: 

75 makash~925 adet meşe trav~rs kapalı zarf usu· 
lile münakasa'Y:eonulmuııtur. 

Münakasa 12-933 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Nafıa Veieti Mubayaa Komisyonunda icra edi
lecektir. 

. Taliplerin n\yyen gün ve saatten cari seneye ait 
Tıcaret Odası V,kaları ve teminatı muvakkat 'l b' 
ı .kt k · e ı e ır-
1 e c;>mısyoDl\uracaat etmeleri laznndır. 

Talıpler bu lu.staki şartnameleri Ankara'd N f' 
V ı.~1 "L a aıa 

e1U1 etı evazıMüdürlüğünden İstanbul'da H . ım~~ Yukarda yazılı mahallerin enkaz ve Sa.İre satılmak ı 
u Bizere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartna-
thlfnliue almak üzere her giin Levazım müdürlüğüne müra- 1 

ın e::; ~t etmeli, müzayedeye gİnnek için de teminat mak
i fa 2 >UZ veya mektubu ile teklif mektubunuzu 20-2-933 pa
ıl~rtesi günü saat on beşe kadar daimi encümene verme-

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

darpaşa'da Limı(şleri Müdürlüğünden iki lira;~. 
kabilinde tedaril+Jebilirler. (287), 

935 

ettPjdirler. (418). ------------~eF' 
&etu 'J 

U--yolu 
+f/[lap 
~u. 

'f; 11511: •• 
4 

Jııp 

Ellonl 
5 

btpteli 
larıece 

Merhum 
Muallim M1.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~erl N. ~ASSON)un 
İDEAL B··Ro 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

, __ m::ıııı 

Tcıyyare 
Her Müesseseye Elverişlidir. 

Adres: ANKARA Caddesi Piytngosu Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

MİLLİYET Kitap Kısmı 14. cü ~rtip BaşJıyor 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 t. ci K~de 11 Şubat 

. ~ . .. ' 
.,6 .._ ______ .... ______ ;... ____ _. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~2 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herııün öğleden 

oonra saat (2,30 dan 5e.; kadar la
tanbulda Divanyolunda 118 r.uma· 
calı hususi dairesinde dahill haıta· 
Iıldan muayene ve tedavi eder. T e
lefon: lıtanbul 22398. 

904 

Darülfünun mubayaat komisyonundan·. 1 DevHe ~ Oemil'ları idaresi ilan lar' 
25-1-933 Çarşamba günü Tıp Fakültesinin al~ • 

ikinci altı aylık yaş sepze mün'akasasma talip zuhur ey- 150 adet vagon ö~tÜınünakasası 13.3.933 tarihinde 
lemediğinden münakasa ve ihale kanununun olbaptaki Ankarada Devlet Deı;nırycıJ,ıetme umum mildilrlil;;.ı:nde ya-
mevaddı mahsusasma tevfikan 1 Şubat 933 tarihine ı ktı F l tafsilit J 5

w b P1 aca r. az a :ra ve Haydarpaşa veznelerinde 
müsadif Çarşam a günü ihalei katiyesi icra lalınmak beşer liraya ıahlmakta ol..artnamelerde yuılıdır. (366) 
Üzere tekrar aleni münakasaya vazedilıniıı olmakla ta-
lip olanların mezkiir günde teminatlarile birlikte saat --:-~--:-:--:---:--·--------_..:94:.:,1 
14 de mülga Harbiye Nezarf!tİ binaıın.da Darülfünun Loko~otif, alev, dumaı regtUatlSr borulanmn kapalı 
Mubayaat Komisyonuna müracatlan ilan olunur. zarfla münakasall 13 ma~ pazartesi gilnü 1aat 15 de 

(404) İdare merkezinde yapılacalTnfsilit Ankara Ye Haydar-
D İ ş t a b İ b i ::] pap veznelerinde beşer li 1ablan ıartaamelorde yazı-

U S TA FA Z EK 1 !!!im---• Dr. ARA NISANYAN ----• lıdır. (365) 
Muayenehane : Beyoğlu Tokatliyan oteli yanmda mektep sokak 35 No. lı muay<>- 940 

küdar Atlama latı, No 53 nehanesinde hastalarını sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"'!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!-"""'!""!""'~..,..'!!!'!!!~!"""!!!!"""'!!! 
eder. Telefon 40843 - -

377 MİLLiYET MATBAASI 
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