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NUSHASI S KURUŞTUR 

Alman yada 
Faşizm Yeni Kontenjan 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Altı Aylık Olacak 
Hitler'in yirmi ırünlük ida

'eai göstermiştir ki ııeçen ayın 
IOnuncu günü Almanyada ~
kua gelen tebeddül alelade bır 
hiik\ımet deği,mesinden ibaret 
değildir. Hitler'in işbatına ge
liti belki bir rejim değİfmeıi 
kadar tümullü ve ehemmiyetli 
bir hadisedir. Hitler, Fatist ve 
ihtilalci prensipleri terviç e
derken, kanuni usuller ile ikti
~ara geçmek istemesini zif te
l~j edenler bulunmuştu. 
Milli Sosyalist liderinin iktida
l'l geçmezden evvelki siyaıeti
llİ :zayıf bulanlar, her h.al~e 
başvekil olduktan sonrakı u
lascti hakkında ayni fikri bes
li~mezler. 

Bütçe marta kadar 
hazır bulunacak 

, Gazi Hz. ' Halkevi şenliği Hüküm milletin irade
ISTANBUL, 19 A. A.

Reisicümhur Hz. bugün 
Dolmabahçedeki dairele
rinden bir tarala aynlma· 

Bugün Heyeti Vekilede bütçe lıliıiııi"'' ... ''"-r".,.-· _ .... _ .. 
ve kontenjan işleri görüşülecek Meclis Reisi 

ANKARA, 19 (Telefon!•)_· p H itti 
Heyeti Vekilenin dünkü .'çtı· .-- Kft.zım f• z. 1 
maında 933 bütçesi üzerınde • Büyük Millet Meclj~i Reisi 
bazı müzakerat cereyan etmit Kazım Pt. Hz. dün Do]mabah· 
tir. Maliye Vekiletince kinu- çe sarayına giderek Ankaray'! 
nusani nihayetine kadar sekiz gideceklerinden dolayı Gazı 

Hitler kabinesini tetkil et
likten sonra sanki hükumet 
darbesile iktidara gelmit gibi 
İcraata başlamıştır. Evveli~
llıan Meclisini, sonra da Pr~•-. 
Ya diyetini dağıtarak . ~er ikı 
ıneclis için 5 martta ıntıhabat 
Yapılmasını kararlaşt.ır~~şt.ır • 
Sonra her iki idaredekı muhım 
ınemurları değiştirerek yerle
rine doğrudan doğruya fırka
sına mensup adamlar tayin et
ıniştir. 

aylık tahsilat yekiinları ve ge- Hz. ne arzı veda etmi,tir. 
çen sene gene bu zamanlarda- Meclis Reisimiz, dün akşam 
ki mali vaziyeti bildiren ra- ki trenle Ankaraya avdet eyle-
kamlar Başvekalete verilmit mif, Haydarpafa istasyonunda 
ve Heyeti Vekilede yeni seııe Reisicümhur Hz. namına ser-
varidat bütçesinin ne olabilece yaver Celil Beyle Vali Muhid-
ği hakkında müdavelei efkar din Bey, tehrimizde. bulunan 
edilmi, tir. bazı mebuslar ve erkaıiı mahal 

Vekaletlerin masraf bütçe
lerinin henüz hepsi Maliye Ve 
ki.letine verilmit değildir. Ek
sik kalanlar ise bugünlerde 
gönderilecektir. 

liye tarafından tefyi edilmitler 
dir. 

Tahkikahma nazaran sekiz 
aylık tahsilat yekunu hazirana 
kadar tahmin edilen varidatın 
tutulabileceğine kanaat vere-

cek mahiyettedir. 
Kontenjan 

Yarın Heyeti Vekile topla
narak yeni kontenjan kararna
mesini ve merbut listeleri rnü. 
zakere edecek ve bütçenin u
mumi ve anahatları hakkında 
bazı kararlar verecektir. Bu 
karar ve direktiflere göre Ma
liye Vekıileti 933 bütçe projeai 
ni hazırlıyacaktır. 

Maliye VeRlll A.bdlllha/lk B. 

Yeni kontenjan listeleri V«" 

kararname bugün lktısat Veki 
li Mahmut Celal Beyin evinde 
toplanan lktısat Vekaleti erka
nı tarafından tetkik edilmi,tir. 

Meclis, 1 martta açılacakhr. 

• 
IST ANBUL, 19. A. A. -

8. M. Meclisi Reisi K«zım Pa
şa Hazretleri bu aktamki 
17,40 trenile Ankaraya dön
mü,lerdir. 

Meclis Reisimiz Haydarpa
şa istasyonunda Reiıicümhur 
Hazretleri namına Bat yaver
leri Celal Beyle bir çok mebus
lar, vali, kolordu kumandanı, 
C. H. F. erkanı tarafından o
ğurlanmıştır. 

Mali sene 

Gerçi şimdiki Hitler kabine
sinde Milli sosyalistler ekalli· 
Yettedir. Fakat mühim nazırlık 
lar bunların ellerindedir. Ge
rek lmperatorluk Dahiliye Na
lırı F rick ve !'erek Prusya Da
hiliye Nazırı Göring Hitler fır
kası mensuplarıdır. Bu iki Da
hiliye Nazırı Almanyanın inzi
bat ta5kilitını, Hitlerle,tirmiş
tir. Diğer taraftan fırkanın hu
susi askeri tetkilatı da devlet
leştiriliyor. Pnisya Dahiliye 
Nazırı Göring, bu teşkilata si
lah dağıhlmasrnı emretmittir. 
8rüning'in dağıtmak İstediği 
~kilit •imdi Almanyada ;,,~;. 
lı&hn muhafazası için polise 
llıııavin knvvet olarak kullanı
l..caktır. Hitler te,kilatının 
devletleştirilmesi, devlet tetki
~ da Hitlerlettirilmesi, 
fasist devlet sisteminin husu
siyetlerinden biridir. Binaena
leyh artık Almanyada fa,izm 
ne zaman teessüs edecek diye 
aua) sormak abestir. Hakikat 

Yeni bütçenin Heyeti Veki
lede müzakeresi bir marta ka
dar ikmal edilmit olacaktır. 

Sipari,lerinde ve muameli. 
tında güçlüğü haaebile tücca
nn vaki müracaatları üzerine 
yeni listelerin altı aylık olarak 
netri kuvvetle muhtemeldir. 

Mahmut Celal Bey henüz 
bu hususta karar verilmediğini 
fakat bu hususun derpİf edildi
ğini söyleınittir. 

Haziran yerine nisan 

Altı a11lık llsfeler 
ANKARA, 19 (Telefonla) • 

Alınacak makineler 
~~.ı.:r ;~!;:~ı,~ri ku~:ıı:;:::;:. Şerif B.in riyasetindeki heyet 

Hitler Almanyanm mukad- h ft R •d• 
derahna vazıyet ettikten sonra a aya usyaya gı ıyor 
Hindenburg'tan bahsedilme- yete sabık Sanayi umum mildil 
meğe baoladı. Brüning i•ba,ın- rü Şerif Bey riyaset etmekte-
dan çekildilti gündenberi, Al- dir. 
manvanın idare•inde Cümhur Şerif Bey Batvekil ismet Pa 
Reisinin fevkalade salahiyetle- f& Hz.nin son Rusya seyahatin 
ri birinci derecede' ehemmi....,ti de kendilerine refakat eden 
hı.izdi. Kanunlar bu salibi- mutahasaıslar meyanında bu-
Y~e ist:nat eder"'k yapdıvor. lunmakta idi. 
A1eclis Cümhur Rei•İ tarafın- Heyetin diğer azalan Fesha 
~ da~ıtılıvor. HükOmetler ne fabrikası müdürü Şevket 
lfiııdenburıı:'un itim"dile dil•Ü· Turgut ve Ki.mil Beylerdir. 
~ot 'Ve kalkıyordu. Hitler'in ik- Heyetin Rusyada ne kadar 
tide.ra ıreçmeıile Hindenburıı: kalacağı henüz ma)Qm değil-
l!Qllci nlj\na cekilmi• vörünü- dir. Heyet memleketimizde ku 
)<1r, Fnhakika hali hükmen rulacak fabrikalar için Anado 
.~İtler Cümhur R.,iıinin itima· !uda seyahat yaparak ihtiyacı 

'lla dA.vanarak iktidarda kalı- tespit eden Rus • Türk müta-
)or. Fakat filen vaziyetin hasıra heyetinin hazırlamıt ol-
lıöyle olmadığıTia •ilı;>he yok- Şerif Bey duğu ve HükUınetçe teıpit edi 
lıır. H;tler'in, Briining. Panen Rusyadan hükumetimizin len liste dahilinde Ruıyada ica 1 

;.e S.,hleirher ııihi Ciinthur kredi ile ınübayaa edeceği ma beden makineleri seçecektir. 
eiainin hir i~aretile Alman- kinelerin tefrik ve nakli itine Muhtelif sanayi tubelerinde 

)annı mııkad,l .. ~,.tını terk .. de- nezaret edecek mütehasaıs he.' kullanılacak olan bu makinele 
Cefine kimse ihtimal vermiyor.! yet önümüzdeki hafta tehri-1 rin tefriki için Rusyanm bir 

liitler bir taraftan vaziyeti- mizden Rusyaya hareket ede- çok sanayi tehirlerine gitmek 1 

1 takviye etmekte. diifer ta- ce tır. azım gelecektır. ıı· k . ı· . 1 

'•ftan da S mart intihabah için Rusyaya gide~.ek ola'?' he- Heyet reisi Şerif Bey hafta 
~-~lanm,.lrt,..J•- J:',.kat inti- yet üç ki,iden murekeptır. He sonunda tehrimize gelecektir. j 

11 
abatın neticesi fırkası aleyh: . 

ti e tecelli edecek olursa, bu ne
d Cey~ tabi olmıyar,.«ını ,imdi
k;n ılan etmiıtir. Hitler diyor 
~ millet bize itimat eder de 

e seriveti veriro... ıüııtünü is
~t ~!•olur. Fakat bu ekse-

'Vetı bıze temin etmezse 0 
lıalde ne yapbltını bilmediı?i 
..,bit olacağından •-yet alb-
11"- alınması İcap edecektir. 
~itler bunu intihabatta kay. 
":'lsek te Almanyanın harabi
t•ııe meydan vermemek için ı, 
llaıntlan çekilmiye<'eifiz ıö,.fe

İ!e ifade etmistir. Yani intiha
lf·tnı nPticesi ne olursa olsun, 
re.'tler Almanyanın mıikadde
ti bnı terketmek istemivecek
.;·. Runun içindir ki 5 mart 
t ~.habatı Hitler idn bir "y3z1 .:,:rse sen kaybedersin, tu~a 
"-. ~ ben ka71lnırım" oyunu

nzemeğe batladı. 

Bursa mevkufları 
Zile kaymakamı azledildi 

Bandırmada bir yobaz mahkftnı oldu, 
Bursada da muhakeme yakında haılıyor 

BURSA, 19 (Telefonla) -, Muhakemesine de derhal ba.t
Buna maznunlarına ait evra- landı. Dünkü gün muhakeme 
km müıtantiklikçe tetkikine salonu çok kalabalık idi.Muha 1 

devam edilmektedir. Muhake- keme bir celsede hitam buldu. 
melere yakında başlanacak- Müddeiumumi iddiasını ıerdet 
tır. ti,, tahitler dinlendi, (163) ün 1 

Bandırmada bir cü madde mucibince ceza11 ta-

hk lep edildi. Heyeti hakime uzun 
ma ftmiyet bir müzakereden sonra Musta 

Bandırmadan yazılıyor: - fa ustanın halkı dini alet ede- I 
On gün kadar evvel burada ke rek te,vik ettiğinden bir sene 
bapçı Mustafa usta namında mahkumiyetine ve o kadar da ı 
birisi Türkçe ezanın aleyhinde emniyeti umumiye nezareti al-

Öğrendiğimize göre önümüz 
deki seneden itibaren mali se
ne batlangıcınm haziran ayın
dan nisan ayına taı.Tili için bü 
yük bir temayül vardır. Alaka
dar makamat bu hususta bazı 
tetkikat yapmaktadırlar. Bir 
kaç zaman evvel mali ıenebatı 
gene nisandan itibar ediliyor
du. O vakit görülen lüzum üze
rine haziran ayına çevrilmitti. 
Fakat geçen bu zaman zarfın
da tatbikat istenilen müspet ne 
ticeyi vermemittir. inşaat, ta
mirat, taahhüdat gibi mühim 
faaliyetlere daha ziyade imkan 
verebilmek için mali senebaşı
nm gene nisandan itibar edil
mesine zaruret görülmektedir. 

Ankaralının 
Defteri 

Mlllt mücadele 
Günlerine 
Ait hatıralar 

Herkesin büyük bir al&. 
ka ve heyecan ile takip e
deceği bu hatırah pek ya
kında neşre başlıyacağız. 
Milli mücadelenin ve T. B. 
Millet Meclisi Hükunıeti
nin ilk devirlerini salahi
yetle anlatan ve aydınla
tan bu hatıraların eh.,:n
miyetine işaret için bazı 
pasajlarının başlrklarıw 
dercediyoruz: 

Konyalı Vehpi Hoca -
Millet Mecli.i kanan ya. 
pamaz mı? - içki Yastık 
olacak - Vekiller araba
ya binmeli mi? - Garp 
cephesinde anarfİI - Ser
gerde karılqler - Ali Ke
malin dedikleri -Muata
la Kemalin likrl - Zor
balar .altanatına yer 
yak! - lamel Bey (P,.) 
cephe kumandam - Ho
calann terörü - Muatala 
Kemal P,. ne demek uti
yor? - Caler Tayyar B • 
esir ml oldu? 

Pek yakında 

Cuma günü yapı
lacak merasim siyle mefsuhtur! 

,Halkın intihabına hürmet lazım 
!Eğer intihap tecdit edilmiyecek•e, Türk 
1 milleti de Nazire H.ı güzel tanımıyacnk 

Güzellik müsabakasının sa
kat tarafları bütün açıklığı ile 
meydana çıkh. Bir gun evvel 
Feriha Hanımın 12 rey alabil
diği ilan edilmişken ertesi gün 

ı 13 reymif diye tashih ediliyor; 

--Hamit Bey 

Halkevlerinin birinci yıldö
nümü önümüzdeki cuma günü 
büyük merasimle tesit edilecek 
tir. İstanbul Halkevi bu hu
sustaki merasim programını 
tespit etmi~tir. Dün kendisile 
görü,en bir muharririmize Hal
kevi Reisi Hamit Bey şu iza
hatı vermi,tir: 

- Memleketin her tarafın
da olduğu gibi l•tanbul Halke
vi de birinci yıldönümünü cu
ma günü teıit edecektir. Mera· 
sim programını tespit eden ko
misyon mesaisini ikmal etmiş
tir. Cuma günü merasim hem 
Halkevinin Cığaloğlundaki 
merkezinde yapılacak, hem de 
Alaykö,kündeki Güzel Sanat
lar fubesinde yapılacaktır. 

"Merkez binadaki merasi
me saat 2 de ba,lanacaktır. Bu 
radaki meruime . ııeleceklerin 
sahıslara mahsus davetiye sa
hibi olması lazımdır. Alayköş
kündeki. merMime ıerbeot da
vetive ile gidilebilir. Merkez bi 
nada merasime l•tiklAI mar•ı 
ile bqlanacakttr. istiklal mar
•mdan sonra radvo vasıta•ile 
Ankara Halkevinde yapılan 
merasimde Recep Beyefendi
nin ve diğer hatiplerin nuhıkla 
rı dinlenecektir. Ru nuhıklar 
bitikten sonra Halkevi Reisi st· 

fatile ben bir nuhık aöyliyece
ğim. Bu nutukta Halkevinin hir 
senelik faaliyeti. önümüzdeki 
sene içinde yapılacak i,ler an
lahlacaktır. Sonra ,ehir namı
na Vali ve Belerliye Reisi Mu
hiddin Bey, fırka namma da 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

• 
içtima var! 

Gayrimübadiller 
bugün toplanıyor 
Gayrlmübadiller f...ıa.llde lıonc· 

real, bagiin saat 14 te Halkevinde 
toplanacakbr. Ce 
çen hafta, elu&
riyet olmadığın
dan toplanamiya.n 
kongre bugün 
kaç aza bulunur-
18 bulunıun a
çılacaktır .1 ki gün 
evvelki gazeteler
de il&nlan aruın· 
da (ikinci seri bo 
nolanm al.,alr ;,... 
tiyen gayrİmüb.
dıllerin 20 ıubat 

1 

Hüseyin B. pazarteai günü 
aaat 14 te Halke

vlndekl konlr"'ye gelmeleri) yolun
da bir ilin vardı. Gayrimübadiller 
cemiveti idare heyetince, bu ilanın 
hiç bir aalô.lıiyeti olmiyan biriıi tara
lmdan verilmiş olduğunu ve keyfi
yeti tahkik f'tmekte bulunduğunu 
aöylenmekteclir. Yeni bono lıtenme
ıi için hükumet nezdinde t.ı>büaat 
icra11 e.aıen ıeçen kongrede brar
latbfı için bu meaelenin buıı;iln tek
rar görüıülmiyecetl beyan eclilmelı
tedir. Bugiin yeni bono Yerilmesi ;. 
çin Ankan'ya gldecdr heyetin 1eÇ11-
meai idare heyetince teklif eclilecelı:
tİı'. lc!anı heyeti bu he\'et için ....,.... 
zet ıröatf'nlliyec:,.ktir Bir lnınn PY· 
rimübadiTier Ankara,.. gönden1ecek 
heyete Şefik, Hasan Veaaaf, eakl Va
lı1erden Hüınil, Kanlab Hiiııeyln 

1 B. !erin lntlhabnu teklif• bazırlan.. 

l 
nntlardır. 

Bugiin bazı gayrlmübadillerde, ye 
niden verilmeai iıtenecek bonoların, 

1 
gayrimübadillerin mütebaki bütün 
iıtihkakları niıbetinde olmaaı, bono

' lann faizli vadeli ve borsada tedavül 
etmek üzere verilmeai için .tetebbü· 

bir gün evvel Hakem Heyrti 
Reisi Vali Muhiddin Beyin Na 
zire Hanıma rey verdiği ilan e
dildiği halde, aksi meydana çı· 
karılınca Feriha Hanıma rey 
verdiği bin bir teville itiraf olu 
nuyor; bütün matbuat müsaba
kanın yolsuz taraflarını sütun
lar dolusu teşhir ediyor; halk 
ve nihayet birçok hakemler in
tihabın yenilenmesini istiyor. 
Bütün bunlara rağmen müsaba 
kayı tertip eden refikimiz: 

- Hayır, diyor, intihap yo
lunda yapılmı,tır. Nazire Ha
nım kraliçedir! 

Umumi kanaate kar•• bu ıs
rarın er geç beyhude olduğu an 
la,ılacağı, nihayet akliselimin 
galebe çalarak intihabın tec
dit edileceği, edilmese bile bu 
kraliçeliifin hiç bir itimat ve 
kıymet ifadesine istinat etmiye 
ceği ıerdolunmaktadır. 

Müsabaka etrafında devam 
eden münaka,alara nazaran, 
Şitlide seçmeden bir kaç gün 
evvel yapılan ve hakemlerle 
tertip heyetinden bazılarının 
bulundukları bir içtimada, Na 
zire Hanımın birinciliife intiha 
hı kararlaşhnlmı~hr. Müsaba
kadan evvel Şitlide bir çay zi
yafeti verildiğini ve bu ziyafet-

Türk mill.,tinin ııe Türk .,fkarı 
umumiyesinin ııüzeli Feriha Ha 

nımrn en yeni bir re•mİ 

te bulunanların isimlerini ha
ber verebileceğini (Akşam) 
refikimiz yazıyor. Bu İçtima 
dan sonra Nazire Hanımın kra 
!içe intihap edileceğine emni
yet hasıl ettiği ve o kadar, ki! 

(Devamı 6 r.cı sahifede) 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
ANKARA, 19 ( A.A.) - Türk 

Dili Tetkik Cemiyetinden ı 
TÜTk Dili Tetkik Cemiyeti Umu 

mi Merkez heyeti Umumi KB.tip Ve 
kili Celal Sahir Beyin reiıliği altın
da toplanmıı, Viliyetlerden gelen ve 
Derleme faaliyetlerine ait malumat 
Yeren kağıtlar birer birer gözden ge 
çirilerek icabeden kararlar verilmiı, 
Drrleme fitlerinde açılan hanelerin 
tarifeler daireainde doldurulmıyanla
nna rast gelindiğinden fitlerin bü
tün hanelerinin defterin batındaki ta 
rifelere göre doldurulmuı lüzumu
nun bütün vilayetlere tamimi de ay 
nca luırala9bnlmııtır. 

Umumi Merkez Heyeti Çar..,.... 
ba giinü aaat 17 de tekrar topı.
caktır. 

Dün IGfat l.atılah kolunun 11tılab 
ınerkai de toplanmıttır. Bu merkez 
de fİmcliye karar aeçilmit olan 13 ih 
tiau bölüğünün reisleri hazır bulun 
D1Uf, kolun batı Celal Sahir Bey top 
lamnaya reiılik etmiıtir. 

Dil lıliJıi itlerini Finlandya, Ma
cariatan ve Almımyada hangi uıuUe 
re yapıldığı hakkında huliaalar ya
tınlmuı ""ılıca lüfatlerin taranarak 

Öz Türkçe kelimelerinin iılenm~ 
Türkçenin IÖz üretme •e IÖz biri~ 
lirme ı•killerinin dilimizdeki yabıui.! 
cı ıekliyat ile kanıbnlmuı bakkm. 
da Umumi Merkez Heyetinin Yenik 
fi kararlar iıtilih merkezine bilaırd 
ıniJtir. 

Merkez Reiı Vekilliğinde Cemi.! 
yet Umumi lhtiaaı Bölüğü Reisi Pnıl 
fnör Cemil Bey n Katipliğine Büi 
yük Erkanı Harbiye Onuncu Şua 
Müdürü Aıkerlik latlau Bölük R • 
ıi Binbatı Y uıuf Adil Bey aeçi1ml 
lerdir. 

Şimdiye kadar olan çalı.-!.,. hllı 
liaa edilmit ve faaliyetlerde terede!~ 
edilen noktalar bal!Ohmmu~::.;. 19 
lalı Merl<ezi dört Mart 
günü tekrar toplanacıUbr. 

Netriyat kolu ela dün toplananlil 
kolun çalııma Ye tetlııilit proın
nı m~ere etmiı ft brarlatbnııııfi 
br. Kol Cemiyet tarafından lıubrı.I 
lacak biiltenin en IOn baıla fm'tbıırf: 
111 ela brarlattırarala Umumi Mer4 
kez Heyetine bilclirmittir. Gazetel-f 
de Dil kötderi açılması b•klnncla yaı 
ulan tamimin gönderildifi de koli 
bilclirilmiıtir. 

- Dilenciler de aanagll neflae erbabından aagıl
mal/a baılandı galiba. 

- Neden? 
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Tarihi tefrika: 103 

93 f elô.ketleri 

lgnatief 

• 
ve lgnatief 
tekrar İstanbula 

dönüyor •• 
fgnatief, Londra ve Viyana- la verilmi' oluyor. 

da çevrilmek istenilen dolap- Diye cevap verilmesini is
ların muvaffak olamadığım tiyor, öteden beri emel edin
görünce, t• krar İstanbula dön- diği me,rutiyeti böyle bir ha
dü. Abdülhamide yeni itimat- rici tazyik ile çarçabuk ilan 
namesini vererek, Nelidof ve ettirmek fikrini güdüyordu. 
Onu ile birlikte gene eski oyun * * • 
!arına b~~adı. Mitat Pata ile bir ipte cam-

Zaten de İstanbul, tam böv- bazlık eden Rüttü Pata, esa
le oyunlara sahne olacak bir ıen mefrutiyet taraftan değil
haldeydi: İngiltere, Sırbista- di. O, sadece kanuni bir idare 
nın müracaati üzerine Babıali- istiyordu. Hatta bu kanuni i
den mütareke iatemif. HükU- darenin de bqı hep kendisi 
met: olmalıydı. Fakat harici tazyik 

- Mütareke denilen feY, önünde, büyük Retit Patanın 
telgraf gibi sür'atli vasıtalar batrrasr, "Büyük Rü~tü P~'' 
elde olmryan zamanlara mah- j diye tarihte ona halef olmak 
sus bir adetti. Sırbistan muba hevesile içi yanan sadrazam, 
rebeye nihayet vermek iıtiyur-1 hatka çare bulamıyordu. Met
sa mütarekeye ne hacet, sulh 1 rutiyeti kabule yanaşmı,tı. Yal 

' : yapalım. mz, gene Reşit Pa~ gibi, me.-
' Cevabını verince İngiltere rutiyeti bir kanunu esasi ile 

de Türkiyenin sulh tartları ne değil, Tanzimat hattına ben
olacağmr aormuttu. zer bir fermanla ilan etmeyi 

Vükela toplandı: Sırbistan- düsünüyordu. 
' ' dan istenilecek sulh . tartlan Bu iki cambaz kartı kar,r
ıl • konu,uldu. Şunlar kararlat- ya bir ipte oynarken, Abdül-

tırıldr: hamit te etrafına topladığı 1 

I? 

1 ~. 

. .1,' 1 
'ıı, 

J: 
.Jı ' 

1. - Sırbistan emaretinde ı saray kamarillasr ile onlara 
bulunacak zat, lstanbula ge- kar•r ayni ipte oyunlar çeviri
lecek, padi,aha tabiiyet arze-

1 

yordu: Serasker Redif Pafa, 
decekti. (Bununla Prens Mi- mabeyin Mütürü Damat Mah
lan:ın Sırbistan prensliğinden mut Paşa, mabeyin ferik'i ln-
azlı maksadı ima olunuyor- 1 giliz Sait Paşa, mabeyin bat· 
du.) 1 katibi Sait Bey, bu kamarilla-

~· - Sırbistana muhafızlığı 1 nm batlıca azalan idi. Abdül
verılen dört kalenin tekrar hamit hem bunlara, hem ba•

t Türk askerinin muhafazası al- irca vükeliiya kar,ı iki yüzlü 
ı 1 ' tına alınması; değil, bir kaç yüzlü davram-

. 3. - Sırbistan milis askeri- yordu. 
,'ı 1. aın ağvi, Sırbiıtanın yalnız 1 O U mumf ml.>clis toplandı: 

' '•ı ' bin asker ve iki bata,.,,. top bu- Fikirler gene biribirine uymaz ·, ~. ı 1 d .,_ un urabilmesi; bir kargaşalık halinde idi. 
.. 4.:-: ~ski kalelerden batka Rü•tü Patanın etrafında top

;; butün ııtihkamlann yrkrlmur, lanan mutediller, meşrutiyetin 
•~ muhacirlerin iadesi; kabulünü devletlere bildir-
rı 5, -. Tazminatı harbiye; mek, böylelikle harici teklifle-
:\ ' (Sırbıstan tazminatı veremez- ri defetmek, fakat metrutiye-
4 · le borçlanarak faizi eıki ver- ti bir Tattı Hümayun ile ha-

t giye ilave edilecekti). fif bir •ekilde ilan etmek ta-
ı ~- ı 6. - Belgratla Nit arasında raflrsı idiler. Namık P• ve 
l' ~lirki~enin timendifer inıta et- ülemadan bir takımı, yapıla-
1 ı ı tırmesı. cak millet meclisinin yalnız 
' • Ş?v~lof, tam fırsatı ele ge- müslüman azadan n>iirekkep 

i" çrrrnıftı. Bu teklifler lngiliz olmaaınr istiyorlardı. Fetva e
ti 1 d:vlet adamlarına bile ağır gö mini Kara Halil Efendi ve o-
cıı· t' rundüğünü hisseder etmez, he- nun etrafı1.1da birlefen muta

men i~. g~itti; assrplar bütün bütün mesruti
b" - Turkıyenın meramı Sır- velin hilafında idiler. Mitat 
ıstaaı. bitirrn~k, Hersek ve Paşa ve ona taraftar olanlar 

Bulıtar_ıst;an hırıstiyanları gibi ise tam bir meşrutiyet istiyor
~u. h.ırıstıyan memleketin aha- lardı. 
lıa~ı de kılıç altında tut- lgnatief bu dört gnıpun 
m • ~r · Şark hrristiyanlğrnın arasında o;nayıp duruyordu. 
yeğunı en

1 
müslüman boyundu-' Bir taraftan ıaray adamlarına: 

ru a tına verilmesi A 1. M · 1 ·• 
k k.1• • • . • ng ı- - e•rutıyet usu u gar > 
an ı ısesının reısi olan Kra d l ti . h b' 

1. h 1 · • ev e erme ma sus ır teY· 
ıçe azret enne ve hıristiyan d' R d bö 1 b. 

\ < lnı:ıiltPre devletine büyük bir 
1
ktu us~a a I ~ e b ır :Y , ı•. •iyn olur. Y~ll ~· '1nun a era er k us 

,ı, 1 < V mı etı, Çarlannı sevme ten 
il~I ~ ıye yayg~ayı ~opardı. ve nnun uiinına can vermek-

? 
, l Gladston da mutemadıyen hı- ten h ı· d ··1d· Al d 

•1 1 ristiyanlar lehine netriyat ya- da 
0 
•• yal 1 Fegı ır. I mailtnya ~ 

. d e ranaa ve ng ere gı-
~. . pryr lt bi m""rutiyet yoktur. 
• 

1 
ngı ere, Rusyanm dolab!- yolunda imalar yanarak, 

~·ı/ na ko,uldu. Telgrafla verdı- metrutiyet ale h. d k' f 0 k' ı 
1 •· T" k lh .~ ... ı Y ın e ı ı ır e-

nı· gı cevapta, ur su T"" uan- ri canlandmyor d. - ta f 
• ı k L l l d - , ıger ra -
~. ı 1 nb!nld. da. uİe ~al yan ob~t.. rgArını btan Onu vasrtaaile softaları, 
~ ı ır ı. ngı tere, u un v- ocalan kıtkırtarak. 
ı ı' nıpa namına Türkiyeye ,un. - Me,rutiyet ol b.l 
' '1 ları teklif ediyordu: hrriıtiyanları karıt:r:am~e 
~ 11 1. - Sırbistan ve Karatlağ, lazımdır. Hrristiyanlar karı
• j • muharebeden evvelki hallerin· tırsa maaz~llah memleketten 
1 

, de kalacaklar; müs1ümanlrk kalkar. 

1 ;.1 
2. -. Bosna: Heı:sekte idari Diye propaganda yaptın-

/ i muhtarıyet tesıs edılecek; yor~u. 

11 1' 3. - Bulgariıtanda ıslahat İstanbulda me,rutiyet etra-
\C•ı yapılacak. fındaki bu cereyanları da dal-
f.tl ı Türkiye, önce -Avustur· landıra ballandıra Avrupa ga. 
ril ~ yanın tetvikile-- "idari mub- zetelenne yazdırtryor, 
I,•J tariyet" sözünden maksat ne - Türkler adam olmaz. 
, 1. olduğunu sordu. lngiltere ce- Metrutiyet kabul edeceğiz de
i' 'ı vap verdi: dikleri halde bile hıristiyan-

1,ı - Bundan maksat, Roman- lan bundan hariç tutmak isti
! l ya, Sırbistan ve KaradaP. gibi yorlar. Kanunu esasi ve me•

!.il P dahili işlerinde müstakil birer rutiyet ıözleri de ta 1830 dan 
n /beylik ihdası değildir . Yalnız beri Avnıpaya kar•ı kullan

ıl ahalinin devlet memurlan ü- dıkları aldatma vasıtalanndan 
t zerinde bir nevi kontrol yapa- biridir. 
• bilmesini temin edecek yolda Yolunda ne,riyata kapı a-

hir idaredir. çıyordu. 
Bunun üzerine vükela, me- Umumi mecliste, Namık 

I· selenin bir Umumi meclisçe Patanın ve Kara Halil Efendi· 
• müzakeresini lazım gördü. Mi- nin itirazları fikirleri epeyce 
. tat Pa,a, bu vesile ile h~men karı,trnmfb. Bereket versin 

l 'metrutiyetin ilanını ve Avru- ki Şilrayr devlet azalığına geç
i pahlara kar,ı da: miş olan eski Anadolu Ka
d - Türkiye me,rutiyet ilan zaskeri Seyfettin Efendi, Mi-

etti. Sizin Bosna - Hersek ve tat Pa,a taraftarlan arasında 
, Bulearistan için istiyebileccği- idi. Bir çok ter'i delillerle meş 

niz teminat ve imtiyazattan veret ve meşrutiyetin me,ru
çok fazlası, yalnız oralara de- iyetini ispat etti. 
iil, bütün memlekete bunun Devamı var 

MlLLlYET PAZARTESi ıu ~UBAT 1933 
-- -

HARİCİ HABERLER 
Tarihi rol 

Almanyanın slyast 
büyük gayeleri 

BERLIN, 19. A. A. - Almanya· 
nın harici siyasetinin gayeleri, Çe
lik Miğferliler teıkili.tmın fikirleri
ni yayen bir gazete tarafından izah 
Ye t"f'l'İh ed ilmi ı tir. 

Almanyamn harici siyaıetinin bü
yük gayeleri ıunlardır: 

Flandre, Bohemia, Baltık memle
ketleri, Avuıturya, Tnnsilnnya ve 
Carinthie'deki Alman camialarmm 
Almanya aYdeti. 

Prusyaya gelince, : Ono düf"D va 
zife, prka ve cenubu prkiye doğru 
müstemlikeci bir devlet olmaktan i
baret olan tarihi rolünü oynamak
tır. 

Hltler Ao11sturgaya 
gidecek mi? 

VIY ANA. 19. A.A. - Sosyalistle 
rin naıiri (,fkan olan Abend gazel~ 
si, bir takım f'l:rialardan bahset
mektedir. Bu f'lyİalara ııiire Hitler, 
S mart intihabatındau sonra A 'l'US· 

turyada bir intilıııp propagandası 
yapmak yahut hiç olmazsa burada 
Nazı1eri bir içtimaında nutuk söyle
mek lizere Aırusturyaya gelmeği dü
aün..,,,ktedir. 
· Reıımi mehafilde bu mesele hakkm 
da malıimat olmadığı beyan edilmek 
tedir. 

jKomıu memleketlerde! 

Makedonya 
Kongresi 
Cumaibalada fev

kalade bir gün 
CUMAIBLA (Milliyet) 

Bulgaristanın her tarafında ta· 
heleri bulunıuı Makedonya komf, 
tesi merkez heyetince ( Cıımıjbe. 
la) da ( 12 şubat 533) te bir kon
gre yapılmaaı kararlattınlmqtı. 

Son z~nlarda (\'u:;oalavya) 
hükümebnm dahili, idari müıkü
liit ve kargatalıldanndan da 
kuvvet alarak Makedonya dava• 
amı günün meaelesi haline koy• 
mağa çalııan Bulgarlık ( Cenev
reye), Milletler cemiyetine de mü 
racaat ederek zevcesi Cenovreli o
laa doktor (Aaen Tatarciyd) 
tarafından hazırlanan bir muhtı· 
ra mumaileyh tarafından bin:at 
Milletler cemiyetine verilmiı ve 
gerek keadiai Ye ııerek zevcesi ta
rafından ııöaterilen faaliyetin 
Makedonya davuı lehine müaait 
bir cereyan haaıl ettigi görüle
rek davet edilen bu kongreye it
tirak etmek üzere Bulgariatanm 
her tarafından bini mütecaviz mu 
rahlıas ve bir kaç misli de mütahit 
ve aanıi aıfatile gelen zevat hep 
Sofyada toplanmııtı. 

Hltlerin !Jeyahatl 50 fyada bulunan yerli ve ya-
KOLONYA, 19. A. A. - Batve- bancr bütün matbuat erkanı da 

kil ·M Hitler, Münih'e !'İlmek üzere kongreye davet edildiğinden (Mil 
tayyare ile buradan ayrılmıştır. liyet) kariletine, mefkiıresi için 

PARIS, 19. A. A. - Havas ajan- bu derece merbutiyetle çalışan in-
11 bildiriyor: aanlarm bu çtimalarma ait inti-

Le Jourııalin Berlin rcuhabiri, M. baları an~atabilmek için ben de 
Hit]erİn P"i surette Munih'e gitmek ai!>alaya gitınek Üzere i al.ı$• 
üzere Berlin'den h..reket etmif oldu yona gittim. 
fana yazmaktadıT. Mümaileybin 1 O, ne kal~_balık? Sofya istaayo
kimler olduğu bildi.-ilmiyen bir ta- nunda teıadufen bulunancak her
lnm zevat ile mühim mülakatlarda ke• aziın ve İmanla dolu aimalar• 
bulunacai!ı IÖyleıumkteılir. dan bu izdihamdan ne ibret den-

Beynelmilel vaziyet dolayisile aıa- !eri atmaz?• 
biyet kinde bulunan Alma." millivet Zar. zor bir çok mü,küliitla 
perverlni Prusyanın git,Pde daha ancak ayakta durabilecek bir ye
ziyade Fransava yaklatmaımdan en- re aıkıttı~". Bir kı.11m yolcular ha· 
difeye düşmÜftÜr. reket ettırılecek ıkinci ve üçüncü 

-• trenlere kalmağa mecbur nlduJu
nu görerek hareket ettik. Katar 
her ağdaniı yerde yer bulamadı 
ğı için binememiş olan ayni kala
balıkla karsılafarak (Dupniata) 
ya vardi · ~uraılan Cumaibaliiya 
kadar deko·11l hattı ile gid .. bile
ceğimizden Sofya treni yolcu\..,. 
nı biribirİnİ müteaktp k.-1dmlan 
üç katar ancak nakledebildi. Bu 
kongreye içln Sof'Vadan gelecek 
diğer lrenfotia yolculan için de 
yedi sekiz katar kaldrrılınası için 
hazırlıklar apılıyordu. 

Lehiatanda kıt 
zelzele 

ve 

VARŞOVA; 19. A. A - V"'1'>' 
va civannda yollar, kcı;if bir kar ta
balca11 ile örtülmüıtür. 

100 den fazla otobüs, •yolda kal-
1D1fltr. 

KATIOVICE, 19. A.A. - Kat
tovice civarında evvelki eece emsali 
görülmemiş derecede ıiddetli bir zel 
zele olmuştur. Zelzele, 3 saniye de
vam ebniştir. Zelzelenin sebebi, kıı
ri takallüsathr. KMku içinde kalan 
abAli, "!erini terketıniılerdir. 

ispanyada 
MADRIT, 19. A. A. - Mebzul 

surette yağan karlar, A vila yak.inin
deki birçok kasabaların etraf ile ali
kasını kesmiıtir. Bilbao mmtakasm· 
da münakalat durmu1tur. 

Fransa da 
PARIS, 19. A. A. - Kar, mebzul 

aurette yağmaktadır. Fransanm bir
çok yerlerinde ve bilhassa Douarne
nez (Britanya) da şiddetli bir aouk 
hüküm dürmektedir. Orada bi,.ok 
•enelerdenberi bu kadar fazla kar 
yağdığı görülmemiJtir. 

Silah kaçakç,lığı 
ve Almanya 

BERLIN 19 (A.A.) -Volf 
ajansından: 

Hirtenberg silah kaçakçılı
;;, meselesine müteallik olarak 
Fransa ve lngiltere tarafın
dan Viyana hükümetine veril
miş olan nota, Berlin Siyasi me 
bafilinde elim bir hayret ve in 
tiba tevlit etmi,tir. Siyasi me
hafil, bu nota ile ve küçük dev 
!etlere kar'ı kabaca muamele 
edilmekte olduğu mütalii.asın
dadır. 14 seneden beri silahla 
rmı tahdit etmek teahhütleri
ni yerine getirmemi• olan dev 
!etlerin böyle bir teııebüste bu
lunmağa kalkı,malarınm anla
tılmaz birşey olacağı beyan e
dilivor. 

-~F-R:Ltr;ı 19 (A.A.) -Çelik 
mığferlılenn n,.siri efkan olan 
Kreuz Zeitun, Hirtenberg me· 
selesi doll\yısile Avusturya si
yasetinde hevecan uyandıra
cak deiYi•iklikler olacağını yaz 
maktadrr. 

Molllaon'a madalya 
veriliyor 

RIO DE JANEIRO, 19 
(A.A.) - Brezilya Tayyare 
Birliği, tayyareci Nollison'a ce 
nubi Atlas Okyanosunu bir tu 
rizm tayyaresi ile yalnız başı· 
na geçmi• olduğunun bir hatı• 
raaı olınak üzere bir madalya 
ihda etmeğe karar vermittir. 

(Cumaibali) da d~o~ hattı 
iıtaayonu, kaaabadan uç kılomet· 
..., kadar uznkta oldui(u b .. lde bu 
istasyonda da fevkaladelikler ııö 
ze çarpıyordu.. Kasabanı~ bele
diye binası gibi istaa.yon bınası da 
yeşilliklerle aüslenmıf, yer yer tak 
lar yapılmış ve bu taklara (Ma. 
kedonyalı her ıeydea evvel ken
di benliğlne hürmet et), (Yaşı
yor, ya,ıyor Mak.edonya) l!'ihi ya 
zdar yazılmıt· Bırer taraflanna 
da T. Aleksandrof, P. K. Yavo
rof, Madam Gruef ve Matmazel 
o .. tcef gibi Make'.!onda . dava•: 
uğrunda hi:zınetlen geçmıf fanı
lerin resimleri aıılmıttı. . 

Muhtelif memleketlerin Make
donya te~kilatma nit yüz .~l~i bay· 
rak etrafında toplanan butün ka
file yola düzüldü ve al.~".~a kasa: 
bava girerrk Millet kütuphanesı 
önünde durdu. . . 

Etraftan gelen büyük hır utik 
halci kafilesi arasından çıkan b~ 
lediye reiai -ye onun arkasından 
M'lkedonya komite.sinin ?'ahalli 
tubeıi namma da bır zat bırer nu
tnk ıöyledi! .. r. Bunlara Make
donya le kilab merkez heyeti 
namma (G. Aagelof_) . cevap ver
di ve kongre mahal~ırun _hu kasa
ba olarak tesbit edılmesı esbabı 
yarm aktedilecek kongrede öğ
renebileceklerini söyledi ve Make 
donya muhacirleri namına tetek-
kür etti, . 

Uzun aenelerden ben çahıtık
lan dava uğnında yorulmıyarak 
uifra•acak )<uvvet ve kudret~.eri 
olduğunu ve Makedonyanm ~ur
rİyete kavu,nıasm.& kadar muca
dele edeceklerini ilaYe ederek al
kıtl,.ndı. 

Bütün misafirler, kasabada ki 
fi derecede otel bulamadığrudan, 
evlere yerleıtirildi. Y arm sabaha 
kadar gelecek olanlar için de yer 
ler hazırlandı. 

Kongre yarın ka.saba meydan
ıl ğında ve büyük bır kalabalık 
huzurunda teskiliitm merkez h~ 
yeti reisi ( G. Kondof) ta~afm~aa 
açılacaktır. Kong~ "1:aaetın~ 
müh<'ndiı (ff. Stanı,ef) ın Ye 1• 

kinci reialiğine de mütekait cene
ral ( Dobrf'vıkİ) niı;ı intihap eclile
ceği zanneClitınektedir. 

Divanı riyaset İntihabından 
sonra Makedonya teşkilabnın bü
tün şube reisleri aöz aöyliyecek
ler ve doktor (Aııen Tatarciyef) 
le söz alacaktır. 

Gece rÜelllVa ve matbuat nıü
m.,.•illerine iki yüz kişilik bir zi
vafet belediye tarafından veri
lecektir. 

F. t. 

Arap birliği 
Halepten yazılıyor:- Filiı 

Harp hazırlığı 
Japonlara karp 

150000 Çinli 
PEKiN, 19. A. A. - Burada anla 

,ıtdığına göre Japonlar, timdi taar
ruza hazır bir YBZİyette bulunmakta
dırlar. Ve taarruza geçmek için yük 
sek makamın taarruz saatini teıbit 
ebnesini beklemektedirler. 

Mamafih 160.000 Çinli, onlara br 
fi mukavemete hazırlanmaktadırlar. 

Çin lntı:11tı İyi techiz ed~ olap 
meb.zul r.urette mübimm•ta malik ba 
lunmaktadır, 

Pekindeki umumi intiba, haliha
zırdaki vaziyeHn 1900 semindeki 
Boksçrler uyanındanberi görülme
mİf olan en vahim vaziyet olduğa 
merkezindedir. 

Milletler Cemiyeti raporunun Çin' 
e manevi bir muvaffakiyet kazandır
mış olduğu beyan olunmaktadır. 

Çin hükıimet merkezinde büyük 
bir sükun hüküm sürmekte ve patlı
yac&k tı&rp beklenilmektedir. Bu 
harbin yanında Changhai muhariple 
rinin adeta ufak tefek karakol mü
sademeleri mesabesinde kalaağ-ı zan 
nolunuyor. 

Japonların ultimatomu 
LONDRA, 19. A. A. - Vashing

tondan alman haberlere göre Japon
lann Çin kl'vvetlerine vennit olduk
lan ultimatom, Vashington'da büyük 
endişeler uyandırmıştır. 

Bu ultimatom, 19 lar komitesine 
karşı hesap edilmiş bir cevap add~ 
dilmoktedir. 

Arbedeler 
Londrada bir polis 
müfettişi yaralandı 

LONDRA, 19. A. A. - Londra
nın timali garbisinde kain Villest
fende polis ile işsizlerden mürekkep 
bir grup arasında bir takım kavga· 
lar olmuştur. 100 kadar iJsiz, yar
dım istemek makıadile umumi mua· 
venet bürosunun kapısını zorlamıt
lardır. 

Polis, nümayitçill'l'i dağTtmak için 
epey uğraımJ\tlT. Bir polis müfetişi 
batmdan ağ1t' surette yaralanmııtır. 

Fransa da 
Memurların 
Nümayitleri 

PARIS, 19 (A.A.) - Ayan 
Meclisi aliye encümeninin it
tihaz etmi! olduğu tedbirler, 
memurlarla Belediye müstah
demini, departmanlar memur
ları ve sabık muharipler arasın 
da büyük bir galeyan uyandır 
mı,tır. 

Memurlar federasyonu, me 
murlara kar~ı '.Ayan meclisin 
tahrikittıı" bulunduğunu söyli 
yen bir beyanname netretmiş-
tir. · 

Muallimler ve hidematı 
um•ımive memurları komi
tesi de birer beyanname neş
retmiılerdir. 

M"murlarrn bütün sf:ndika 
lı teşkilatları, bu tetkilatlarca 
tayin edilecek serait altında pa 
zarlf'~i günü işlerin kı~n>en ta 
ti! edilmesine müteallik bir e
mir ne~retmistir. 

Sabık muharipler millt kon 
ferl .. ,.ıı.syonu, Pari • caıldeleri
ne bir Droto,to nümayiş ve ala 
yı tertip etmek tasavvurunda
dır. 

Romany kıralı 
BÜKRE:Ş. 19. A.A. - Coğrafya 

cemiyeti, dün senelik içtimaını aktet 
mittir. Kral Karo!, bu içtimada ha
zır bulunmuştur. 

Başlrra Romen gazeteelM, hoızı fn 
ıılli~ rnzctelerinde inıar eden ... lmı 
im istifasrna dair olan .. :rialan tek
zip etmiılerclir. 

·-------------·-
tindeki "Arap istiklal Fırkası" 
Arap memleketlerinde son ha
diseler münasebetiyle Matbua
ta bir beyanname göndermit
tir. Bu beyannamede ezcümle 
deniliyor ki: 

- Bütün Arap memleketle 
rinde bulunan araplann mu
kaddes gayesi, ecnebi boyun
duruğundan kurtularak latik
lii.l Birliğini temin etmektit'. 
Araplar, kendi mukadderatla
nnın tayininde yegane hak ve 
söz sahbidirler. Bunun için 
memleketini seven her arabı 
intibaha davet ediyoruz, ecne
bilere ve ya Yahudilere istinat 
eden her hareketten sakınınrz 
ve onu akim brrakmrya çalıp
nn: 

Recep B. bugün geliyor 
ANKARA, 19 (Telefonla).- Fırka umumi katibi Recep 6 

bir kaç gün kalmak üzere lstanbula hareket etmiştir. 

Mektep kitapları meselesi 
ANKARA, 19. (Milliyet) - Maarif Vekiletinin kitap itleri 

için aldığı tedbirler hasebile latanbuldaki kitapçılardan veki 
!ete her gün yeni teklifler gelmektedir. 

Müsteşar Salih Zeki B. in ifadesine göre kitapçılar hen · 
aralarında anl~mamıtlardır. Vekalet bu hafta sonunda kitaP 
mesele~ine dair kat'i kararını vennit olacaktır. 

Nazilli ve Manisa Halkevleri 
IZMIR, 19. (Milliyet) - Nazilli Halkevi bugün merasimle 

açılmrttır .. Bu münasebetle Halkevi kartısmdaki meydana tıJı 
yapıldı ve nutuklar söylendi. Gece verilen baloya Nazilli ha· 
nımları da iştirak eylemitlerdir. 

Manisa Halkevi de saat 15 te açılmıttır. Merasimde Vali 
Fuat Fırka idare reisi Kamil Beylerle askeri ve mülki erkan <1t 

münevverler hazır bulunmutlardır. 

Acıbadem hükumet dairesi 
DENiZLi, 19. A. A. - Acı Badem hükUmet konagı bir yan• 

grn n.eticesinde kamilen yanmrftır. Yangın sobadan çıkmıttır· 
Evrak ve dosyalardan bir kısmı ve tapu nüfus defterleri tama• 
miyle kurtanlmıttır. Yangın etrafında tahkikat yapılmaktadır· 

Mısırda mütlııŞ bir gan_gın 
KAHIR~, 19. ~ A. - Müthit bir yangın, Siriacos kasaba• 

Slnda 108 evı tahrıp etmiştir. Altı kadın, alevler içinde telef 
olmu,tur. 

Birçok ~rkek, kadın ve çocuk ta ağır ıurette yaralanmıttır. 

M. Roosevelt ve 
harp borçları 

LONDRA, 19 (A.A.) - M. 
Rooaevelt, bu ayın 20 ıinde 
Harp Borçlan meselesi ile cİ· 
hanın iktıaadi vaziyeti hakkın 
da Sir Lindsay ile görütecek
tir. 

M. Rooaevelt, M. Stiınaon'ıı 
Hariciye Nezareti muvafık gör 
düğü takdirde Sir Lindsey'i 
Nev-York'a müvasalatmda ka
bul edeceğini bildinnittir. 

Ko ombia - Perou 
ihti1Afı 

CENEVRE 19 (A.A.) 
Milletler Cemiyeti Konseyi, 
Kolombia - Perou ihtilafı ile 
mefğul olmak üzere Pazartesi 
günü öğleden sonra toplana
caktır. 

Lima ve Cenevre arasında 
teati edilen muhaberelere ba
kılacak olursa fena vaziyette 
bulunan taraf, Perou'dur. 

- -+-· 

Amerikadak1 sui
kastçı ne diyor? 

HırvatJar'n 
istedikleri 

BELGRAT, 19 (A.A.) -
Mebuslardan M. Metikoch, 
Halk klübünün Hirvatların mil 
talebab lehindeki beyanatuıJ 
protoato etmiştir. 

Mumaileyh, Meb'usan Me<: 
!isinde memlekette Kanunu E
sasinin tadili için faaliyet sar· 
fedilmekte olduğunu ve Yugos 
lavyada karğaşalıklar çıkar· 
ınak maksadiyle geceleri Dal· 
maçyada ve adalarda silah <1e 

mühimmat kaçakçılığı yapıl· 
makta olduğunu beyan etmi~ 
tir. 

Bu beyanat, Meclis üzerin· 
de büyük bir tesir yapmı,tır. 

Silahları bırakma 
konferansında 

CENEVRE, 19 (A.A.) ~ 
Havas Ajansı muhabirinden: 

Alınan heyetinden gelen ha 
herler ve M. Nadolny'nin hare 
keti havadisi, dün bütün güıı 
hayret ve merak uyandırrnıt
tır. 

MIAMI, J9. A. A. - Tıbbı adli Silahları bırakma konferaıı 
komİ•yonu aza11 Zingaranın muay~ il, ordu mevcutları ve Avrupa 
ne edilebilmesi için mahkemenin bu ordularının bir tipte olması me 
na lüzum görmesi lizrm geldiğini 

selelerine ait mü.,,ııkereleri, P 
söylemişlerdir. 

lrya tehir ebni, idi. 
Mutahas•ıslann bu mutalealarmı 

öğrenen Zingara, şu sözleri söylemit Bu sebepten dolayı dün alı 
IİI': tama doğru Berlin ile ı;rörüttülı 

" Ben kaçık değilim .. .'' I ten sonra azi~etini. tehir etmit 
Tahkikata devam eden zabite, Zin olmaH hayretı mucıp olmuştut 

garanın 1931 ıenesiride Los Angeloa Umumiyetle zannedilr.liğine 
ta E:r Nueva iaminde bir anarşist göre M. Nadolny, üzerinderı 
gazetesi n•ırctınlt olduğunu meyıla- mes'uliyeti atmak için F ranaıı 
na çıkarmıştır. ı- run 1 k 1 

M. Cennak'm ıılıhi vaziyetinde P anı esas ı no ta arına ce 
tevakkuf vardır. vap vermeden evvel Berline 

Kongre madalyasmın ,ecaatine avdet etmesini talep etmi,tir· 
mükafatan M. Roosevelt'in üzerine Fakat Berlin, bu mütalaaya it 
ateş edeceği sırada ZingaraYi kol~n tirak etmemittir. 
dan yakalamıı olan Madam Crou a 
verilmesi tasavvur edilmektedir. --

F"ansa - Rusya 
MOSKOVA, 19 (A.A.) -

Tasa Ajansı, lzvestia gazetesi• 
nin Rusya ile Fransa arumda 
aktolunan ademi tecavüz misa 
kının tasdiki hususunu ıon de
recede ehemmiyeti haiz bir h& 
dise ve Sovyet Ruıyanın musli 
hane bir surette inkitafr için 
mühim bir merhale telakki ,,_ 
den ha• makalesini iktibas et
mektedir, 

Fransız - Rus mllnasebatr
nm başlanğıcrndaki kurarsrz
lrklara rağmen bu~ün elde e
dilmi• olan netice, Sovyet Rus 
yayı tanımak suretile M. Herri 
ot'nun açmıt olduğu devrenin 
elde ettiği ilk neticedir. 

iki batlı hayvan 
ROMA, 19 (A.A.) - Sav& 

nadan gazetelere bildiriliyor: 
Albengadaki balıkçılar, ku 

tup hayvanlarından birini ya
kalamıJlardır Bu hayvan, 4.80 
metre uzunluğunda ve 10 ton 
ağırlığındadır. Hayvanın iki 
hafı vvdD'. 

Genç Fransız ıar içiıı 
PARIS 19 (A.A.) - Dürt 

Reisicümhur M. Lebrun, hazrt 
bulunduğu halde "Genç Fran· 
arz Yurdu" nun açılma meraiı 
mi yapdmrştır. Merasime mill~ 
Terbiye Müste,an M. Ducoı ti 
yaset etmittir. 

SeUinikte zelzele 
SELANIK, 19 (A.A.) _. 

• 
Dün iki zelzele hisaedilmiftiı" 
Hiçbir hasar yoktur. 

lzmlrde veremle 
mücadele 

IZMIR 19 (A.A.) - Şehri 
miz Verem Mücadele Cemiy& 
tinin senelik kongresi yaprlrnl! 
br. Mürakip ve idare heyeti 
raporları okunmuf, idare he~ 
tinin bir sene zarfında yaptığı 
işler takdirle kartılanmıftfl'• 
Bu raporda Cemiyetin Veret!' 
le Mücadele işlerinde muhtelıf 
sahalarda ne ıuretle calıttJi' 
izah edilmi tir. 
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FIKRA 

- Belediye Jlel 
Muhiddin Beye 

Takas işi yolunda •• ---Mülbakatta yabani 

Yeni aşı 
Yangında kast mı? .yeni mektep 

Hazirana kadar bi
nalar bulunacak 

Bir kolunu Avrupaya, di 
rini Asyaya uzatan, b8'ı 
altına Karadenizin mavi 
püklü dalgalarmdan bir 
tık, üstüne Boğaz sahilleri 
denize vuran emsalsiz akisl 
rindan bir örtü çeken, Boğ 
çinin oynak mavi betiği için 
salma salma uyuyan ,u gü 
lstanbulun Bel,.diye reisi 
manın,onun umranma ait 
kadderabna mevki ve aaı· 
yet sahibi bulunmanın neka 
iftihar edilecek bir maz 
yet bulunduğunu takdir e 
ceğinize tamamen kaniim. 

Ticaret odasında da bir takas 
bürosu açılıyor 

ağaçlar aıılanıyor 
Beykoz ve Şile kazalarında 

mühim miktarda yabani kesta
ne, elma, fındık, ve zeytin a
ğaçlan mevcut bulunmaktadır. 

Müddeiumumilik tahkikat 
yapmaya başladı 

Evvelki gece Bahçekapıda, 
Arpacılar caddesinde Sala· 
haddin Beye ait bir tuhafiye 
mağazasında yangın çıktığını 

minde birinin zevcesi Emine 
Hanım, evinde Halep damgalı 
üç defter sigara kağıdı bulun
duğu için ihtisas mahkemesine 
verilmittir. 

Maarif V ekiletinin tehri
mizde yeniden bir lise ve üç or
tamektep açmağa karar verme 
si üzerine, lstanbul Maarif ida
resi, yeni açılacak mekteplere 
bina bulmak üzere hazırlıklara 
baflannttır. 

Son zamanlarda takas sis
temi dünya ticareti üzerinde 
lam bir hakimiyet tesis etmit 
ıibidir. Hemen bir seneye ya
lan bir milddettenberi tatbik 
ıabaema atılan Clearing fekli 
az zamanda biitün dünyayı sar 
llllftır. 

Takaem sararlarmdan ti· 
kayet eden memleketler çok ol 
ınakla beraber umumiyetle 
faydalan da ink!r edilmemek
tedir. Bazı memleketler de sırf 
takas sayesinde ticaret müva
tenelerini düzeltebilmitler ve 
ellerinde kalan ihraç stoklarını 
c;ıkarmıtlardır. 

Devletler araeında takas e
aaama milstenit ticaret muka
veleleri akli faaliyeti hararetle 
devam ederken diğer taraftan 
'da hususi taJııslar araemda da 
muhtelif memleketlerde takas 
suretile ticari muameleler art
maktadır. Ban mem1eketlerin 
Ticaret Odaları bu iti tanzim 
için birer takas bürosu tesis et
nıitlerdir. lıtanbul Ticaret O
dası da hususi takae iflerinde 
lavaesut edecek ve bu suretle 
ııatılan maim bedelinin mem
lekete girmesini de kolaylftftı
racak bir büro tesisini dütün
llıektedir. Bu hususta tetkikat 
Yapılmaktadır. 

Balıkçılığın inkltafı 
Aldıiunız malumata naza

ran İkbsat Vekaletinin Baltali 
ınanmdaki Balıkcılık Enstitü
sünün daha faydalı bir tekil 
alması için hazırlanmaktadır. 

Balıkçılık Enstitüsünün •im 
diye kadar olan faaliyeti daha 
fazla bir hazırlık devresi ola
rak telakki edilmektedir. Ens
r~ bugünkü halile az zaman 
çınde emsalinden hiç te aşağı 
011nı1yan bir haldedir. Ve balık 

hç~ ığrmıza çok faydalı o'Jacak 
ır •ekildedir. 

Bundan sonra enstitünün 
balıkçılarla daha yakından te
ınaaı temin edilecektir. Bu su
retle balıkçılann enstitüden a
z~ istifadeleri temin edile
cektır. 

Yerli pirinç fiatları 
. Son. ııünlerde pirinç fiatle
rınde hır tenezzül gÖ•"I k 
d. ·~ me te-

ır. 

Bu tenezzülün sebebi takaa 
auretile iki haftadır pirinç itha 
latmm tekrar ba,lamasıdır. E. 
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pey bir müddettenberi pirinç it Bunların a,ılanarak mah
halatı yapılmamakta ve yerli süldar bir hale konulması ve 
pirinçler dahili ihtiyacı karşı· bunun temin edeceği menfaat 
lamaktaydı. Fakat takae sure- leri köylüye göstermek karar
tile yapılan pirinç ihtlıalab pi· la9brılmı9trr. 
yasayf sarsllllf ayni zamanda Bu maksatla Vilayet Ziraat 
bir rekabet te doğurmuttur. Müdürlüğünce ve mahalleri zi 

Bugün için batlangıçta olan raat memurlan va11taeı ile nü
bu İf yerli çeltik fa~rikal~rmı mmıe olarak ağaçların a,ılan
endi,eye düfiiren bır tekıl al- masına baflanmı9tır. 
maktadır. Bunun için Amasyadan da 

Yerli pirinç illihaalatı bu . iki bin elma a,ı kalemi getiril 
sene bütün Tilrkiyenin pirinç mektedir. 
ihtiyacını tamamen koruyacak 
bir halde olduğundan bu itha- Gül aergiai 
18.t fazla addedilmektedir. Yeni çe9it güller için her ee 
Oktravadan tfk.<!ı.yet ne Barcelon tehrinde her sene 

ö ilkbahar ve sonbaharda bey-
Bahkçılar oktruva resmin- nelmilel bir müsabaka eergİsi 

den tikayet edenlerin bafında açılmaktadır. 
~elmektedir. Bu tikayette ba- Müsabaka tertip heyeti Zi
lıkçılar kendilerini tamamen raat Vek8.letine de bir mektup 
haklı görmektedirler. Balıkçı· göndermit ve gül yetittirenl&o 
lar hazan okkaemı otuz paraya rin ittirakini iatemi9tir. 

aldıklan balıktan altmrt para isten elçektirlldi 
okhuva resmi almmaerru çok 
bulmaktadırlar. Bir makama fabrikaeına a-

Aldığunız malUnıata naza- it mektum vergi ihbar edilmit 
ran balıkçılar bu hususta Tica- ve tahkikat esna11nda eıae def 
ret Odasına müracaat ederek terler ortadan kabolarak yeri
resmin indirilmesi için te,ebbü ne bqka defterler konmuttur. 
satta bulunulmaeını istiyecek- Defterdarlıkça yapılmakta 
lerdir. olan tahkikat dolayısile Beyoğ 

lu emlak memuru Havdar B. e 
Sanaylimizln inkl- iften el çektirilml9tir Tahkikat 

şafı için devam ediyor. 

Sanayiin son senelerde mem ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! 
ra noluanile 2.520.292 lira olmut-leketimizde süratle inki,afı ye 

ni bir takım vaziyetler doğur
maktadır. 

Bazı sermayedarların en zi
yade kar temin eden bir k11mı 
sanayi üzerine sermayelerini 
yatırmaları bir sanayi tubesi
nin inki9afına sebep olmakta
dır. Bu genifleme neticesi bu 
fube üzerinde çalı~anlar ara
sında fena bir rekabet yol al
maktadır. 

Diğer taraftan amal mülki
yetin tam manasile teessüs e
dememesi fabrikaların yekdi
ğerinden kolayca model alma-
11nı temin etmektedir. Bu se
beple $anayiciler yeni model 
vücuda getirmeğe tetebbüs et
mektedirler. 

Sanayi Birli~ bu iki mese
leyi ehemmiyetle tetkik etmek 
tedir. 

Oznm ve incir 
Ozüm ve incirlerin ticari 

Taziyeti hakkında lzmir Tica
ret Odasınca bir rapor hazırlan 
~!br· Bu rapora göre mevsim 
tp~daaından timdiye kadar iz 
~·~ borsasında 46.820. 728 kilo 
uzum •e 15 077 558 kil · · 

b] 
. • o ıncır 

sa mı•br. 

tur. 
Bu senenin birinci ayına ait rak

kamlar bu son rakamlara ilave edi
lince, bir buçuk aylık ithalatın 
8.730.403 ve ihracatın da 9.193.500 
lira olduğu görülü" ki, bu bir buçuk 
ayda ilmlcatmuz ithalattan 463.097 
lira fazla olmuştur. 932 ıeensinin bir 
buçuk aylık ithalatı he 7.595.625 ve 
ihracatı ela 14.214.537 lirayl bulmut-
tur. 

Şubatın birinci tS cürıiinde baş
lıca ithrılit ve ibracatmus llflliıda 
gösterilmiştir. 

iTHALAT 
EtY• iııimlerf Lira 

Yün ve kıl İplikleri 88.714 
,, merıaucat 74.561 

Limon 21.896 
Şeker 166.077 
Kahve 73.423 
Çay 48.538 
Sargılık Kağıt 24.308 
Matbaa kaiıch 33.814 
Pamuk iplikleri 118.011 

,, mensucat 440215 
Kaneviçe v• çuval 26.028 
Her nevi demir 291.065 
Demir saç lavba 62.657 
Dokuma, tar&m11 makinalan 42.833 
Petrol 35.845 
Benzin 32.388 
Madeni yağlu . 27.798 
Bakır tel 1~ 110 
Sair efY8 f.148.019 

iHRACAT 
EtY• isimleri Lira 

yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre müddei 

umumilik, yangın tahkikatına 
ehemmiyetli bir surette vaz'ı 
yet etmittir. Hadisede kasıt vu
kuuna del8.let edecek mahiyet 
te bazı emmareler bulunduğu 
söylenmektedir.Tahkikatla biz 
zat Müddeiumumi Kenan Bey 
mefgul olmaktadır. 

Bir tayin 
Kaetamonu Ağrrceza Reisi 

Abdüssamat Bey, Rize Ağrrce
za Mahkemesi Reisliğine tayin 
edilmittir. 

Kaçak likör mft? 
Üzerinde "tekerden ma

mUldür" ibaresi yazdı •iteler i
çinde ecnebi likörü satan Ye
niköylü bakkal Yorglnin dün 
9 uncu ihtisas mahkemesinde 
duru•maeına devam edildi. Ka 
çak liklSr ti,eleri f8.hitlere gös
terildi. ifadeleri biribirine uy
muyordu. 

Bir şahit, sİ•elerln üstündeki 
etiketin yeşil bir diğeri de kah 
verenginde, bir ücün<".ÜSÜ de 
bevaz olduğunu söylediler.Hal 
buki, fİfede larmızı mühür mu 
mundan başka bir teY yoktu. 

Müdeiumumt. bandrolsuz 
zuhur eden üç fite kaçak likö
rü dükkanında sakladığı te
beyyün eden suçlu Yorginin 
cezalandmlmasını istedi. 

İnhisarlar vekili, cürmün sa 
bit olduğunu ileri sürerek bir 
kilo 700 gram krorak likör için 
10 lira para cezasmm hüküm 
altına almmaaı talebinde bulun 
du. 

Maznun vekilleri, müdafaa
lannı yanmak Uzere mühlet is
tediler. Mahkeme, bu talebi 
kabul ederek duru9mayı önü
müzdeki çarf&Dlba ııününe bı
raktı. 

'Cacakc;ıhk nu? 
Osküdarda sucu Durmu, Is-

Emine Hanım, ilk isticva
bmda suçunu itiraf etti: 

- Kendim tütün içerim. Ci 
gara kağıdı yetişmedikçe ae
kerlerden filan almm. Fakat 
satmak için değil •• dedi. 

Şadh>e Hanım isminde bir 
tahit, maznunun bu kağrtları 
ba,kasma satmak için aldığım 
iddia etti ve bu iddiaemı İspat 
için batka taJıitler ııetireceğini 
söyledi. 

Mahkeme, bu tahitlerin celbi 
İçin durufmayı başka güne bı
raktı. 

Kör mü etmlı? 
Arabacı Fahri oğlu Aslanın 

yumrukla kör olmasına sebe
biyet verdiği iddiasile maznun 
Hakkmm dün ağırcezada mu
hakemesine devam edildi. 

Celse açılınca Hakkmm mah 
kemeye verdiii bir istida okun 
du. 

Suçlu istidasında, Aslanm 
kendisine evinin kapısı llnünde 
ağır sözler söyliyerek hakaret
te bulunduğunu, bu hakaretler
den kurtulmak için eve iltica 
ettiğini, kör olduğu hakkında
ki idiaya gelince, esasen göz
leri ııenelerdenberi görmediği
ni, batta bir aralık arabacı
lık yapmasına seyrüsefer mer
kezi tarafından müsaade edil
mediğini, hadisede hiç bir ala
lı.ası olmadığını söylüyordu. 

Müddeiumumi, davacı As
lanın gözündeki Arızaya ait ra 
porun okunmasını istedi. 

Rapor, Aslanın gözlerinde 
gavritabiilik mevcut olduğunu 
ve indirilen bir yumruğun gl!z
deki bu gayritabiiliği arttırdı
ğını, bugünkü vaziyette gözün 
rüyet haesaemdan yüzde dok
san be,ini kaybetmİf bulundu
iunu tespit etmekteydi. 

Mahkeme. seyrüsefer me
murlarmm fŞ.bit olarak dinlen 
mr-si ic;n duru,mayı ba9ka gti
ne bıraktı. 

lstanbulda orta tahsile de
vam eden talebenin miktan 
her sene bir kat daha artamak 
tadır. Önümüzdeki den senesi 
başında bu yeni mektepler de 
açıldıktan sonra ihtiyacın bir 
dereceye kadar defedileceği il 
mit edilmektedir. Bugün tehri
mizdeki ortamekteplerin ilk 
ıınıflarmm müteaddit "1beleri 
olmaema rağmen. bir dershane 
de ae~art elli talebe okumakta
dır. Bu vaziyet ise tedrisatın 
selameti namına muvafık bu
lunmamaktadır. Şehrimizde 
yetmit talebe okuyan ortamek 
tep dershanelri vardır. Bu ka
labalığa eebep lstanbuldaki or
tamekteplerin ve liıelerin hem 
ihtiyaca kafi gelmemesi, hem 
de orta tahsil veren müeueıe
lerin tehrin merkezi noktalann 
da tek&süf etmit olmaaıdır. Ö
nümüzdeki ders eenesi batın· 
da Bakırköy, Sarıyer ve Kaemı 
patada birer ortamektep açılın 
ca bu civann bütün talebesi 
kendi muhitlerindeki mektep
lere gideceklerdir. 

Bu şekilde bircok talebe, 
uzun yol katederek, uzak semt 
!erdeki mekteplere yetİfmek i
çin maddi, manevi ıstırap çek
memi• olacak, hem d"e dersha
nelerde talebe adedi makul bir 
hadde inecektir. 

Son senelerde lstanbulda 
ilkmektep adedi çok fazla art
mıştır. En son istatistiklere glS 
re lstanbuldaki ilkmektep ade
di 403 tür. Önümüzdeki hazi
randa lstanbul ilkmekteplerin
den on binden fazla talebe me 
zun olacaktrr. Bu adedin yan
sı orta tahsile devam edecek 
olsa, en a,a~ı bu sene ortamek 
teplere yalnız lstanbul talebesi 
olmak: üzere be, bin çocuk mn 
racaat edecektir. 

Maarif Mildilrlüğü, lstanbul 
Belediyesi ile yeni açılacak 
lise ve ortamektepler için der
hal müzakerata giritmittir. Bi 
nalar hazirana kadar muhak-

F • 8 -1 f I T k h f kak bulunmuf olacaktır. Bina· 
evzı f"yaD cenaze& ftr a tası lar bulunur bulunmaz Maarif 
Vefatını büyük bir teessürle 1 Nice'te 14 marttan 21 marta Vekaleti bu mekteplerin mual-

yazdığımız sabık Diyarbekir kadar devam etmek üzere ora- lim kadrolarını yapacak ve ta
meb'usu VE' esbak Nafia Vekili daki Türk· Fransız Turizm ko- lehe kayıt ve kabulüne bqla
Feyzi Beyin cenazesi dün la- mitesi tarafından tertip edilen nacaktır. 
yık olduğu merasimle defnedil- Türk haftaemda, Türkiye Tu-
mi,tir. Merhumun cenazesi ring klübünü Nice'teki mümes- Konfer•n• 
rlün ö~lerlen evvel Kalamıtta- sili Ziya Bey temsil edecektir. Darülfünun Edebivat Fakül 
ki kö,künden kaldırılmıt ve el · B haf d T ki d · tesi Manbk Müderrı"sı· Halil 
İer üzerinde Zühtü Pqa camii- u ta a ür yeye aır 

konferanslar verilecek, Türk Nimetullah Bey bugün saat 17 
ne getirilerek cenaze namazı rakslan temsil edilecek ye bir d D l 

Mevainı b ı da . 
d

. kada 1~ angıcın n tım 
ı~e ~ •manımızdan muh 

telıf ecnebı menıleketl 1. 
Yumurta 
Baraalr 

kılınmı•tır. e arü fünun konferans sa-
• balo tertip olunacaktır. l d "Dil nkıl 

93.762 Mütealı.ıhen cenaze otomobi onun a i ibmm tümu 
.... 765 Bu baloda en mlzel siaara l" ah' ti"" lu b" ~•. le konmu• ve dig"er otomobil- .. - ~ u vem ıye mevzu ır 

568 
er ıman 

lanna 48. .968 kilo üzü 
24.313.467 kilo İncir ihraçr:J1 . . ı 
n119tir. 

Son hafta içinde limanımı 
dan ecnebi memleketlere 935~ 
518 kilo üzüm ve 176.624 kilo 
incir sevkedilrni9tir. 

Son hafta içinde üzüm fiat. 
!erinde 1-1.5 kuru• dü,üklük 
görülmü~tür. lzmirdeki üzüm 
stoku 1.5 milyon kilo ve mınta
ka dahilinde 8.50 milyon kilo 
olmak üzere on milyon kilo tah 
min edilmektedir. 

lzmirdeki incir stoku iki yüz 
bin kilo ve mmtaka dahilinde 
de 300 bin kilo tahmin edilmek 
tedir. 

Av derileri 
Yün 
Tihik 
Halı 
Arpa 
Kuru üzüm 
,, incir 
Fmdık 
Zeytin yaiı 
Tütün 
Palamut 

'' hülftSAır 
Afyon 
Kereat• 
Pamuk 
M~den köınurii 
Srur eıya 

79.241 ' içen kadına mükafat verilecek k f ,__., 
rl.860 !erle bir çok zevat takip ede- tir. on erans verece .. ur. 

14.648 rek Sahrayicedit kabrlstanma T·· ki T . ki b Hukuk Talebe 
24.499 getirilnıiıt ve Allabın rahmeti- ur ye urın~ ü ü, bu 
97845 ne tt>vdi olunmuttur. mUk&fat yerine verilmek üzer<' cemiyeti 

152 762 Nice'e en nefis Türk sigaraları Hukuk Fak"'I · T 1 b ,._ 
27:859 Cenaze meraelmlnde Reisi- u tesı a e e ....,.. glSndermistir. Bundan bafka · f ld H · "d 

100.986 cümhur Ga7ı Hz. namlarına muhtelif Türk ressamlarının mıye ı are eyetı yenı en te 
25.481 1 • .. b Ceyd t B eserlerinden 36 tablo ile Hila- tekkül ederek taksimi vezaif 

1.259.383 yaveı· erı yuz a~ı e ey, yapmıttır. Bu senei dersiye ııo-
58.029 ııab1k Par;s Sefiri Fethi Bey, liahmer masnuatı da bu hafta- nunıı: kadar medeniye, usulü 
20.430 lstanbul meb'u~u İbrahim Tali da tethir edilmek üzere NJce'e cezaıye, ceza, ibsaiyat ve tıbbı 
~:~~ Bey, Ağaoğlıı Ahmet Bey, Nec gönderilmektedir. adli kitaplarının tabedilmesi 
27.551 meddin Molla Bey, Kadıköy için hazırlıklara batlanmıtbr. 
~::.!: Kaymakamı Bey, Diyarbekir- "T•rih utandı!,, Mualllmler •raaında 

Alman gw Mkl i !ilerden ve merhumu sevenler- Cümhuriyet Gençler Mahfi- Ed umru er n den bi1' çok zevat bulımmuAtur. 1 • İme Kız Muallim Mekte-
d tt y inın yeni sahneye koyduğu b" M 'd"' 1 ı K M e ar 1rılan mevat Asker ve polis efradı ceıtazeyı· "T 'h d 1 u ur üğilne zmir iZ U· arı utan ı .. ,, temsili büyük allim Mektebinden Rebia H. 

. BER~, 1~i. "ii A. - Almanyada takip etmiştir. bir rağbet görmü\ltür. Türk Ta tayin edilmif, vazifesine ba~la-

lstanbulumuz ne kadar 
zelııe, melih ve mütebessi 
yüzünilzle siz de o kadar 
zelsiniz. Bu itibarla <Is 
bul) umuzla siz, biribirine 
ra,ır pek zarif birer zarf 
mazruf gibi bir feysiniz. 

Bilirsiniz ki kısa bir t 
içinde bu tehirden bir ç 
tehreminleri gelip geçtil 
kimisi ho• ve kimisi nahot 
kubbede bir aksi sada hır 
lar. isterim ki, ıiz, bize f 
değil layemut bir e~er bırak 
ruz. Ve onun için bu sa 
ları ıize yazmağa mecbur 
dum. 

Karaköyden Eminönü 
gelirken benim yüreğimi s 
latan manzaranın sizin kal 
nizde de ayni acıyı uyand 
dığma eminim: 

Kartınızda dünya mim 
sinin en büyük ahe er 
bidelerinden birisi var ki 
rafmı saran mezbele için 
çöküp kitmektedir: bu eı 
Yenicamidir. 

Eski devirlerin ihmal 
müsamahasile etrafına dükk 
bozuntusu bir yığın müzah 
fat ve moloz yığılan Türk 
hasmın lstanbulun en i~lek 
noktasındaki bu layemut e 
rini, meydana çıkarmak: ve 
na mevkiini vermek mahza 
yeti, bugün size, bu güzel ee 
rin güzel belediye reisine 
rettüp ediyor. 

Bu binalarm onda seki 
nin Evkaf gibi bir amme m· 
essesesine ait bulunduğu dü 
nülürse bu mimari nefisen 
ehafmın temizlenmuinin 
ha kolay olduğu tezahür 
der. 

Filhakika siz. bu tathir 
meliyesine te,ebbüs ettiği 
gün, Çemberlita,taki kr 
renkli binanın köhne odal 
rmda da feveran ve kayn 
ma olacak, kollar çemrene 
paçalar sıvanacak, protetı 
lar yağacak~ır. 

Bu mimari nefisenin u 
mi halasını paralı bir istism 
vasıtası telakki edecek ( 
vakıf) a riayetsizlik eden 
krem badanalı binanın iti 
lan sizi yıldırmasın. 

Sisce yapılacak tek biı· 
vardır: Eci9 bücüt manzar 
bu dükanlann bir istimlak 
ran ile mi olur, neyle olur 
bir hafta zarfında tahliyesin 
müstecirlere tebli~i ve tahli 
yi müteakıp belediye amere 
nin aktamdan seferber ed 
mesi... 

O zaman ıtözünü açan f 
hir halkının, bir gecede lsta 
bulun simasını deği,tiren 
manzara önündeki takdir 
hayranlığı karsısında hayıf! 
nacak bir Evkaf müeaaes 
olsa bile bu kadar havırlı b 
İf muvacehesinde ona bak ~ 
recek bir tek kimse bulun 
yacaktır. 

Biz sizden bunu 
bunu istiyoruz. 

Salahaddin ENi 
Y eni levhalar zıraat k •u a imi e balıklara ait ye- Kabre müteaddit çelenkler rihi Encümeninin son yazdığı Mlftır. 

Sanayi ve Maadin Bankası ~u ':'i~er:c~~h;~ l~h~;:.,~~::· konmu~tur. ~!Ja c!~~~i~ük~dı:;~ü;kar!:iı Köy mektepleri tiyen köylerin isimleri, coğra 
verine kaim olan Sanayi Kredi şıl hayvan yem erıne, P"Ynirlere ve Merhumun kederli ailesine Jetini yalnız dört yüz kifilik bir vaziyetleri. 
Bankası ve Sanayi Ofisi için bala aittir. bal ki · · tekrar taziyetlerımizi beyan e- a~irete sıg" dırmıya kalkı•an gu·· Memlekette maarif askı 2. - Oralardaki tahsil ya 
levhalar ısmarlanmı•tır. Bugu"n Ta><e deniz r an ıçın kental ba den"z. Y günden güne genitliyor. He- d b nk ' ,,na 10 mark !>ir resim almma11 der- lünç Osmanlı tarihlerini ya- b a köy çocuklarının miktarı. 

8 a binasına bu levhalar ta- pit edilmektedir. Souk hava içinde zanların hicap hissetmesi la- men er köy bir mektep isti- 3. - Mektep binalan vıu 
l .k edilecektir. muhafaza eılilmit balıklar için yür.. yor. Bu köylerden ekserileri yeti. 
15 günlük ithal At de 10 gümrük resmi alınacalıtır. Yeni aeyyah znngeldiği tezini yürüten bu mekt~bi kendileri yapmağa, 4. - Ders levazımı, rahle 

a Hl d d k kafflelerl manzum eser bilyük bir milli muallım paraemı kendileri ver diğer müteferrik zaruretle 
Ve ihracat D istan an ÇI an heyecan tevlit etmektedir. miye razıdırlar. 1 

G · it 1 balya vapur kumpanyaeı C h rl G • ne suret e lemin edileceği. 
iunrük Ye inhisarlar Ve'-.. etf a ın ar ta f d üm u yet ençler Mahfi- Vekalet, köyler halkının bu 5. - Aynen veya nakt 

J tati •'k T """ ra m an bu sene limanımıza 1 su ve etkik Müdüriyeti BOMB y fi bu büyu'"k eseri cuma günu" l•tiyakını memnunı"yetle kartı· muallime vermeg"ı" taahhu"'t e 
bat ayınm 'lk 15 - lüle · L•• •u· . A • 19. A. A - Ravalpin- be" eeyyah vapuru uğraması te- Y 
• 1 gun •!muit ve d G Y h Jk B ) C lamı• ve vı·ıa·yetlere, bu husus- lecek mı'ktar. ihracatmı _toplaıru,tır, 1 vapuru, 1·73 .OOO rupi lnyınetin- min edilmi~tir. Bu gelecek sey a a eyoğ u · H. F. binasın Y 

.. Hazırlanan iıtatiıtik büliauma t~.~:ı; h::!~et ale~:,;,~~uGl:!jdlee Lahlardan her kafile 500 -1000 da üç temsil vererek çıkarmıt· ta tetkikler yapılmaM için yeni 6. - Bu muallimin be~ sen 
gore _ıs gu"nde 

1
°thala" •--n 

2
•
773

. ~00 1 d 1 d G ) b bir emir Vr>.rmı
0

tlı
0

r. Emı"rde ez- kendi ko"'ylerı"nde tutulaca"m 
muou aynı zamanda Ne Y k' -t·· ··ı ta yan an mürekkep olacak ar ı. ene; er u temsı'lde bu"- " ~00 hralık bir lnynıet göıtenneı.q' ....ı._.ı:ı:ı1L.J:>ıarıL'l.li!U!.IKlllvl.nouır.ı..· J.a,,ır ... 0....,u.u.ru..ıe-.J.-..... eluoinıı.iaı.ıa..biıW.-•in.lo.....l.~ik..bi.l~ıaaıa.EıEal .... ..._.....Jı...--J_c_:ü::;m:.::l:.:e:_d:e~n;;i:,::li:;:y,:o::_r.;.k:i::_: ____ _ı_:d~~~-i.i.r .;_.~;:~;.:.t:er:.:l:ik::_:v:.:;e~y,::a~M:;,:::aa:_:r:.;if._M~i 
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MiLLİYET PAZARTESi 20 ŞUBAT 1933 

----------1111-.~ ı mm dört resmini bir sıraya di- f '\ Paranın kimde oldu-1 ;q , .. '1h:t zip altında bir çarfı esnafı ifa- .... , _______ s_._h_h_ı_b_a_h_i_e_r _______ Jı ğu belli olmaz! 
"il ~ "11, ı desile "Şu endama bakın!" gi- -

bi hakikalen Peyami Safa Beyi K k d Kimsesiz olarak ölen adam 
bile utandıracak tekilde yazı anser arşısın a vera et !arın varisleri bulunmadığı i-S"'1l umdesi "MlLLlYET" tır 

20ŞUBAT1933 
J clarehane : Ankara caddesı, 

100 No. 
T elgnıf aclreai : l ıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Jaşmuharrir " Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbu 24310 

BONE OCRETLERl: 
Tarlriyei.ı

L it, 

3 aylıfı 

6 " 
12 .. ·-7 60 

14 -

Hariı için 

LK. ·-14-
28-

Cele~ evrak ıreri verilma.-
1üddeti ıreçen nüshalar 10 im· 

tur. Gazete n matbaaya ait 
lcr için müdinyete münıcaat 
dilir. Gazetemiz ilinlarm me
uliyetini lrııbul etmn. 

'3UGONKO HAVA 

: yazan ilk gazete Peyami Safa _
1

_ Dr. Rus uklu HAK Ki için t rekeleri sulh hakimleri 
1 Beyin hala çalıfbğı ve müdafa- f 1 tarafından yazılmaktadır. Son 
asını deruhte ettiği (Cumhuri- Veraaetin kanserde oynadığı 1 nu biliriz. Lakin haatahğın geç- zamanlarda bu şekilde iki fa- 1 

yet) gazetesidir. Eğer güzellik ~l he~ .zama~da insanlar~n d~- mes.i ~çin çok def~ dıtand.an. ge· · anı dikat tereke yazılmıştır . 
bahislerini dercetmekle mem· funceaıru çelmiıtır. Bugun bole len bır sebebe, mıkroba ıhhyaç 1 Y 

cinai fena olan urların yaradılışın· vardır. Henüz tabiatini bilemedi- Bunlardan birisi çarşıda 
leket işleri ihmal edilmit olu- da veraoet halk ve hattit. bazı tıb- ğimiz bazı hastalıkları doğrudan lç Bedesten denilen yerde di-

, yorsa bu ihmalin elebafıaı bi mahb .. fil
1 
ter

1
dde ~şek~lmn~tıbr~lıyor.Btu doğdru!ilad. veAra1se1t~--~tfektmek d.o~- lenen bir dilencinin terekesi-

! (Cumhuriyet) tir. Diğer Türk nun oy e o ugu • ı ır aure - ru ea ır. e e.....,r anaer ıçın • . 
gazeteleri bariz bir isabetaizli- te ıröaterilememıt ve yeni tecrü- böyle düıünülür. dır. Bu adam senelerden berı 
ğin, bir haksızlığın protestosu- belerden yapılan iatatiıtiklerin "° "° >ı. bu civarda dilenmekte imit-
nu yapmakla me,guldürler. neticeleri biribirini tutmamıştır. Kanaerde veraaetin teairi bir Geçenlerde dilençi ölmü,tür. 

Meselenin üstünde bir işgillenme çok tetkikler için rnevzu teşkil K d · · · J ak h · k" 
Kata göze Te vicdanlara te- bulutu uçuyor. · etmektedir. Bu tetkiklerin bazı· e? ısıne varıs 0 ac .. ıç ım 

caTiize gelince; f8hsen bu taf- 8-, meaelelerden bir çok dava lan insanlar üzerindeki görgüle· sesı yoktur· Bunun ıçın Sulh 
aillbn bu sütunlara dercini tas- laı· çıkar vcı bu davall\rlll nazari re bazıları da bay»anlar üzerin- Hakimliği terekeye vaziyet et 

Vl
·p edenlerden olmadıg"nn hal- ve ameli ehemmiyetler ziyadedir. d; yapılan tecrübelere dayanır. mi,tir 

Çünkü bunlar içtiınaiyala ve ba- lnaanlar üzerindeki görgüler- • ı 
de itiraf ederim ki; "ben güze- huaus evlenme ~ibi husuaata te- den çıkan bilııilerden ilk aırada Tahkikata ölen dilençinin 
lim!" diye ortaya çıkan bir maa eder. Ve biz bu meaeleye u· kanserli aileler gelir. Tıp edebi· o civarda berbere bıraktığı 
namzet "sen güzel değilsini nıumı bir .bakışla yana~'yoruz. yatında muhtelif memleketlerde çamafır sandığı meydana 1_ 

Çünkü 'u eksiğin vardır." ten- Umunuyetle lıaatalıklar ve hu bulunan böyle ailelerin menkı· k ] t B b'" .. k J k 
tah 1 auaİ oluıak kanser üzerinJe vera belen· vardır. Ve her ·-ne yenile- arı mı, ır. u uyu çe san ı 

kidine de ammü etmeyi ~ 1 J J d aetin rolünü tetkikten once vera- rine rast gelindikçe bu eaki men- açı mca çamaşır arın a tın an 
göze almıştır. Bir hakem heye- sc.t: dair yapJlan yem tetkiklere kıbeler tazelenir. kocaman bir torba çıkmıflır. 

. ti de intihapta laübalilik eder, temel olan umumi ve bdli baılr Bu kabilden olarak Bruka'nrn T b · · fak d 1 
1 ve hele kendi te!!ekkülü •İmdi- bilgılerı hatırlamak la:uındır. Bu "Urlar" adlı eski kitabında dört or anın ıçı u para 0 

U· 

ki gibi sakat olursa o da tenki- bilııiler biyoloji alimlerinin otlar, göbekli bir aile vardır. Bu aile dur. Pualar pek çok ve say
de maruz kalır. Bundan vic- fidanlar, har.v~lar ııibi lıaait ya- de bir ana meme kanserinden öl- mak müfkül olduğu için torba ! 

radılmıtlar U!Zerınde yap tıklan mü•. Bu kadın dört kız doğur· oldug" u gı'bı' tartılmı•trr. Torba 
1
' 

1 danlan muazzep olanlar mü- tı ı rd ıkın t ' Y arat rma a an Ç 11 ır. muf, dördü de kanserden ölmüş. 
I I Y eşilkoy rasat merkezinden 

ldığım1z malUmata nazaran 
ugün hava temamen kapalı ve 

r , ıaıuea Yaiıtlı devam edecek 
uzgar şimalden kuvvetli eee

tenebbih olmus demektir. Bir Hayat bilgiainde vera"9ti §Öyle lkiaindeki meme, iki.indeki kara- da dolu paralar 36 okka gel- ı 
daha isabetsizlik etmezler. A- anlatıyoruz: "Tabii JeCİyelerin ciğer kanseri imi!. Uçüncü gÖ· mi,tir. 1 

h k 1 k · 1 J ıröbekten ıröbeğe geçmeai". 1365 k' k B ı h ma a sız ı etmemı' o an ar yılında, Franaada Noden, Alınan- bekte on se az çocu var. un a- Diğer tereke de Sultana • 
benim kadar müsterih uyuyabi rm onu kanserden ölmüş. Dördün 

yada Mende! verasetin naaıl yü- cü göbekte on çocuktan yalnız bi met civarında gene kimsesiz 
lirler. ~yüp, meydana çaktığım inceden riai kanoerden ölüyor, • 1 ak ··ı ba•ka bir adamın 

Bl·r ilci' arkadatı'le b'ırlikte mceye arilflırmıtlardrr. Bu &r&f- ·ı .. d . 1 k o ar o en Y • ektir, 
i 

19-2-933 tarihinde ban tazyi.. 
7SS milimetre hararet azami 

ı d ık ti ı Bonapart aı esını e soy eme dır Gayet fakirane hır hayat 
matbuat ve tahrir aleminde i- brma ~r ıı':!' J k~b .. ~e b':t'tl v~ li.zrıudır. Napoleon'un babaıı, bir ·. b d kul"b . 
!im, mantık, ahlak ve yüksek r~t a 'f. / 1 utün 1 1 en- erkek ve bir kız karda,i ve im- geçıren u a amın u esın· 
•evı'ye ı'nhisarınr tapu kayıtları mızın teme 1

1 ır. fi b' 'b' . paratorun kendisi de kanaerden ı de bir çekmece buJunmu.tur. 
~ Bazı buy an, vası an ırı ınıı .. im" 1 rd' B k · • • d 120 
yanmıf bir köy kırında tarla den batka batka qlan iki fert bir- 0 Uf e ar. . . . • u çe mecenın ıçın e ta-

h 
. h il . il .. Bunlar tamanule ıatısnaı vak'a I l' .. .. . d' 

1 tesahup edenlere ma sus tavır- ~~•rse orılarml md a b•.u.bı;~ k,bgo· lardrr. Ve kıtlıkları dolayıaile da- ne~~'::_ ıra ve gumuf mecı ı-
7.ı' !arla uhtesine geçirmiye calı- .,..kte, ":r": aı:ın .. a ıra •nıı• en· ha ziyade hayali oktarlar. Umu· ye .,......uıftır-. 

• ~ •an Peyami Safa Bey son sene- ze~er; ikik'~··gyük?.be~t~n 
1 
b~laya- mileşmit düsüncelerden aynlmak _ _...,.__ 

11 !erdeki yazı hayatında pek ra- rkiall a_z çob u ek~llennın ,.. tehlikesine düşmemek için böyle Kar eğ encesi ~ı erıne enzeyen ıe .1 • er.· ~ey- kıt vak'alardan çıkan netjceleri . ,·( I yamı• Safa hatsız görünmektedir. dana çıkar Demek bınncı gobe- k . · h ı'd · d b" ı:ı. yapmamak gere tor. Hababurı 
Kendi mevzularının yüzde tın ma ıu en araam a ır ..., ·ı · d biTibiri ard k - Uludag·da kızak ve diğer kar 

ı ' k d 'k" · :L-"-'-kilerd 1 k aı esın e mca a7.a o-
~ • • t• dok.anını bir ar a a,ının ae- 1 1DC1 g.,.,.,,.~ e ayn 1 var. ı· ·ı ··ı üı on iki k' · b ı b • • T k• 
~ eyın V8ZJye J B 1 k -'-b ti • unu e 0 m tfı u unu- ı e"lenceleri terti i ıçın ür l• j ~ Tiyesizliği, bir doktorun TIC- u ayn 1 muayyen DQ e ere ıo yor Bunlara bakarak kaza ölil- ıs 
J d 1 • b' ··d • · re oluyor. Mende. I kanunuga ırö- mü.mlra•tır hükmil verilemez. I ye Turing klübUne merbut bir •:Ü Bir kaç senedir oldugu" gibi ansız ıgı, ır mu ernsın pa- krrmı ç.I ki h 1 be 
"' tavatsızhg"ı, bir piyesin rezilliği ~ . zı çe. 1

• 
00 uta. yaz komite tetekkül etmlttir. Bu 

ıl sene de (Cumhuriyet) gaze çıçeklr nohut ıibı mubtelıf fert- ı . . .. 
1 

J nin tertip ettig"i guz·· ellik mü te,kil ederken hepimize mem- terin çapraatlaınalanndan bazı A k i t bil komıte rıyaaebnı Ford umum 
~ akasma giren hanımları hal leket dertlerile mefgul olmayı vaaıflar hakim oluyor, baz:rlan • er e gat müdürü Mllsyö Kofinger de-

ve h:ı.kem heyetine tanıtan, tavsiye eden bu zat bir iki se- kayboluyor. Fatih aıkerlik fUbeoinden: • ruhte etmlttir Bu komiteye 
•t ne evvel de futbolcülerimizin Bu bilgiler haatalıklara tatbik 1 _ Malul ve Şehit yetimlerin- T · ki b . Ski K kç 

rı ellerinden tutup sah- olnnuyor. urıng il ün = aya ı-
~ g• .. d' e .. ru·· mağlubiyetlerinden dolayı u- "' "' "' elen 931 ve 932 senelerinden umumf I k k 't . d .1 . ti' • • ır n, m;ıaanm us ne d 1 . •. . h müracaatlarına binaen ikramiyelerini ı omı eaı em mıt r. 
ıp bir manken gibi evirip 1 tak ncıh ak yer ere geçtı~8

1 ':1 1 kay Verasetin hastalıklar \~terine alnmğa muvaffak olamiyanlann 0 < 'ren tepesinden tı ·ın ıra ay ıra yazmı$lı. ır aç tesiri pek büyüktür. Veraııetin aendere ait ikramiyeleri gelmiıtir. 
,ı ' rnag a ay evvel de etrafını bizim gibi bu -"'-l"•u" m-~i bir ve•a bir kaç ka -'·--• .; , lar göriilebilen hiç ir tara- • . d"' .. k d I uır - -·~ , Fatih kazaıı yma,...ıııuğında mü-

, iı gözden kaçmamasına elin- sevıyesı u'u a ~~ arı~ sar- ecdada ait bir baatahia atfolu- tqekkil h"Tet ~adan mezkür 
"' • geldiği kadar çalı,mı, olan IDJl olmasın.dan mutev.ellıt. ıs- nan biT ııbhat bozukluitunun bir ikramiyelenn tevzratına başlanacak-
~· h • h . ) . d trrabını bagırmı•h· Şımdı de kiıımeaye kadar aürüklenip ııel- tır. 

n unyet mu arrır epın en b"tü' T'" k tb h .• meaidir. Verıuetle sürüp ııelen 2 _Tevziat 933 aeneai Şubatının 
·· JJ • h k h u n ur ma ua nm ıgrenç haatalıklann bazdan ıoydan olan · "- ··nı · bi 

~ ı guze erı seçen a. em eye- ı buldu!hıa manzarası onu fena cumarteeı -.e ~"" ıru en r-
ı r ~ ızasmdan Peyamı Safa Bey h ld tti" "i . • . 1 )ara bennr. "Ailevi'' denilen hu den dört buçuğa kadar devam ede-

• · tih tak' . b • 
1
.• a e muazzep e e; ıçın ın e- tahklarda olduğu ıribi. Basılan cektir. 

ı., ın h apk 1 ısalme~ızlıge mektedir. da be=emez. lırettee, aar'adan 3 _ Eıhabr iştibkak paralanm ,... 
i ı 'l1 are ete ge lf O an doğan haıtalrklar ııibi.. labilmek için Şubeye .müracaatla bi-

rk matbuatını ve orada ya- Eh, görülüyor ki; bu zat mua Hutahk veraMtine ait - rer •ıra numaraaı a1malan mercudur. 

Reşit Saffet Bey 
Beynelmilel 9 uncu Turizm 

kongresi geçen hafta Kahire
de açılmıttrr. Türkiye Turing 
klübü namına kongreye giden 

Kocaeli mebusu Retit Saffet 
Bey, ay 10nunda .. hrimize &T
det edecektir. 

1 
1 

1 kendi arkadaşlarını mem- tariptir. O halde kendisi için lelerin, rrkm yeniden doimuı, ta- 4 _ Tenlat .,.naamda malili ve 
; c . t itlerini ihmal edip her- en dilrüst ve akıllıca hareket :aelenmeai ııibi mühim bir k~ tehlt yetimlerinin ııenecll reemllori 
~ t ın k~ı ve gözünden vicda- yazını! olduğu 107 cilt ( !) ese- yete taallllk ettiğinden, büy\lk • hllviyet varakaları. umaı cüzdanları- Karadenizde fırhna 
" · · · • · · ti 1 • h · ı -' rd m hamilen lıbab vücut edecekler-a kadar tecavu··z ettı"g"ı"nden rın temın ettıgı ıra ar a geçın- emmıyet en· va rr. __ , . 

1 Ailevi haatalıklar Fridrih ya- dir. Tütün talimatnaıu.,.. iktizaa-
b • ayı iğrenç, rezil, seviyesi du" mek üzere gazetecilikten çekil dandır. 

ı k b · • h' • k d' but Hüntinırton haatalıklannda ~ ·, vicdanısz ve ahla"ksız bul- me ve u ıgrenç mu ıtı en ı fiili g _ o. ---"'· -••larım alarak oldufu ııibi aeb:r:elereı Hemo _,_... u_,, 
ı. I ktadır. Peyami Safa Beyin haline bırakmaktır. de oldufu gibi kana;Nörofibroma alit.luıları keellır~, olaD ıehit yetim. 
~ ı de dahil olduğum matbuaf Böyle yaparsa kendisini ae- töz'deki gibi deYreye musallat o- lerı Şu&eden -.eıika aimalarmı .._._ 
1 r mine k&J"lı yaptığı bu ağır nelerdir süren bir cehennem a- !urlar. Bu hastalıklar çok ıörill- - 6 lıclırlarCö"ıt·_ .. _ ...nnJerin barid&-

.. ·· h il d'I 1 b d kurt )maktan memekle beraber iatiana da letkil .......,.. •-c ıı.vuzun a e ı ece t yeri bu za ın an armıt o do müracaat_,,, __ ve tevziat yolr. 
! 1 1 d 'ld' On b k h h' J d etmezler. Vücudün yapuma ait ........,_ un ar eğı ır. un için i- as a, em ıs erin e samimi bazı biçimsizlikler de ba arada tur. 
~ bu tarafrnı mesk<ıt geçı'y~ olduğunu göstermi,, hem de 7 - Tütün taımıatıraınesinin "*' ~ sayılabilir. • mlld 

~ ı. bizi yersiz tecavüzler ve muh- Manozi _.,.aet mühimdir. Li- dei mahıuıuı mucı"bince tevzıat 
rl Yalnız me'gul olacaın- fey taç olmadığımız lüzumsuz ah- kin Paotör mikroplan bulduktan deti 93 3niıan bidayetinde hitam bu-.,._ lacağmdan bu milddet " ırlloten1-

lc c eski arkadqrmr:nn va- lak naaihatlerile bizar etmemi• aonra bu ehemnılyet çok azalmıt- ırünlerde rnüracaııt etmeYerelı: ~ 
ı ı ·etidir. Her sene aylarca bi- olur. tır. Bir haatalığm yeti9ip aereıer- miyesini -ı---nlarnn baklan aalıit 
~ ' f b pe ırelifmeai için üzerinde bittifl ~0>'• 

~ fi sayı asını u güzellik mtı- Vakıa bu hareketle matbuat- yerin de ehemmiyeti vardrr; bu- olacaktır. 

Karadenizde Qç gündür bir 
frrtma hUkilm sürmektedir. Bu 
fırtına fasılalı ve nibeten hafif 
olmakla beraber bir kısnn va
purları aeferden menetmittir. 
Bazı Tapurlar beklendikleri 
halde elan gelmeml9lerdlr. 

Seyriaefainin Clhnhurlyet 
· ..,..puru cfa iki gün teehilr etmit 
tir. 

GOZ HEKiMi 

Dr. ŞAKIR AHMET BEY 
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FR! NSIZKA A. L 

::ıözlü tilm,erin yem yıldızı o.up kendisine mahsus 
mümtaz ve dlbiyane tarzı temsili ile 

• • R 
ı 
K 
A 

PAPRiKA (Ateşin gençlik) 
mevsimin en ıevimli filminde seyircileri nihayetsiz 

güldürecek ve neşe saçacaktır. 
Pek yakıud'l ARTfSTfK Sinemasında 

Bu akşam saat 21,30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Şirin ve sevimli Türk artist 

ve muganniyesi 

ŞEVKIYE HANIM 
ile Zozo, Filipidis ve Konstentinidu'nun 

iıtirakile 

HALİMA 
meşhur operet temsil edilecektir. 

<,:arşam~a akşamı M .l!. L ):. K ainemaamaa 
Senenin en büyük filmlerinden birini glSreceksiniz 

GÜNDÜZ BENiM ••• 
GECE SENiN 

Nef'eli - şen, Şuh - Zeogiıa - Büyük Franaızca sözlü film 
Mümeaaillerlı 

FERNAND GRAVEY - KATE de NAGY 

Is ve İşçi 
Milliyet ba aiihında İf oe ifçi 1 
İatİyf!nlere taoauut ediyor. lı 
11e ifçi iatiyenler bir mektup. 
la lı büromullCI Müracaat •t
melidirl.,.. 

ı, isteyenler 
Bendeniz 18-19 yaflarmda bir 

ıaıcim b1r çok mekteplerde fabrika 
ve müesaeselerde bulundum.Her ne
reye oluraa olaun odacılık, posta ve 
ticaret hanelerde hizmet ederim 80 
kuTUt bir yövmiye ile ı;alttımn ay
ni zamanda kimsem olmadıfr için 
fakirim çalıpcağnn yf!I' namuslu ol
muı sarttrr. Arzu eclıonler ıu adrese 
münı.;..tı..... rica olunur ef. lat.anbul 

Pek. yakınd.l 
ZEVK GECESi 
FrRnsı'lca s~zıa 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emaillf'ri 
Yann akşam 
saat 21,30da 

auvare 
RENKLi 

FENER 
Nakleden: 
Ertujırul 

Muhsin 8: 
Piyeı 3 perde 

Muallim .,.. talebe gecesi 

Edimekapı Kariye mahallesi imaret p••1111111!!111•111!1••••ı•ı 
ııokıık 35 No. hanede Enver Cahit. ı Pek: yakında 

• ,,. • ' Z VK GECESi 
Mubaıebe ~ tieantlranehr

de çallfhm. Öğleden aoııra plq
malı: üzenı yazıalık nya ye-nniye İ.f 

Fransı:ı:c' slSılü 

çiliii ıibi vazife erayorum. Tiicear I •••••••••••-• 
kefil ıöıterebılirim. isteyenlerin 
Milliyette Aptülkacllr numı:aı• mü 
racaatları. Adreoi: Babıali Mahmu
diye caddesi 24 namaralı Madam 
Haykuhi panalyonu M. Aptülladir. 

••• 
Her türlü iti yazıhanelerde ..._ 

cılık, kapucululı, ye.mi7e İlçllitl, 
müaait f"l'&İtle y_...., hteyenleria 
Milliyette J.....il ~ münı
caatlarr. . *. 

Senelerden beri Londraımı yük 
sek sınıf ailelerinin nezdinde mÜ· 
rebbiyelik yapan Viyanalr bir 
matmazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar
ıı:uıundadrr. Adrea: ilit.n rnemurlu 
funda B. M. E. rıımuzııdur. 

• • • 

Gençleri •• 
Burhan Cahit Beyin 

Yüzbaşı Celil 
Romanını muhak

kak okuyunuz 
Zarif ciltli 1,25 Çiltılz l Ura 
Teni yeri K Ö R O Ö L U 

aıatbaa111 Her kitapçıda 
bulunur. 

~,h akalarına hasreden ve 80n ta büyük bir boslumn1 vücudu 8 - Yukandaki -ddeler ayn.en 
1 b k d b f 1 

.. --· _ ............... - .................... -......... tatbik olunaca,.,..dan no.ksan. vesaik_ • A"""pa'clan avdetle Ankara cadde- 325 senesinde lstanhal sanatlar 
' sa a a a At sayı asını ta- sezi ecek, bir feref noksanı gö- ve sevine sevine buna katlana- ile müracaat :.iiİmemetı alm taktir- ıincle Vilayet lmrtıamdaki muay..._ mektebinden mnun demircilikle köy Y eldetirmeni Kahve ıokafı 37 

numanıda Muhittin beye müracaat
ı.n. 

1 • men bu bahse bağlıyan, rülecektir ama bir 4'aki arkada- cağız. de müracaatlannm kabul olunınrya,- ı..-inde baatalannı kabul etmeğe metgul bir efendi İf arayor. Şerait 
• • ti daha dün Nazire Hanı- tm istirahati namma seve ıeve FELEK cafı alikadarana illn olunur. baılarnııtır. gayet müsaittir. isteyenlerin Kadı--
·~ --~----ml!"!!'!!!!!!!!!!!!!"'!'!""'"~--...;.;.;;,~.;;,;___~_~~"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'1;;.;;;;;,;~~~.;;;__~~.~----~·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~-!"!!...~~~~~!!!!!!!!'I!!!!!'!!!!~~!'!!!!!!!!!!~"!!'!!!!!!!!~ 
~ 1• illl11et'in edebi romanı: 26 türkçe biliyordu, ne de ben bir tek batlamıfh. Avukat altın saatine Mösyö Gesler gelir gelmez elbise saniye kadar dütündll. Sonra; 

'• "ı 1 
1 • 
ı • 
; ~ MAKEDONYA 
n 1 
' ,, 1 • 

' , l 

1 < Oooo! Sen misin Hacı Saf
' i . Sen burada ha. . Doğrusu 
"" I' pek fazla memnun oldum. Ne 
~<'r ıandanberi buradasın? 
~11 - İki saat ya var ya yok. • 
1-1 ~-Bu da ne demek? 
,• J - Ne demek olacak? Senin an-
• 1 1 ıcağın bu ak ... m!ri trenle gel 

tJ '•· • 
-ıl,_ Tuhaf ,ey .. Ben de ayni ti-
! 1 le geldim. Nasıl oldu da hulu
l ıadık. . Bak sen hele .. 

ı• ' - Ben Serezden binmiftim. 
J <1- Ben de Dramadan .. Her ne 

r ise otur Allahını aeveraen. 
•iyah sakalı, ~varı ve elindeki 

1 ı san dokuzlu tespihile bu Hacı 
ı fet Küçük Pariate Haci Nafi 

r le rakı içen ve Katonseli Nuri 
' ınm gelmesini bekliyen "Hacı 
< fet" in tam kendisi idi. Sofra. 
iki takım bulunduğu için Nazif 

1 in karşısındaki iskemleye ku-
nağa hazır anmıştı ki Avukat 

1 Jndan çekerek: 
1. Hacı. • bir dakika sabret .. 

di 

Kin, Politika rıe Kan.. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
·····~········~··~······· ~· 

Ve garoanu çağırdı: 
- Hi,t ! Beye bir iskemle ge

tir, masaya da bir takım daha ila
Te et.. 

Bu emir gözaçıp kapaymcıya 
kadar yerine getiriliTermitti. Ha
cı Saffet yeni gelen iskemleye o
turunca; 

- Neden? - diye 10rdu - Bu 
raya oturmama müsaade etmedin? 

- Bir misafirim var •. 
- Ben tanır mıyım? 
- Zannetmem. . Çünkü ben de 

yeni tanıclım. Daha doğrusu ayni 
kompartımanda geldik .• 

·- Kıymetli bir adam olacak 
anla~ılan ki kendisine kartı fazla 
nezaketli davranınak istiyorsun? 

Nazif Bey bilaihtiyar gül dil: 
·- Vallahi adamcağız hakkın

da hiç bir fikrim yok .• 
- Nasıl olur bu? 
- Yolda beraber geldik ama 

tek kelime konuşamadık. . 
- Tuhaf şey .. 

- Hiç tc tuhaf değil .. Gayet 
tabıi. Ç ·nkü ne o bir tek kelime 

kc:lıme almanca. . .c;yle bir göz attıktan sonra; değittirmif, derhal sokap çık· - Belli olmaz •. - dedi - Bu 
- Yaaa. . demek bir Alman.. - Bu herif inmiyecek mi aca- mıf. Doğrusunu bilmiyoruz am- aht Teriş edeceiin tirketin )ru.,.. 

- Evet .. Demirhiaar istasyo- ba? - Diye mınldandı - ma, galiba onu bu aktam Al- vetine batlı bir fCJ.. Faraza 
nundan trene binmitti. Yemek va- - Evvelce haber vermif mıy- manya kon10losu yemeğe daTet eğer Vika lmmpıuıyuile it yapal'-
gonunda tesadilfen bir masada o- din? etmit-. 111111 tutulduiun zaman ucuz kur-
turduk. Kendisine bir bira ıamar- - Yoo-. iki kafadar zaten çakır keyf tuluraun.. Onların adına "Apos· 
!adım .. Bir kaç sigara verdim. Ho- - Sen de amma adamsın ha.. bir hale gelmitlerdi. Avukat; tolidis" denilen açık göz bir a-
fUııa gitmi~ olacak ki istasyonda Bari biz birer kadeh rakı içsek - Satıver anaamı ! - diye ho- dauıları vardır. Kavaladaki ecne-
trenden inince benim arabam~ bin te öyle beklesek.. murdandı - bi zabitle itini uydurduiu için 
di; otele beraber geldik.. Ne ka- - Haldısm .. Gar.on!. Sonra kadehini Hacı Saffete reji kolculan Viks kumpanyaaı-
dar olsa biz yerli sayılmaz mıyız Kolouıbo otelinin ganonu doğru uzatarak; na pek dit geçiremiyorlar. 
ya .. ilk aktam onu yemeğe davet bu .. Yağlı uıiifterinin pefİDİ bı- - Çek bre aretlik (1) .. - de- - Yaaa.. 
ebuek istedim •. Her ne hal ise.. rakır mı hiç?. di - içelim. - Yaaası meaaaı bu i,te .. Şim-
Şimdi neredeyse gelir görürsün.. - Oriıti Beyim.. - içelim.. dl bırak tütiln itlerin~ de bir par-
Biraz da senden bahaedeliuı. Han - Bize iki tİ.fe Namyaa rakı11 Katibin dudaklarında garip ça çakıtbralnn.. Şu Rumelidekl 
gi rüzgar attı seni buraya? Atağı getir. bir gülümseme belirmitti· lki ar- ticaret dalaTerelerinden fillllab 
yukarı üç sene kadar oluyor ki gö- - Emredersiniz paaam.. kadafı selamlayarak uzaklath. artık .. Bıktım yahu!. 
ruşememittik .. Değil mi? - Listeyi de bırak .. Sonra kl- Bu sırada bir mandarinanın kabu- Ve kadehini kaldırarak; 

- Evet Nazif. . Sen lstanbula tibe söyle, bugün benimle bera- ğunu soymağa çalıtan Hacı Saf. - Sıhhatine! - dedi -
gidiyordun; Dedeağaç istasyonun her gelen Alman doktora haber fet; 
da birkaç dakika görütmüttük.Dö yollasın .• Kendisini burada bekli- - Nazif .. - diyordu - Sena-
nü,te bir hafta kadar Dedeağaçta yorum. vukataın, aklın erer. Eğer bir a-
kalacağmı vadetmittin ama. . Na- - Peki pasam.. dam tütün kaçakçılığı ederken 
sıl oldu bilmem; bekledim bekle- yakalanırsa cezası büyük müdür? 
dim ne gelen vaaaar ne giden. . Buzlu koTalar içinde rakılar Çok zeki bir adam olan Na. 

Kabahat bende deitil. . latan- ve Hacı Saffetle arkadqmm üst zif Celalettin Bey lep demeden 
bulda arkama takılan hafiyede. üste ıamaladıkları mezeler, bil- leblebiyi anlayıvermitti: 

Herif Dıramaya kadar pefimi feden kanatlanarak ve aanlö ha- - Hayır ola Hacııı ! - diye 
bırakmadı. Hatta mel'un Drra- vadan uçarak gelmitlerdi. Fakat bağırdı - lğri yola sapmağa ni-
ma da bile bir hafta on gün be- .Almandan ancak yanm saat son.- yetleniyorsun galiba .. 
ni takip etti de ondan sonra kı- ra bir haber alınabildi. Otel ki- - Bırak takayı da bana doğ-
rabildi boynunu. tibi bizzat avukatın masasına ru dilrüst bir cevap ver .. 

Orkestra timdi Viyana valsini gelerek şu cevabı vermitti: Avukat arkada.tının göz be-
bitirmi' bir İtalyan serenadına - Affedersiniz Beyefendi.. beklerine gl>zlerini dikerek bir 

Bir saat sonra titelerde rakı
lar bitmifti. Garson buz leğenle
rine birer tişe daha koyduktan 
sonra biraz siyah ha.,.,.ar, bir ta
bak dolusu mercan tavası ve bir 
düzüne kadar da mandarine ge
tirJi. 

1 
Ayni dakikada bir bqka bi

nanın içinde bir bqka garson, 
büyücek bir buz leğeninin içine 
kırmızı kordonlu bir •ampanya 
tİŞesi yerl~tiriyor ve üzeri te· 

(Devamı var) 
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Richard 
Wagner 

lstanbul Ankarayı 
Nakletti 7 günlük program konser, ı9 Müsababeler, 20,35 pi,.. 

no Keman konseri, 2ı,ıo (Du C.. 
richt im Schaaerturn) iaimli büyük 
romantik piyeol, Müoahabel,.., 24 cm 
tapnnili. Neırtyat gayet temiz 

dlnleırdl 

(istanbul saatine giire tanzim editmtıttr) 
lticbard Wagner,in 61dülü 

50 sene olmuttur· Bugüne ka
dar ınuaiki dahisinin eserleri l 
l>arlakJığmı muhafaza etmek
te olınaaı, balen bu beateklra 
YakJAfan bir iktidar gösteren 
0111ıadığmı göstermektedir. 

Radyo merkezleri arannda 
birinde verilen bir nepiyah 
nakletmek için kablolar oardır. 
Kablo bulanmadığı yerlerde 
mevcut telefon tuüatında ü
tifade edüir. Bu cwna FJnil 
saat 15 raddesinde Ankarada 
W agner'in 50 nci lJldilğii yıl
dlJnümil hasebile Ankara musi
ki mektebinde verilen konle
raıu ve musiki nefTİyatı telefon 
hattı ile lstanbul radyosu tara
fından nakledilerek ne,redil
mlftir. Bu tqebbüse ani ola
rak karar verildiği için progra
mımıza dahil edemedik. 

Pazartesi, 20-2-933 2ı,30-22,30: Orkeatra, A;a- " 
Borsa haben, saat ayan. 
ANKARA, 1S38 m. 

PRAC, 487 m. 
ıs,ıo kona•, müsahabe, 19,30 SaJ.. 
aofon konseri , ı9,50 Bando _mı,,,, 
2ı,ıs V...-'"m Siegf'ried) operıu1&
dan uzun parçalar, 22,40 müsahaı... 
ler. 

50 inci 6lüm yılmm d&ıü
llıii yalım; memleketi olan Al
~yada değil, dünyanın her 
laraimda Te bütiln A TI"Up& 

\adyolarmda ve konser aa-
0ıılannda eserleri çalınmak 

k1:'1'etile tes'it edilmittir. Öyle 
~ leçen pazartesi ak,ıımı ban 

fi 1'dyo iıtaayonu açılsa kur' yalım; Wagner'in eser
i erinden parçalar çıkıyordu. 
8t.ııbu) radyosunda da mem
lllı.iyetle buna tesadüf ettik. 

k' 501ene evvel Venedikte.,,... 

1
1 '&rayların birinde ölmüf o

,arı Wagner hayatının bir 
1;ııııunı, ukmb bir kıammı da 

it. Vagner'ln son resim-
lerinden biri 

tef.t · · • · · T b'f i . "il ıçmde geçırmıttir. a ı 

j'. kısmı hayabnm sonuna 
0~ isabet etmittir. 

1 .1813 te Lıiyp:.ııig'te top ses
... '::' ar~ında dünyaya gelmit 

henuz 5 ayJ-1- ik uy llC en umana 
· gun ve hüınü ahlak sahibi 

hır adanı ol 
betnı• • an babasını kay-
arr ~ttır. v aldesi bir tiyatro 
•ebıatl e evleniyor. Bu müna
Ya ~ e Wagner daha pek genç 

f sahne bayab ve dolayı-

it. "' (1) 11Uırer'in Lagpzlg'tekl 
t " 0 tJdutJu ve Venedlk

. 1 e/u (2) lJldUIJO eoler 
•ı e llıı.t&'Ir.· 
Fakat 1 •re merak ediyor. 
be ÇaldtD_llailciye istidadı gale
ieÇetekıgıı:ıdan tiyatrodan vaz 
~erıni,r kendisini musikiye 

.,, ır. 

b oir Ilı" d 
~•nttı u det sonra üvey ha-

da tn\ta:Lraı-dnnile bir tiyatro
ett• ·ı_ "<l reJ··.:ı I" •·· ta • iti""· ı..,r ugune ym 
bir p~• Je ölmiyecek kadar 
. W agn lllaktaydı. 
Qetı:ıiye kr bununla iktifa e
heatele~~ eve gelince opera 
~l'taya il~ ın~gu~ oluyordu. 
tıtıı:ıit b hçıkardıgı eser hofa 
r • u al k d' · et venni ti" en ısıne cesa-• . 
ik Her nedense 40 en Wagner F Ya•larında 
tıı k re.nsa y · 
lı e mecburiyetinde k gıt-
. ~ada ekmek k alıyor, 
•r,ın b' • b 1 8.Zanınak 
lef ır tf u a'llayınca 
tiıı~let çekiyor. Fakat b' ~bo~ 

ı tak' d ırı 1• 
tj ıp e en opera beatel 

•ıı.n• k" e. 
dirk• ıı.t arı tanıhyor, çok tak-
le.ıı drları oluyor. Diğer taraf. 
beatek• mutaassıp münekkitler 
lorla arı baltalamak isti

~-~~ Buradan da uzakla~an 
erde d muhtelif memleket

l!e(;l'o 01a,ıyor. Bir zaman 

lıllıııa;k[ .ki terkettiği yerlerden 
11"" 

11 av.. 1 k b"I · ~ııııe k '.ı nıa ı mıyor ve 
adar da bilmemekt ... 

IST ANBUL, ı200 m. 
lS.18,45 Vedia Rıza Hamın. 
18,45-19,30 Orkeatra. 
ı9,JS-20 Fıranuzca d,... (Müpteclil• 

12,30 Ankara palu orkestrası, 18 
orkestra (Semiramiz UYertiirii, Mua
ter kinder - fantui, dede fantazi), 
ı9 ajana haberleri, ı9,ı5 Caz 20 ha
n raponı , 20,03 plilı:. 

B1J11l1lı Mllnlh merkezinin 110 metre gi1kıekliğlndekl 
Anteır kuleılnden çekilen bir fofograflsl 

Ne,nyat mükemmel nakle
dildi; 'öyle ki: doğrudan doğ
ruya Ankara alındığında duyu-c ) lan ha/il uğultu)stanbulun nak 

Muhtelit Radyo haberleri linde İfÜ/ilmemektedir. 
--------------------- latanbulda böyle nakillerin 

Belçika poll•ınde Tayyare postaları .. k, .. k yapdnuuını tanenni • 

d d Jerü. ' cep ra yosu ve ra yo 
Geçen ay bqmdaa. beri Belçi- Yeni la1'J'&re poatalannda rad-

kada zabıta memurlan tecrübe- y~ büyük bir ihtiyaç Yudır. 
ten cep radyo aletleri kullanmıık- Y aJnnı radyo ahizeai defi!, bir 
taclırlar. Eler iyi neticeler alma- müraile de bulunmaaı zanıridir. 
calı: oı- bandan aonra Belçllıa Ancak ba ouretle tayyveler 
polia ---artan -anlarmda böyle uzun meaafeleri katetmekte mu-

- ' -.affıık. obmı-1·-'-. D-L-' mubi"' ahizeler kullea•e•kl.....:111'. Aletin rarnır ~ ~ 
tam- 800 ...... plmelrte .... ~ at1aalyi seçerken bütün tayyare
,... bllyük bir cebe cıiacak kadar ler buna riayet etmİf olaalardı 
küçüktllr.h ha]er khalde hiçd" bir kazaya ma 

Bu aletle polialer .,...zife ba- alma. ı. Nitekim 1'99"11 M 

pnda ye her hangi bir mahalde - bütil:n düayaJ'1 tayyareaill 
olduklarında Yerilen emri dn:ra• dolqan Cr....., aeyahatini müte 
bileceklerdir. Kendilerine hitap 
edilen radyo iıtaayonu timdilik 
25 kilometreden i,itıleı.ilecek bir 
kudrette ve ilerde arzuya göre 
takati artbnlacalı: bir .. a•iyette
dlr. 

IKarilerimize cevapları 
A. Remai Bey•: 

G.alenli ahizeniae uzunca bir 
anten liznndır. Fakat icabında 
35 - 40 metrelik anten ile de ça· 
lııtmlabilir. EYİnizin alçak bir 
mevkide bulunmasının ehemmiye
ti yoktur. Fakat SO metrelik bir 
anten geriniz. Gene ç.alıtmıyacak 
oluraa ahizcmizi aldığınız mağa
:ııaya aötüriip iıler bir halde ta
rafınıza Terilmeaini talep ediniz. 
Uzun saman e.vel aldmu ft aon
radan bozulmupa, bozuk olup 
olmadıfmı anlamak için galenli 
bir ahizeai bunan arkadaımızm 
yanında onunki ile mukayese edi
niz. Olmadıfı takdirde aazetemi
• cumarteai günü ahizenizi bı
rakınız Bizzat muayene ederim.. 
Pan.rteai Yeya aah günü tekrar 
matbaadaB alabillrainiz. 

Erenlıöyiinde Kenan Beye: 

Gerek matbu ve gerek 2 nu
maralı ,emalarmız hataaızdır. Da 
ha iyi.aini taTaİye edemeyiz. Bun .. 
lan imalde iyi bir malzeme kul
lanır ve hatasız tesis edecek olur
.. nız Avnıpanm kuvvetli mer .. 
~ezleri pek ırüzel alabilirainiz. 
b ~~a~ih aTZU ederaenlz ba,ka 
.n UÇ laınbalı !"ma da gÖnderi

nz. 

Kalurltö3'Ünde Emine ilhan 
Hf. ye : 

DBngayıdotaıan tayyarenin 
radyo ahize ve mürsllesl 

akıp tayyarecilere her teYdeıa ev
vel br kıaa daJııalı mürsile ile bir 
kıaa dalgalı radyo ahi:teai bulun
durma,.. tavaiye etmek olmuıtur. 
Gronau seyahatinde radyo aaye
ainde büyük tehlikelerden kurtul
duğunu ve radyo ile baber aldığı 
hava raporlannı i,itmeae idi fırtı
naya kapılmış olacağım aöylemiı
tir. Resmimiz Gronau'un dünyayı 
devrettiği tayyaresinin radyo te
aisabnt göstermektedir. 

Polonya'da abone
ler azalmakta 

Son iki aene içinde Polonyada 
ı8000 den fazla abone azalmıt
trr. Dinleyicilerin adedi şimdiki 
halde 281.000 e inmittir. 

Halkevleri mera•lml 
nakledllecek 

Halkevlerinin yJJöniimü 
oe yeni açılacak olan Halkeıo
lerinin krıtlulanma mertı6İmi
nin lSnümiizdeki cuma günü ya 
pdmanna karar verilmiftir· 

Ba milnaııebetle Anlıaııvı 
Halkevinde C. H. F. Umcıml 
Katibi Recep Bf. bir konleran• 
verecektir. Ankara radyom 
buna naklediyor. 

lstanbul merkezinin ba haf
taki programında bu nakle dair 
bir fey bildirilmemektedir. 

Telefon teaisatile naklin pek 
iyi bir netice verdiği anlaşılJı
itmtı göre, bu konleranırın ela 
nakledileceğini ümit ederiz. 

·-----------· .. ·-
Ameli bilğiler 

Sada bulanık rıeya 
tiz olursa?. 

Bazı ahizeler sadaJ'1 hoparlö
re bulanık verirler. BöYlelerinde 
J'Üluek notalar alçaklıitından al
çak notalarla kantır ve neticede 
aada tabiilikten çıkar. 

Buna mani olunabilir. En ba
ait tekli ahizenin hoparlör l&nı
bası'.'U defiftirip yerine bir "pen
tode" hoparlör limbaaı tederik 
etmektir. Çünkü tabiatile P-. 
dot limben sadaın yülueltir 
Ye tizlettirir. Bazı ahizelerde ban 
gİ lamba iatenirae kullanmak 
mümkündür. Yalnız pentodun a
yaklan yanmda bir vida vardır. 
Vidayı istimal edilen anot cereya 
nırun en yiikaek voltajına raptet
mek iktiza eder. 

Eğer aadanm bulanıklığı ho
i.arlörden aeliyor ise hoparlörü' 

Sekı.f.. (4) 

Galenl.i. ahizenin Üatündeki J'U• 
nrl.al< .mu!eh~1rn1 'k mükaifedir. 
vazıfeıı m':'raı e erden gelen dal
ıalan te~bıt e~mektir. Numarala
n bellenılen ıataayonlann ayni 
mahallerde tekrar olunınaaı için 
konulmuştur. 

Val'fOva merkezi Avrupa mer 1 

kezlerinin en kuvvetliai olmak _ 
, 

Kutunun altındaki bahaettiii
niz yuvarlağın ne olduğunu anla
yamadım. Bunun reıımini bir ka
ğıda çizip h1tfen göuderiraeniz 
vazifeainin ne olduğunu bildiri
rim. 

Galenli bir ahizenin ancak 
pek müaait (kar ve buzlu) bava- 1 
larda VarfOvaın aldığma teıadüf 
ettim. 

AYrupayı alan 30-40 liralık 
bir makine maalesef eıki ıiatem 

veya kullanılmıt olarak bulabilir
siniz. 

dir. Artık eserleri takdir edil

mif ve zafer elde edilmifti. 

Bunun üzerine Wagner şimali 
Avusturyadaki Bayroyt kasa
basına gidip en mükemmel e
serlerini zamanın en methur 
musikifinasları huzurunda din 
letmit ve dünyaca takdir e
dilıniftir. 

haaebile bu yekun oldukça az ad
dediliyor. Çünkü bu merkez Po
lonyanın her tarafından galenli 
bir ahize ile ititilebilmektedir. 
Bunun sebebi meleketteki krizden 
ileri geldiği tahmin ediliyor. 

Königs vuster hau
zen istasyonu 

içeriandeki teıiaata da aebebiye 
verebilir. Çünkü bazı hoparlörle 
rin imalinde aada kaaten boğulı 

çıkartılır ve yükaek dereceli baaiı 
mükaifeler kullanılmııtır. Sada 
nın tiz olması çin yiikaek yerinı 
daha aanhmetreli baait mükaife 

HoJanda'da ınüstem- , 
lekat istasyonu 
Fransa müstemlekelerine hita

ben imal ettiği bir kısa dalgalı • 
istasyon ile her gün ne,riytta bu
lunmaktadır. Bu merkez dünya. 
nın her yerinden o:duğu gibi memle
ketimizden de her gün dinlenebil
mektedir. 

ı r takılmalı, veya baait mükaife
ler b,üabütün çıkartılacak oluraa, 
aada tabiileşir. 

Sada tis olduğu takdirde ahize 
depentod lambası bulunuyoraa 
pentode lambasını çıkarmadan sa
da_ tabiileıtirilebilir. Bu sefer yu. 
karda bahaedilen reziatana hopar 
lörde mevcut değil ise SOOO, 6000 

re mabaua) 
20-20,30 Dııriilbedayi tlm&İli 
20,30-2ı,30 Safiye H. •• arkadafian 
2ı,J0-22,30: Orkeatnı, Ajana Ye 

Borsa haberi, Mal apn. 

ANKARA, ı538 m. 
12,30 Ankara-Palu orkeotruı, 18 
Muallim Zeki Beyin idareaindeki 
M.M.M. Koralı, ı9 Haberltt. ı9,15 
Konferanıı, 20 Ha... raporu, 20,06 
Plak. 
VARŞOVA 1411 m. 

13,lS Plak, 16,50 Keza, 18 Ko..--, 
19 kahve konaeri, 2ı Halk konaeri 
CMoncuızko, Pederevaki, Bach
Kreialtt va.) 22,ıO De...amı (Beet
h'>•en). 23,20 Dana muaikiai. 

BUDAPESTE SSO m. 
18,35 PIBk, MOsahabe, 20,05 Amele 
birliti musiki heyetinin konaeri. 
20,50 "Ellak" 1.imli tiyatro temsili, 
23 Haberler\ Miiteakiben, Hafif mô
•lki, 24,35 Sıpn muaikiai. 

MONlH 532 m. 
20,ıo "F"ıgııronun dölUnO" (Flııaro' 
• Hochzeit) iaimli Mourt'm open
aı, Haberi,.. 23,50, .Gece muaikiai 
tarlolar. 

VlYANA 5ı7 m. 
İ8 ç.,. konaeri, 19,05 Musahabe, 
19,3S Taaannili piyano konıeri 
(ludvig Kaiıer'in eserlerinden). Mu 
sahabeler, 20,40 (Der Corregidor) 
iaimli üç perdelik op«a, 23,10 Ta
gannili ç.az. 

PRAC, 4117 m. 
17,15 muaiki parçaları, Miiiaababeler, 
19,35 almanca neşriyat, 20,30 Brün
den, Vah, m&"!, operetler, Milsaba
be, 22,3S piyano konseri 

BOKREŞ, 394 m. 
13 plak, ı4,05 Keza, ı8 Romen mu
sikisi, Mü.,.habe, ı9,30 konserin de
vam:, 20,40 plak, 2ı Brahma' dan pi 
yano konseri, konferans, 2ı,50 ta
ganni, 22,0S Mozart'ın eserlerinden: 
Tri,, kon•rri, 22,40 cazband. 

BRESLAU, 32S m. 
17,25 Hafif musiki, müsahabeler, 
20140 vals ve operetler, 2ı,OS plilı: 
ile musahabe, 22 oriı:estra, müteaki
ben müoahalıe. 

Salı 21-2-933 
lSTANBUL, 1200 m. 

ı8-ı8,45 Makbule Hanım. 
18,45-ı9,30 Orkestra. 
19,35-20 Fraımza den (ilerl-q 
olanlara) 
20-20,45 Hikmet Rıza Hm. 
20145-2ı,30 Stüdyo saz heyeti 
2ı,30-22 Nimet Vahit H. 
2ı,30-22,30: Gramofon, Ajana 10e 

Borsa haberi, saat ayan. 
ANK~ qA, ı538 m. 

ı2,30 ornestra, ı8 Keza ( Akademı"k 
fest uvertürü Şopenyıma aüiti, Suit 
bal), ı9 Ajana haberleri, ı9,ı5 Hilz
zam faslı, 20 Hava raporu, 20,03, 
danı musikisi. 

VARŞOVA 1411 m. 
ı3,ı5 plak, ı6,SO Keza, ı8 senfonik 
konser, ı9,25 Hafif m·,·siki, müaaha· 
beler, 2ı tagannili orkeotra takımı 
tan.fmdan operetler, mi.iaahabe,23,ıS 
caz, 24 keza. 

. BUDAPEŞTI. S50 m. 
ı8 piyano Keman konseri, fİİrler, 
19,20 Sigan muıikiai, müsababe, 
20,35 Peıte openısmdan naklen: Le 
Cbemineau iıim!i opera temaili, mü
teakiben caz, 24,20 taırannili Sipıı 
musikisi. 

MONtH 532m . 
18 Kuator oda muıikiai, 20,30 Koro 
tagenni heyeti, müsahabe, 22,30 ta
gannili opera muıikiıi. 

ViYANA S17 m. 
ı8 çay muıikiai ( Charly Gaudri ta
kımı) 20,35 orkestra muaikiai( R. 
Strauu'un eserlerinden), 22 Tuna 
cenubunda) ile (Der Gespan von 
Sernberia) i•İmli birer perdelik t..,.. 
siller, 23,lS Bar musikisi (K..,._ 
Sak..,fon, taganıll). 

PRAG, 487 m. 
ıa,ss plak, almanca neıriyat, 20,SS 
Radyo orkestrası. 22,35 Keman kan
ım Ye piyano, Keman parçalan. 
BOKREŞ, 394 m. 

ı3 plilk, ı8 kantık konaer, ı9,2S, 
mabedi, 20,40 plak, 2ı,05 Senfonik 
konser, Musa~abe, 22,20 Konaerin 
devamı. 

BRESlAU, 325 m. 
20 parazit ile mücadele (konferans) 
20,50 plak 2ı kan,ık nefTİyat, 23,30 
Sujasiyat, 24,0S, konser. 

Çarşamba, 22-2-933 
lSTANBUL, 1200 m. 

ıa..ı8,4S Saz (r:uzaffer B.) 
18,45-20 orkestra. 
20-20,25 Hamiyet Hannn. 
20,30-20,SS Mahmure Hm. 
20,55-21,30 Hafız Sadettin B. 

V Haratınm aon zamanlarını 
enedıkte geçiren Wagner 

l883 senesindeki kısa bir has
talıktan sonra ayni fehirde öl
mü4tür. 

Şimdi Hollanda da bu nevi bir 
istasyon imal ettirmek tasavvu
rundadır. Bunun için PHOI isim
li kıaa dalgalı merkezden tecrü
be olarak kolonilerine hitaben 
müaababelere batlanınıttır. Musi
ki neıriyab yiiksek dalgalı Hui
aen ve Hilferıum merkezlerinden 
naklen dinletiliyor. Bu neşriyat 
bilhıuıaa Cava, Sumatra ve Bomeo 
dan dinlenebi1mesi İçin icra edil
mektedir. 

v"..Ya. 10000 aantimo:.trel~.k baa~t 1 !!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mı•hıfe satın nlıp hoparlore tesıs hacet kalmadan mükaifenin her 
etmeli: Bu ameliye. ~asit olduğun iki tarafınd bulunan vidalara ye
dan bız:ı:at yapılabılır. di, sekizer santimerelik bir tel 

Hoparlörün kapağı açılır. Şe· takılarak ıekil (3) te görüldüğü 
lörün iç tarafında müsait bir ta- ı hoparlördeki çift tellere her bir 
rafa tutturulup, yahut buna da ucu ehimlenmcli, yahut vidaları 
kil (1) de ııörüen müksfe hopar- gev etil rek raptedilmelidir. 

Turgut MITHAT 

VARŞOVA 1411 m. 
ıJ,ı5 anımofon, ı7 bu, ı8 plilı: i
le Hint muaikiıi, ı9,25 kahve kame
ri, 2ı Jim •e Jill iımindeki operet, 
23 kahve muaikiıi (Bocherini, V ....U 
24 CllZ. 

BUDAPESTE 650 m. 
ı8 lıonaer, ı9,45 Sigaıı muaikiai, mü 
sahabe, 21 Vl)'BIUldan nakil, 23,20 
Beli. Bartok tarafmclan piyano kon
seri: (Kodaly, Bnılım-, Beetbo.wı), 
24 Sigan musikiıi. 

MONlH 532 m. 
ı8 Konaer, müaababe, 20,25 N"l'eli 
musikiai ..., müsalıabe, 2ı,ıo piyano 
trio (Bnılıma), 22 Şürler, 2,20(N~ 
'eli musikiciler) isimli 2 perdeli ope 
ra, baberfer, 23,50 cece musildal 

MILANO, TORlNO, CENOVA. 
ı8 Tapnnili konatt, 20 gnunofoa. 
20,35 kahve muıiklai, 2ı,15 11bbl 
müaababe, 2ı,35, Temail lıonaer. 

VlYANA S17 m. 
18 plak muıikiıi, milaababe, 20,29 
Hugo V oll'un 30 cu ölüm aeneoi nıı4-
naaebetile eserlerinden tagannill ı.
ıer. 21,ı5 Kameval iıimli radyo po
puriıi (Holzer taknnı), Haberi ... 
23,30 Gust&T Macbol (bafif ımuild 
takımı). 

PRAC, 487 m. 
21,ıS Bectboven'den konser, Mö
habeler. 
BOKREŞ, 394 m. 

13 plak, ı4 Keza, 18 radyo orkeatr. 
sı, ı9,25 devamı, 20,40, plak 2ı,30, 
Tenor taıı:•nni tarafından konaer, 2ı, 
50 Keman solo, 22,20 piyano solo. 

BRESLAU, 32S m. 
ı8,35 oda muaikiıi, 20,10 n"!'eli""' 
riyat, 21,35 Hago VolPun eoerlerln
den konser, 23.50 Kaberet neşriyatı, 
24,30 Londradan caz. 

Perşembe, 23-2-933 
lSTANBUL, 1200 m. 

lS.ıS,45 Nebıl oğlu lıımai! Halda B. 
18,4S-ı9,30 orkestra. 
19,35-20 Franarzca ders (ilerlemif 

olanlara). 
20-20,30 Seniye Hm. (Su) 
20,30 - 2ı,30 Tanburi Refik B. 
2ı,30-22,30: Gramofon, Ajana ..,. 

Borsa baberi, saat .,...n. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 Ankara Palu ot"batrur, ıs 
Kürdili Hicazgar fulı, 19 a)'lllll ha
berleri, ı9,ı5 Viyolomel konaeri. 
(Edip B. tarafından), 20 Ha ... n
ponı 20,00 plak. 
VARŞOVA ı411 m 

ı3, ıs ptak, ı3,3S talebe ı.........ı 
(Filharmonik), ı6,25 plak, 1§, Beet 
hoYen' den , oda musikiıi, müaababe, 
l 9,2S kahve konseri, miiaababe, 2ı, 
ıs Barbier d!f Seville opeıruı, (Roa
ıinin), 24,ıO caz. 

BUKRE.s, 394 m. 
13 plak 14 keza, ı8 Radyo ork...
aı, ı9,2S keza, 20,40 müsahabei ,.... 
&ikiye, 2ı Senfonik konser. 

BRESLAU, 325 m. 
17,45 konser, müsah~be, 20,35 Ber.
lln'den konaer, müsahabe, 22,lS Trio 
oda musikiai, 23,50 Berlinden kon--· Cumartesi, 25-2-933 

ISTANBUL, ı200 m. 
18 - 18,45 Saz Müıerref Hm. 
ıa,4S-ı9,30 orkeatra. 
ı9,JS-20 F1'1lltlızca denı (müptedi!.,. 

re mabsua). 
20-20,30 Karaııöz. 
20,30-2ı,30 Hafız Ahmet B. saz. 
2ı,30-22,30 orkestra, Ajans v• 

Bona haberi, saat ayan. 
ANKARA, ıs38 m. 

12,30 Ankara Palas orkestrası, ı8 
orkestra, ( Aakeri senfoni, Serenat n 
melodi), 19 ajana haberleri, 19,ıS 
Şehnaz fulı 20 hava raporu, 20,05 
caz. 
VARŞOVA 1411 m. 

19,ıO plak, 17 keza, 19.25 knhve 
konseri, 2ı Karna"al musikisi, 23,ıO 
Chopin,İn ~erlerinden piyano kon
-;, 24 caz. 

BUDAPESTE 550 m. 
ı9,4S Macar musiki dostlan'"'"ı kon 
aeri, 20,4S müsahabeler ve saire , 23 
ŞaadOI' Bura Sigan musikisi, 24 caz. 

MONlH 532 m. 
ı8 kon&er, ı9,IO (Kan ve aşk) isım-
11 bir piyes, ı9,S5 Muhtelif aşk valo
lan (Bnılıms'ın eserlerinden), 21 ka 
n,ılc, neşriyat, haberler, 23,45 plak 
( clanılırr), 24,35 Londradan caz
bomd. 

VlYANA 517 m. 
ı7,ıS mandolin konseri, ı8 Karne
TBI mösahabeıi, ı8,3S Hafif musilo 
(Kuator ile ta<;anni heyeti), 19,4S 
Gftıçlik nuıl yetiıtirilmeli? isimli 
konferans (Berlinden), 20,25 Karu
zo ( Caruao) nun plakları, 2ı,30 
(Mecnun Therez) isimli operet, 23, 
35 caz (tagannili) . 

BOKRES, 394 m. 
13 plak, ı4 plak , ı8 karışık konser, 
19,25 devamı, 20,40 plak, ?.1 raılyo 
orkea~asr, 21,45, Tagannili musiki, 
2,05 pıyano ile caz, 22,20 raılyo OT· 
keotrası. 

Pazar, 26-2-933 
lSTANBUL, ı200 m, 

18-ıS,45 Nihal Hanım. 
18,45-20 Orkestra. 
20-2ı,JO Bedayii musikiye heyeti. 
2ı,30-22,30: Grftmofon, Ajans ve 

Borsa haberi, sa:ıt ayan 
ANKARA, ıS38 m. 

ı2,JO Ankara Palas orkestrası, 18 
NihaYent faslı, 11 ajans haberleri, 
ıg,ıs plak. 

BUDAPESTE S50 m. BUDAPESTE 550 m. 
ı1 konferana, ı8,4S plak ile operet ıs,ıs Strauu'un eserlerinden orkesı 
parçalan, 20,20 Mandiı caz talmnı, ra konseri, (Muganniye Mıel Helene 
2ı Stüdyo dairesinde tiyatro, 23,IS Ladımyi'nin İftirakile), 20,35 (Di• 
Komor'un idaresinde orkeatra konııe Dallar Prinze .. in) isimli 3 perdeli 
ri, 24,lS Sigan musikisi. Leo Fall'in opereti, 23,05 haberi ... , 

MONIH 532 Müt~ben Sigan musikisi, 24,45 
m. . • Mandiı cazı. 

ı8 konser. 20,30 Org konsen, 22,0S ı 

Danı muaikiıi. ViYANA 5ı7 "" 
ViYANA 517 m. ı1,50 Andre Humer orkestrası (Ta 

17,30 piyano, viyolonael besteleri, gannili), Müsahabeler, ı9,45 Hana 
ıa,ıo lıy Gei.ger taknnmm konseri, Saımıann (Kendi eserl~rinden), 20, 
19,20 Kadın saati, 20,30 Büyük ope 25 Muhtelif 'arkılar, 21 kant•k neş 
radan naklen, opera temsili, 23,25 riyat, 23,ıs Buz sporlarında dünya 
Danı muıikiai. fAD>piyonluğunu ilan, 23,30 Fıank 

PRA<'., 487 m. Fon cazı (Emil Petrof ile). 
17,ı5 Briin'den konaer, müaababe, PRA(; 487 
20,45 orkestra, 20,30 konser, 22,35 

35 
B ' · 1 ";j R 

Eatland milli giinü münasebetı1e kon ı 1, ıs 4;'ti;~v~9 aT adyo.
1
?'!;"tra· 

ser. aı, , , p , agannı ı man. 
BOKREŞ, 394 m. ca nCfrİyat, 20 Briinden, Halk mu si. 

ı8 tıafif ye Romen nnıaikiai, 20,35 kiai, 2ı Karneval ne,riyah, 22,30 
Opera temııili. cas 'besteleri, 23 haberler. 

BRESLAU, 32S m. MlLANO-TORINO - FLORENSA. 
ı1,ıs Dört el •I muaikUi, ı7,35 mü- 20,0S gramofon, müsahabe, 2ı haber 
sahabe, 2ı,05 dans parçalarile hafif ltt, plak, 22 Bir opera veya tiyatro. 
musiki. nun nakli. 

ROMA 441 m. Cmna, 24-2-933 
ı7,1S Radyo orkestrası, mühtelif, 
2ı,4S (l. Briganti) iaimli Offenbach 

u4cadat- m 3 perdelik .oı>ereti. 
ISTANBUL, ı200 m. 

ıs..ı9 Kemal Niyazi B. " 
BOKREŞ, 394 rr; lan. 

ı!l-20 Orkestra. 
20-20,30 Belkia Hanım. 
20,30-2ı,30 Hanımlar au heyeti. 
21 ,30-22,30: Orkestra, Ajana " 

Borsa haberi, aaat ayan. 
ANKARA, 1538. 1J>. 

12,30 Ankara Palaa orkeatruıı, ıs. 
17 Halk k~, 19 Su (Utak fu
lı) ı9 ajanı haberleri, ı9,ı5 Ekrem 
Zeki B. tarafından Kanan K-.eri, 
20 Fnuuızca den. 
VARŞOVA ı411 m. 

ı&.SS plak ' 19,25 piyano konseri, 
21,20 Filharmonik konaer (Veber 
Brabms, Zador, Vieniuky), 24 C..:. 
BUDAPEŞTE SSO m. 

18,35 Sigan muıikiıi, 19,50 SeaJI 
filmlerden parçalar, 20,311 - tan 
sili, 24 plak . 

MONlH 532 m. 

ı2 Aakeri muaiki, ı2 plak , 14 plBk, 
18 Jan Marko orkestrası, (Romen ve 
sair parçalar),.Müıahabe, 19,25, Jan 
Marka orkestrası, 29,40 plak 2ı 
(Clıon fleuri et la noce avec lanttt
nea) isimli Offenbach'm opereti. 

Şanghay'da bir 
ejder istasyonu 
Aakerl hizmetlerde bulunııl

- ıçın Şangba7da pyet lmY
vetll bir iataıyon imal olunacak
br. 

Japonyanın Avrupa 
postası 

18 konser, milsahabe, 20,05 Piyano Yalnız Avrupaya ait. ~eşri>'!'!" 
ref- btile '8Tkılar 2ı orkestra kon- ta bulunup A"'rupadan ıınce •t•· 
se.'"' !:2 10 Fan~ bir ne,riyat "im ı tilecek bir Japon istasyonu (kıaa 
Franke~ stehtein a Schlou" d.ı.aıı) hali imaldedir. N"lri,.. 

ViYANA Sl7 nı, ta 3 ay sonra baılayacağı nnln· 
17,50 lngiliz eserlerinden ılmıstrr. 



-------
r Pollate 

Mihran yok! 
\ME~LEMETT 
&J~ 

1 Bir manav kayboldu intihaba fe•u 
karııtırmıılar 

Te Kadıköyünde maı.avhk J1' 
pan Mihran Tumayan isminde 

~ bir adam bir haftadan beri or 
Ya tadan kaybolmut bulunmakta

dır. Bu teııayyüp zabıtaya bir 
- sün sonra haber verilmif, o 
ıJB tünden beri taharriyata giritil 

mif, fakat Manav Mihran Efen 1• diyi bulımıık milmkün olama-
~ 3 DIJftır. 

8 Bu hususta yapbğnmz tah-Cu kikat neticesinde fu malU.mab 
topladık: 1 - Mihran Efendi Geçen pazar 

1 C Jiinü yemit almak için Meyve 
'ıfüc bota gitmit. birkaç sandık ku 
luıt ra yemİf, portakal vo saire al-
1}kr. _,, sandıkları Meyvobotta bir 
'11.ilii lloetuna b~ ve Fatihte 
0
uli. Wr adamdan alacaiı olan pa. 
- ra11 almak üzere doatunun ya 

t B• amdan aynlmqtır, I~ Mib
e y, ran Efendi doatımun yanından 
~ ayrılıp Fatihe sittikten mnra 
t"'Siı; bir daha ortada görülmemit
.,.-, lir. 

izs Aab yok 
~ Son Posta refikimiz dünldl 
c 7 * .Ulhannda Adliye Vekili Yu-

m Keınal Beyin Çamlıcadaki 
'ı ;.;:... tylnin hahçealııe meçhul bir ta 

1 • ... rlrdiğini - kilmeste mev
~ ad cins tavuk ve horozlardan CJ lıir çofmıa çaldıtmı }'UlllJfbr. 

1 la hasuata zabitadan yapbfl
m talıkı"katta bu hadisenin 

~] Cloinı olmadıfı anlaplmıfbr. 
~ Memur •ld vermft 
c • Kmltoprakta Zihııipa,a ma 
Bır llalesiııde oturan Arif Calip 
'":°' Efendi Kurtulllftmı bindiği 
1nın tramvayda bilet almamak için, 
taka poliı demek euretilo kendisine 

ve - tiiıil verdiğinden hak
r~ kında tahkikata batJanmıttır. 

np iki balıkçı 
ven 
llar iki balıkçı dün büyük bir 

f lıaza • • & L_ı __ 
11- ıeçırmlf ve ftWrK&PI a-
1 gel cıklannda sandal devrilerek 
ınlıw denize J'UVVlaıum,lardır. ~ 
4Pize reket ba sırada etraftmı yetiti 
pası lerelc halılrçdar kuıtanJ.abiJ-

• inti mittir._ Hic:lise töyle olmu,tur: 
• l Eyüp balıkçılarından YaJ: m; kap. Hikmet Efendiler din ba 
1 ker lıi avlamak lçia F~ 
ıet ı. sltmitler w açJkta avlanmaya 
tin ki ... lallllflardır. Bir mtıddet Fe 
la ka aerbahçe açıklarmda avlanan 
•yı i lıalıkçdar havanın ~ 

• psrilnce döıımlye karar V9nnİf 
~ ler ve Alurlcapı 11a1er1ne dof.. 
~de na~. 
hnne Tam Alurbpı llalerlne pi 
~vüzı dikleri zaımıın wncl•I ..ı.rnt 
lmlar cıereyanma kapıhmtbr. Bir 
bu tı, tllrlO suların cereyanmdan san 

il. dallarını kurtarmıya muvaffak 
lr aln olamıyan Y almp ve Hikmet E
l ea lendiler burada yarım saatten 
~di fula çabala""flardır. 
ti sar, Fakat bu çabala~ ve uf· 
..teala -.-k ta 00.. aitmit; niha
._ 1'flt sandal Alurkapı tütün de
men ,posu hünde clevrilmiftir. 
-1 da Sandal devrildikten mnra 

Fı! !~~ Y.kap ve Hikmet Efendiler 
11/lg :)ıir müddet ıalarm fiddetli c:e

ln,anı arumda yüzmek mec
U \Uriyetıııcle a1mı.ıarc1ır, 
111 Ba ....... mı clevrildi 

jini pren bir iki sandal da 
ı. esnada devril• eaıulala im 
dadak~•· 

Baylelilde Yakap n Hik
~~llt Efendiler epeyıce suJarın 
~blkmtısı ile mücadele ettikten 

Pek f .... hldiee mahalline Jetiten 
ıandı~ ... lallıar tarafından kurtarıl-
- iki 
,__ Bu Alıirbpı Merkezi kazazede 

Ne .._lakçılarm hemen ııhhi tedbir 
f)cafın altma al!D9U1111 temin etmit 

ft kendilerine '*'* •k için 
T uf • ecek, içecek•• ıiJecek teda 
gel rilr etmifrir, 

dıt Bir yaralı 
...- Beıı lleyof1a Mot1 UlİJet cadde. 
be otıı tinde Hacı Efendinin dükki.. 

......,ı-ada çırak 11 yaflllda Sotiri-
7" 91 munaralı tramvay araba 
11 çarparak yüzünden ve kal
çumdan hafifçe yaralamqtır. 

E•rarf 
Dflıı rece saatl9,5 da Oıkii 

darda Kulelide Kahveci Ahme 
• kahvesine giren Tevfik Ha 

• • üzerinde -.r, morfin bu 
illlllluttur· 

Tevfik Halil hakkında talri 
reçilmittir. 

Bir dolancbncı 

Adanadan yazılıyor: - Be 
lodiye Zabıta Müdürü Mem
duh Beyle yine Belediye Zabı 
ta memurlarından Rabim Ke
mal Efendi Müddei Umumilik 
makammım ıatar etmit olduğu 
tevkif müzekkeresi üzerine 
dün zabıtaya celp ve tevlrifha 
neye sevkedilmi9lerdir. 

Resmi tahkikata nazaran 
bunların tevlriflerine sebep Su 
cuzado mahallesi muhtarı inti
habatma fesat karıftmnak iti
dir. Vaka günü Memduh Bey 
reamt elbiseli Belediye memur 
larmdan Rahim Kemal Efendi 
yi birlikte alarak Sucuzade ma 
hallesine gitmi, ve yapdan lıı
tihabata ıııQdahale etmittir. 

Polis, Yakadan haber almq 
Ye bu hususta bir zabıt tubm1f 
tur. Tahkikat evrakı Adliyeye 
tevdi edildikten sonra intihaba 
ta fesat karqtınlmak suçu ile 
haklarında tevkif müzekkeresi 
keeilmittir. 

Bir nff•tlmal 
lslihiyeden yazılıyor:

Bura Adliye ve icra iflerindo 
bazı aüi istimal ve yolsuzluklar 
olclaiana dair Adliye Vekiletl 
ne yapılan ihbar ve tikiyet • 
zerine sureti mahauaada aan
derilen Vekalet Müfetti,lerin
den Sırrı Beyin yirmi iki gün 
devam eden teftif&b neticesin 
de Bafkitip ve Müddei Umu
mi Vekili Bekir Beyin mevku
fen mahkemesine lüzum göııte 
rilmeaine binaen mumaileyh 
tevkif edilmittir. 

Şayanı dikkat olan mahke
mesine yakmd~ b-.lanac:akbr. 

Bir tevkif 
Dörtyoldan yazılıyor: Dört

yol inhisar memuru Sami Be
yin tevhit dolayısiyle müskirat 
memuru Hakkı Beyin besabab 
nı tetkik ve tesellüm ederken 
mumaileyhin 1500 lira açığını 
tespit etmİf ve Hakkı Bey tev 
lrif edilmittir. 

Tahkikat için Ceyhan inhi
sarlar müdilrü Ali Bey Dörtyo 
la sitmittir. 

Tarihi eserler 
GEMLiK 19 (Miliyet) -

Ganlikte çocuklara varıncaya 
kadar herkes eaki eserler ar-. 
bnna telifına dütmütlerdir. 
Birkaç gün evvel çok dikati çe 
ken bir -zar üzerinde tetlri
lrat YAPılllllfb. Bu hususta he
D&z bt't bir netice elde edile
ınean.tlr. Dün de Gazozcu 
Hayda, Beyin çoc:uiu sedef ü 
zerine ı.lenmit aüzel bir resim 
bularak bu... muallimine tes
lim ebniflir. Çoc:uklar daha ha 

... ~~ ~- diye Hayat 
Bil1i11, Tabiat tetkiki clenleri 

için - da-. PmkJan P-n 
tahanUerinı .. , ... lnr llın ha 
Hnde telawlı,Wlar. 

Ka,.,..k ... ..,.. Gani .,. 
tarillçi olmau etki ..... lılt 
kik ve tetebau nokta.ndan Wr 
çok ndlfkillerin çlbılbneaiae 
yardım ediyor. 

Bir mualJlmla 
muvaffakıyetl 

GEMLiK 19 (Milliyet) 
Gemlik ilk mektep muallimle
rinden Nedim Yaman Bey bü
tün -ddelerini kendi elite ha 
zınbyarak bir kürei müc:eue
me yapmıftır. Maarif, yerli ilk 
kürei mücoueıneyi yapan bu 
meslek itıkı muallimi takdir
name ile taltif etmlftir. Aldı
iım maldınata nazaran kendi
ıi Ankara el itleri kur- ıön 
llerilecektir 

Karamanda mektep 
KONYA, 19. A. A. - Ka

n-eila bir orta mektep açıl-
11!11111 '""'lelıse kahal edihııit
lir. 

da Mustafayı dolandırırken ya 
bwn•ıtbr• 

U•taba11I 
Zeyrek cadetinc:le Simitçi fı 

raunda tablakir Emrullabm 
....... tabla ile vurup yaralı-

• 
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Kurtlar bir adamı 
l•edfler 

Muttan yazılıyor: - Bura 
da görülmemit bir facia ol
muf, Abdullah İsminde bir köy 
lü kurtlar tarafından parça
lanmıftır. 

Biçare Abdullah Aia bir 
köy4en, diğer bir köye gitmek 
üzere Satak dağından geçer
ken, dağda on tane kurta teaa 
düf etmittir. Kurtlar Abdullah 
Ağayı görünce derhal üzerine 
hücum etmitlerdir. Abdullah 
Ağa uzun müddet kurtlarla 
pençeletmit, elindeki sopa ile 
kurtlan dağıtmıyıa çalıfDUtı 
muvaffak ol•m•mıt ve ııiJıa.. 
yet kurtlar tarafından parça. 
lanmıttır. Biçare adamın yal
nız bir kolunu bulmak kabil 
olabilmittir. Vücudunun diğer 
akwmını kurtlar yemı.tir. 

Hayvan hastalığı 
kalmadı 

Telrirdafmdan yazı)ıyor:
Birkaç aydan beri devam eden 
hayvan hastalığı tamamen zail 
olmuf, kordon kaldmlllllf ve 
hayvan ihracına bqlanmıfbr. 
ihraç edilen hayvanlar hüJru. 
met tarafından muayene edil. 
dikten mnra ihraç edilmekte
dir. 

H1yaneti vataniye 
Enunmıdan yazılıyor: -

Ağm:eza Mahkemesi Şadi ı .. 
minde bir köylü hakmda hiya 
neti vataniye cürmünden dola 
yı idam kararı vermi,tir. 

Şadinin ayni meseleden do 
layı mevkuf bulunan arkad-. 
ları hakmda ayrıca tahkikat 
yapılmaktadır. 

Fazlı katil 1 
Kemalp&flldan bildiriliyor: 

930 senesinde Balıkesir ile Kü 
tabya arumda demiryolu üze 
rinde bir cinayet olmuf, Nafiz 
Efendi isminde birisi; Fazlı 
adlı bir amele tarafından öldü 
rülmüttü. O vakitten beri katil 
Fazlı aranıyor, fakat bir türlü 
bulunamıyordu. 

Katil nihayet Kemalpafll 
kazumda ve jandannalarmuz 
tarafından tu~hır. Dlin 
jandarma muhafazasında lzmi 
re getirilen Fazlı; cinayette a
llkuı oldulunu inklr etmek
tedir. 

Fakat bir çok deliller Faz
lının katil olduiuna fÜphe bı
rakmamaktadır. 

Vekllet emrine .. 
Mutlan yazılıyor: -. Mü: 

feti,lerin yaptıkları tefti• neti 
cesinde Defterdar Tahir Bey 
Vekilet emrine almmıfbr. 

Halkevi şenliği Bandırmadaki 
(Bqı 1 ;,,.; Hhffede) 

fırka vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey birer nutuk 
irat edeceklerdir. 

"Müteakıben Konservatu
var aanatkarlan tarafından bir 
alafranga konıer verilecektir. 
Ve bazı halk türküleri de çalı
nacaktır. Davetlilere çay yeri
ne yerli mamulattan güzel, süs 
lü kutular içinde üzüm, incir, 
fındık, fıabk ve saire ikram e
deceğiz. Gece de gene ayrıca 
bir konser verilecektir. 

"Alaykötkünde de merasim 
gündüz saat 3 te bqlıyacakbr. 
"öz Yurt" piyeai temsil edile
cek, Güzel Sanatlar Şubesi na 
mına Abdülkadir Ziya Bey bir 
kaç söz söyliyecektir. Gece, A
laykö,künde ayni program tek 
rar edilecek, ilaveten bir de 
konser verilecektir.,, 

Spor -Fran•zlar galip 
LONDRA, 19 A.A. - Dün öğle

den aonra Selbant • Park'ta Fran
llZ ordum bılıımr ile lngilliı ordum 
takımı ara• .... lııir flıtı.ol mmp yapd 
IDlftlr· 

Fran11z talana, ı IAJIYll ....... 4 
IBYI ile plip ıelmiftir. 

Raciag klip mağlftp 
LONDRA. 111 •• .A. - Pewtwwwtlıı 
futbol taım., Racine ldülıii 1 ....... 
.. 7 .,. De •ilap etmiftir. 

Jlm Corbett 61d6 
LONDRA, 11. A. A. - Ealı:I alır 

aikletler aıt,. tıoır. ......,ıy...... .ıı.. 
Cot-lıett, 66 ps F ıla olcla}a bAlde 
"""'1t ctrnlfflıo. 

Jlm Carbett. 1892 ı alaJe John 
Sulllnn'• calip teı-ı. f8111Pİ,.... ol 
mut idi. Mlm .. ı)h 1897 ....,e;;ın.ı.. 
Fri~m'a a.flup-olanlı pmpl., 
JOB llnTamru lıaJbetmlt idL . -, 

Tapu •leli 
Muhafızlığı 

TAPU Ye Kadastro Müdiri 
Umuntfıi Cemal Beyin fe)arimi 
ze ııeldilial Ye tapa idaresinde 
tetk;kat ile ._.gul olchalunu 
yanrufblr. MQdlri Umumi cllln 
Tapu d•iTes1'9 cfderek geçvak 
te kadlU' rnetıral olmuftur. 

Bu hu-ta aldıtmuz malil
mah. wı>re- mGdlrl mnımıt latan 
bulda haziranda tatbik edile
cek olan ıicil muhafızlığı tef
kilatma ait kadı oların tanzimi 
ile ~~ul olmuflur. Tanzim 
edilmekte olan tapu sicili fJef
terlerini de tetkik e~ir. 

Mahkumiyet 
(Batı 1 iaci ..ı.Jfodo) 

tında bulundurulmasına kabili 
temyiz olmak üzere karar ver 
di .. 

Yeniden muhakeme 
BURSA, 19 - Ezan mese

lesinden dolayı evvelce mah
kemeye verilen ve beraet kara 
n alan Hafız Tevfik Efendi 
hakkındaki karar Temyiz mah 
kemesi tarafından nakzedilmit 
ve maznunen yeniden muhake 
ınesine Ağırcezada bqlanmıt 
ve tevkif edilmittir. 

Zile'de bir tevkif 
Tokattan yazılıyor: - Bay

ramdan on bet gün evvel Zile. 
de Jandarma dairesi ile Adli
ye dairesinin ka,elerine Türk
çe ezan aleyhinde bir süril he
zeyanı havi birer k1fıt yaplfb 
nlmı'h. 

Hadiseyi tahkik etmekte o
lan Kaymakam vakadan Vil&
yeti haberdar etmediii için Ve 
kilet emrine alınını,, Vali Ali 
Rh.a Bey Zileye giderek meae 
lenin tahkiki ile bizzat lllefiul 
olmu,tur. 

Neticede bu kağıtları evvel 
ce on bet sene hapse mahkihn 
olmut, namaz ve niyazla alaka 
u olmıyan, kendisine rüfai tef 
bi eüsilnil -.eren Şeyh Hacı Be 
kirin oflu Ahmedin yaplflmh 
fr anl-.ılmıftır. Ahmet tevkif 
edilmittir. 

Tel'in telgraflan 
ISTANBUL, 19. A. A. -

Buna hadi-i münuebetiyle 
Relsiclimhur Hazretlerine El
malı, Çerkes k8y, Maalkara, 
Adı yaman, ince sa, Erbaa ka
zalariyle Edirne ve Bolu vill
yetlerinden gelen telgraflarda 
Bursada l!z dilimize kar,ı yapı 
lan hareket ile müsebbipleri 
tel'in edilmekte ve ililimlzin 
bakimlyeti yolunda da bütün 
milletin büyük inlrilapçı emrin 
de fllfm&Z ve eareılmaz bir a
ırimle yGrümefe devam ed
il bildiril-ıstedi. 

Taua m6d6rl6kl~rl 
ANKARA, 19. (Telefonla) 

Havza tapu memuru Hasan 
Fehmi B. in Beyazıt tapu mil
dürllifüno, Artovin tahrir he
yeti sabık azasından Cemal 
B. in de Mut tapu müdürlüiü
ne tayinleri karar alhna ahıı
mı'1Jr. 

Halka kolaylık olmak bere cektir. Memurlu araunda u
halen merkes tapu idareaindr fak tefek tebecldüllt yapda
ifayi vuife eden Oaküdar ta- caktır. 
P'JSU, Usküclara nakledilecek Şark Vilayetlerinde yapda
vıo Kadıköyünde de aynca bir cak kadastro tahBeri.r . itler:~ 
tapu memurluiu ihtaı edilecek Malive Vekili yın nyase 
tir. Beyoflu tapu idaret; dm tınd~i komisyona iflirak et· 
d d ıo.. tap d · · mek u"' zere Cemal Bey Ankara iki bulun u .. - u aır 1ın-
de eski va:ıriyeti muhafll7~ "de ya gittikten sonra yapılac:akbr. 
~:.;:.-...... :::.ııiliilli! ......... ı .... ~ 

Hüküm milletin iradesiyl 
mefsuhtur! 

(Batı 1 inci .. hilede) ı mi, bir feY yoktur . ., 
bu emniyetle Avrupa gazetele- Hclkın aUlkası 
rine gönderilmek üzere mub- Müsabaka neticesine 
telif pozlarda resimlerini çek- gösterdiği alaka devam e 
tirınit olduğu da ilave edilmek tedir. Bu alaka, gazetel 
tedir. len bir çok mektuplardan 

(Haber) refikimiz de, inti- anlatılmaktadır. Tıp F 
babı tertip edenlerin battan 80 talebesinden Fettah Ali i 
nuna kadar bu i•i kendi iate- aile aldığımız bir 
diklerine gl!re hazırlamıt ve ,öyle deniliyor: 
yapmıt olduklarını, bunların 
ititilip duyulmıyacaklarmı zan 
netmit buluııduklarını yazmak 
tadır. 

Bizim kendilerile görüttüğü 
müz bir çok hakemler, arbk 
bu meseleye temu etmekten 
müçtenip göriinmekte ve f&hsi 
yetlerinin buna müsait olmadı
ğım il&ve etmektedirler. 

Hakikat, artık anlqılıımtır. 
{Son Posta? refikimizin, Feri
ha Hanım mı, Nazire Hanım 
nu daha güzel, diye açbğı an
keti devam ediyor. Bu anketin 
dün akpmki neticesi fU idi: 

Nazire Hanım - 50 rey 
Feriha Hanım - 226 rey. 
Bu netice de, halkın Feriha 

Ha- lehinde tebarüz eden 
hüküm ve ten:ilaini teyit ebnek 
tedir. 

/amali llflJftalr B. •• dl11Dr' 
Biz, dün, müıuıbek-da ha

kem heyeti azasından i1-a in
tihapta bulunmıyan lsmail 
Müttak Beyle vörüttük· Müt
tak Bey diyor iri: 

"-Birinci defa Feriha Ha
nım birinci intihap olunmuf. 
Feriha Hm,bu BUl'etle en çok 
rey aldıktan mnra ikinci inti
haba neden 16zuın gl!rillmilt
tür? Hakem heyetine dahil ol
duğum halde mazeretime meb 
nl o gOn intihapta bulunama
mı•bm. Fakat gazetelerde o
kuduğuma göre, bu birinci in
tihaptan sonra ikinci bir seçme 
yapılmıthr. Neden? h&n edi
len neticeye g8re, ikinci inti
hapta Nazire Hanım, Feriha 
Hanımdan ki rey fazla almıt
br. Bu cepheden bakınca, Na
sire Hanımm elr ı lıet ... _ .... 
dığını tealim etmek 1lzımdJT. 
Ancak Feriha Hanım da ilk İn 
tihapta ekseriyet kazanmı' ol
duiuna gl!re, bu ekseriyetin 
muvafık g8rillmeyip ikinci bir 
intihaba girifilmeai sebebini 
bilmiyorum. Alakadarlar, ya
ni hakem heyetine dahil olan 
zevatın kiffesi, bu ciheti ten
Tir etmele borçludurlar. Çlln
kü nillayet ortada bir hak ve 
bir meti nefis -1ee1 vard .... 

Hilllsa, -ıe hakemlerin 
iınzasım havi ve hakikati muh
tevi bir lzahname ile efkarı u
muınlyeye bildirilmelidir. O 
vakit bütün dedikodular kapa 
nır.,, 

lzmlr 11e Barsada 

"Nedense bu seneki 
lik müsabakası, münaka 
mucip oldu. Bu milnaka 
nihayet vermek için bize 
sa intihabı yapan gazete 
km ve gençliğin dileiHni n 
itibara alarak intihabı te 
bir daha yapmalı. Böyle ya 
sa bir fey kaybetmez zarı 
yız.,, 

Pangalbda karilerin· 
feyzi imzaaile aldığımız 
mektupta da deniliyor ki: 

"Cumhuriyet gazetesi, 
hakem yapacağını ilan ed 
ve halkın mutlak olan hü 
tabiatini ön., ,.;;,...,..,k mü 
kaya bir çok kızlanmızm 
mesini temin etmİf, fakat 
hare kendisince musamme 
lan Nazire Hanımı İntihap 
tirmiftir. Arbk sarahatle 
herkesçe anlatılmlfbr. ki 
tihapta hakem heyetiuin 
t.ksot l7eti mevcut değildir 
haDmıı lrahir ekseriyeti 
halmzlıktan dolayı teessür 
maktadır. Temsil. Türkiye 
it ise, halkın intihabına 
met etmek llzmıdır. Made 
halk tfiphe etmittir ve bu · 
babın tecdidini istiyor. O 
de bir hakem değil, bin ha 
reyi bile olsa bu hüküm h 
iradesile mefsuhtur. N 
Hanım, çekilmiyorsa bük 
tin bu hale bir nihayet ver 
her feyden evvel türklü 
m .. vzuubahis olduğunu be 
se öğretmesi lazımdır . ., 

1 •••••• 1 

Geçen sene Deniz hama 
rmda bazı noksanlırt't"'irül 
tü. Bu sene Belediye~beJI 
bir tamim göndererek bu 8 

talimatnameye aynen riaye 
miyenlere müsaade verilm 
ai bildirilmittir. 

Neler yapıld ? 
Dahiliye Veki.leti Beled' 

79 bir tamim söndermittir. 
tamimde Cilmbariyetin it 
dan bugüne kadar Belediy 
rin ve köylerin faaliyeti h 
kında izahat istemittir. 

HA.mit Bey hast 

A::::=~a~~;~-1~:. BÜYÜK TA yy ARE 
rada havalar çok aık değ1'iyor. 

İzmir ve Bunada da, güzel 
lik müsabakuınll ait münaka
salar hararetle deva metmektr 
dir. Cumhuriyet refikimiz, 
dünkü ıriiahaımda, Bmud•lri 
mtiwhakayı tertip eden (Hak
km te•i) gazetealııin, mtisaha
ka hakkmda e"'elc:e yazdığı 
fıkrayı tavzihan .. fııkra11 Def 
rettiiini yazrnrttır: 

~lediye Reis Muavini 
mit. B. rahatsız olduğun 
üç s6ııdür -kamına gel 
mektedir . 

Bayram ,w.Jeri hava bulutlu ,. y A N G o s u idi bunu eojak hava clalpu p 
takip etti. Derken hava · deli-=·= ~:1~ v;_ıi· 2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 
dı. Kardan mnra bahar hava- ı 

-~:.7'....tuk.hal de çok sürme eu··yu·· k ikraıııiye 
di, s- yaimur ve mfuk bat 
ladı. Ba cleiı.iklildere rafmen o o o d 
teri valralan araaıra görülüyor mbht vaziyet iyidir. Grip. dif- 3 S, Lır· 

8 
ır 

sa da banlar aanina halinde 
lletildir. 

Zirai ahval yafmur ve kar DONY ANIN EN ZENGiN VE BOYOK 
dan IODra düzelmiftir. Çiftçi, pfy ANGOSUDUR. 2C 
timdiye lcadv elrilemiyen tar- ; .. ___ 111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~ lalara tohum atmaja bqlamq ' I 
br. 1 

Kaz• lrurtunu , 
ALUCRA, 19 - Alucra 

Jandarma dairesinde nöbet 
beklemekte olan Ankaralı jan 
darına Kemal, nöbetini terke
deceği esnada kaza ile arkada 
•ı Ankaralı Mahmudu öldür. 
müttür. Müddeiumwnilik .._ 
kaya vaziyet etmi,ıir. 1 

Konya memleket 
ha•tane.ı 1 

KONYA, 19. A. A. - Mem 
leket hastanesi elektirik ve su 
teaisab ikmal edilen yeni bina. 
ama faflDIDJfbr. Yeni hutane
Dİll yapılmamıf olan kalorifer 
'"iwtı için bu leDe viliyet büt 

12 Jirabk • 
:::z:~ 

Umum Emlik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Eml&klarmın kiralarına mahsuben 

AVANS VERiR 
Adrea: İstanbul, Bahçekapu 

Tq Han No. 20 • 21 
Telefon: 20307. 

.. Geçen aiishamnıda (Güzel 
lik Kraliçemis tlçüncü defil, i
kincidir) ,eklinde bir lıqldda 

: yazıl""f bir bent vardı. Bunu 
bazı karilerimiz hakikaten höy 
le aannetmifler. Halbuki 8•· 
~zin ba yazıdan -laadı 
lzmlr tozeline lizellik dhetin 
den faik olduJunu anlatmaktı. 
Bu iııtihapta (Cuınhuriyet) re
f"ıkbnlsin ele hiç bir dahli olma 
m1'br· Gflzellmizi ilç6ndi ola 
rak intihap eden hakem heye
tidir. Verilen reyler bu suret
le bir notice vermiftir. Bunda 
bittabi ne (Cumhuriyet) ıraze
teıinin ne de razetemizin hiç 
bir 1UD'u taksiri yokhır. Güze
limiz fiçüncildür ve üçüncülük 
mük&fatmı alacaktır .. , 

Bu yazmm intitarı tızerine 
Bursadaki Haldun sesi refiki
mizin Defriyat miidürii Dervit 
B. dün aktam Danadan bize 
telefonla fUD)an .ayledi: 

- Ben pzetenfıı netriyat 
mfidtlrfiythn. Bu yazı benim 
Mudanyada balunduium sıra
da Cumhuriyet pzetesinln mu 
habiri olan arkadllfllll tarafın
dan yazılnupo. Ba yazrıım 
taralgin.ne bir tesir altında ya 
zdrmt olduiu anJatdımıılrtadrr, 
ilk ,..._ bnaatlerf. 

--··--
Fe• meselesi 

E 
lığın 
lir•İn 
da •t 
ni ın 
mil•' 
\l'e .n 

trilc 
ler 1 
bir 
M 



le 

Yazısız 

-

Koplumbağanın zeklJıJı. 

Yeni bir tenvir 
usulü 

Elektrik sayesinde ilancı· 
lığın ne kadar ilerlediğini bi
lirsiniz. Fakat son zamanlar
da ,,ıkla yapılan ilanlarda ye
ni madde kullanılıyor. Gör
miW''nüzdür. Bazı sinemalar 
ve ,.,ağazalarda sıra sıra elek
tril< la~bau ile yapılmıf harf
ler 1erıne düz ve tatlı renkte 
bir ta~ım ı•ıklar kullanılıyor. 
Me,ela Melek sinemasının uı
ğı .. 

Su uaul elektrikle yapılan 
itancılıkta henüz yeni bir şey
dir. Bu_ııa Neon gazı ile ten
virat dıyorlar. Havadaki bil

iye diğiınİz gazlardan ba,ka Neon 
h gazını da bir lngiliz k<:,fet

ınifti. fakat havada çok na
dir bir halde bulunduğu için 

i

t ti~ uzun zanıanlar bu gaza labo
ratuvarlarda, blr süs gibi ba

nıl karlardı. l~ yarar m~, yara
leıı! maz mı, ehemmiyet bıle v~~-

mezlerdi. Ha"Vadan da mılı
gramın yedide biri kadar güç
lükle İstihsal edilebilecei!i i-

. çin, sanayide istimal edilbile
ı b ceği kimsenin aklına gelmez
ece d" ı. 

Nihayet Georgeı Claude 
isminde bir Fransız alimi, ha
vayı mayi haline getirmekle 

i_ği• uğra•ıp dururken, nadir gaz
~~ ları mühim mikdarda elde et' l mek usullerini buldu. Neon 
< gazının tenvir hassasını da 
" 0 bulmuftu. v 

Bu gazı cam tüplerin içine 
koyuyorlar ve tüpün iki tara
fını da kapatarak her iki ucu-
11& elektriği nakledecek ba
kır tel koyuyorlar. Bu suretle 

~ e! .. ktrik .cerev~nı geçirildi mi, 
es~ tübün içındekı Neon gazı por-
. takala yakın tatlı bir kırmızı ı 

renk alıyor· 
Fakat Neon tüplerinin hep 

kırmızı yandıklarını ~a!"netme 
ıt \.'İniz. Sazan N~o.n tüb~ne bir 

iki damla cıva ılave edıyorlar. 
~araretten cıva tabahhur edi. 
\.'or ve bu suretle Neon. .rıazı 
tatlı bir ınavt renge gırıyor. 

l>iver muhtelif gazlarla da aa
t't. beyaz, yetil renkler elde e-

di!mi,tir. .. .. . .. 
~ Uzaktan iyi gorunmeaı, go-

b&' ıi( yormaması ve. hatta daha u 
~ t\ız olması itibarıle Neon ga
t~ ~1 ile tenvirata son zamanlar
i~J da haylı eheıniyet veriliyor. 
-~ l\üçük lambaları . dizip bir 
~ ı ~llrf veya bir tekıl yapmak. 
111 •• "''b"" ki. "tısa Neon •u une o fe ı 

f •errn~k kifayet etmektedir. 

MiLLiYET PAZARTESİ 1933 J 

:.; üncü koıordu 1 
ilanları ı i liyet ika ye 23 üncü Fırka kıtaatı ihtiya 1 

cı için 213,100 kilo un kapalı 
zarf uıulile münakasaya çıka· 
nlmıştır. İhalesi 1 Mart 933 , 
çarşamba günü saat ~o. d~~r. I 
Taliplerin şartnamesıoı1 gor
mek üzere her gün ve münaka· 
saya ittirak edeceklerin tayin 1 

edilen vakitte lzmitte Fırka aa 
tınalma kouıisyo.nuııe. müraca
atları. (3017) (544) 

• 

Mecmua 
HER NEVİ 

Duva Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt. 

Zarf .. Kartvizit -

IZMİR - PİRE - ISKEND 
RlYE POST ASI 

''ANKARA1 
21 Şubat salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

KARADE İl. 

""i • "'- . a. • . 

Oç düz hat 
Bir çok kimselerle beraber 

yapılabilecek bir ınüaabaka
dan bahsedeceğiz. Bir kağıdın 
üzerine bir daire çiziniz ve bu 
claireye tıpkı •ekilde görüldi• 

ğü siyah hatla çizilmif kalın 
çizgileri çiziniz. Fakat bu hat
ların yerleri ve boyları ,ekil
deki nisbet dahilinde olmak 
lazımdır. Müsabakaya kaç ki
ti girecekse, o kadar kağıda 
o kadar daire çizmek lazım
dır. 

Müsabakanın 'imdi asıl mev 
zuu tudur: Daire muhitinin 
bir ucundan öbür ucuna olmak 
üzere üç düz hat çizilecek bu 
suretle daire yedi parçaya ay
rılacak ve her parçanın içinde 
ıiyah hatlardan bir tanesi bu
lunacak. 

Tabii kim daha evvel halle
derse müsabakayı o kazanmıf 
olur. 

Şekilde görülen • noktalı 
hatlar, müsabakanın halledil
mit ıuretini göstermektedir • 

f · <.?nceli kimya 

43 ••• 
41. F. Sa. Al. Kom. danı 
Niğdede bulunan kıt'at ih

tiyacı için kapalı zarfla 217 
bin kilo arpa satın alınacaktır. 
ihalesi 15 mart 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
tartnameaini görmek üzere her ' 
gün ve münakasaya ittirak için 
570 liralık teminatlarile tayin ı 
edilen günde Niğdede bulunan J 

41. F. Sa. Al. Kom. nuna mü-
racaatları . ı 

(3023) (675) 
71 

' . . 
3. K. O. muhabere de

posu için pazarlıkla 40 ka
lem tamir malzemesi satın 
alınacaktır. İhalesi 21 Şu
bat 933 sah günü aaat 11 
dedir. Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fmdık- J 

lıda satmalma komisyonu-

! 
na müracaatları. (32) 

(718) 
171 

••• 
K. O. istihkam kıt'ab 

için pazarlıkla satın alına
cak olan 35 kalem fenni ta 
limü terbiye malzemesi i
çin talip çıkmadığından i
halesi 21 Şubat 933 salı gÜ 
nü saat 11,30 a tehir edil
miştir. Taliplerin listeyi 1 

görmek üzere her gün ve ı 
pazarlığa iştirak için o gÜn 

ve vaktinden evvel Fındık- ' 
lıda satm alma komisyonu
na müraca.atları. (33) 

• • 
(719) 

172 

3. K. O. hayvan hasta
nesi için pazarlıkla 42,000 
kilo saman satm almaçak
tır. ihalesi 23 Şubat ~33 
perşembe günü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnamesi
ni görmf'\r ~':7eı-e her gÜn 
ve pazarlıı7a iştir:-k İ<'İrı ta · 
yin edilen gÜn ve saatte 
Frndıkl,,la 3. K. O Sa. A1. 
kombvonuna 
aı. (34) 

mür1.caatla-
(740) 

186 
• • • 

K. O. için Yıldız'dan, 
Dolmabahçe'deki hayvan 
hastanesine 30.000 kilo ot 
nakledilecektir. ihalesi 20 
Şubat 933 pazartesi giinü 
saat 14 tedir. Taliplerin 
mezki'ir gün ve saatten ev
vel komisyonumuza müra-
caatları. (36) (742) 

188 
• • • 

Top koşum hayvana.l.ı İ· 
çin pazarlıkla 400 çul ve 
300 belleme satın alınacak 
tır. İhalesi 22 Şubat 933 
çarıamba günü saat 11 de
dir. Taliplerin evsaf ve nü
munesini görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa İştirak i
çin o gün ve vaktinden ev
vel komisyonumuza müra-1 caatları. {37) (762) 

1 

v~ ya vat ısıttığınız bir bar- J MU S T A FA Z E K İ 

r enni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanes1n~~ ""'nar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kıs ı 
Telefon~ 24310 - 24319 - 24318 

liRıPE 1·u·roLiVl )' INJZ 
Her aabııh bir kate 

NEOKALMİNA 
aldı~ın ızdı 

Vucud0nu7.c ıtrıre karş ı en kuvvetli si l thı vermi~ ohırs~n uz ~ JIDE\'f 
' " t.; ~l Hl h" A' r 'IYYI . YO l\l \Z - 6 n 19 k ı<• ıl< 1,, .. ,1.,, ;, • ini?. q~ı 

22 Şubat çarşamba 18 c 
Galata rıhtımından. 

ZMİR - MERSiN POST 

ANAFART 
22 Şubat çarşamba 10 c 
İ ·-are rıhtımı'lca1 kalkar! 

Ademi iktid r v 
bel gevşekliğin 

""'1• en müenir deva SE!tV( 
baplandır. Deposu, lıtanbul'da 
kecide Ali Riza Merkez ec:ı.-,nes 
Taşraya 150 kuruş posta İle göt; 
rilir. lzmir'de lrgat pazıır 
Trabzon'da Yeni Ferah cczant:I 
do bulunur . 

İaL Mr. Kumand nlı 

Sahnalrn kom. ilan 

Merkez kumandanlığına 
but müessesat ihtiyacı için Jıl 
cuk. pastırma, tahan helvı,_ 
tel kadayıfı, bulama, bal ni' 
ta, pirinç unu bir şaıt~amn( 
aleni münakasa ıuretile s.-e 
alınacaktır. Münakasası 2: 

------------------------
7
_
9 

933 çarşamba günü saat 14 

6 

DARÜLACEZE MODORLOGODEN: 

16-2-933 tarihinde pazarlığı yapılacağı mukaddema 
ilan edilen (2500) kilo birinci nevi en temiz çekirdek
siz nevinden Adana pamuğunun pazarlığı 27 -2-933 
pazartesi gÜnÜ saat on dörtte ba·~arup aaat on beşte in
taç edilecektir. Pazarlık tarihinden itibaren (30) gün 
zarfında müessesede teslimi meşruttur, Taliplerin yüz-

da T ophancde Merkez kum 
danlığı satınalır.a komisyonl~ 
da icra kılınacaktır. lsteklilrı 
şartnamesini görmek i~in di 
gün ve münakasasına girişcla· 
lerin muayyen vaktinde koıf" 
yonda hazır bulunmalan, iz 

(464) (4( 

~et 
de yedi buçuk ille teminat akçelerile yevınü mezkurda .. • • ·~ 
müracaatları. Dikim evi icin 468 ~ti 

( 1 
keten İpliği 23İ2/933 par 

fstanbul Belediyesi llanluı şembe gÜnü saat 10 da 1c1:~ 
ı---------------------- zarlıkla alınacaktır. iste. 

Nuruosmaniyede Nuruosmaniye medresesi pazarlık lerin şartname ve örneğ) 
la kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilat alınak için görmek için her gün kon-"°""" 
Levazım müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 46 li- yona uğramaları. . (50 
raldc teminat makbuz v.eya mektubu ile 27-2-933 pa- (69 
zartesi gÜnÜ saat on beşe kadar Daimi encümene mü- 106 

lstanbul dördüncü İcra memur
luğundan: Temaınına 715 lira kıy
met takdir edilen Kumkapıda Ni
§ancı Mehmet paşayı Atik mahalle
ainin, Ni§ancı cadde•İnde, yeni 24 -.------------------------

numerolu bir adet kalaycı gediğin- Is tan bul Gümrükleri Muhafaza 
racaat etmelidirler. (767) 

Hava Birlikleri ihtiy 
için fermejüp, büyük k 
ça, küçük kopça,kemik d 
me, toka bir şartnamec 
makara ayrı bir sartnarr. 
de seten ve tela ~yrı 
şartnamede, muşamba, n 
kavva ayrı bir şartname<.' 
26-2-933 pazar günü sa 
10, 11, 14, 15 de pazarlı 
yapılacakbr. Şartname v 
örneklerini görmek için 
gün komisyona uğrama! 
n. (502) (71 

den, künkalip dükkinın teınanu a-

çık artırmaya vazedilmiı olup, 1 B • • d • • ı • • W •• d 
::y~33taı~7ı~r17s"'...~;; aşmu ur ugun en: 
tarihine müsadif cumarteai günü 1 _ İstanbul ve Galata Rıhtımları üzerindeki gÜm-
aaat 14 ten 16 ya kadu 1 ıtanbul dör 
duııcü icra dairesinde açık artırma rük binalarile ambar t~rasalarmm tamiri pazarlıkla 
ouratile oatılacaktır. Artırma ikinci- yaptınlacaktır. 
dir. Biri~ci artımıada 200 liraya ta- 2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri 
lip çıkmıştır. Bu kerre en çok artın. İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alma
nm üzerinde bırakılacaktır. Artırma akt 
ya ittirak için yüzde 7,5 (yüzde yedi C ır • 
buçuk) teminat akçesi alınır. Müt&- 3 - Pazarlık: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü-
rakim .,.ergi, belediye, vakıf icaresi, dürlüğündeki komisyon tarafından yapılacaktır. 
müşteriye aittir. 929 tarihli icra ka- 4 - Pazarlık : 23-2-933 tarihine raslıyan perşembe 
nununun tl9 uncu maddeaine tevfi- günü aaat 14 ondörttedir. 
kan hakları tapo sicillerile oabit ol- 5 _Her istekli biçilmi• bedelin % 7,5 ğu olan 600 
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ma~n ipotekli aJ~lılar ile, diğer " ~ 
ali.kadaranın ve ırtifalc hakla aa· lira 69 kuruşluk muvakkat güvenme {teminatı larile 
hiplerinin, bu haklarını, ve huouoile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. (753) 

İhtiyat Zabit mekteb· 
çin 400 çay fincanı ve t 
bağı 25-2-933 cumarte 

Fatih Maım-dürlü~ünden: günü saat 14 te aleni m· 

faiz ve meaarife dair olan iddealan- -------
m ilan tarihinden itibaren 20 gÜn 
içinıl".:!, evrakı müıbitelerile bildirme
leri, 12.znndrr, akıi halde haklan ta
po ıicillerile, ıabit olmayan, oabı be 
delinin paylaımaoından, hariç kalır
lar alakadarların iıbu maddei kanu-

' niye ahkamına ııöre hareket etmel&-
ri ve daha fazla malumat alınak iıte 
yenlerin 931-782 dosya numaraaile, 
mer;-uriyetimize müracaatları ilin o
lunur. . 

Doktor 

Rusçuklu Haklo 
Galataaarayda Kanzük ec

:ıahanesi karıısında Sahne IO· 

kağmda 3 numaralı apartmıan. 
da 1 numara. 

Edimekapı'da Hacı Muhittin mahaUesinin Acı. "Ç"'eş- nakasa ile satın almrıcaktı 
me ~ddesinde eski 12 ~eni 10 No:. lı d~n açık müza 1 lsteklile~ir:' ş~rtnam.e _ve ru 
yede ile satılacaktır. Muzayede muddetı 6 Şubat 933 j muneler~ gorme~ ıçın hıa 
tarihinden 2 Mart 933 tarihine kadar yirmi beş giindür. gÜn komısyona ugramaltl~:ti·~J,'.;I 
Taliplerin 2 Mart 933 tarihine müsadif perşembe günu n. (505) (770 'iırncr 
saat onda Fatih Mal Müdürlüğünde müteşekkil müza- " " " !: 
yedat ve ihalat komisyonuna müracaatları ( 487) Harp Akademisi ihtiya.a 

BURSA KAPLICALARI 
TÜRK ANONİM Ş1RKET1NJ;>EN: 

Buna Kaplıcalan Türk Anonim Şirketi hinedarlarının (23 Mart 1933) 
tarihine müaadif perıembe günü oaat onda Şirketin lotanbulda Bahçekapı
aında Taşbanda (72) numarada kiin merkezinde ld.i surette ve onu ınil
teakip fevkalide ıurette vuku bulacak içtimalarmda hazır lıulunmelen 

. . Bi~ mikdar toz haline ge-E D İ ., t a b İ b i 
tirilmıt fap tuzu alınız. Ya- " 1 
daga kaynara yakın sıcak su Muayenehane : 

kol'.°nuz ve tuzu vu ıuda itba Uıküdar Atlama taıı, No 53 ·---------~ .. 
halıne getirinceye kadar, yani 

905 
1 7 

rica olunur. 
Adi içtima müzakerat ruznamesi ı 

için 5 kalem kıtlık sep:ii. 
pazarlıkla satın alınacal 
tır. Pazarlığı 23-2-933 p/11 
şembe giinü saat 11 de Kc.

1 misyonda yapılacaktır. l~t 
teklilerin belli vakitte bi 

1 
lunmalan. (504) (76gp1 

:y. • • 

artık su fazla tuzu eritemiye- - -
~. d.ereceye gelinceye kadar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

entinız: Tuz sıcak suda aoğuk ya her hangi bir madde koyu
s1;1dan dah~ kolayca . eridiği i- nuz. Bir kaç saat bırakınız. Çı
çın, su soguyunca hır mikdar kardığınız zaman, çiçeğin her 
tuz kristal halinde bardağın tarafını küçük küçük binlerce 
dibine çöker. Bunları nasıl elmascığın kapladığını göre-
toplamalı? ceksiniz. ltığa tutarsanız, çi-

Su soğumazdan evvel bar- çek daha cazip bir manzara 
dağın içine su!l'i bir çiçek ve- arzeder. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Bl•lncl sınıt mOtehassıa 

(Babıali) Ankara caddesi fllo.!50 

4 

1) idare meclioi raporunun okunmaaıı 
2) Murakıplar raporunun okunmuıı 
3) 1932 senesi bilinçoıunun oknn-11, tuclild Ta idare mecllol An•mm 

ibraıı;ı 

4) idare meclisine intihap edilen azanın memuriyetinin taodildı 
5) 1 danı Mecliai Azası ıülıünün kur'a ile tecdit ve intibam; 
6) 1933 Senesi için murakıplarm intihabı ve ficretlerinin taylnlı 

Fevkalade içtima müzakerat ruznaınesiı 
1) Sennayenin tezyidi ı 

(Hi .. eclarların istimadan enet müracaat ile dübııliye ....,.q.. ... aı.n ) . 

Harbiye mektebinde m~ 
cut 43 adet Maskenin tan: 
ri 21-2-933 salı günü aa3y. 
1 O da pazarlığı yapdaca~ir 
tır. isteklilerin izahat a ı. 
mak üzere Merkez Kum~a 
danlığı Satmalma Komiıe 
yonuna muracaatlan. 
(506) (771 
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İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

AT, pu Ilu şeker fabrikasının 
İstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
~ siparişler yüzde yirmisi pe. 
,ı şin ve mütebakisi hamule 
rk 
ı ı senedi mukabilinde öden. 

t 

mek üzere derhal gönderi. in 
a 

ı~~ lir. Depodan itibaren bil. 
kt 
mi cümle masarif ve mes'uliyet 
:: müşteriye aittir. Müşteri 
"~' isterse sigorta ettirilir. 
y 

eti 
:i 

18 

ı .. 

le ı 
ıad 
-1 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

Beşiktaş Orman idaresinden: 
Muaadireli emvalden olup Beşiktaş'ta mahfuz bu-

'">mıınan 12 çeki odunluk kütük başı hazine namına bilmü
yede satılıktır. 2-3-933 tarihinde saat 16 da ihale 
unacağmdan taliplerin orman idaresine ve ihale gÜtt ırü Beşiktaş kaymakamlığında müteşekkil müzayede 

e,;komisyonuna lüzumu mürac:aatları. (552) 
~ a 
ki Devlet Demiryolları idaresi ilanları n 

j Yük ve yolcu vagonları yedek aksamının kapalı 
zarfla münakasası 3 Nisan 933 pazartesi giinü saat 15 

cd te Ankara' da İdare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarp~a veznelerinde beşer 

liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (702) 
109 

Taklitlerde• Sakıınnn 

ar alt H •• ıaA sası Kullanınız sütünüz~ art.tı:ır 
Çocukların kemıklerını 

Kuvvetlendirir 

K.ostiım modelle i·Paris'ten getir
tilmişJir. Ankara Palas'·ta her 
gün görü e ilir. 

179 

ANA OLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakıf Han lıtanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (t.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Bankaıı tarahndan tetirli olunmuıtur, idare mecliıl ve 
müdürler heyeti ve memurlan kaoıilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\dir. Tiirkiyenin •her t~r~hnd~ (200) il . geçeaı 
acentalarmın hepıi Türktür. Türkiyenin . en mühim mü~ıaeaelerınin ve 

bankalarımn sigortalarını ıcra etmektedır. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liıortalarıuı en iyi ıeraitıe yapar. HaPr vukuunda zararları aür' at Te kolaylıkla öder. 

• 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı fst. 20531 
11 il 

lıtanbul dördüncü icra memurlu- J --------
ğundan: Tamamına kırlı dört bin üç 
yüz altmıt lira kıymet takdir edilen 
8eyoğlunda Yazıcı mahalle ve aoka
ğmda cedit 5 No. lı Zelliç matbaa-
11run büyÜk lruınmın üçte .!ki ~iı~ ı 
ıi ve yene tamamına on uç hın ıki 
yüz lira kıymet takdir edilen ayni ma 
halle ve aokakta ve mezkur büyük 
matbeanm içinde)) seçilen ve ayrıca 
ookaklara metbalı bulunan cedit 7 
No. lı küçük kıırnm dörtte iki 

ôöz Hekimi 

PROFESÖR ..... ~ 

Df ESAT PAŞA 
- 6AEllALI -

tıNKAR.A CADDE.Sİ N~(iO 

3 
hiueoi açık artımıeye vazedilınit o- ----------
lup 4 mart 1933 tan'hinde ,artname
leri dinnhaneye talik edilerek 20 
mart 933 tannine müoadif pazartesi 
günü oaat 14 ten 16 ya kadar lstan-

Dok tor· 

Hafız Cemal 

rHükumet4'\ 
Borçlannı mahıup yapar. Her 
türlü BONALARLA alq ve-

rit eder. 
lıtanbul Balıkpazar Maluucli
ye Han No. 35 Uiurlu Za
de M. Derviş, Telefon: 23397 

Askeri fabrika
lar ilanları 

l Nafia Vekaleti 
Satınalma komisyonundan: 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme İsfo.nbul'da 

Haydarpaşa'da Tesellfun ve Muayene Memurluğunda 
veya Ankara istasyonu anbarmda teslim şartile pazarlık 
la mubayaa edilecektir.Pazarlık 4-3-933 tarihine müsa 
dif cumartesi günü saat 14 te Nafia Vekaleti Satın Al
ma Komisyonunda İcra edilecektir. Mütemmin malu
mat almak İsteyenlerin Nafia Vekaleti Levazım Müdür 
lüğüne müracaatları. (693) 
Galvanizli oluklu saç 0,5 X 180 '< 80 m/ m 
Karfiçe çevisi 80 ,, 

" " 100 " 
" " 120 " 

El karpit feneri, Aynalı 1; 2 kiloluk 
Oç renkli İşaret feneri (D. D. Yolhrında kul-

lanılan tipte 
El keseri No. 1 
Balast çekici 1 kiloluk 
Taşçı varyozu 4 kiloluk 

,, ,, 5 " 

" " 6 " Tesviye ruhu 200 m/ m 
Tesviye ruhu 300 m / m 
Odun baltası (Normal eb'atta) 
lngiliz anahtarı 200 m / m 

11.0() kilo 
150 

" 150 " 
150 " 
15 adet 

15 " 
15 " 

20!) " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
5 " 
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Milli Müdafaa 
Vekaletindeno 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vak 
tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan malul
lerle şehit ve yetimlerinin istihkaklarma ait bordroları 
Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubelerine 
göndrilmiştir. Buna göre esbabı istihkakm Askerlik 
Şubeelrine müracaat etmeleri. 

2 - lşbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin 
paraları 933 tevziatında verileceğinden beyhude yere 
M.M. vekaletine müracat edilmemesi. 

3 - 933 senesinde vaktinde müracaat etmemiş olan
lar için ayrıca bir tevzi yapılmıyacağından malullerle 
tehit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarihine ka
dar §Ubelerine müracaatla kaytlarmı yaptırmaları, bu 
tarihe kadar kaytlarmı yaptırmıyanlarm müracaatla
rının bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3022) 

(655) 
67 

Ankara Na ıa 
Başmühendisliğinden 
1 - Bedeli muhammeni (13008) liradan ibaret Po· 

latlı-Haymana yolunun birinci km. sinden dör· 
düncü km. sine kadar (4800) metre mik'ap haJtl 
taş ihzaratı kapalı zarf usulü ile münakasaya koJJ 
mu§tur. 

~ - lhale 2 Mart 933 pertemhe gÜnÜ ıaat 15 te An· 
kara Vilayet Daimi encümeninde yapdacaktır. 

3 - Talipler ihale giinünden evvel münakasa ve mü· 
zayede kanunu dairesinde teklif mektupları ile 
birlikte bedeli muhaınmenin o/0 7 ,5 çuğu nisbe· 
tinde (976) liralık banka teminat mektubu veya 

. o miktar paranın vilayet ldarei Hususiye vezne· 
sine yatırıldığına dair makbuz ilmühaberini zarf 
derununa leffebneleri lazundır. 

.4 - Şartname ve keşifnamesini görmek iıtiyenler, 
vilayet Batmühendisliğine müracaat etmeleri ve 
ihale giinünde Daimi encümende hazır bulunma· 
ları ilan olunur. ( 631) 

102 ----Dr. ARA NlSANYAN ___ .... 
Beyoğlu TokaUiyllD oteli yanında mektep ıokak 35 No. lı muaye
nehanesinde hastalanru oabahtan akşama kadar kabul ve tedavi 

eclw. Telefon 40843 
81 

bul dördüncü icra daireıinde açık Dahiliye hastalıklan Zeytinburnu tapa fabri-
artrrma ıuretiyle satılacaktır. Arın-. ka d lin 1----------------------maya ittirak için rizde yedi buçuk mütehassısı sı ahi de teraküm e- Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: , 
teıninat akçesi alınır. Müterakim Cumadan ınaad• berıün öfledea den kömür tozları aleni mü 
v.erıri.. ~lediye, vakıf icareıi müşte- tonra saat (2,30 dan Se; kadar la- zayede ile satılacaktır. Ta
nye aıtbr. Haldan tapu ıicilleriyle tanbulda Divanyolunda 118 r.uma-ıabit olmayan ipotekli alacaklılar ;. lip olanlar tozlan görmek -'°'-dara rab bµıuıi cı.iresinde dahili basta. 
le diğer ,........ nın ve irtl1ak hak- üzere fabrikaya ve 27 Şu-
la sahiplerinin bu haklarruı ve buıu lıklan muayene ve tecla"li eclw. T• 
siyle faiz ...e maırafe dair olan iddia lefon• lıtıuıbul 22398. bat 933 de açdacak müza-
lanm ilan tarihinden itibaren yinni ı yedeye iştirak etmek için 
gün içinde evrakı müsbfteteriyle bil- ----------- de Tophanede eski salı pa
dirmeleri tazımdır. Akaı halde halda 
n tapu ıicilleriyle sabit olmayanlar ZAYl- 927 seneılnde Tayyare ma zarında fabrikalar yollama 
&abş bedelinin payfaşmaımdan hariç kiniıt mektebinden aldığım ıahadet- smda satmalma komisyo-
kalırlar. Alakadaranın bu maddei ka l l • 

k 
nameyi uyi ettiğimden yenisini r~ nuna müracaat ey eme erı. 
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200 Ton Dizel mayi mahruku: Kapalı zarf: 20 
Şubat/ 933 Pazartesi saat 14 de. . 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel mai' 
mahrukunun münakasaaı yukarda yazılı gün ve saatt' 
İcra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin hef 
gÜn ve takassız itaya talip olacakların da hizasında ys' 
zıh gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ile bir' 
likte Kasımpaşada Deniz Levazun Satmalma Komis'Y'J 
nuna mürac,aatları. (375 
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