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ETEM iZZET 

Bitlerin 
ilk işi 

Hitler Hiik\ımeti, mecliai dağıt· 
ınalda faaliyete baılamıttır• Von 
Schleicher'in iatifaaına sebep! 
mecliste iatinat edecek bir eksen· 
Yet temin edememesi olduğuna 
&Öre onu istiblaf eden Hitler ' . . 
liiikiımetinin bu ekseriyeti teınsn 
ettiğine hükmedenler o~uttu· 
Rei<:hstag'ın dağıtılmau Mılh Sos· 
Yaliat liderinin bu noktada muv~f
fak olamadığım göstennektedır. 
Filhakika şimdiki Hitler • PaP_fl1~ liükiuneti Alman Meclisinde M~I ! 
Sosyaliatler ile Hugenberg'~ m~h 
fırkasına istinat etmektedır. d '!: 
iki fırkanın meclistel-i mevcu k u 
ancak 247 meb'uaa baliğ ohrıb!' • 

km ıne· tadır. Binaenaleyh bu 0 k . 
•on, Alman Mecliaind! ~ir ; 0 'ı::" Yet temin edebilmek ıçsn k 
du azaaı olan Merkez Fır asm~ 
da yardımını ve hiç olmazaabm'!-

h • tnıek mec un• 
&ama asını temın e f k d 
Yetinde idi. Ve bu •. ": a a 
W . K unu Eaasıaının çer-
eımar an k 

Çeveai haricine ~·kın~a ~r
tile Hitler H~kumetıne muaa
ınaha göstermege hazırdır. 

Hitler Başvekil olduktan son
ra Merke:z Fırkaaının bu yardmıı· 
nı veyahu~ müsa'.""hası?ı temin 
etnıek için lıderlerı Haas ıle temas 
etrniştir.Hitler'in merkez fırkadan 
istediği, 6 veyahut 9 ay müddet 
hükUınete meclis müzak.,relerin· 
den azade olarak çalışma imkanı ve
rilmesinden ibaretti. Bunu yapa· 
bilmek için meclisin 6 veya 9 ay 
açılmaması lazımgeldiğine göre, 
Merkez Fırka, bunun Kanunu E
sasi ile telif kabul .,tm.,diğini ileri 
sürmüş v" Hitler'den Kanunu Esa
siyi muhafaza edeceğine dair va
at alırken, ayni Kanunu Esasiyi 
kendi hareketi!., ihlal ebnek iate
nıedifini bildirerek bükUnıetin 
teklifini reddetmİftir. 

Merkez Fırkanın yardonmı te
ıııin edemiyen Hitler iki yol takip 
edebilirdi: 

1- Cümhur Reisinin fevkalade 
aali.hiyetleri hakkındaki 48 inci 
ınaddeyi bu meseleye de te.,..ilede 
rek meclisin açılmaaıru tehir et
mek. Malıimdur ki Almanya, 
Brüning zamanındanberi, Cümhur 
Reisinin fevka13de zamanlar için 
verilen aali.hiyetlerine dayanarak 
İdare edilrrektedir. $imdiye kadu 
bu salahiyet meclisin tatil müd
detinin uzahlmaama veyahut inti
haba!ın tehirine tefmil edilmemi.
ti. Ancak buna da teşmil edilebi
leceği bnzr unsurlar tarafmdan 
ileri sürülm.,ktedir. Hatta bir ara
lık Von Schleicher de bu fikre 
imal" edilmiye c,.h,ıldı. Belki de 
liitler, bilhRasa Hul!'enberır Frrka
ıınm tsnln kar~unnda bu fikri ni
hayet kabul edecektir. Fakat bu
ııa gelm.,zden evvel ikinci yolu ta
kip etti. 

2. - Meclisi dafrttı. Ve kanuni 
ıııüddPt zarfında yeni intihabat 
Yapılmasına karar verdi. 

Hitler Fırkası iktidan eline 
41eçirmek •uretil~ kazandıkt siya. 
ai muzafferiyetin ferdasında tali
bini bir defa daha denemek isti
yor. Eğer ffugenberg millicilerile 
beraber ekseriyeti temin edebilir
se ne ali.! .. Ed.,medifi takdirde 
:rukanda izah ettifimiz birinci yol 
her zaman takip edilebilir. itte 
leicbstag'm bu defaki dağılma
•nıdaki mülahaza bundan ibuet· 
tir. 

Bugünkü terait altmda Alman• 
Yada bir hül<Umet 6ç tekilde ik• 
tidarda tutunabilirı 

1. - Mecliste bir ekoeriyet te
lllin etmekle, 

2. - Papen kabinesi zamanın
da oldufu gibi, Cümbur Reisi ka· 
\inesi olarak iktidara ıeldikten 
acırıra meclisi dafltarak bir ay 
içinde intihabat yapmak; sonra 
İki ay içinde meclisi toplamak; 
Yanj üç ayda bir meclisi dafltarak 
lıayatmı bu suretle idame et
l»ekle, 

3. - Üçüncü bir tekil de Hitler' 
lır takip edec.,fi birinci yol olmak 
iİ2ere yukanda izah ettifimiz tık· 
lan ibarettir ki bu da Cümhur Re
İıirıin fevkalade aalibiyetleri 
lıakkındaki kanun ınaddesinin e
liatı1ô olan manaımı genitleterek 
llleınleketi bir müddet mecliaaiz 
idare etmektir. 

Brüning, Almanyada birind 
telrilde iktidan muhafaza eden 
~llDcu Başvekildir. Von Papen 
11ch.ci tekli icat ebnİftir. Ve ikti
darı ancak bu suretle muhafaza 
-.tebilınitti. Öyle cörünüyor ki 
~İtler de üçüncü yolu icat ec:lecek
lit-. Ancak intihabatta eg" er ekae
ti Yeti kazanırsa, buna mahal kal-
lıııyacağından bir defa talibini 
tec,riibe etmeğe karar vermiştir. 

Ahmet SOKRU 

ı ,ıuıunınııımnıuııııııuı ~ Gece ya rl: · · 1 n dan 50 n ra •:ıuıııııııııııııımııııııımı~ 
Borsada Türkçe ezan aleyhi.~d-; protesto yapılmak isteniyord İ 

e Gazi Hz. hadiseyi mahallinde bizzat te~~ için Afyondan Borsaya hareket ettiler .Bir kaç 1 
1 mürtecinin vukua getirmek istediğlb~ ~menfur hadise hakkında Ajansın resmi tebliği 

ANKARA, 4 (A.A.) - (Gece yarısından son· 1 dir. Reisicürnbu; .Hazretleri ahval hakkında malu- 1 kitinin teşebbüsüne bilhassa ehemmiyet vermişler-
i! l'a) - Afyonkarahisar'da Reisicümhur Hazretleri mat almıılar ve Bttt!llt.da türkçe ezan ve kamet sebe- dir.Reisicümhur Hz. hadiseyi mahallinde anlamak İ· 
5§ Bqvekil Paşaya mülaki olarak Bqvekilin seyahati bile milli hissiyat.alet ederek devletin emniyetini ih- çin Bilecik üzerinden Bursaya hareket etmiılerdir. 
5 ve tetkikatı hakkındaki ıifahi raporunu dinlemişler- lil edebilecek"!ıttr~lf~te halkı teşvik ederek birkaç Başvekil Eskişehirden Ankaraya hareket etmişlerdir.s-: 
~ıllllWIUUUllUIWUllUUllllllllllHUIWH•UUllllllDllllllllUIMllllllllUUllllllUlllllllDl----Ull!llmuuuımtllllltn•umwıııııııııuıııııııııımııııanııııııınını11wu•ııı11111ıu1W11111Ullllmnı11111Ra1H11m1111mıııımliii 

1 Celil B! i~ '.. · l Hanım 1 Abdülhak Hamille 
Nazilli'de -. ~ayyareciler b b b. t 
Nutku . ·:.;._.. v - ---- aş aşa ır saa __ . .._.__ · ecihi Beyin mek-. . 

GaziHz.UşakveAfyon 
karahisardan geçtiler 
Bügük reis Bursaga hareket etti 

Gazi Hz. Afyonkarahisarda Is. 
met Pşe tarafından karşılandı 

BURSA. 4 (Milliyet) - Gazi 
Hz. nin Afyondan Buraaya hare
ket ettikleri haber ahnınışbr. Vali 
~atin ve mebusumuz Rüttü Beyler 
ıle fırka erkarundan bazı zevat 
Büyük Şefi kartılamak üzere Ka
raköye hareket etmişlerdir. 

.. 
lzmirden hareket 

lZMIR, 4 A.A. - Reisicümhur 

Hazretleri bu gece saat 3.30 da 
huauai trenle Baamahane iataayo
nundan hareket buyurmuılardsr. 

Uşaktan geçerken 
UŞAK, 4 A. A. - Reiaiciim

hur Hazretleri Afyonkarahiaarda 
Ba,vekil İsmet Paşa Hazretlerine 
mülaki olmak üzere dün gece lz-

(Dew•mı 6 ıncr aahifede) 

Istanbulda 60-70 bin 
liraya bir 

hapishane yapılacak 

Şükran borç~muzu 
cumhuriyete~· •zeli 
sadakatle batla

narak öd~yeç.eğiz .. 
lSPARTA, 4 (MilİlJat) - lk· 

bsat Vekili Celal Beyifı 'J;ımirden 
lspartaya geliai burada ve ııeçilen 
yerlerde halk araaında, heıisen b~r 
ferdi alakadar etmit ve derin bır 
inb"ba bırakmıııır. UN.İ., büyÜk 
her istaıyonda tahldi olduiuınuz 
yazlyet bunu isbat etmekteclir ki hallı 
cümhuriyeti temail eden devlet a· 
damlanna dlieklerini anlatabileca 
fine kanidir. Tirenimizi saran aa
mii ve reamiyetten Ui hlİvayı bat 
ka türlü izah etmek mütküldür. 
Mes'uliyet mevkiinde bulunanlar
la halkm kartılıklı emniyet ve 
muhabbet hiılerine daylnan mÜ• 
naaebetleri bükılmetimizin ve fı,,_ 
kamızm en sarsılmaz lnrrfftidir. 
Nazilliye aaat 11,5 ta Yaoıl olduk. 
Silah ve mücadele arkadatlıiı et· 
mit olan halk lktısat Vekili Mah· 
mut Celal Beyi büyük bir aamimi 
yet halkası içine alarak fırka bina 
ama kadar götürdüler. Pamuklu 
menmcat fabrikalanndan birinin 

co ....... e ..... aahlfode) 

Bono 
Suiistimali 

Sabık iskan müdürü 
muhakeme edilecek 

Vilayet idare heyeti, dün Vali 
muavini Ali Rıza Beyin riyasetinde 
toplanınıttır. Bu içtimada laki.n ida
resinde meydana çıkanlan bono 
ıuüıtimali mes'elesi hakkında karar 
verilmiıtir. 

Bir madene ait bu bono iti,.. ıni
lstimal sabık lski.n müdürü Cemil 
Bey ile iki kiti ali.kadardır. 

Bunlar hakkmda liizuma JllOlbüe. 
~ karan verilmiftir. 

Cemil Bey, mevkuf bulunnıalı:ta
clır. 

Yeni hapishane bugünkü ceza Tütün 
usullerine uygun olacakhr Konferansı 

Türkiye hapishanelerinde 34 bin 
mahk6m var 

lstanbul Müddeiumumisi 
Kenan Bey 

Mevcut bapiaanelerlmizia lm
ıriinkü medeni ve aari ibtiyaçlan 
kllrfılıyamadıi'ıru nazan diı.kata 
alan Adliye V dıileti hapiaanele
b""izin ıslahına ve yeni bir bapia-

ane intaama karar venniı buhı ... 
maktadır. 

lrü Yeni :rapdacak bapiaane bugün 
ceza uaulleremizie uysun ola
~ .~hbi, fenni ve medeni tera• 
ıibtı,. buyijk eraziyi, imali.tlıaııeleri 

tiYa edecektir 
.Bö:rle ~ir h~pi.._ için ....,,.18 

Edırnedekı l'anak lutla mUYafsk 
bulu~~~· .buranın bapiaaneya 
tahvılı ıçın ı~p eden projeler ya
pılımt. kqıfler icra edilmit, fa· 
kat yapıl~ tetkikat neticeainde 
buranın hapıaaneye tabme elve
ritli olmadığı anlaıılmııtır. 

Türkiye budutlan dahilinde 
34.000 m,.bküm vardır. Busünkü 
bapisaneler pek İptidai bir halde. 
dir. Hiç bir hapiaanemiz airr ha. 
pİa, hafif hapis ve hapis cezalan. 
nın ayn ayn çekilmesine, tatbi. 
kab cezaiye ıeraiti mucibince 
mahk\ımlann çahıtınlmasına ve 
hatti daha ileri gidilerek denile
bilir ki mahk\ımlann ikametine 
müsait değildir. Bu cihet tahak
kuk etmİ! ve asri, medeni bapİ· 

, (Dev•mı 6 ın..:a tahifede) 

Naki B. Cenevrede 
Türkiyeyi 

temsil edecek 

Naki Be11 

Bir müddettenberi f"brimizd• bu
lunan Ticaret umum müdürü Naki 
t:.ey bir kaç güne kadar c.._,..,,.. 
barak et edecektir. 

Naki Bey tütün itlerinin tanzimi 
İçin Cemiyeti Akvam binayesinde 
yapdacak olan toplanbda menıleke
tİmizi ternail edecektir. Bu toplantı 
beynelmilel tütün iflerİnin tanzimi. 
nin iıtihclaf etmekle beraber, bilhas
aa tark tütünlerinin konferans mü
zakerabna eaaa teşkil edeceii mu
hakkak aöriilmektedir. 

tebinde 
üç te hanım var 

___. __ -

Cuma gllnklJ kaza 
oldu? 

nasıl 

Taygarecl Vecihi Bey 
Sivsl tayyarecimU V ecibi B. in te

sis etti ti Tayyarecilik mektebine, 
bir çok meraklılar tarafından raibet 

(DHanıı CS ıacr .... ifede) 

• 

" 

Solda harf tir, aaf1dalıl 
matrlıtlr 

Bu ihhsasa 
Deyecek yok! 

Gimrükte paketler 
naııl 

muayene edilir? 
"Milliyet'' in lntertyp makine

leri için Amerikadan ıelen mat· 
rialerin paket poataneainden tek· 
rar iade edildiiini yaznuı ve bu 
muameleye kartı hayretimizi ız· 
bar etmittik. Gümrük BaflDÜdiU
Jütfuıün evvelki n"freltifimiz taY• 
zihinden de anlatddı ki, gümriilı 
muhafa:ııa memurlan oellemehüa
aelam ınatrialerimize "pirinç hunı· 
fatbrl" damgasını vurduklan için 
ıiparifimi:ıı iade edilmİf. 

Gümrük muayene memnrlan· 
nın vukuf n ihtiaaalarmm kifayat 
ıizlifi yUzilnden lıimbilir daha 
nice en•a bu tekilde iade edilmit
tir, Jıilmeylz. Ancak Nfl"'D• ıel-

(Dnun 8 ın.e1 aalüfede) 

Yarınki 
Milliyet'te 

ProfeslJr Aristokrasisi 

Ahmet Haşim Beyin 

Büyük • 
şaır bugün 82 

girdi yaşına 

• 
ncı 

Son senelerde doğumunun b-n 
bütün yıldönümlerinde ziyaretine 
gittiiim Abdülhak Hamidi 82 inci 
yılfma girdiği günün sabahı, çok 
n"f'eli ve çok sıhhatlı buldumı ı Lu
cieune Hanım beni beklettiii için ö
zür diledi: 

- Beyefendi, yemekte bir parça 
naz eder. Sizi görüra• hiç yemezler, 
diye korktum. 

Büyük pir, batmda pcelik bone
ıile her zamanki köfe&İnde idi. ADr 
cak yemekten sonra içtill aiıaralar
clan birincisini tellendirmitti; lllı: .Ö
zü ben açtnno 

- Y ann F eyzii.ti metkebi,.. slde
cek misiniz Beyefendi 

- Geçen sene gidemedlfim için 
pek üzüldümdü, Y ann infallah ni
yetim var. Küçükler T ezer'i oyna
yacaklarmq._ 

Ve ili.ve etti: 
- Nüvazit gösteriyorlar, taltif e

diyorlar. Ben iltifatlara li.yık defi· 
lim. 

Bu arada bllyülr pir batından 
bonesini çılaınnıttı. Bir teli bile dö
külmeyen aiyah aaçlarile yaımclan 
çok genç görünüyordu. 

Dedim kiı 
- Matallah, aaçlamm. hiç ı.e,.u. 

la= •· 
Lacienne H. abldı: 
- Beyefendi, ibtlyarlamazl 

daima gençtir. Abclülhalı: Himit B. 
(D .. aıııu 1 mcı N.h.ifecl•) 

Şirketler hep birden 
Belediyeye 

müracaat ediyorlar 
Sulh mahkemeleri şirketler 
aleyhine açılan davalarla dol 

Belediye zabıta melDUl'lan aon 
perde hafta tatili kanununa mu
halif hareket ettild-1 idcl'ıaaile teh· 
rimizcleld vapur iıkeleleri ın-man 
aleJhincle abd yarakaJarıı tanzim et 

meli kendilerine it adinmitler 
Memurlar, cuma günleri iakelel 
clolafarak açık bir bakkal dliil" kki .. 
ıönniif 111.i hemen harekete 

(Dnam:ı e ıncı .alü.fede) 

Bu palu.. garın akşama kadar 
muhafaza t!dt!r mlıtnlz? •. 

lmklJnsı:ı... Belki çalarlar( •• 
Canım içinde ilmi, edebi kitaplar '1ar .•• 
Ha... O baılıa.... Bıralıını:ı IJgleyıt! •.• 

• 

' 1 



2 MlLLlYET PAZAR. s 1913 

Tarihi tefrika: 88 

93 f elô.ketleri 
HARİCİ HABER.LER 

ve İgnatief 
93 gün süren saltanat 

günlerinde •• 
, - '11- cert muharebedeıı &iyade 
i Enlrlltalar içinde 98 giln fesat ve dalavere ~luır 
ı da bulabileceğine kanmcfb. He 
. Sultan Muradm padiplılığı le bina sonra Conia mubare-

~
mea 93 gün sürdü. Ay he- besini de Türkler kazandcğı ve 

bile hicri 1293 ( 1) ydma Aleksinaç diiferek Scrplarda 
stladığı için, sonra şairler mecal kalmadığı zaman, artık 

. '93 te 93 gün padif«h" oldu· meseleyi dip"-ıui aahuma 
un.u acı acı yazdılar. Fakat nakletmekten batka yol kalma 
6 yıl hasret çektiği padiıah· dığını 1 gnatief te gördü. 
ığm zevkiıni Beşinci Mura~ an· 
ak 4-5 gün tatahildi. On· Srrp ve Karadağ m.uharebe
an şonraki günleri ekseriyetle leri arasında Türk orduJan bir 
.. lgın. bazı kere azgın delilik yandan da Boane·Herae'k ve 
amleleri icinde geçti. Bu sıra Bulgaristan eşkıyasmım baki
" dışanda· ve içeride entirik~: ye.ile ı~raıarak, onlan da teo
ar t;;<İn ll'CÇtikçe a.-tıyordu. Bu 1 kile muvaffak olmuttu. fgna· 
un bunların . ip uçları da lr tief, askerlik ve mücadele y<r 

tief'in elinde bulunuyordu. lunda Türklerimeydana ça· 

lgnatief, dcgrudan doğru· gmmrun tehlikeli bir it oldu
a Çar'la muhabere ettiği gi· ğunu anlamışb. Fakat, ne de 
i, başvekil ve huiciye num ulıa. Türk ordusunun bu çar 
ı ens Gortchakor a da sözünü pıtmalada en taze ve en canlı 
ecirirdi. Sırp beyi prens Mi- kuvvetlerinin yorulup yıpran· 
a~ ve Karadağ Vladikaıı Ni· ması da yeni bir Türk - Rw 
ola ile de muhaberesi vardı. muharebesi hazırlayan cl'.iplo
csyanm Bosna. Rusçuk, Sof- matm iti.ne geliıyordu. 

a, Filibe konsoloslan elçinin 4 "' ~ 

n :.aşlı icra aletleri idi. Bımla.r Dıtandan çevrilen entrib· 
an Rusçuk kor.solosu Maşinin l __ ,_ _ _. ih · T" ki • 
e filibe kcnsolosu Nayden- am ,,,_.,r.ı c • eti .ur enn "!' 
erof, Bulgaıiatan rhtilalini . ka~ar lebtııe ıae. dıplom~ai cı· 
uh.cşturan kibritle.. olarak ta- j beti de o kadar aleylılerme ol· 
hte at bırakmıstır , muştu. Rusya mabtuatmuı neş-

, · riyah, Bulgarların propaganda 
lgna~ief:. p~d~.~ahı~ deli~iği, ları, Almanyamn Rusya tara· 

eraakerın olc!ı•ru mesı, vüke- fma meyli Avuaturyaının bu 
anın biribirine girmesi, halkın ,__ !-'-' .. Bosna H-

l f ld 
• ><argata m arasmua • ~· 

aşa aması, tam ıraat o ugu· ğ. ben• k h 5 ..... 1 
.. . h 1 d • b" .. ae ı ımseyere em -- .. a-

u gorunce. azır a ıgı utuıı h _.._ T" ki . 8o ,_ 
t k ti · n, eın ue ur en fllaK 

esa uvve erme: d "I rmd ak! t H d' ~ •ıs a an uz at ırma u· 
- ay 1 

• mudu, Fransanmı mecalsizliğiı, 
Emıin' vermişti. Bunun ü· hep Türkiye aleyhine idi. lır 

erme Bosna·Hersekte, Bulga· giltere. tek batma Türkiye ta· 
tanda ihtili 1 komiteleri olan raftarlığını güdecek biricik 
kuvvetlerile mücadeleye atıl devletti. lgnatief var kuvveti· 

ılar. Sırp beyi prens Milan, ni toplı:rarak İngiliz gazetele
osna-Hersek <' asayişin iade- rinde Tül'k vahşetleri hakkın· 
· .çin yeğine çare buraya Sırp da yazılar yazdırdı. Rusyanm 
akennın sevkı olacağını iddia Londra büyük elçisi olan kont 
erek muharebeye atıldı. Ka· Şovalof, Türlrlyeoin Londn 

adağ bu kadarcık bir ilana da büyük elçisi olaın Mosoros Pa· 
ace görmem. H men tecavü· tanın kartısına dikilmitti. Li· 
e geçti. oy'(. ·e Avrupa Tür beraller reisi Gladaton, muta· 
ıyesini;n İ>ı.ilun şimali ateş i· 
inde kalmı~tı. asaıp hniatiyanları kendi tara· 

fına 'kazanmak umudile Türk
lerin Avrupadan kovulınasım 
proğrammıı. geçirmitti. İf ba· 
tında bulunan Disraeli kabine
ıi, İngiliz ef:kanrun tazyikı al· 
tında boca.lıyordu. 

htanbul. bunun üzerine ar 
ık ıç l}arebeden başka çare 
lı:9adniını gördü, Sırbistaına 

e Karat!ağa harp açıldı. Ordu 
r hare.kete başladılar. Bü- iki 
afta icirde tecavüz eden Sırp 
vvetleri geriye atıldıktan 
nra taarruz nöbeti bizimkile

e ge'di. Osman Paşa Vidin· 
Sırbistana giı'erek Zay

ar'ı, Niş'ten harekıet eden Ah 
et Eyup Paşa ile Şehirköyüır 

en kalkan Süleyman Pqa ve 
arg3.dan yürüyen Hafız Pa 

a kolları da Kinazevaç'ı aldı-
r. 5!}ofça'dan yürüyerek Mo
va'yı aşan Ali Saip Pafa ko

lc d bir'eşerck -Sırbistanm 
kuvvetli iatihkimlanndan er 

• ~ o zaman Alman askeri 
azeteler.nde Sıvaatopol istih
.ılmlanna muadil sayılan-- A· 
ksinac üzer'. e saldırdılar. 

Bosn, ;,zerine yürüyen Sırp 
rduları <la Yeni pazar ordusu 
rafından geriye atılarak Sırp
nn Y aV\Jr istihkimlan zap· 
ildiğinden, eline aldığı siga· 

yı fştanbulda yakacağını id
a eden c;meral Çemoyef'in 

ururu boğazuıa tıkanmıf ve 
ırplann bütün ümitleri Alek
m.ç müdafaasana 'kalmı§tı. 

lgnatief, Sırbistarun umdu· 
u zaferi elde edemediğini gö
. e. devletleri tahrik ed'e-

bari Aleksiııaç düşmezden 
el bir mütareke yaptırılma· 
a çalıtmağa batladı. Rus 
plomahnın en çok zafer um
ğu Sırbistan, Türk ordulan 
imde kendini bile müdafaa 

Sırbistan çaresiz kalıp ta 
prens Milan devletlerin ta· 
v!'aautunu istediği zaman, hı· 
galtenıınin ön ayak olarak Tür 
kiyeye mütareke teklif etme
si, Babıali mütarekeden iıe 
mwalaha fikrini ileriye sürün· 
C& ıulh fartlarmı logiltereııin 
kararlattınnağa kalkıtması, 
hep bu bocala1D1UHn eserleri idi 

1 gnatief bu fırsatlardan var 
kuvvetile iıtifadeye çalıtı:ror
du. Fakat kurnaz Rus büyük 
elçisi bunca 11ldır farkta otura 
otura aaıl içeri entrikalanna 
alışmıştı. Bunwı için asıl kuv
vetini o yolda gösteriyordu. 
Efkan galeyana gelmiş, her fer 
ı:li bafka hava çalmağa koyul· 
muş olan İstanbul da böyle en· 
trikalar için buhmmu haur 
bir sahne halinde idi. 

(Devamı vat) ------

Tahrik 
Artarsa .. 

Almanyada idam 
cezaaı 

tatbik edilecek 
BERLIN, 4. A. A. - Havas a

jaıwndan: Hülrumet mahafili, tethif 
hıırekibnın artmaımdan dolayi he
yecan isindedir. Poliı kuvvetleri ki
fi celmemelde beraber timdilik fev
kalide tedbirler ittihazı uıulüne gi
dilmiyecektir. Zanıret hasd oluraa 
hükınnet ıiyasi cürümler için YOB 

Papen kabinesi tarafından emredil
mi2 ve Von Schleicher kahinetıi wa• 
fından ilga eclilmİf olan idam cezau· 
ru tatbik edecektir. 

Ayni zamanda fevludi.de mahlnı-
1• ihdas edilecektir. 

M. Hltler slJylegt>r 
BERLt N, 4. A. A.. - Volff ajan· 

ıından: 
Ecnebi gazetelerin Beri.in muha

birlerine be7anatta bulanan haıvekil 
M. Hitler, §Öyle demittir: 

Benim ecnebi devletler& karşı a· 
teş püsküren bir takım nutuklar oöy 
liyen bir adam olduğumu söyliyor· 
!ar. Ve ıimdi bütün dünya, benim 
iti,lalimden. dolayi hayrete düşüyor. 

Ben hiçbir zaman bir kundakçmın 
ağzına yakışacak nutuklar söyleme
dİDL Hatta bundan 12 sene evvel 
aöylemİf olduğum nutuklar da bunu 
lsbat eder. 

Harbin ne demek olduğunu benim 
kadar bıı1en her intan, harbin insan 
lrudretleri"i heder ecı.... hir müıibet 
oldufaım lıilit. 

Hiç kim.., benim kadar, Alman 
milleti lraclar ıulb ve sükünu arzu et
m~ .. 

Mamafih. difer de.letlerle ayni 
hukuka talıip oldnfumaz ve cihanda 
kendimize liyik olaa mevkii işgale 
haklı bulunduğumuz noktasında ia
rar edİyOl'Uz 

Prusya diyetinin f •shl için 
BERLIN, 4. A A. - Volff aian

ıı bildiriyor: 
Pl'Uıya Diyet mecllsindeki-ınerkez 

sosyal demokrat ve komüniat hiziple 
ri mediıia dai>!maaına muam: ol. 
duklannı bilclinniılerdir. Bundan 
dolayı mecliain ekıeriyete müracaat 
yolile feıblM Unkaıı kelmamıtlır. 

Meclis relıi, kendiıile Prusya 
başvekili M Braun ve Prusya dev· 
let turası reisi M. Adenauer' den mü
rekkep olan ve meclisin feshine lra
~ vemıeie salahl,.ettsr buluruuı 3 
ler heyetinl topl-fa davet etmİf 
tir. 

Bu d.ıvetten maksat, Diyet mecli
ıinin başka bir tarikle feıhine ça
lıımııktD'. 

Ro'B Fahne gazt>te11I 
BERLIN,. 4. A. A. - Komüniat 

fırkasının fikirlerini netreden Rota 
F ahn ıııızetetıinİn bu sahabki nas ha· 
lan zabıta tarafından toplatılmııtır. 

Kayser grlmlgecelı 
LONDRA, 4. A. A. - Deyli Telı 

raf ruetesinin Berlin muhabirine gö 
ra Berlinde bulunan Ye 1&hık Kay
""' naııuaa söz aöylemeğe ıelahiyet· 
tar olan zevat ikinci Villıemin Hit· 
ler ve Hııgenhera' ile yapmıJ olduğu 
bir itilaf dolayaiyle Berline geleceği· 
ne dair olan lıaherlerl Küstahane 
bir plan'' diye tavaif etmektedir-
ı .... 

Vesuve 
lndifada 

Arada sırada sarsın 
tılar oluyor 

NAPOLI, 4. A. A. - VeauYe ...1 
kano, iki senelik bir sükunet devre
sinden ıonra yeniden feveran ala
metleri pıleremğe baflaınıştrr. 

Kızgın gazlar fırlatıp ç•lı:annakta· 
dır. Volkanın nqrettiği kızılıklar g&
celeri Nnpoliden itibareQ uuldU'll 
kadın- göriilıuektedir. 

Dün birçok yerlerde Mnmblar cfu. 
lynlmuştnr. 

V esun'un göıterdiği ha fııaliyetin 
indifa yolunun tıkanıp kapannuısın
dan veyanar dağın atq saçan ağzı. 
ntn cfaralm.~nndan ileri treldiğİ zan
nolumnakt.ı.dır. 

Vesuve'un 1913 seoesindenberf oı 
duğu gibi bu sene de ilkbahara doğ
ru tekrar faaliyet sahasına rireceii· 
na ihtiıı...ı verilmektedil'. 

Leblstan'ın Amerf
kaya olan borçlan 

eınediği halde, Karadağ bay 
kuvvet gösterdi. Ahmet 

htar Patanın kollarından 
nn· Bllek'te mağlüp ettiği 

ibi lşkodradan gelen Mah· 
ut Paşa kolordusunu da MO" 

:m civannda yendi. lgnatief, 

(1) Şarkta ulam alemimi• ma· 
teber olan sene, aJIUI giinq etra• 
lındaki bir tam deuri müddetine 
müsavidir ki 354 - 355 ııündür. 
Garpte muteber olan sene iae, ar. 
zın f/Ünef etralmdaki bir tam dev
me nıüaaui .ayılır ki bu da 365-
366 gündür. iki aene arcuıında her 
yıl 11 gün lark htuıl olur. 1256 
aene.ainde, sen.etleri güneı he.sabına 
uydurarak her üç ffnede bir ma
at tasarrul edil.ebileceii mülôha
ztuile mali ..,,.., malü kabul edil· 
mqti. 1925 e kadar d11uam eden 
bu aiatemd• ilk 1255 yd arrl 
ay hesabile, ondan •onrakiler flÜ· 
nef heaabile sayıldığından hiç bir VARŞOV A, 4. A. A. - lllustro
mana yo/;tu. Bu mtemin devam vany Kurjer Cndzienny gazetesi Yas 
ettiği 85 yıl içinde ay yılı ile gii. bingtondaki Lehiatan ...tiri M. Pa
fteJ yılı '"annda 3 vı.lbk fark ha- tek'in lıhiatanın 15 birinci kinun 
ııd olmustu. Ga:U Ahmet Muhtar tak•itini tediye etmemit olmakla be
Pa.şa "Takuimüledııar'' ında bu raber teahhüdatmı ifadan kaçmnuya 
mali •enenin &afmalılfuıı anlat- cağını ve borçlarını münakaşasız ö
mı~. Ebuznya Tevfik Bey bunun deyeceğini Amerika hükumetine bıl 
yerine hicrii §ftl1ai dediği bir :vıl clinniş oldnğunu yazmaktadır. 

Fransız kabinesine 
itimat beyan edildi 

bk iş bütçeyi tevzin etmek 
P AR.15, 4.. A. A. - M. Daladier, Bu miişkiller dolayiaile demokrasi 

dıin mebutan mecliıinde hükumetin nin mevcudiyeti mnzuulıahiıtir. 
hey....-meıinl okumuftUI'. Ekıeriyrtlo ilk vazifesi, mali ifl.,.,.. 

M. Daladicr, vergilere müteallik . de intizamı temin eylemektedir. 
hilelerden bahsederken soıyalistler · Hükumet salı günü, ıneclUe mali 
bırafından el~ alJnşlanmııtn'. islahata ait bir proje Yefteek ve mec• 

Mfınıaileyh, iki büyük demokrat liste kendisine . düıen mesuliyetled 
En-kanın tqıiki metaiıine telmih ,.. deruhte edecektir. 
derken eo•;J'llliıtler sakit kalmıılar· Bütün vatandaılardan fedakıirlık-
dır. lar ist~nilecektir. Bütçe, öyle bir iki 

B anna!Mnla ku dan bİ· gün zarfında tevzin edilemez. Böyle 
ey er .0 

• ~--· 1 • birşeyln tahakkuku, ancak sülaiııet 
~ so~ me .'°' ıstızah uuuır en- devrelerinde olabilir. 
mn müııakereaıne haılanuttır. 

Bu takrirler arasında en ziyade! PARIS, 4. A. A. - Mebaaan mec 
bekleniler mediıin iki büyük fırb11 liıi iotizah takrirlerinin müzakeresi
olan radikal ııosyalistlerle 101yaliıt- ne denm etmektedir. içtimalarda 
ter nnmına söz söyliyen M Fro&· fazla heyecan yoktur. Asıl münalaı-
sard'm vermis olduğu takrir idi • talar, celıe haricinde olmuıtur. Sos-

M Oaladie~ · ..: •• L ,_,_, 1 • yali•tl,..., h~o;te itimat etmeğe 
· • ,...._.. ...,...,r enne ı.a..,... vennıılerdır 

cevap veı·erek ekaeriyet meselesinin · 
hükUmeti !nkarı kabil olmıyan bir ta PARIS, 4. A. A. M~ m~iıi 
lmn müşkılle~ karf11ında bulundu- 181, r~." ~r,. 376 rey ile '?a~adier 
ğunu 9öylemıştir. kabinesme ıtimat beyan etmiftir. 

lkt\sadi ve ml\li vaziyet, bir takmı Gazeteler, bu sabahki yazılannda 
kaygulaı ıı. ent!işel.,.e ıebep olmakta bir ittihat huıul bulduğuna delalet 
h. eylemekte olduğunu yazmaktadır. 

Yeniden 
Bağuşacaklar 

Fransız 
Planı 

Fırka idare heyeti toplandı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Fırka umumi katibi Recep Be1 ael

dJ. Otleden aonra toplanan fırka umumi idare heyetine riyaMt etti. 
ANKARA, 4 (A.A.) - C. H. Fırkası umumi idare heyeti bugün 

toplannuıhr. Fırkayı alakalandıran muhtelif meseleler konutulmut. 
Samsun vilayet idare heyeti reislifine tayin olunan Antalya meb'u111 
Dr. Nazifi Şerif Beye Samoun fırka vaziyeti Üzerinde maliımat veril
ınitıir. Umumi idare heyeti Salı a:ünkü toplanqmda esaslı çalıtmak 
programı eaaamda müzakerede bulunacaktır. 

Memurvemüstahdemler ne mik 
tar kazanç vergisi verecekler 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Millet Meclisinin mart içtimamda 
müzakere edilecek olan yeni Kazanç Kanunu liyibaaıada re1111i 
ve huauıi daire ve mÜelHl8lerde çallf&n memur ve müstahdem
lerin vergileri arasındaki nispet farla kaldmlmıflır. 

Bu yeni eıaalara göre hazirandan itibaren memur ve müs
tahdemlerin maaf ve ücretlerinden 150 liraya kadar yüzde h<>f 
151 liradan 400 liraya kadar yüzde 8 ve 401 liradan yukan11 
İçin de yüzde yedi vergi almacaktır. 

Vilayetler • • 
ıçın banka 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Viliyetler için bir banka k.urul -
ınaaı hakkında Dahiliye Vekaleti bir kanun liyibaaı hazırlamtfbr. 

Uyihaya söre her ..,ne vilayetler bütçelerindeki varidatlan
nm yüzde betini yirmi aene müddetle bütçeye ihtiyat akçesi ola· 
rak ilave edeceklerdir. Bu paralarla hW1Ui idarelere mahsus hük
m tabaiyeti ve resmi baııkalarm muafiyetlerini haiz bir banka 
kurulacaktır. 

Bu ihtiyat akçeleri banka tesi. olununcıya kadar Yiliyetler 
tarafından hükünıetin cöıterecefi bir bankaya yatınlacaktır. 

Ermenak hükumet dairesi yandı 
Beyşehir-Konya yolu kapandı 

KONY ~ 4 (A. A. ) - Bu ceceyanaıodanberi kar yajmakta
dır. Bey§8hn • Kon:ra .. aı:.aamdaki münakalat karın çokluğundan 
durmuştur. Ermenak hukünıet konağı yanmıt. evraklar kurtanla
ınamııbr. Yan8'ın nüfuı dairealnden ç.ılmıqbr, 

d C Tahkikat yapılmaktadır. 
Japonor usu bazı .... enevrede nutuklar 1 ı;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiö;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;iiiiiiiiiiiiiiio;;;;;ı lığını hitirmiı devam ediyor 

Katilin annesi e 
eniştesi ne diyor? 

TOKIO, 4. A. A. - YeMI eyale
tinde Japon askeri harekatının hatla 
masına dair henüz kat'i bir karar ve
nlmeınİf i.e de vaziyetin, mualiha.
ne bir hal suretine bağlanma11 ümit 
teri de kalmaımıtır, 

Kvantung yarım adaımdaki Ja
pon ordusu, her ihtimale kartı ha
zırlanrnaldadır, 

Reuter ajanaının bi~ muhabiri ta· 
rafmdan sorulan bir auale cevap 
veren Harbiye nezareti erkaıımdaa 
bir zat. Japon Ol'duıunun harekete 
geçmefe karar vermiı olduğunu aöy 
lemittir· • 

Bu zat, afken hareld.tm Pekin ve 
Tiençin nımtakalarına sirayet edip 
etmiyeceğİ haldmıda birşey söyl-
miftİr.. .... 

19 ı;r koaıitasında 
CENEVRE, 4. A;_ ~ --: 19 lar ko 

mites~ hu sabah muhım hır celae ak 
tatmiıtir bu celsede M. Mabuekonnı 
yeni teklifleri müzakere •e tetkik • 
dilmittir. Şurasını batırlatalnn ki bu 
teklifler, , ı·-.:L 

1 - Esbabı nıuc:she b "'asının ye-
ni Mançuri d..,leti~n teşekkülüne 
ve tanınmasına daJr olan fıkrasına; 

2 - 19 komiteti kanırmda teşkili 
derpİf edilmit olan '!"'"!tnıa komite. 
linin selahiyetine daırdır .. 19 ı.ııı: ko
miteai Japonyaııın bu tekliflenıu ı.a. 
hu! etmemiıtir• 

Japon teklifi kabul 
ed//tnf'di 

CENEVRE 4. A. A. - 19 lar ko
mitesi yeni M~nçııri hükumetinin ta
numıaı1 ve uzlatrn& heyetinin tali.
biyeli halondııki Japon tekliflerini 
kabul etınemlttir. 

19 lar komlte1i bu laırannı verdik 
ten aonra Milletler Cemiyeti bilyülr. 
meclisinin f.,..kıdide 111rette )'llpıu:&
i• içtiınaa verilecek rapora derede
cefj bıvalyeleri ı.-na-p ı...ı.. 
ftllfbr 

Rus köylüleri ıehir
lere hicret ediyorlar 

MOSKOV A. 4 .A.A. - Merlte. 
zl ittll komitesi divanmm raporu p. 
meler tarafından nqrolunmu,tur. 
Bu raporda komitenin tasvibine arzo 
lunan muhtel!f kararlar tahlil olun. 
maktadrr. Bu ıne:randa Sovyet Rus. 
yada seyyabat yesikalan uıuliinün 
yeniden ihdası haklcmda deniliyor 
IU: 

Hüküınetin çoktanberi kaldırılmıı 
elan hı, uıulil y~iden ihdas ebniı ol 
ması birçok tefıirlere yol llÇDufbr. 
Meselenin .,...., ıudıır: 

Kolkozl.ra ınuar<Z olan köyliiler 
tarlalarını bırıı kara!< tehirlere hü
cum etmektedirler ve mütemadiyen 
ıehirler ara•mda dol8f1Daktadırlar. 
Bu suretle bir taraftan köyler "°la
lrrken ,chirler büyümekte ve müna
kalat va11talıın da beyhude yere it· 
gal olunmaktadır. Diğer taraftan hu 
kamrsızlık yüzünden iaıe umunı da 
müşkülnta u.tranıaktadır. Bu kütle 
halinde Meret •ere ınani olmak içi.u. 
dlr ki, hükümet •eyyahat vesikaaı u
sulünü ihdas eııniştir. SehiTlerde yer 
leşnüı olanların bu tedbirler hiç bir 
alalaısı yoktur. 

lkbsat konferansı 
reisliği 

CENEVRE, 4. A. A. - Silahlart 
bırakma konferanSI umumi komis
yomınıla lngiliz muT&haıı M. Eden, 
ltalyan murahuma comıben bir nu
tuk söyliyerek lqilterenin Milletler 
Cemiyetine ginnek "'- Lokamo mi
salam imza etmekle Avrupa giriıe
bileceği teahhütlerin son haddine 
vardığını bı1dinniıtir. 

lngiltere yeni teahhütlere glriımi· 
yeceklir. 

Ölen karısı ile daima kavga 

M. Benes'ln beııanatı 
edermiş, verem olduğu için 

M. Ben es, Fransız ıı lamnı kabul 
etmekte olduğunu bildinnİf t'e de
mittir ki: 

ayrılık davası bile açmış 

" Çdcoslovak,.a bu planm Hovver 
planı ve lngitiz teklifleri ile ne aure
planı ve l ngiliz teklifleri ile ne suret 
le telif edilebileceğini tetkike hazır
dır" Avrupa, yakında A Yl"ltpaya ait 
bir taavün miaaki projesi kabul ede
cektir. M. Benes böyle bir mitak ak· 
dedilmeıe hile bütün AYnıpa millet· 
!erinin iftirak edebileceği mütekabil 
bir muavenet miıakı alcdiıü iltizam 
etrnittir. 

Chaco 
Muharebesi 

Önüne geçmek fçfn 
tedbirler alınıyor 
CENEVRE, 4. A. A. - Milletler 

('.emiyeti lıonreyi, Bolivya ile Panı
guay',. birer telgraf göndererek dOI' 
hal bir mütareke aklebneleftni iat&
miştir. 

Kon...,., her iki tarııfa ınl•tma tek 
liflerinde bulunacaktır. 

SANTIA.GO DE CHILI, 4. A. A. 
Clıili barici,.e ll1lZll'I M. Cl'Ucbaga,Ar 
jantin hariciye nazın M. Mencloza 
ile gÖnqmiqtür. 

Selahiyetıar bir menbadan bildiril
diğine göre iki nazır şako ihtilafının 
halline medar olacak bir formül bul
muşlardır. 

Arjantin, Brezilay ve Şili bitaraf
lıldarmı iliin edecekler ve muhariple 
ri mühimmat ve hilhaıta ıi!Mı teda
rik etmelerine mani olacaklardır.Ya 
landa üçket haıvekili arasmda bir 
mülaka~ vııkuhulacaktır. Muharip!• 
rin bıı mülakati bu devletlerin pgo 
barbirun hitam bulduğunu görmek 
hususundaki mutlak azimler parlak 
bir tezalıürü addebneleri icap eder. 

M. Rozevelt'in 
Beyanatı 

VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - M. 

Katilin eniştesi vatman 
Halli E/. 

Evvelki gece Y eıildirekte 5 nu 
marah evde oturan zevceai Mu
zaffer Harumla kayınvaldeai Zeli
ha Hanımı öldüren Terzi Ahme
din Haydarpafada Emrazı Enta
niye hastanesinde öldüğünü yaz• 
mıttık. 

Bu ölüme ait tahkikata Oakll· 
dar Müddeiumuıniliği vazıyet et
mittir. 

Cinayete ait tahkikat ta katil 
ölmii§ olduğu ı için bu cepheden 
durdudurlmuıtur. Yalnız cinayet• 
te baıka imiller olup olmadığı tet 
kik edilmektedir. 

Katil Ahmet hastaneye aaat on 
dört buçukta gelmiş, doğruca be
ıinci koğuıa giderek Faruk Efen
di ile görüpaeğe batlıunıştır. Fa. 
ruk Efendiye yatmak zamanının 
geldiğini söylemiş, paltosunu, bo
yunatluaını çıkararak Faruk Efen 
dinin kaqısmdakl bot karyolaya 
oturmuıı. aaat t 7 radelerinde iki 
karyola araarndaki boşlukta taban 
caaı yere düoıerek patlamtf ve çı
kan k..,.undan ölmüttür. 

Bu vak'adan AODra zateb hasta 
bulunan Faruk !;:fendi vakadan 
mütePuir olıııut ve ağzından kan 
gelmiye batlamıştır. 

Kazııyı haber alan Üsküdar 
Müddeiumumiai Burhan Bey biz. 
zat lıaataneye l(İderek tahkikat 
yapmıı ve ceııedin morga kaldml
masmı bildinniıtir. Ceaet dün mor 
ga kaldmlmışbr. 

Her üç ceııet le bugün ailelen• 
- verilecektir. 

Entıtesl ne diyor? 

Roozevelt dün aktan> Vineet Ju... 
tor ismindeki yatı ile Wnnsfring• 
ten hareket ebniJtİr. Mütariini• 
le,.h, gaybubeti esnaamda telsiz 
vaaıta&iyle Miami ile temaı halin Dün Oıküdarda Bağlarbqmda 
de bulunacak ve her gÜn matbua Mahmut Bedi Pa,anın köıkünde 
ta bir telsiz gönderecetkir. M. Ro oturan ve Oaküdar Tramvaylarm
azevelt, hareketinden evvel gazete- da vabnanlık eden katil Ahmedin 
cilere beyanatta bulunarak nazır· eniştesi Halil Efendi ile görüştük. 
larmn1 listesini iki martta vereceği Halil Efendi diyor kiı 

fendi: "Ağabeyim Arap kızms 
(zeyceııini) ve kaymvaldeaini öl. 
dünniif, ağabeyimin nerede oldn· 
ğunu anlamak İçin geldim." dedL 
Ve beni yanındaki iki mE:::nurla bir 
likte karakola götürdüler. Kara
kolda benden Ahmedi aordular. 
Evde olmadığmı söyledim. Evi a
radılar, bulamadılar. Bundan iki 
buçuk ay·evvel kanıı Ye kaymvaJ
deıi ile kavga ettikten aonra bize 
gelmişti. Kinunııııaninin 31 inci 
salı gününne kadar bizdeydi. Sah 
pnü bizden çıkarken tubatın ikin 
ci penembe günü: "Muzaffer ile 
ayrılma davamız vardır. Şahit ara 
mak için lstanbula gideceğim. Cu
ma veya cumartesi gÜnÜ ge1irim'' 
diyerek aynldı. Ve Snltanahmelte 
otm-aft annesine ıitmi,, aab ve çar 
ıamba gecelerini vnldesl Nuriye 
Hannnm evinde geçinnı._ 

"Ahmet esasen kendisi verem 
olduğu için tekrar hastanede yat
mak isti,.ordu. Ve bütün muame
lesini ikmal ettirmitti. Haydar
pata Entaniye haataneıine haynun 
dan 15 ~Ün evvel müracaat ede
rek k.,ndiaini kaydettirmişti. 

"Ahmet evvelce de 4 ay kadar 
Heybeli ııanatoryomunda yııtmııı
ti. Ben ve refikam Mahire Hanım 
bunların ailelerile görüpnealik." 

Annesi ne diyor? 
Ahmedin valdeai Nuriye Hanıı:n 

da diyor ld: 
- Ben Sultanahmette Nalbant 

ta otul'Uyorum, 75 yaşmdaynn. Ot 
lum Ahmedi 14 ..,..., en-el bir kn 
la evlendirdim. iki ..,ne aonra ölen 
Muzaffer Hannnla naaılııa tanıt· 
mıı Ye eııki kanımın Üzerine onn 
da almış. Tabii iki kadm araım
da geçimsizlik baflıyor. O zaman 
Ahmet Muzafferi terkediyor. Bu 
arada Muzaffer hamile olduğun
dan baha ile nafaka davası açtı. 
Ve oğlumdan iki ..,ne nafaka aldı. 
Nafaka müddeti bittikten ııonra 
birçok yalvarmalar neticesinde 
tekrar bir arada oturdular. Fakat 
bu ..,fer de birinci kansı 22 gün
liik lohnıa iken tifodan nfat etti. 
Muzafferle Ahmet evlendikleri 
günden, yani 12 senedenberi da
ima kavga ederlerdi. Bana karmn 
dan hiçbir f"Y bahaetınezdi. Ken
disini daima düşünceli görürdüm. 
Geçen ııalı ve ça~amha aksamla· 
n bende kaldı. Y alruz aukadar 
eöyledi: "Artık bu kadından hık
tun. Kendisini terkedeceğim. Pcr
tembe günü de lstanbul Adliy.,
•İnde avnhk davamız var. Bakı
lım mahkeme ne karar verecek'' 
dedi ve aynldı, gitti." 

Romanyada fevka
lade ehval kanunu 

1 
glılarm bu ı.mulmaz zaferin 

biraz teselli bulmakla bera 
!er, Karadagın kuvveti az ol· 
ugu cihetle, istettiği l<at'i neti 

hesabını kaymağa çalıımıf ise de, Ayru ııazetey• nazaran, Amerika 
hiç biri tutunamamıı nihayet bü- ile müzakerata memur edilecek beye ı CENEVRE, 4. A. A. - M. Mac 
yak Türk inkdôbı miladi ue me• H m•·•~!ıha'lft bugünler de t~ekkiil Oonald, cihan konferantına riyaset 
el eni tarihi benimaeyİuermiftir. , edecektir • ı etmeei kabul eırlemiltir. 

ni ve bütçeyi teVlEİn etmek ve sa• - "Evvelki gÜn ıaat 4.30 da 
bık idarenin ihmal veya tehir et• Üsküdar iskeleııinde vapur yolcu 
mi, olduğu meıeleler hakkında İ· larmı alrrken küçük kayınbira
cap eden karan ittihaz eylemek derim Hakkı Ye yanmda iki kiti 
üzere kongre,.t husual ıurette top daha olduğu halde seldi. Ve bir. 
lamak taeavvurunda oldui:unu söy l denbireı "Ne var Hakkı? Niçin hu 
lemittir. tarafa 'eçtİD. 7" dedim. Hakkı E-

BOKREŞ, 4 A. A. - Ayau m.,.; 
füi, evyeJce mebusan meclisi tarahrı 
dan kabul edilmiş olan iatisnai vu.i 
ziyetin mevcudiyetine ınütaall'k ka· 
nunun bir muhalif .-eye karft 101 ref 
ile kabııl etmiıtir. 

• 
4 
l 
,1 
t 
l 

,, 

l 

ı, 



MiLLiYET PAZAR 5 ŞUBAT 1933 

-:--l_hr_a_c_a_t_it_h __ a_Ii_it_ta_n __ b_ir_m_il~y_o_n_l_ir_a_f_a_z_la_._. _ 1-t •:rpan 
E.kono1nl B•l•dl••d• Mahkemelerd• ll••rtft• 5 yaşında 

·-· ~ .. 1· 

H Rumeli hanı Söz derleme D lik ı ! 
Son on .beş günlük M:~::ı:ğı Cinayeti Faaliyeti e an ı 

• • • Kendi kendini 

iki maç 
Sponı severim. Y aıımm ha 

devrinde bir çeşit sporla me,· 
gul oldum. Futbol, meç, atı,, 
boka ve nihayet tema. Bütün 
bunlar bir amatör zevkinduı i· 
leri gitmit değildir. Y a!DD& ga 
re hepıile birer parça uğratlmı. 
Y rllar ve gaileler insanı kemik 
ve sinir halinden çıkanp yağ ve 
et külçesi tekline getiriyor. Bu 
nunla mücadele için yata fÖre 
spor yapmak zarureti var. 

ticari V8ZtyetlmlZ Himayei hayvanat Sokratın muhake- Müfettiıler yann bir halkına 
cemiyetinin Bele· mesine ilkmektep- teıhir ediyor 

f()-

lhracabmız ithalatımızdan bir 
milyon küsur lira fazla .. 

Giinıı;;k iatatiıtik ınüdürliltfi Ki· 
ıı~nusani ayına n ııon "" bet JÜ
~une ait tnemleketiıt:izin ib~ .e 
~tbal \'l\ziyetini teopit etmittir• Bu 

tatistike nazaran K.aanide,yanl 933 
":_neıi birinci :ıymm son on ı.e, ~
ııuııde ibracatrma ithalitt.ııa bir mil
Joıı küıur lira olarak tedi1"' mllva• 
~eneınjz lehine lcapammthl'· 

. liazırlı:nan iatatiıtife göre ~::..ı1'j! 
lunrle ilhalatımızın 2.491.293 • 
bir k1ymel ııö•termesine ~ı =-
~ltınn: bundan 1.()40.9.'6 lira -
•ıle 3.532.229 li<a oJınuıtur· • 

!!u •uretle kinunsani ayında ıtha
latmuz 5.$4i.928 ve ihracatmm 
S-JJs 043 ı1ra1ık bir krymot ıll•ter
"'•ktedir. 

l<.:,nun:ıaninin ıon on het IÜnün
dek; başlıc.ı ithalat ve ihracabmız a
ıağıda göıterilmi1tir• 

1THA1. AT 
Eşya cinıi -Yün ve kıl iplıkler 62.551 

Yiln rnenıucat 58.038 
Şeker 89.JlG 
l<ah?e 68.160 
Çay 82.073 
Pamuk iplikl...ı 80.1'10 
l'amuk mcn-ucat 707.638 
Değirmen hm•Jr ve ıwn 

veıair makin,.ler Petrol 51.912 
Ağır ınad•n yağları 68.573 
Sair "fYa 1.175.992 

iHRACAT 
E:na cinsi 
·---

Yunıurta 
Av derileri 
Yün 
l'iftik 
llaı, 
t.ı •• " 
ı\rpa 
l<eprk 
O<üın 
l'nıdık 
l'iltiın 
;ata.nut 
•lanıut hülAsaa• 

ı\fyo., 
~reste 

-... .. k 
~den kömürü 

r "tY• 

81.784 
83.!191 
81813 
39184 
41.891 
!0.0"'...Z 
34.3'."% 
39.492 

203.042 
126.2G!! 

J.720.623 
73.800 
62.593 

266.549 
116.602 
ff7~153 

162.914 
360.941 

İtalya ile ticaret 
muahedesi 

ltaıya ile yapılacak ol8ll Tlcattt 
~llah~esi etrafmd.ı elikaclu meba-

~tkikat yapmaktadir Tıcanıt 
"<lıııı da bu mukavele için yapılaa 
~tten oonra bu pro~ buetamap 
.... ı.llllfbr. 

'tuna matbuat rervi
ıiuln müracaab 

l'ıına matbuat servisi iüreli la-

[ BORSA 

<lı Bankasından alman ceheldir) 

4 ŞU"llAT 1933 
Alqam Fiatlan 

1 lrtılırsılar Tah'fillt f' tıtııı H 10 
~ııt h~nan a:- rıtttrıt 
c""''"'hl•• U,71 Tu•n, 
1 

tııırııkıcr ı,u Thol 
•'tdı •llıl r.- ~·•n• 11.11 
t 't~tt 9,1• Audol• l 44.IU 
ıl ••hrty, r .u • m "·~• 
lı~lr Btıcdlyo .M .. ..U IJ,H 

.... \.9 

~ •.. "·- ESHAM 
••.ııı 

111 " H••llla 1&>,10 
• "J.J,tllil ı ı•.-
"'•dolı U,M 

··~ ,,3$ flı · hnıyt 11. -t····"J 17.5• 
.,tll.tıJ.c:eırta ı ı,-

11cı .... ,,,,. 
Çlaı- At. 
lıtlbıt •• ,.. 
$ort • ..,. 
llılyt 

forta ._ 
Tıttl .. 

. .... 
17.90 
11,91 

ıı.

ı.aı .... 
l.U 
ıı.u 

•·ıı. 
ÇEK FIATLARI 

JIJI ,,., ••.ao. t ..... fl2,I 1'1JUI •.111.11 
lıı1ort .,, ... lılaılril .. , .... 
lıııı,00 t.ır.ı l&rUa ır..11,1 •• ,~ .. ı 

l,ll6,lll 1'UllYI 4.•9.9r 
•ıı.. tl.4M , .... 1,78,,, 
tı, t•rt 
l<ı t.43,SU, ... , .. ,.,,, ... 
~ )& t.5,111,60 •.. ,.. .. a.,64, 
l.ıutrdıa ı,ıtı,89 .lıloıtın JJ,"··-

NUKUT (Sabt) 

,, 1 l\uruı ,.,., 
·trıııııı 169,- 1 ııHa. Ay. 17,-

ıı,.rli.ıı 
7t~,- J ptac:ta 11,-l do 

" fjJ, ı mark 10,-
ıı.,, 1 ıcloU u.-' ı L !it,-
. •içik& 1 J7 - t prnıı n.-.. ~ 11 • 

ıu ley u.-il '•bıııı u . .- ,. dlaat ıı,-1, ts"ıçıe t:u.-
''• ı Çeraoveç 

1 flqJ. !6,- ı Altıa ~.il ~ lQ u.-l,, \ 1 Mecldlyı ''·-•t J2!,- Bınhoı t,89,-

~ Ti~ Oclaaına tayanı elik· 
kat bır muracaatta bulunmuıtur. Ti
earet odaımnı rııetbuata verilebil&
rdc haberlerinin bu servise de veri
lerek bütün Balkan ve merkezi AY· 
~pa g.azetelerinde netrinin temin e
dilme.ı bu müracaatta teklif edilmek 
tedlr. ,latanbul piyasa vaziyeti ve bu 
na ılai'I" iktisadi haberlerin komıu 
memleketleri fevkalade alakadar et· 
tİfi de bu teklife illve edilmektedir. 

Oda bu mürac:aab tetkik etmekt&
&r. 

Afyon kanunu 
iktisat Vekiileti afyon karnımı la

ylhıumı hazırlamıfbr. iktisat vekili 
Celil Bey, ııeyııhatten döndükten 
ııonra liyihayi gözden geçireeek, 
heyeti vekileye tevdi edecektir. 

Yeni liyiha, evvelee afyon müıtah 
ıilleri kooperatifi bakında çıkan la
yfhadan çok farklıdır. M..,,cut ?· 
nunda, afynn ibracab ve morfin ı•
tibaal.i hakkı bir inhisar halinde af
yon mllatahıillerine verilmitti. Yeni 
kanun liyihaaında bu hak tamamile 
devlete intikal etmektedir. 

latanbul, lzmir afyon tacirleri,böy 
le bir t"fekkülde bükUnıetle beraber, 
kendilerinin hlneder olma11ru ileri 
ıürmüılerdi. B11 teklif vekalet tara
fından kabul edilmemiıtir. 

Mürefte petrolleri 
Müreth petrnllanru çıkarmak i

çin tehrimizde bir tirtıet teetaüa et
mek üzeredir. Bu tirket birkaç """" 
mayedard.ın mürekkep .,Jacak Te lıir 
loankanın ittiralci de temin edilecek. 
tir. Şirket herıüz lrurulmuı olınamak 
la beraber sermaye.larlar .,...mda bu 
ba•utta müzıılcerat ~yan etmelıt&. 
&. 

ftalyaya yumurta 
ibracab 

Ticaret ofiai, allkadar tüccarlara, 
ftalyaya ihraç edilecek yumurta san 
cldılannıa üzerin.- T6rkiye kelimeoi
aln yazılması ye sandıktaki yumur
b •dedinia l§U'et edilmeoi mecburi 
olclutıu111 bildirmektedir. 
Şubattan evvel yola çıkanlımı o

lan YlllDUrta sandıklan içia bu mec
'-iyet yektur. 

Paria borsasında 
PARIS, 4. A. A. - Saat 11,45 

de kambiyo fiyatlan: dalar, 45,60, 
laailiz lirası 87,05, Franaz fnmıL 

Duran 
Müzakere 
Vehbi ve Cemal 

Beyler rapor
larını gönderdiler 
Atinad• cenyaa eden iktisadi 

müzakeratm tevakkuf etmesi Üze
rine avdet eden ihracat Ofisi Mü
dürÜ Cemal ve Vehbi Beyler düa 
Ofiste Ticaret Umu~ Müd_ürG Na. 
ki Beye izahat nrm.ıtlerdir. 

lzmirde lktı .. t Vekili Celil B. 
ile konutarak izahat venniı ol
makla beraber, d~ bu husustaki 
raporlarını da tanzım edere!" re.. 
men lktısat Yeki.Jetine ~dun e~ 
mitlerdir. Aldıfmıız mal~·~,~ go 
re Yunanlılarla çıkan • ıhb af'!" 
batlıca sebebi Türkiyenın Y~an11 

. tana ithal edeceii etyanııı ,.uzda 
35 bedelini yalnrz Yunan efYIW 
almak Üzere bono olarak almamrıı: 
da israr etmeleridir. 

Müzakerabn yeniden batlayıp 
ba,larnıyacair ,,.. nerede cereyan 
edeceği henüzmaltim delildir. 

Sabık Hidiv 
Sabık Mıur Hicli.,; Abbas Hilmi 

P •. dün Perapal • otelinde ""'tırul 
ol?'~t ve bazı :dyaretleri kabul et
mıttir. Abbas Hilmi P, her sene 
kı mevsiminde ercak ikli;...ıttde 116-

yahat etmeği itiyat edindiğiftdtW 
bu ıene. de Suriye, Fili•tinde ıeya. 
hat etınl• ve oradan Bağdada gide
rek Kral Fey!al Hz. ne miaaEir ol
muttur. Sabık Hidiv, Irakta Musul 
Kerbelii havalisini dolaımıı ve uğ: 
radığı yerlerde terefine ziyafetler 
verilıııiıtir. 

Abbas Hilmi P,. tebrimizde bir 
kaç gün kaldıktan oonra A vrupaya 
&idecektir. 

diyeye müracaatı bugün baılanıyor lere gidecekler 
Beyoğlunda, Rumeli Hanında I ta • ı 5 -' · -•--- d Hİınayeiha-anat Cemiyeti." s n ... u un 1 t.,,;tıt mınt ....... m a 

, • Madam Avantiyayı öldürmekten il'- •- h ı ı ak belediyeye müracaat ederek hır yarın Kme .. tep oca an top anar 
ııuçlu Sokratm muhakemesine bu· ·· d l f al" b-'-- da üf teklifte bulunmu•tur. Cemiyet Ö- aoz er eme a ıyeti ,.....n m· et-

• ..;;" A ""rceza mahkemeaônde bat· ti" J • k d"I · ki • : __ L-len hayvanlann ırömülmeıi için j~;;.'ktır. 1 erın en ı erıne verece en uaııa 
bir mezarlık inıaaını istemektedir. b dinleyeceklerdir. Bir kıskançlık hadiaeaônden 
Belediye bu huıuata tetkikat yap dolayı zevcesi lclal Hanımı öl· 
maktadır. düren ve mahkfun olan Güzel Sa• 

Bir madde daha! 
Sinema ve tiyatrolarda, malUın 

olduğu Üzere, aigara içmek mern• 
nudur. Daimi Encümen bu husus
ta zabıtayı belediye talimatnAme
aine yeni bir madde ilive etmiıtir. 
Yeni madde ıudur: 

"Duman ve raylhasile halkı 
İzrar edebilecek mükeyyefabn 
kullanılması da memnudur." 

Sarayburnundakl 
köprü 

Sarayburnundaki karci'r 9imen 
diler köprüsünün tehlikeli bir va• 
ziyet aldığr anlllfılmıttır. Köprü· 
nün k.,.fi yapılmııtır. Yakında ta• 
mirata batlanacaktır. 

933 bütçesi 
Bütçe Encümeni dün yeni ..ela 

Calip Bahtiyar Beyin riyasetinde 
toplanarak 933 aeneal bütçesini 
tetkika batlamqtır. 

Merhum Hamdi 
Beyin yerine 

Merhum Sigortacı Hamdi Bey
den inhilal eden Umumi Meclis •· 
zalığına yedek azadan kimin gele
ceği hakkında Divanı Riyaset tet 
kikat yapmaktadır. 

Hanların tanzlfiye 
ve tenvirlyesl 

Evkafa ait tehrimizdeki büyük 
hanlar, Rumeliharu ve Suriye ha. 
nı ıibi büyük binalann tanzifiye, 
tenviriye resimleri hakkında bazı 
ihtilaflar çıkmıftır. Daimi Encü
men bu huııuata tetkikat yapmıf 
Te bu hanlardaki her odanm iradı 
ıifiaine göre resimlerin tahsili li· 
ıı:ımgeldiğine karar vermiftir. 

natlar Akademisi Müdür Muavini 
Şevket Bey hakkındaki karar da 
Temyiz Mahkemeai tarafından 
nakzedilmittir. Bu muhakeme de 
bugün tekrar edilecektir. 

Ortaköydeki evinde külliyetli 
miktarda kaçak çakmaktaşı zu· 
hur eden Osman Beyle rüfekaaı 
hakkındaki mahkemeye dün de
Yam edilecekti. Fakat ıreçen mu 
hakemede ,ahit olarak celpleri 
tekarriir eden inhisar takip me
murlan Tahir ve Osman Beyler 
mahkemeye gelmediklerinden mu 
hakeme bunların zorla celpleri 
için başka gÜne bırakıldı. 

Çocuğu baıtan 
çıkaran çocuk 

Çatalcanın bir köyünde 10 ya• 
!mda İzzet İsminde bir çncuğu bat
tan çıkarmaktan suçlu 15 yaşmda 
Netet'in ağırceza mahkemesi tara 
fmdan 6 ay hapaine karar yeril
miıtir. 

60 yaşında kaçakçı 
kadın 

Uaküdarda lcadiyede Tavafİ 
Hüseyinağa mahallesinde oturan 
60 ya$mda Servet Hanımın evin
de 12106 var"k sigara kağıdı bu· 
lunmu5tu. Cereyan eden muhake
mede Servet Hannnm kaçakçılık 
yaptığr sabit olmut. 6 ay hapsine 
Te 12106 kurut para oezasr ver• 
miye mahküm edilmiıtir. 

Tütün kaçakçısı 
Evinde 11 kilo tütün znhur e

den Silivrili Rıza Efendinin muha 
kemesi dün İntaç edilmit. Rıza 6 
ay hapse, 55 lira para cezuı Ter· 
miye mahkum olmuıtur. 

Sahte damgalı 
lıkamblller 

lnhl.<ıarlarda -Tuz 
Fiatları 

Kanun layihası An
karaya gönderildi 
Yeni tuz kanunu liyı1um Anka. 

raya gönderilrııiıtir. Yeni llyihada, 
tuz fiatlıırnun tenzili i.mkiim tetkik 
edilrniı "" memleketia münasip gö
rülecek mıntakalannda ucuz "" di
ğer müıait yerlerinde de bir mikdar 
yüksek fiatla tuz ••tılabilme.i için 
hükUırıete mezuniyet verilmesi esası 
tesbit olunınuıtur. Bu tekilde, me
sela latanbul'da 10, diğer bir yerde 
6, başka bir yerde 8 kuruşa tuz sa
tılabilecek, bununla beraber devle-. . . 
bn şımdiki tuz varidatı dütmiyecek
tir. 

Fabrikalarda ıslahat 
yapılacak 

lnhinrlar Umum müdürlüğüne ait 
fabı ikalarda eaaılı is'.~hat yapılması
na karar verilmiıtir. lnhiaarlera 
mahsus fabrikalar Cibali, lzmir, Sanı 
sun, Adanaki sigara fabrikalan ile 
Şişlldrki likör , Tekirdağındaki şa
rap fabrikaları ve Anadolu'da bulu
nan b~zı atelyelerden ibarettir. Bu 
(abriluılarda, Avrupadaki eınaali fab 
rikalar gibi son sistem teaôsat vücü
d., getirilmesi için bir program ha
zırlanmaktadır. 

Yapılacak islahata sigara fabrilıa
lannda başlanacaktır. Türkiyede dün 
yanın en iyi tütünleri yetiıtiği hal
de, fabrikalarda yapılan sigaralar, tü 
tünlerimizin vttaıeti ııiabetinde mü· 
kemmel def ildir. Avrupa ve M11ır 
fabrikaları az miktarda Türk tütünü 
kartftırmak auretile fena cinsten 
tütün iıledikleri halde çıkardıktan 
aôgarıılar, bizim fabrikaların mamu
labna rakabet edecek bir mükemm&-

Güzel kadmlara kartı kendisinde 
ırarip bir meyil ve inci:rap uyandığı 
m aöyliyen 5 yaşlannclaki Nevzat'ın 
c!ün annesile birlikte ıehrin kalaba· 
lık mmtakalarmda dolaıtıiı ırörül
müstür. 

Nevzat ve anneli, bir aralık RO§a
diye caddesinde görünmütl.,..dir. 
Derhalgiimrük hamalları ve bazı 
'komisyoncular etraflarını sarmlfı 
Nevzat'm bulunduğu vaziyeti ya
zan gazete nüshası açılmt9, çocuğun 
gazetedeki resmi ile kerıdisi lcarşdq
bnlarak mukayese ed.ilmiıtir.Bu sı
Tada, hamal kıyafetli biri, ırazeteyi e 
!ine alarak. çocuğa yardım edilm.U. 
ni teklif etmiş, bir kaç para toplana
rak Nevzat'm annesine verilmiıtir. 

Her kafadan Wr ses, her dudak
tan bir ıüal çıkıyor, 5 yatmclaki d ... 
likanlı, bunlara cevap veriyOI\ anlı
yamadığı sözlere annesi nt1ıkahele &
diyordu. 

Mini mlni delikanlıya bir bl'.mal 
soruyor: 

" - Bari evlen, hiç ırözilne kea
ıirdiğin kız yok mu?~ 

Ar>neai abhyorr 
- " Cerrahpnta haatahanesinde 

oğlumu muayene ettiler. Efer ameli
yat yapılmazaa iki sene ancak ya
ftyahilir. Ameliyat yapılırsa 18-20 
ıene yaJ&r, dediler. Ameliyat yapd
am da, ondan sonra evlenecek!" 

Para toplıyan adam, söze kant•· 
yor: 

- " Ameliyat için para 18unı. 
B;raz paraya ihtiy~ var da, bir 
kaç kurut toplayıp annesine vere
lim ! '' 

Bu adam, Gümrük önUndeki bu 
tophntıdan sonra Karaköy'e dofru 
ileriliyen küçük delikanlıyı, elind .. ki 
gaZf'teyi ıröstererek gelip geçenlere 
takdim ediyor,her admı batmda !i-10 
~•ilik halkalar ııe,ekkül ediyor; ço
cuk süallere cevaplar veriy«, para 
topl:tnıyordu. 

Eminönünde bu meraklı halkala· 
nnılan eft büyüğü tqeldriil etti. 
Ortayaflı biri Nevzııt'a ıreçen iki 
bJtnnnt göstererek hanglıini beğen
diğini sordu. Çocuk yutkundu, kü
çük bir teredd6tteu sonra: 

- ikisini de, dedi. 
Bir kahkaha tufanj koptu ve elin

de gazete tutan adam, küçük deli
kanlı için para toplamak fırsatını ı.u 
ıder de kaçmnaclı. 

liyettedir. Sigara fabrilralarmut Romanya kadınlar 

Bugün kend~mde hir kaleden 
ötekine kadar koşmak kudreti· 
ni belki bulamam. Fa.k&.t içim· 
deki futbol heveai üstat Zeki· 
nin duyduğu gol heyecanmdan 
daha az olmadığım iddia edr
rim. 

Bunmı içindir ki mühim maç 
larm hiç birini kaçrmıam. İyi 
bir maç seyrettiğim ııün kena1· 
mi daha zinde buluyorum. Ba· 
cağını zekiıile itleten bir mu· 
baciınin kaleye dojnı aln!ı ba· 
na siyah gölgeli bir çift yeşil 
gözün bakıtmdan daha çok he
yecan veriyor. 

Maçları takip ettiğim gibi 
maçlara ait bütün yazılan da 
olcunım. 

Geçenlerde Eıref Şefik Be
yin Galatasaray • Betiklaf ma 
çmdan evvel yazdığı mütaleala 
nnı olrumuttum. Fenne istinat 
ederek bir mütehaaaıs lisanile 
yazılan bu tenkit tesirini maale 
ıef menfi bir tekilde göstıerdi. 
Meydana çıkacak takıma denı 
olacak yerde maçla alakan ol· 
mayan kulüp idaresinin aatvet 
ve mehabet göstermesine vE>sile 
oldu. 

Evvelki cuma bir dostluk ma 

çında F enerbahçe, lstaııbul· 
sporu bire altı mailılp etti. 
Etref Şefik Bey bu maça ait 
tenkidinde aıaiı yukan ayui 
derece iki takımın bu kadar ge
niş bir farkla ayrılmalarını ta· 

bii bulmadı ve sebep olarak la· 
tanbulıpor'un fena bir Tacti· 
que kullandığmı, kartı taraf 
muhacimlerini tutacak bir o· 
yun tuu takip etnıediiini söy 
lecll. Lokanta yarın 

açılıyor 

Sahte damga yaparak lskam• 
bil kağıdı satmaktan suçlu Artin, 
Şevki, Abdullah ve Hüseyin Efen
dilerin muhakemesine dün devam 
edileeekti. Geçen muhakeme sah 
te damgaların celbi için kalmıtb. 
Bu damgaların plmedili anlatıl• 
eh ve muhakeme batka ıüae hıra. 
kıldı. 

islahı halılnnda, lnbiaar idaresi mü-
teha1111 "e nriilH!nclialerinclen mü- birliği refal Bu alma latanbaı..por E,rel 
rekkep bir heyet dlln Almanyaya c:...ı:ı_ D--L- tdidi 

Belediye lokantalarmm lriifat 
resmi yann meraıimle yapılacak
tır. Salı gününden itibaren lo
lıan faaliyete ıreçecektlr. 

Lokantada belediye memurla· 
rma ve gazetecileJ'e yemek Teri· 
lecektir. Lokanta gayet ueu•dur. 
iki kap yemek ekmek .,,. ııu dahil 
15 kuruftur. Dört kap yemek 
eiu-k ve au dahil 30 kuru,ı:ur. 
Belediye, memurlara kolaylık ol· 
mak Üzere aynca birer aylrk kar
ne vereeektir. Bu bir aylık kame
lerin paraaı pefİn almnuyacak, bir 
ay kredi ile yemek verilecektir. 

itfaiye için otoma
tik merdiven 

Belediye itfaiye İçin 30 bin lira· 
ya otomatik bir merdiven almıya 
karar vermittir. Almacak merdi
ven için bazı memleket itfaiye 
Müdürlüklerile muhaberat yapıl
maktadır. 

Sebze ve meyve hali 
Kerest~ler yanırm yerinde ıel>

~ ve meyve baliııi., ın.aaı için bel• 
d~ye. fen heyetinee yapılan tetkikat 
hitnıit. belediye iktlaat müdürfüiü
~ô.in halin ne suretle fnta edilmetl 
~m ~eliğine dair ...erdifi raı-

a tetkik edilerek bir kroki hazır1-
DUfhr. 

• Bıı kro~ye göre toptan •ltfa in.. 
hısar edecd• olan hu halde - elli 
dükkan. ~lu~ca1ı, iıturoa ~ 
!arı gı"bi üstü ~rtülü, önü açık ola
cak, clcnl" aalıill.,de muntazam bir 
rıhtım yapılacak, nhtmıa tartı • • 
büyük kantarlar lıurulaeaıı V. n•;;,~ 
yat için dekovil lıadan edile
cektir. 

lhtiIAflar sulhaa 
halledilecek 

fstanbul nkaf müdürliifii lata. 
bul b<-lediyeaône müracaat ederek "" 
kalla lıelcdiye ara11nda son zaıruuı.. 
larda çıkan ve henüz halledilmiyen 
bütün ihtiüıflarm idareten ballini is
temi,tir. Belediye esaı itibarile bu 
teklife muvafakat etrııetkedir. Yakın 
da her iki daire mümeaaillerinden 
mürekkep bir komisyon mezarlık· 
lar, ıu varidatı, mükataa verıiıi ve 
aairo ıribi bütü" ihtiliflN. halletmek 
isin toplanacalıtn> 

Karı koca iki suçlu 
Heluan Yapuru mGatahdeıninin 

den birinin ipekli kumat kaçırdıtı 
öirenilmİf Ye bu ipeklileri evine 
ırötürdüfü anlaıılmıfbr· Bunun Ü· 
•erine eYlne ıriden m-urlara hu 
•ahn znceai tara fmdan kapı açıl. 
mak istenmemittir. Kan koea ıuç
lular 8 inci ihtlsu mahlre-ı.,. 
aevkedilmlılerdlr. 

8 inci ihtisas 
hakimliği 

Vekileten idare edilmekte olan 
8 inci ihtisas mahkemesi bi.kiınJifi 
ne Antalya ihtisas mahkemesi Re
n Atıf B. in tayini tekarrilr •tmit
tir. 

Çay kaçakçılığı 
. 

Limanımıza gelen ( Çelyo) le
minde bir ltalyan vapurundan 
gümrük resmi nrilmeden teh... 
çay kaçıran denill ameleainden Ali 
isminde bir tabu yakalamnıt Ya 
eYraln 8 inci ihtisas mahk-U,. 
.,,..;Jmittir. Alinin üzeri lll"anınıf 
Ye paltoeunun kumaıile astan ara. 
nnda sureti mahııusada imli edil. 
mit torba telılinde bilyülı: Ye gizli 
cepler bulundufu .,,. kaçırmak i .. 
tedlfl çaylan bu torbalara doldur
dnfu ıöriilmü,ttır. Alinin kaçrr. 
mak t....,bbüaünde bulundufu çay 
lann bir kımır da, 7 kilo miktarın 
da olarak bir hamal tarafmdau 
ıötllrülilrkea tutulmuıtur. Ali hak 
lnnda m...,,kuf- muhakeme edil
-1ı üzere t.,,kJf mllzeklr.ereal ke 
albnlttir. 

Hazin bir ölüm 
Çoenk hıutalıldan mütehanm 

Dr. Ali Şükrü Beyin küçük kızınm 
lni bir ihtilitat neticeıi olarak v.,.. 
fat ettiği teesürle haber alrnınış
br. Y avronun cenazesi çok hazia 
bir ihtifal ile kaldmlarak Edirne. 
kapı ,ehitliğin., defnolunmu,tur. 

Cenaze meraıiminde Halk Frr
ka11 idare Heyeti Reisi Cevdet 
Kerim Bey, birçok doktorlar ve 
aair zevat bulunmuttur. 

Ali Şükrii Bey ve aileıiae be
yanı ta:aiyet ederiz 

ıritmiıtir. Bu heyet dırara fabrikala- Romanya kadın'• Birlilf reld """' ... uÇrm. ne göre er 
nnın gezettk tütünlln fennrmtaıycın, Penaea Kontaküzen bugfin fehrlml- Y1ID tarzım deii!tirdi 'Ye bu aa· 
tavlanma. harman, lrıynn v. ...,,,.laj u ,..ıereı. Darülfünunda bir konfe. yede ayni ilobete diitmel<ten 
ve kutulara konma uıaıı..lııi tetkik ranı ... erecekti. PreaMI rahahızl.ıtı· kwtuldıı. 
edecek .,,. udetincle Wr npar y- aa mehııi ı.u seyahatini tehir ettiffnl 
cektir. bilcllrmittir. Hayabmu; da epor Pıi bir ----l!!!!m!!!!!!!!!!!!!! ___ l!!l!!!!!!!l!l!!!!!!l_ll!!!!' ___ m!_ ı mücadeledir. Bu itibarla aıııl&· 

FUE R ~IE l:\fM 
aE1t5CH01 mn~ _]

"° c· ~ ALMRNYR 
i,..:_l HUKÔMETI 

CER ES 
iN SEENOT 
GELEISTETE 
5CHNEUEUND 
L.ıll'HıSRME HiLA: ~ 
!'ırt.tCHT lllE nFUISCHf 
REGIERUNG !:>EN 
f!• TTUNüSMftN [lillf'TfN 
tlEli RElT!Nü5SlATION 

KUN~UZ 
tıANK UND 

ANE:FlKENNLJNG RUS 

CER ES 

f 

NFIMALMAN 
VAPORU Fi 

. TEHL..IKE 
~ ZRMANINl:)R 

A 1' vun:u &ULFIH SERi 
r UE MUESSIR 

Mt!RVENE.TTEN llOLRYI 
u uz 

TflHll51YE 15lfl5'10NU 
eFRllblNR BEYl!NI TEŞEK 
ltUfl llf TflKtılf!AT EYLER 

Mareşal Hindenburg'tan 
tahlisiyecilerimize •• 

931 •eneai ıubatmm 26 am· 
da Rumeli yakaamda ıiddet.li 
bir fırtına eenasında "Cerea" 
isimli biiyük Alinan vapuru 
karaya dütmüttü. Çok fena bir 
havada bu vaziyete düıen Al· 
man vapurwıun mürettebatı 
mütkül bir halde ölümle klUJı 
kartıya kalmıtlardı. Bu esnada 
Türk tahliaiyeai Kund112dere 
istasyonunun kahraman tahli· 
ıiyecileri bin bir müşkülat için 
de Alman vapurunun kaptan 
ve mürettebatrnı lcurtarmışlaı
llı. Bundan fevkalade mahzuz 
olan Alman Reisicümhuru Ma· 
reşal V on Hindenburg Alman 
hükı'.'imeti namına Kunduzdere 
tahliıiye iıtaıyoo.w:ıııı. illihafen 
Türk tahliaiyetine bir tekdima 
me aiiacle:ı mittir. Hariciye ver-

kileti "Yaaıtui:le w Marqal 
Yon Hindenburg'un imzurnı 
ta,ıyan bir mektupla birlikte 
gönderilen bu takdirname si· 
yah mermer üzerine bronz ola 
ra.k Alınan armaaı ve Türkçe 
Almanı:a olarak hakkedilmiş· 
tir. 

Bu levha tahlisiye umum mü 

dürlüğünün en mutena bir ye

rine konulacaktır. Oığer taraf· 
tan Hariciye vekaleti de tabii· 
a~:ırecileri takdir etmistir. 

fokat valiliği 
ANKARA. 4 (Telefonla) -

Tokat Valisi Ali Rıza Bey tekaüde 
aevkedilmit ve Odemit Kaymaka
mı Recai Bey Vali vekiletine tayin 
olUDJDuttur 

biyett.r kalemlerin her melde 
ye dair tenkidizıi bıfe)driirle kar 
trlamak icap eder. Vakıa t_. 
kit acı gelir. Fakat te,hia kon
mayan hutalıp Uiç bulmak 
naaıl kabil delilse. tenkit edil
meyen davaya da çare bulmlllr 
imkinı yoktur. MUcadele ve 
tenkit hay..bmmn tuzu biberi
dir. 

Burhan CAHJT 

Yangına 
Karşı 

Devalrde tedbirler 
alınması bildirildi 

Son umanlarda remıl daireler 
de 11k aık yangın çıkbğa Dahiliye 
Vekiletinin nazan dikkatini c~l
betmiıtir. 

Vekalet, vilayete ıröndermit ol 
dulu bir tezkerede buna miııi te
dabir ittihaz edilmesin! bildinuiş
tir. Bu tedabir mahalli müddei
umuminin İftirakile almaealı:tır. 

Tezkerede koridorlara aİgara, 
k~ğıt atılmama11nı, sobalara dik
kat edilmesini, gece odacıJıırmm 
ani kontrolü bildirilmektedir. ve
kil et, bundan başka umumi bir ta 
limatname hazırlanmakta olduğu. 
nu da bildirmiştir. 

O bili istikr z 
ikramiyeli Dahili isti raz ııkti· 

ne dair kanun Yiliı.ycte G"Clmİ<tir. 

Bina vergi i 
Bina vergis.i kanununun 44 Un

eü madesinc göre Maliye Vekil. 
liğince tanzım edilen Bina Vergisi 
Nizamnameai vili.yete selmlftir. 
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r r ~ .. ıı.. t yucunuz! H 1 KAY E Şehir Tiyatrosu ~mı~& ty~ - Bu kafi değili. laminiz ne Sadri Etem Beyin Darülbeda>" Temsilleri 
GRAND 

OTEL · dir?. hikayeleri 
\srın umde.i "MiLLiYET" tir. _ Nermin!. BugÜn suvare 

5 ŞUBAT 1933 
ldanbane : Anlmnı caddeai, 

100 No. 
Telgraf adresi : lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Baımuharrir ve Müdü<: 24318 
Y 1121 i,Jeri Müdürlüğü 24319 

ldnre ve Matbaa 24310 

/. l _ BONE ÜCRETLER!= 

" 1 
r 

" • 

b 

Türkiye içio Hariç i~in 

ı.. ıc. L. K. 

3 aybJı 4- 8-
6 " 

7 50 14 -
12 " 14 - 28-

Gelen ........ı. geri ..-ilmes.
Müddeti ,esen nüıhalar 10 lnı
ruıtur. Gaute " matbaaya ait 
i,ler için mücliriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilüılann _. 

ı'uliyetini lııabul --

BUGONKO HAVA 
Yqilköy a1kert ...- ınerb

:zinden verllm ımlilmata cön 
buciin ban u lıalutlu n sakin 
olarak ceçecelıtir. 

4-2-33 tarihinde ı....a -,i
ki 765 milimetre • eok llClllı:
lık 4 en u 2 aantlsrat ldl. 

f1C1 E~ 
Haneme bir 
Taarruz 

Bizim eriD havumda bugün 
F erde qk perileri UÇUfuyor .. 
lf v -femen Allah enc•mmı hayır 

ı, ıyliyel Ufak bir be.l""""'i .. 
~ .. nya evine rirznek UZlnUDU 

har etmiıti. Dar yakalattık.. 

~ ~ \izim san lııedi var, köml\rlilk
: a e yuvarlanmaktan rengi karar 

ı. K.-ryaya bir çiftehane ili
k .• Evin kilitlerinin .-lıtar
rmı yaptırdık. V • dün alqam 
başıma tu geldi: 

at Gece •aat on buçup dofnı 
iJıat rahat oturup elimdeki ki 

ı - bı eme eme okurken teldoo 
•,ı. ldı ve bir kadın ıe.1 sorduı 
1 

• g - Felek Beyi Siz mi.iniz?. 
- Evet efendim .. 

r - Öyle ile dinleyiniz!. Biz 
ıl• < urada beş tane genç 'lmrzl 
· ~· ~eçen gün siz gazeted'e bdıır 
e et arın güzel olınadıklarmı yu· 
a ti~ 8 . L_ ___ _ 

~ 
illflmız. ız 1NDU prote.to et-

e ' için lıu akfAm Beyofluodı 
tlı 
~or 'r apartımanda toplandık.. it· 

t ~I• size mevzu olacak bir hldi· 
};i .! Ve burada bir bacak müaa· 

ası tertip ettik. lçimizdm 
• A' riei bu müaabakayı kazandı. 

ile .ördük ki; beş kızdan ikisi f" 
l+ \k iade güzel .. B- de yuvarla-
<'., bir teYim. Bir tane daha 

1 • .b. t (m .nım gı ı var •. 
•a - Pardon Hanmıefendil Bu 

ı 1,dı ıüaabakaıun hakemi kim?. 
~tg - Beo!. 
• - Siz kimainiıE?. 

ti ll<t 
1
- Hani •İze (meraklı bir ka 

_ lstanbulda 1582 tane Ner Sadri Etem Beyin seçilmiş kü- saat 21,30 da 
min vardır. Hangi Nermin?. Tiyatro çük hikayelerinden birçoğu "Ba-

Sevimli 
MARTHA EGGERT'in 

temsili muazıamı 
- Nermin Halda deyiniz!. cayı üıdir, bacayı kaldır" ve "Si-
- 500 kadar da Ha'-'- v·- F d 1 d .1 . . B lindir ıaplt.a giyen lt.öylü" iaimle-

1 

>UU - - rons1rc• •• - lar in in mıştı. en en 11()11 san ri albnda toplanarak iki cilt halin-
dır •. Maamafih madem ki; öy· ld dala bindim. En son vapurdan de neıredilmiıtir. 

O le 1 N - Sizinle terefyap o uğu- · B l 
l le istiyoraunuz ! y o sun er . . çıkan gemı süvarisi onneva Sadri Etem'in en güzel •e en • H ma çok memnunum azızım. . dal b. · . mın anım!. de bizım san a ınmıştı. kuvvetli hikayelerinden mürek· LUtfen oturmaz mıaID1z? Han· 

1 

- Bir de buradaki hanım· gi aebepten tiyatroya bir defa Bonneval soğuk kanlı, seri kep olan bu ciltleri tavsiye ede· 
lardan birisi aizin aeainizi iıit· uğramanızı rica ettiğimi anladı kararlı bir bahriyeliydi. Vapu· riz. 
mek istiyor.. nnı zannederim. Geçen SES'le runu, içeride hiç bir msan kal· 

- Gazel mi okuyayım!. müsveddelerini bana gönderdi· madığına kanaat hiaıl ettikten 
- Hayır!. Telef.onda ııöriit· ğiniz tiyatro piyesi iç.in biraz sonra, en aon dakikada terketti. 

mıek istiyor. görütmek isterdim. Piyesin is· Filhakika vapurun batıtı artık 
- Buyuraunl. mi "l30 numaralı maden oca· hızını almıttı. Bizim de civarm 
- (Bir di"er sea) Bonsuvar da bulunmamız tehlikıeliydi. 

11 ğı" di. Bu c!Tamı repertuvara a· 
Felek Bey! I l .1 tt• •. Yalnız Birkaç dakika sonra vapur ba· 

ıp emaı e ırecegım. u1 
- Bonsuvar ef-aıdiml.. sizden bazı küçük tadilat yap· tarsa, s arm husule betireceği 
- Siz beni tanıyor muııu· çukura• bizim de sürüıklenme-

7 manızı rica edeceğim. O kadar miz pek muhtemeldi. Pek tabii 
nuz_. Vallahi Hanımefendi! He mühim değil.. Piyesin heyeti idi. Vapur gittikçe eğiliyordu. 
nüz fen teleionun öteki ucun- uınumiyesi çok canlıdır. İtiraf Biz Bonneval'in hayaletini ha· 
daki görüteni gösterecek ka· ederim ki botuma gitti. Hatta la güvertede görüyorduk. San· 
dar ilerilemediği için tanıya· bp.ı yerleri bencl'e derin bir dalımızda bulunan gemi komi-
madım. intiba b1Taktı. ikinci perdeoizin ıeri kendiaini çağırdı: 

ııommda, eğer feryat deme!k la· 
- A. al Ben sizi tamyorum. zımaa, bir feryat var ki, inamın - Kumaından, atnk geliniz. 
- Tavla oynamumı bilir mi tüyleri hapyetten dimdik olu· Bütün vazifenizi yaptınız. 

•iniz?. yor. Han.,isi diyeceksiniz? Ha O zaman Bonneval hiç bir 
- Bilinnı· . • ,_, söylemeden ıandala bindi. ni maden ocağı yıkılıyor, bir ta -J 

- O halde boyuna gele ah- raftan da ıu basıyor. Amelenin Fakat komiaere bir kere daha 
yoıımı demektir. Çünkü ıiz be seai dyuluyor: aordu: 
ni tamyonunuz, ben ıizi lanr - Vapurda kimıe kalmadi 
madıtım için botw. ~salı - "Ammı Allah yeti,ia, su ya? .. 

basıyor. Anam, a:nam •. " Acayip _ Hayır kumandanım. Za· 
~en dtifet atıyorum yal bir gözle bana bakıyorsunuz. bitler her tarafa baktılar ve ıi-
0 klfil. Ancak hakikatin ta kendi&ini zede haber verdiler. Gemide 

- Eğer beni "de bulama· ifade eden ve bundan daha mü kimse kalmadı. En son çıkan 
yaydınız, ,öriirdüm 0 zaman esair yazılamayacak olan bu fer aizsiniz. 
dllfet mi? ki bir mi atardınız?. yadı ıiz muha~eldenböizde duy· - O hald~ açılalım. 

dlBluz.Hakikatıııı e .. yle olabi Ku··reık]er ıtleıneg"e b••I--'-. - >.. ıizln ııiOi ualu adam l . • ben herk . . ani -. auı 
eceğim esten 1Yl a· Ambarlara hücum eden ıular hiç mnde olmaz mı?. acak • ett · R ı· t 

-~ Y vazıy eyun. ea ıs ..-... nin aükilnetini ihl~' ediyor 
- Siz bana naıeclen t.eieo:on dramlardan hotlandığım için •- aka n__ ., 

.-1!-onunuz?, d ı, . uh l du. F t l><lllDeval ne olur ne 

...... , eği çünkü ıızin m ayye e- olmaz, mütemadiyen kulak b 
- Evd-1. Annem He babam • d d d " b f dı mz e uy u5 unuz u erya , bartıyordu. 

"··an ....l.6ılar, Evde yalıı:ıaım. ben b:···t ••th' -=• · _, ~.... ~ en mu ıt şer .... ı· Birden bire Yerinden oynadı. 
- Ya içeriden gelen ıamala çiode i9ittiğim için ıöyliyorum. Kendisi gibi biz de, vapurdan 

oedir~ar arkadaflanm!. Geçenlerde müthit bir vapur doğru bir ıes duyduk. Bir iır 
_ Allah hemen annenizi ba kazası olduğunu hatırlanmız. ıan ıesi, kamaralardan birinin 

Femand - Dunıont vapuru bat dibinde bağınyordu: 
blilUZI aizin başınızdan cıkaik et ,.. ı b'-..L f · , mıştı. uazete er u.,.,~ ta ıı _Aman Allah, yetitin!. Su 
meam.. Utmı yazdılar. Bu faciadan bir -Amin amma necim?. basıyor, anam, anam. .. 

piyes vücude getirmenizi rica Süvari kendisini tutmağa va· 
- Neden olacak bir aktam d x.:.- Pı·y-te - cani ok d L._ . 
yb bet • d nel e eceıs~. - - ı n kit kalına an •ı<mııen denize a· 

ra u lenn e er yapıyor- ta vapur aüvariıiı Bonneval'in tıldı. Çok hrzlı yüzüyordu. Va 
aunuz, ya bir hafta gaybubet ölilmil olacakt1T. Size bu ölümü pura çııktığmı gördük. Artık 
et.eler halimiz nıe olacak! Tele anlatayım, fkirinzi söylerainiz. vapur J ,kadar alçalmıth ki bo 
fon aizin mi Hanımefendi 1 F emend Dumont vapuru ile ge yu iki 1Petre ya vardı, ya yok· 

- Evet! Neden ıordunuz? liyorduk. Akşam olmuıtu. Erte tu. 
- Mliklleme fiyatlan daha ıi sabah Marııilyaya varacak- Sandalla yaklaıtık. Fakat 

ucuzlamadı da... tık. Yani demek İstiyorum ki, Boıuıeval ıür' atle uzaklaşmamı 
- Yoksa ıizi fazla mı rahat· sahil o kadar uzak değildi. De- ~1 emretti. Münakaşa kabul et 

aız ettik. niz göl gi.bi sakindi. Vapur e- miyordu. Eınrinl yaptık ve ıe-
- Yıoo4c e.t.tfurullab .. Ha· ldctrik ziyalan içinde neteJi bir lametimiz de temin edilmit ol· 

yır! gece &.lemine dalmıştı. Kimi du. Çünkü vapUr talııninimiz-
- O halde bonsuvar efen- dansediyor, kimi lcoaaer dinli· den daha evvel, ini denecek de 

dim. Yann yaz-zı bekleriz.. yor, kimi briçe dalmış, kimi de ~e, birden bire ıuya gömül 
lıte efendim! Bet genç kız güvertede dolqıyorcfu. Ay yok dü. 

oldufunu iddia eden hüviıyetle- tu, fakat yıldızlar pnl pnl paı- Süvariyi ne ölü. ne <fi..; f,.,. 

rl meçhul bir takım harumlu- lıyorlardı. Kalıkahaı musiki, lamaddc. Vapurda bir kiti kal· 
bizim eve bayle telefon vaaıtasl aık, lüks, Defe her tarafta taıı cb diye onu kurtarmak ister
le taam.ızda buJundWar.. Bir yordu. Y olcularm naııl bir mu ken, keıı.dıiai de boğulmuttu. 
mtlaait zamanımda bımlarm hü hit içinde seyahat ettiklerini an' Fakat facia)11tl garip tarafı 
viyetlerini meydana çıkamıaıla lıyoraunuz. 9udur: Yolcular ve mürettıeba· 
çalııacağrm. Bakalım o Amuı . Vapurun ıerseri bir torpile tın hepsi, imdadımıza gelen bir 
dü,eıi kim atace.k! çarparak battığını ıöylediler. vapur tarafından kamileıı kur-
y • . . Fakat bu teknik mütaleaları tarılmııtr. Yahuz vazife kurba 
ıne hüvıyetınl bil- bir tarafa bırakalım. Boğuk bir ını Bonneval aramı:r:da değildi. 

dlrmiyen kariimize! aaderne oldu, o kadar .. Ve onu cfi. 
İ .rdı!n .. . . . takip eden sükUnetin içiınde ma - Acaba vapura gizli gir· 

tub ımıı 1f on~diğılnıızralmek kinelerin durtluğunu iıittik. Ar miş bir serseri filan mı vardı? 
unu:ıu a ım.. ası 0 ar- tık hertey bitmiıti. diye düşünüyorduk. 

da da tango çalıyor musunuz?. Panik I d T hl. · · · s· d" · ı·nizin o ma ı. a ısıyıe ıtı . ım ı pıyes • 
FELEK kolayca yapıldı. Bütün sandal· o feryatların bende 

bilhassa 
bırak.tığı 

••ı 

Şen Çocuk 
Çocuk mecmuaaı olan (Şen Ço

cuk) un 14 üncü aayıaı da çıkb. i
çinde dünya çocuk edebiyatı tiir· 
ler, maaallar, hikayeler, resim· 
ler, büyük adamların hayatı, bil-· 
meceler ve aaire vardır. 

lDI 

Çığ 
Çıi mecmuaıırun ikinci nüıha

"' çıkmıtbr. Bu nüshada Ağaoğlu 
Ahmet, Şevket Süreyya, Kerim 
Sadi Beyler arasındaki münakafa
larm hülaaalarile, pamuk tarlala
n, ite giderken şiirleri, hikaye, 
Çin • Japon hadiselerine clair ya. 
zılar vardır. 

••• 
Albüm 

Karikatöriı Togo'nun netret• 
lifi albüm, büyük bir rafbet ka
:o:anmııbr. Gayet zarif ve renk· 
li bir kap derununda itina ile ba
ıılmıı olan bu karikatür albümü 
tanınmıt ve maruf zevabn karika· 
türlerini ibtin etmektedir. F ev• 
kali.de muvaffak olunmuı bu ka
rikatürler herkea tarafından çok 
befenilmit ve ..mlmiftir. 933 bi
dayetinde ..ıw l:nti..,. çdnuı bu 
albümün mikdan a-lmııtır. Ar· 
kadaımuz Togo'yu bu muvaffalo
yriten dolavı tebrik edenz. 

derin intibam aebebini anladı· 
nız. Böyle bir piyes için ne der 
slıılı: aziz üatadım 7 

- Affederainiz. Vapurdaki 
aea tıpkı benim piyesimdeki ma 
den amelesi gibi mi feryat ~
yordu? 

- Evıet, tabii.. 
- Vapur da 16 mayıs akta 

mı batmışb, d~ail mi? 
- Evet, doğru •• 
- O halde bu çok müthit a· 

zizim.. Ben piyesimden bir a· 
daptasyonu radyoya verınittim. 
Vapurun battığı gece Parla rad 
yoıamda benim piyeaim okuınu 
yordu. Mutlaka yolculardan bi 
ri, kamarasmda radyoyu açık 
brrakmıt olacak. Binaenaleyh 
vapurda kimse yoktu. Evet, bir 
insan ıesi duyuluyordu. Fakat 
bu Uulll ıesi radyodan gelen 
ıeati. 

- Allahnn, hakikaten müt· 
hi,.. O halde bundan hiç bah· 
ıebniyelim ve süvari Boıuıeval 
in bir insan kurtarmak isterken 
öldüğü tahminlerini bozmrya· 
lım. insanlar o kadar zalim ki, 
kimseye yanlışlıkla kahraman 
olmak hakkını vermezler. Oy· 
leyse piyeste bu kısmı değişti· 
relim. Bu feryat evvelce bende 
derin bir intiba b1Takıyordu. Fa 
kat şimdi ha,yet veriyor. kor
kutuyor. 

Sarı 
Zeybek 
Opereti Yeni İcra ve İflas 

Kanunu Şerhi 
Umuma Muharrirleri: 

• Bu hafta son haftasıdır. Kayseri Meb'usu: SAIT AZMi 
Bir güne mahıus olmak üzere pa· Tokat Meb'uıu: NAZIM iZZET 

zartesi günü akıamı 3 perdelik , Pek yakında çıkıyor 
" Renkli Fener" oynanacaktır. ı- lu54 

919 

Harik Hayat ve 
- ·-
Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilUasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 898 

1 İs ve isçi 1 
Milliyet bu •Ütunda İf .,. ifsi 
;.ıiyenlere tauauut edi70r. it 
O• İfçİ utiyenler bir melrtup
la J f bliromu:sa müracaat •t· 
melidirler. 

lı isteyenler 
Uzun aeaelerdenberi piyasada 

1 thalit komisyoncular nezdinde MJ'· 
yar komiıyonculuk (plaaye) vazife
ıile müıtegil idim. Piyasayı eyi ta
nırım ve tannımq mü,terilerlın var
dır, ciddi bir komiıyoncu yanında 
iı anyonun. Yerli fabrikaların aa
tıııru dahi clerhude ederim. Milliyet 
r, bürosuna (t"febbüı) rumuzile 
tahriren müracaat. .. "' 

iyi tahsil ırörmüt dddl bir muha
sip (mü11ise ticarethanelerde katip
lik ve muhasiplik aramaktadır.) Fa
tih Poat-reıtant (Necati) a.ıreu.. 

tahririn müracaat. 
• • * 

329 tevellütlü Bursalı bir gencim. 
kimoem olmadıfından gurbet ele 
düttüm. Bu sefil gurbet hayabndan 
kurtulmak için semilerde tehir için
de fabrikalarda odaetlıkta çalıtm.k 
bekçilik yapmak istiyorum, gazete 1-
dıırehanelerinde dahi çalıtmak iıtl

yorum, az bir ücrete kana'at ederim. 
Beni bu sefil hayattan kurtarana bin 
duacıyun. Mercan han Bursalı Ki.
mil ef. nezdinde Buraalı Recep. 

• * * 
21 ya,ındayım Rum milletinden ve 

Türk tahalıynn, Türkçe, Rumca, "" 
Franaızcayi biliTim. Komptabilite ve 
dalrtylografi katibin birine yardım
cı olabilirim. Plaaiecilik ve ayak it
lerini mükemmel surette yaparım. 

Böyle bir adamı ihtiyacı olanların 

zirdeki adreıiıne mektupla müracat
larını rica ederim. 

Sirkecide Hamid iye cade11i Y alo
va Birahanesi, Koata Taıcoğlu. 

• • • 
Katiplik, huıusi muallimlik, ma

kaıtarhk, fanila makinelerinden ve 
buna mümasil herhangi bir İt olsa 
ehven ıeraitle yapanın. isteyenlerin 
Kadıköy Acıhadem Necip Bey soka· 
ğı 12 numaralı hanede Nihal Hanı
ma müracaatları. 

Spor -
Haliç Kulübti 
futbolcuları, 

Cuma günü K.uımpatllda Cami· 
alb sahasında Kaaımpafa klübü i
le yeni teıekkül eden Haliç ldma 
futbol takımları arasında iki ma 
yapılmııtır. 

Maçlar her iki klübün birinci 
,.. ikinci takımları araaında olmu 
tur. Maçlar samimi bir hava için
de yapılmıı •• Haliç ldmanlıla 
tam bir munffakıyet kazanmıtla 
dır. ikinci taknnlar maçını 1-:f 
yqil li.civertliler kazarunıılardır 

Birinci takonlar maçı daha ha 
raretli olmut ve Haliç idmanın 
tam ve kat'i bir hakimiyet tesiı et 
mit olmaıı yüzünden Kaıımpaf 
lılar büyÜk bir şey yapamamıı ve 
1-6 maflilp olmutlardır. 

Voleybol 
Müsabakaları 

Voleybol heyetinden: 

Voleybol lik maçlarmm 1<at'i 
fildatiirü 6.2.933 pazarteıi gÜn ·· 
aaat 17 de nııntaka merkezind 
kararlatbnlacaktır. 

Müsabakalara iıtirak edecek 
kulüplerin murabbaı göndermele· 
ri, aksi takdirde haklarmı kayba 
decekleri son defa olarak ilan o· 
lunur. 

Teıekkür 
V alidem;zin vefah dolay11il 

ırerek bizzat cenazeye iıtirak e 
den ve rerek bili.hare ziyaret et .. 
mek auretile liituf ve teaellilerine 
mazhar eden sevgili arkada.şlan 
la muhterem aziz biraderlerim 
ayn ayn tetekküre imkan bulama 
dığımdan bu vazifeyi muhterem 
tebliği tükran eyleriz. 
gazetenizin vesatetine tevdi il 

Poatacı Zade Hüsameddin v 
Kemaleddin biraderler 

Konser 
Kadınlar Birliği tarafından bug .. 

Halkevinde bir konser verilecektir. 

1 Mllliget'in edebi romanı: 11 fmda, üstiiırden geçmedik bir karıf 
patika bırakmamı§tr. Netice zifos· 
tu. Atı alan Üsküdarı geçmiş, "Der 
Vİfyalı mahallesi" vak' asının es· 
rarengiz kahramanı. sırra ka&ın 
baamt,h. 

Hüseyin Muhittin Bey, Drama· 
dairi zabitlerden birçoğu gibi Divi 
ma~~leainde oturuyordu. Kut 
yetıştırmeğe ve hayvan balana 
ğa J>e!c meraklı olduğu için 
bahçesı büyük bir ev seçmişti. 0-
n?1' belki iki yüz tane güvercini, 
bır o kadar da kanaryası ve bülbü· 
lü vardı. Ahırında iki tane burma 
boynuzlu, alacalı Kırım ineği böğü 
r?~or, ağılından cins maltız keçile
nnın ~leri geliyordu. Bu hayvan 
!ara bınbaşının emirberi Haaip ba· 
kardı. 

elli senelik fayton, landon ve kupa 
arabalarmm aayıarz modellerile do 
'1u idi. 

Bu suali Kemik kıran, avurtla 
rmı oynatarak sormuştu. Ya • 
"A efendi! madem ki kavgaya ni· 
yetli değilsin, aaba'h sabah ne ifin 
var burada?" demek istemişti. Ve 
böyle demek istemesind'e de on 
haklı bulmak lazımdı. Çünkü zava 
lı binbaşı,senelerden beri komşulu 
ettiği Mahmut Beyin kavgasız g 
mit bir ziyaretini hatırlıyamıyo 
du. Misafirini yukarıya davet edi 
ağırlamak istedi. Fakat Mahmu 
Bey bunu da kabul etmedi. Bilaki 
koluna geçerek, Muhittir.. Beyi b 
~ye indirdi. Binbaşı bu hald 

MAKEDONYA 
Aşk, 

g M Eğer, cemaat az olsaydı. Bir ya 
b· ancı nasıl olsa göze batar, ıezilir-
1., bı . Fakat aksiliğe bakm ki bu cami 

\r aktam tıklım tıklım dolardı. 
~·~·~" Kemik kıran tabakaamclan iki 
, 

1
gara çıkardı, biriaiıa Saki Beye 

'B ca.ttı; diğerini de komiserin cak· 
el ğı kibritle yakıp kendisi tell~di· 

en; 
rt ' - Şemsettin Efendi.. · dedi • 

.ı · bbeni ııma teslim ediyorum. Al 
_ ,ff _ bir daha dikkatli davran. Çiin· 
8 ~ı · bu aktam mahalleyi alt üıt e
-ı ıh • n gürültü, hep bu cübbenin yü· 
ı- a 'nelen çrkmrştır. Haydi Allah ra· 
•• 1 '11 tlık versin. 
,..., Kemik kıran ileri fikirli idi ve 

nııclhaHa softalardan zerre kadar 
ri.irılliz etmezdi. Onun için Şemsettin 
- r lendi dakika sektirmeden yeriıı· 
ı-1 e-b kalktı, ve sanki havad'a erimi! 

lı ı bi gözden kayboldu. Kapıyı na· 
n h• ol açmış; nasıl çrkmış, nasıl kapa· 
G, ıor ıştı? Bu cihet hiç belli olmamış· 
11 B 
1 , Are . 

il .'m il . 
f 

• 

Kin, Politika ve Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ................... ,.,,,,, .... , ........... 
Komiserle binbaşı, sabah hoı·oz 

lan ötünceye kadar odada karşıkar 
,ıya oturdular. 

Evvela binbatınrn paketindeki 
sigaralar; sonra Saki Beyin kutu· 
sımclaki saçaklı ve kokulu lskeçe 
tütünü ıuyunu çekti. Ve ancak en 
son sigaralannm izmaritlerini ağ'lz 
lıklarından istemiye istenıiye çıka· 
ı ıp tablada söndürdükleri zamanda 
idi ki, mülazim F eh imin müfreze
si avdet edebildi. 

Nal seslerini işitince Kemik kı· 
nm ani bir ümitle yerinden fırlaya· 
rak hükumetin kapısına koştu. Ma 
amafih bu ümit te boşa çıktı. Fehi· 
min müfrezesi "Kuruçay" ın (1) 
az ötesinde, Varoş'a (2) giden ka· 
ranlık sokaklardan birinde yalnız 
arabayı bulabilmiş ve beraberinde 
getinnişti. 

Yüzbaşı Nedim ise ertesi gün 
ancak ikindi üzeri avdet edebilmiş 
li. 

Zavallı Yüzbaşı! sayuız dağlar 
dan, derelerden, orman ve vadiler· 
1.len dolaşr.:\ış; P;Clır·n döı t bir tara· 

Yüzbaşı Nedim, bu yorgunlu· 
ğun acısını çıkarmak, çekilen zah· 
metin intikamım almak için ola· 
cak ki, "Baklaciyef" i gömdürmek 
için açtırdığı mezarı, ";zumundan 
biraz çokça derin kazdırmıştı. 

Artık Drama baştan başa bu 
vak'a ile meşgul oluyordu. Bere· 
ket versin. işin asıl can alacak tara 
fını kimse bilmiyordu. Eğer bu gü· 
rültü palırdl arasında, jandarma 
dairesinin içinde bir de adam öldü· 
rüldüğünü, millet haber almış ol· 
saydı, binbaşı da, yüzbaşı da, mü· 
!azim de, hatta hiç bir suçu olma· 
dığı halde mutaaarrıf ta okkanın 
al tına gidebilirdi. Bunun içindir 
ki, "Baklaciyef" in gömüldüğünü 
haber aldığı zaman "Kemik kıran" 
rahat bir nefes alınış ve derhal ya· 
tağa girip deliksiz bir uyku çekmif 
ti. 

Fakat Hüseyin Muhittin Beye 
bugünlerde rahat etmemek galiba 
mukaddt-rdi. Çünkü bu uykudan u· 
yarur uyanmaz ıız l:alsın kan beyni 
ne vuracP ktı. 

Bnkomz ne olmuştu? 

-..... -- . 

Hasip, Sel&.nikte jandarma ya· 
zılmış, üç aene evvel Drama tabu· 
runa gönderilmişti. Kıyafeti temiz 
ve düzgün, kendisi terbiyeli bir a
damdı. Hüseyin Muhittin Bey bir 
tefti' ean~mda onu görmüş; son· 
r" bır vesıle ile güvercin weraklısr 
olduğunu da öğrenince, delıal yanı 
nra almış,tı. işte o gün, bugün Ha· 
sip Muhittin Beyin evinde oturu· 
yordu. 

Binbaşının bahçesi, Drama .,. 
rafından Deli Mahmut Beyin (3) 
bahçesine bititikti. Kemik kıran gi 
bi onun da bazı şeylere pek merakı 
vardı. Faraza arabanın iyisini ve 
köpeiı:in cinsini gördü mü. hazret 
biterdi. 

Muhitti Beyin evindeki mutfa· 
r ın arlra tarafında onun muazzam 
bir arabalığı varclı ki; burası son 

Mahmut Beyle (4) binbatının 
arasında bitmez tükenmez bir mü· 
nazaa vardı. Deli Mahmut Bey na 
sıl kızmaz ve münazaa etmezdi ki; 
"Kemik kıran" m güvercinleri lan 
rının gUnü arabalığmı damıda lü· 
neyorlar ve zaman zaman arabalı· 
ğın içine girerek kupalann, fay· 
tonlann o canmı ipek döşemeleri 
üzerine pisliyorlardı. 

lşte bu. sinirli k?.m~~'.. k~lıpsız 
siyah fesinın uzun puskulunu salla 
ya sallaya, sabah sab;'-h damlamış· 
tı. Binbaırmn zevcesı Zeynep Ha· 
nım (5) pencereden bakıp la onun 
bahçeye girdiğini görünce; 

- Evvah .. yandık!· diye bağ1T 
mııtı · Kimbilir gıene arabalıkta 
neler oldu? 

Ve hemen binbaşı uyandml
mıştı. Mahmut Bey ne kadar asabi 
ise, o nisbette de tatlı ve celebi bir 
adamdı. Sırtında acele ile geçiril· 
mit bir rop dö.-ınbr, çıplak ayakla 
rındaki pandoflalan sürüye ıürüye 
taılığa inen Muhittin Beyi göün· 
ce derhal teminat verdi: 

- Kom,u ! içine bir şey gel· 
meıin, bu sabah kavgaya niyetli 
değilim. 

- Ya neye geldin Mahmut 8.? 

brrşey anlayamamıştı: 

- Hayrola Aretlik.. · diye ho 
murdandı · Nereye gidiyoruz böy 
le?. 

- Bize gideceğiz .. 
- Niçin? 
- Sana birtey göstereceğim. 

(Devamı var) 

(1) Dramanın ortaaından geç 
sellerin yataiı. 

(2) Hıriatiyan malıalle.i 

(3) Bu lakap çok akıllı olduğu 
çin kendisine talıılmlfltr. 

( 4) Birkaç aene e1111el uelat etm · 
tir. 

(6) lstanbulda, emlcilr sahibidir. 
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JSA/\1'A Fikirler ve insanlar 

Aleminde ------ - --"~::~:.··.:.o•:! .. '11:.ı~..:l•l ~ -.-...•.: Üç şair 
Salih Zeki, e~rinde~ zi~a~e, j in Homiroı tercümelerine etti· 

N - Sizce mimari nedir? 
B - Bir paradcıka •• 
N - Bir paradokı mu? .. Na 

ııl? 

"Son zabit amıfında Sultan Ha
midin rükubuna mahıuı Sultaniye 
semiainin kamaralannı tamir ve 
telvin o:neaeleai çıkmıttı. Kamara
lardaki organ •e resimlerin erbabı 
tarafından t~r edilme•İ icap edi 
:rordu. Bahriye Nezaretinin binler 
ce li_ra ıarfile Avrupadan uıtalar 
celbı mukarrardi. Benim evvelce 
Sultaııiyenin akaanu muhtelifNİ· 
ne vukufunı olduğu gibi eaikai me 
ra~l~ onun resimlerini, organlan· 
il! ıyıc~ tetkik elmit, ıureti tenimi 
nı de .ofreıunlıtim. Nihayet re•İm 
~u~~lmıinin te~viki, mektep müdü 
~nll:" nezarete tavıiye ve ihtan 
uzenne beni Sultaniye kamarala· 
rmııı tunir va telvinine memur et
~ler. Burada aylarca bütün kudre 
timle, bütün atkı aanatimle çalıt
biınu aöyliyebilirim. Lakin bu U• 

zun, yorucu meaainin mükafatı il 
tifat yerine hffesatıma bir dar 
bei inki ... r indirmekten ibaret kal
dı." 

diğim bir zat - muallim olacak 
bir zat - bunu nakkatlığmım mü 
k&fatr addederek beni hedefi ia
tihkan addediyordu. Her neden•e 
- gençlik sevkile olacak - bana 
atfolunan bu liyakataizlik nıhumu 
bir hicviyei ta katsüz teairile tazip 
ediyordu. Arkama giydiğim elbise 
nüma:ritki rane bezledilen saıla
kai mürüvvetle yeti ştirilmiş bir ök 
ıüzliik barnninnetinl tahmil ediyor 
caıına ona her nazarın atfı tem.et .. 
lükünü görüyor. &ıkılıyordum. Ar
tık izzeti nef•İm kınlnuya batla
mıt, heveıim zeh irlenmiye yüztut
muıtu. Hele m uhitimin muallimi 
tika:rete icbar huıusundak! teıvik 
!erini dinlemek vicdanımın bir ac
zi mutlakaya esir olduğunu •nla
mak yeiı veriyordu. 

Bütün dünyada aan'at, yenilik 
ateıleri, nöbetler i içinde yanmak
ta, muhay'.•crülukul bir humma ile 
sayıklamaktadır. Bu tezahürler 
dar, kıaa göriiılülerin •andığı gibi 
bir hezeyan değildir. Belki yeni 
cemiyette beliren mulak temayiil
lerin tatlı bir rüya görüıüdür. 
"Paul Cezanne" ın telikki ve zih· 
niyeti!~ baslryan "Picasso ve 
Bragvi, Jua.; Grio" in kübizmi 
o:: Lhote, La Freıaay«'"., Derain> in 
modem k1isizmi «Matiase:. in li .. 
rizmi «Marc Cha gall> ın mistisiz
mi, leger'in abstrait tekniği ve da 
ha bir çoklannın meıaiıi zannedil 
diğine daha çok şuurludur. Cemi
yetin arzulannı, iıteklerini derin .. 
den derine yoklayan sınayan gü
zeli iyiyi arayan çok hm;rn, asabi 
bir ihtilalin nabız ateıini niye din
lememelidir. Sarsak paytak yürüyü,. 
lü resim ıan'atine,mekteplerimizd•ki 
Yüksek luıldrnm kartpoetalları zevki 
nin ., ... tutulduğu rcaim tedrisatına 
sağlam bir çeki düzen verebile
cek, :ramuk •e çarpık zevkleri 
dofnıltacak me•ihi kerameti biz 
gençlerden bekliyoruz. Türk 
remıinin iıtenileni vermediğine &ız 
!anılıyor. Bu kıymetleri yerinde 
kullanmalı bilmemenin huıranı· 
dır. Dünküler ele bugiinkülera 
kartı daima mt!f'um bir "Ugoliıı• 
iıtehuı ve hırsı vardır. Genç neı· 
le bütün bir itimadı tam bir ina· 
nıtla kendimizi vermedikçe, kendi 
mizi bırakmadıkça beklemek va· 
hi bir tevekküldür. ilk bedii he
yecanı, ıan'at terbiye ve gÖrl'ii.eÜ· 
nü mekteplerden alacak olan bu
ııünün çocuğu iyi yetiftirilmeyor 
o bir kartpoıtal zadedir. Onun i
çindir ki zevkine süven olmaz. Bir 
çifte minareler, yakutiyeleri ( *) 
yaratan san'at ululannm bugünkü 
çocuklarında görülen sıf istidat· 
lar fena bir terbiye ve tedrisin ta
bii bir sonu de iildir de nedir? 
Muhakkak ki deaen de cModele 
Styli•er OOformer, Volume• Ü 
renkte sıcak, soluk armoniye Lo
caliıer'yl kompoziıyonda DispO· 
·~~ion .ve. hatta s.ökle ıtıfı minya
türlermıı::ıden, çınilerimizden tez
hip itlerimizden, mlınarinıi:ııd~n al 
mıt kaynağı güzel ean'atların meb 
d~lerinde ~raıtırmıı olaay~ık bu
ııunkü §Unf ve dalalete Jilpek
ten kurtulmuş olacaktık. Bir Pri
mitif kelimeııinin yanlıt tefairi, a
cemilik, becerikaizlik kal'fılıfı •· 
lmmasr zevkimizi 1600-1700 ta
rihleri Hollanda peyizajiıUeri mu
kallitlerinin kucağına atmı9tır. 
Zemini nikotin fiziri, miifterl çe
teleıile lrirlenmi4 beyaa badanalı 
bir kahve duvannda estump wı ka 
rakalem ile Mea'udiye veya Fatih 
diritnotunun reemi yanında deli 
bir fırtınanın balta sörmeı:ni§ bir 
ormanda tehenürünü göıteren 
Ruyıdel bozuntuıu buna bir ita

Bir karie 
Cevap 

şahsı?dan bahaedılen bır taırdır. ği itirazlara pek kapılmıt olacak 
Edebıyatla meıgul olanlar arasın- ki Yunanı'•ta • b·· h-·- · ı·h ·ı· . . . n m u""'-" ı a \•e ı a .. 
da onu tanmııyan ;rok gıbıdır; helerinden onlara Latinlerin koy-

B - Mimarın iki ıahaiyet! 
vardır: biri, yapıcı, kalfa ,ahıı 
Yeti; öteki ıanatki.r. zevk ada· 
ını t•hsiyeti. iki şahıiyetin ~ab~ 
ati biribirine zıttır. Halbuki mı 
ıııar iki zrttııırı bir i.henk çdca· 
ran, ikiyi bire çeviren ada~dır. 

N - O halde büyük muııar 

kiındir sizce? . ile-
B - Büyük mi:nıar tarıh~ • 

rin anladığı gibi heın tdmikı;ih b 
heın de ince :zıeVkli, Ylll?a nı .. 
lu bir insan değildir. Bır. v~ bü 
tün olan yaratma kudretıdir. 

N - Misal? •. 
B - Mi11al??. Eıki Yunanlı 

lar daha doğnısu Y uoan •ana· 
tinln klasik devri .. lıte XV ve 
X.Vl'mcı aırmı Türk mimarla· 
rı ... Bunlar da bina Yapıcı ile 
kıymet saçıcıyı, u•ta tle tairi a· 
yırmak mümkün değildir. Yük 
ıek bir mimariyi fiziık kanunla 
nna hem boyun eğen hem de 
karş• gelen garip bir hamleden 
doğar. Dediğim gibi, mimari 
bir paradokstur .. 

N - Gotik sanatini büyük 
bir mimari sanati olarak kabul 
etmez misiniz? 

B - Nasd etmem? ... Gotik 
idi.sik cinsten olmıyan, fakat, 
kendi cinsinden, tek, orijinal, 
bir yaradılıştrr. 

N- Onda da tezatları i.hen· 
ge kalbe tmek muvaffak.yeti 
var mıdır? 

B - Yok mu? Notre • Dame 
de Paris icinde kalfa ile artiı· ' . 
tin kaynaştığı bütün bir yara· 
dılıştır. Bu sa,nat ekleme bir 
İcat de/!ildir; oluşu neba.ti bir 
ıııevcudun olu tuna benzer. Ora 
da her şey tek tohumdan çık
llıış ve h ep birden büyümüt gi
hid' r. B u bir çeşit ve çok mistik 
tenebbüt hadisesidir. 

N - Eskiler hakkında ne dü 
liinürıünüz? 

B - Mesele. Mıaırlrlar •.• On 
l11r mimar insanlann babası ol· 
du!ar, mimarlık dehasını ilk de 
fa meydana çıkaranlar M11ırlı· 
lardır. 

N - Fakat bize &öre çok es 
kidirler. değil mi? .. 

B - Renai .. ance ile on do
kuzuncu asırdan da.ha eald de
ğil; çünkü inıa.nlığm tarihinde 
üç büyük mimarlrk tecrübeaf 
vardır: Mısır, Yunan ve Türk. 

N - Güzel, faka.t neden Mr
•ır bize ılaha yakın? 

B - Şunun içim. Bee;on ar
ıııe tekniği ve deınokruı kafa· 
•ıyla zamanımız mimariyi en i· 
Ti anlıyan bir zamandır. Hal~ 
iti Mıaır bu anla.yııı:o ilk cevhe
l'İni tatımak.tadır. Mııır sanati 
1'i r süs ve yüz sa.nati delil, bir 
~r·vde ve iç san'atidlr. 

N - Yeni Türk miınarfarı 
hakkında ne dütünüyonmıuz? 

B - Çok iyi .,eyler dü ünü· 
)' "M' " t orum. ımar mecınuaam· 

da mantığım yayan bu yeailer 
ll:ıimar İllsanlığmı en iyi anla· 
Yanlardır. Kayıtsız ve fartaız· 
~ Avrupalrdırlar. Millt nıotif 
ll:ıaJıalli zevk diye e.erl~ 
::kibine mantık kanthrnuyor 

N - Peki, millt aıiaıut nıe 
ıefesj ne olacak? 

.. B - San'atklrm kafunıda 
0Yle bir fey yoktur; olama. 
~a. San'atkir yalnız icadeder. 

Ha ... n Rıza Bey hikayenin bu 
noktumcla biraz durdu. Gözlerini, 
ufUI etmi4 bir sençlitiıı .Uli ufuk· 
lan içine kanşan hayalleri an· 
yanlara mahıuı bir oabiti:ret ile 
Meriç Tadilerine atfetnıittl. Va o 
... ni:reler içinde kimbilir neler dü· 
tiinmüttü?. Ent, kimbilir, ruhu· 
nun teeı&Ür bulutlan ne timfekler 
ne retlerle onu UftlDJf
tı. Kirpiklerinin uçlarında ıu
kuta müheyya küçük katreler! 
mendilinin temaaı nermin.ine İçİ· 
reNk mühtez Ye aheıte derviıi 
bir ifade ile devam etti: 

"- Jnaanlann devrei ıebabı, 
devrei itiliaıdır. Ekaer gencin da
marlannda cevelan eden hunu fa. 
aliyet birtakım küreyvatı aerbea
tiyi muhtevidir. Tabiatin bah,et• 
tifi bir istidat ile yiikaelmek iıti
yenleri İnsafeızca teçhile kallat 
mak, İzzeti nefialerini kırmak, 
gayretlerini zehirlemek, iıtikbal
lerini hançerlemekten baıka bir 
teY defildir. San'at bir a9ktır. Ta
biatin :raktığı manevi bir aleti aön 
dürmek, gayrimümkündür. San' 
at llfln vüıali namev'ut bir aıktrr. 
Gerünen ve yetitilmiyen bir serap
dır. Ah! o aerapl .. 

Sultaniyenin tamiratı, telvinab 
hitam bulduktan sonra Bahriye 
Nazm Pasanm maruzatı takdiri
yeai beni inektepten nef'etimden 
evvel terfiime aebep olmuftu. F a· 
kat kltke bu terfi çıkacağına bi
raz mükifatı maddiye ile cebiınl 
&'Unırlandıraaydnn. Evet, i.tiyen 
hizmeti aakeriyeme mükifaten kol
larımı dolduracak müzehhep terit 
lerin mebadii iftihan olan bir 
hattı simin ile mül&zim olmuıtum. 
Halbuki beniın bu terfiiın maddi
yat noktai nazanndan hiçti. Bir 
kaç ay sonra zabit olacaktım. Fa-

Yet fikri artık, motif. mahalli 
renk, tarihi anane fikri deiii· 
dir. Pierre Loti'nin çınarlı, gü 
ven:inli, pabuçlu Türk'çülüğü 
ıeçmite kanth. Bugünkü Türle 
ler bir millet oldukhınndan me 
~---. , 
uentyet aiLeai.ııin bir ferdi, in-
sanlık vücudünün bir uzvudur
lar. 

~ - B\manla beraber Türle 
aaıı ~tkirııun eaerinde Türk 
çctnıal 01acalrtır değil mi? 

B - Elbet olııad.;· fakat bu 
olut bedir · ' • icadın evveline yerle 
~ bir madde deti.J bedii 
ıcaclm neticesinde 'bel' 
bir~~· Vaktiyle ıöyledif: 
•e biç. b_ft- zaman ela anlatılırna· 
dıtı 11bı, mesela milli nıuıiki. 
"ATftlll& ıan'at telmitine ka· 
yrtıız ve taıtaızca vikıf ol 
ve Tiirkten bqka bir tey ol: 
yan san'atklr ruhunun nıeyda· 
na ç*ardığı esrarlı heyecan. 

dır." 
N - Yarınki Türle zevkinin 

ne olabileceğini ıoraalar ne ce 
va.p verin iniz? 

"Artık •on dütüncelerim hi .. i
mi, fikrimi büabütün defiıtirdi. 
Ben, madem ki rütpe:re, nitana a· 
tık defildim. Madem ki hayatımın 
hakkı tasarrufu kendime ait ol· 
mak şart.ile aanatln perestitkin i
diın. O halde riitpeye, nİf&Da bat· 
lı ya9ıyan bir muhitte ne itbıt 
var, diyordum. Velhlaıl azizhn ka 
rumdakl ldlreyYab sunır zeh!rl-· 
meden, lalbnndakl zlndegil meoal 
yi daha ba,ka tee11ürlerle öldür. 
meden ihti:rar do&tumun dellletile 
•ata.ıumdan, latı'lı:balimden uzak· 
lllftnn. Evet, kuru ikballere, neti
cesl:ıı aaltanatlara tapmıt bir bed
meıtil ahlaki içinde yiizen muhit-
ten adeta firar ettim. On iki sena 
kadar uzak ufuklann, batka sema 
lann, ecnebi tehirlerin -.utu ka
bulünde çalıpnakla temadi eden 
hayatım, Romanm, Floranoanm, 
Napolrnln atölyelerinde geçti. Son 
ıenelerde Mmra &eyahat ederek 
lte,ln çöllerini, pürşilr guruptan· 
nı etüt ettiın. lftlrakımdan on iki 
Mne aonra ailevi bir mecburiyet• 
le •atannna avdet ettim. 

"Zaman tahsonda az çok ka
nunu tahavviilünü gÖatermiı, ilkin 
fikrim, hiesim değitmemitti. Beni 
esran haba seti ketfedilmit bir 
müttehim ııfatile Kaptan Paşanın 
huzuruna çıkardıklan zaman me
mulümün hilifmda himaye ve •• 
babet sördüm. P- riitpemin 
iadeıini, terfi •e tefe,.,.ü:siimli de
ruhte ediyordu. Fakat benim la• 
dei riltpeden, ha.zinei milletten ko 
panlacak taltiften uzak bir ha· 
yat, MNİz bir hayatı meaiye ihti· 
ya~ •• meftuniyetiıni açık ve aer 
best bir H ... nla itirafımdır ki o 
zamandanberi bu auretle yatamak 
lığımı temin etti." 

Haıan Rıza Bey, htirriyete, hllr 
riyeti vicdana lfık olarak dofmut 
bir &anatklrdı. Bahriye meılefi· 
nin son sınıfmdan zabit çıkacafı 
eınada kflmal noktaarndan rücu• 
u söze aldırarak ebeoveyn oübu
netinden mahrum, dostlar mu
hitinden uzak diyarlara atılma.sı, 
Sultan Hamldin fonna11nı çıkara• 
rak amele · gömlefini tercih edltl 
aanat atkının bir genç ruhundalrl 
hakiki ve ciddi ate9lne büyük bir 
miaaldir. Vicdanmda kiıneeye 
karıı bir uktel intikam ta,nnıyan 
bu cezbeli aanatkln ıehit edn. 
meden bir g\ln evvel haıtaneda 
gönnüttüm. O ırün, on üç mart 
yevmi meı'umu •ababı idi. Ben 
de ha.sta, bitap bir halde,.diın. 
Bombardıman gürültülerinin ıld· 
detinden ha.sta yataklanndan fır. 
lamıt zabitlerle merdlvenba9mda. 
ki büyük pencerenin önüne toplan 
mıt bir tatkmlık içinde karşmıız· 
da çahrdıyan, ölüm aaçan teraı>
nel bulutlanna bakıyorduk. Rıza 
Bey merdivenleri çıkarak yanımı• 
za geldi. Kalenin aeri ihtizarmda 
bir kefeni mlltame,,,,iç sibi fell· 
keti sukutu illn ed- beyaz bay. 
rafı bize gl!ıtererek ailamı:ra bllf 
ladı. Bu be:raz teıliın bayrafmr 
sörmek onu çok aflatnut, sözü
nün önünde •efat eden bir yan 
cana, aırutunda inll:re inliye tea
limi ruh eden bir valideye dökll
len sözya,lanndan daha muhrik, 
daha acı yatlar döktürmü9tü. 

Sukutun ilk seceıi müdürü bu. 
lundufu mektebinin ha•tanuİn· 

ed
den a:rrılmama.sını doıtları ıoraJ' 

erek aöyledikleri halde Karaa. f !-çtaki atölyesine giditl eminim 
1 eserlerini kurtarmak kay1f1>

Sun~an milte•ellit bir hata idi. 
ene erce söznuru dökerek pliim 
:r~ile TÜcuda getirdiği bu 

il gibi meaeleleri çıkaran bis 
leriz. Türk Ocaklannda -ıe 
l'apan gene bizler olclUkl .. 

N - Demek ki ıb milb 1ıir 
llıirııart olabileceğini kabul et· 
llıiyorıunuz. 

B - Şqanm, içtimai meııele 
lerde "evvelinden gönııe" yolc:
tur. Yalnız "görme" vardır. 
Daha buıünıfen ıörillebilen 
bir feJ': Y annki Türk zevki A., 
rupalı bir millet ile rene Avnı 
pa.h bir millet araamdaki zevk 
farlandan fazla olmaz; 

N - Bu da bir anlayıı anr 
~· her halde kolayca kabul e 
dilecek cinaten değil. 

B - Güç veya kolay; anlamı 
ya niyetiniz var mı?. 

h .". Padrçalar, bu nadide e•ladı 
115ı:ratı iltınan · J • ı d 

çiğnendlilni b'I çı~ en atın a 
ylrcl k im k ı e bıle uzaktan ..,. 

1 
a. • onu hiç tilphuiz 

•ran ~~~~ı,d, kimaeyl dlnlelme-
mıı, o umu ıı,ündllrm1ml 
çeceii yollarda s:rec:; 
cinayet levhalannı taL-ttu b'l 

• 'tiH ,.. r ıe 

.. B - Kabul ecliyonan; çün
~ nıillet diye kabul ettiğim 
b. §eniyet vardır; zm, dil ıi-

1 b' • ı· h onun ır .1a ıı cıev-
erleridir. Y alruz kabul 

etıned· - . b. 1 
"ar· M~m fır kü an ayıı 
t\a. • • ımarın te ek · r potası· 

1 .hır "dose" gibi katmak iı· 
eıııfen millilik unsuru! .. Mili;. 

N - Neden olmaım? 
B - O halde her ,eyden _. 

Yel. daftlna. kartı bir le'rgİ beıı 
leym olmaz mı? Çünkü akim 
yolu kalpten geçer. 

• ~ -. Anlaıılmıyan bir teY ae 
vtlU' mı derıiniz? ! 

B - Sevilmiyen hir ıey de 
ımlqılmaz derim! .• 

İaınail Hakkı 

ettınn~1 ıı. • ~.~"•Bey 0 ak 
pm ao yesıne gılm09 •e bir daba 
avdet ebnemlttl: 

Sukutun ..,.. meoaip aafhalarm 
dan birer hadekal zlnıh meaabe
oinde kalmıt lralila bedbahtiyan 
içinde çilei naıibimizi ikmal için 
Sofyaya eeTkolunuyorduk. O ııiln 
bir Bulgar reıaamı caddenin bir 
köıeıine yerle9tirdiği fÖvaleılnln 
önünden kalkmıf, bizi aeyrediyor 
ve belki ileride vücuda getirecefi 
ı .. v~ai z~ferin kafile! mafhlbinini 
fikrıne bır dnema haaaai tespiti iJe 
zaptedivordu. Ben o dakikada 

fakat gerek muhtelıf mecmualar- dugu" isimle b h d ' h ıı· b 
d b·ıh / 'h d'd k a ae ıyor, a a un 

a, ı ~aa ctı a ~ çı an man lan fransızcadaki talaffuzlan ile 
zumelerı, gerek kitaplan çok oku:ror. itte Persefone ı · 
k . · d ikk · · lb tm · onun e m· 0 San'at eseri ; hiuin mi, zek&.. ımsenın atını ce e eınıt· d e Peraefon oluyor · h Ib k" b .. 

nın mı mahsulüdür ?" ! ir. Sal'.h Ze~i'nŞn büyük bir J~· nun Türk talaffuzu'iıeao~~n~ 
Ezeli sanat münaka~larının ·~ oldu gunu ~ddıa edecek degı· fı:ansızca ''PersCphone" un ahen

halledemediği, a•ırlann bir türlü lım; fakat dogrusu, onun bu ka- gı de kalmıyor. Yunanlılardan 
hükmünü veremediği bir sualin dar unutulma11 da bir haksızlık· b.~heederken onların isiınlerini, 
imtihanına çekilmek ve kestirme tır. turkçenin ahengi de dütünülerek 
bir cevapla işin içinden çıkıver- 1 Gerek iki üç ıene evvel çıkan mümkün oldufu kadar asılların~ 
mek kolay ve basit it değil. P!"rse/on'unu (1), gerek daha ye- yakın bir surette talaffuz etmeli. 

Adem evladının bitmez, tüken n~ bastırdığı Aaya şarkıları'nı (2) dir; Fransızların kendi dillerinin 
mez hi& kaynağından ezeli naıibi- hır karıştırma~, .. bu tairin hiç ol- ve kültürlerinin icabatını dütüne. 
ni alan &an'at, da.ima inıan zeka- mazoa çok buyuk mevzular ta• rek Yunan ilahlarını, kahraman
sından doğmuştur. Eğer böyle ol- •~vvur ed!"':"k bugünkü tairlerimi- lannı, mütefekkirlerini Racine'in, 
mae.aydı insiyaklarına, ihtirasları- zın e~~erıa~n~~ aynldığmı gör.. Voltaire'in verdiii iıimlerle an• 
na eıir olan san'atkann işini aıa· ~~k ıçın ~afıdır. Salih Zeki bü- makta haklan olabilir, fakat bi· 
biye koğuılarmda hezeyan halin- yuk, kevnı, ana efaanelere &tık ol- zim onlara uymamıza hiç bir tü. 
deki d ahilerin marifetlerinden a· muş, onlan tekrar anlatmak isti- zum yoktur. 
yırt etmek güçle~irdi. Jnıiyakları· yen bi~ ~irdir. lşt~ Perae~on'u, it- Bu noktaları kaydettikten son· 
nm izinde yÜrÜyen ve hi&lerinin te yenı kıtabmdakı Elma 11. ra, Perselorr'un bugün okunmaı • 
dizginlerini zaptedemiyen zayıf in Gökler ilahı Zevı ile denizler nı en çok arzu ettiğim lr.itaplar: 
andır. Hiı ve hilkat san'atkarı ilahı Poıeidon'un kardeşi Hadeı'e dan biri oldu"'nu itiraf edebili. 
bileğinden yakalıyarak alabildiği- baba11 Hronoo'tan kalan mülkün rim. Çünkü Salih Zeki'nin mı•ra· 
ne aürükler. e.? fe~a ~a~eı, Ah~t .düt'!'Üf" !arının, hazan pürüzlü ve abenk. 

İnsan makine&inin his benzini, tür; hiç bır _ ililıe, inç bir mmfa siz o~alanna rağmen, Yunan mi
mantrk ta direkaiyonudur. Eğer ona varmaga, onunla yaf&Dlafa tologıuını, tairlerini okumak he
aan'atki.r bu direkıiyonla bol ih- razı olmaz. Fakat bir gün Hadea, ve&ini vereceğini zannediyonım 
tiraslarma aklın emrettiği i&tika- hü~ı:;!tiği zulmet diya"!ndan Asya fC1rlrıları'nda da yine eski 
meti. vermezse mağluptur, san'at yeryuzun~ çıkar, bereket ıliheol efsaneler, Yunan ilahlan var; fa
eaerı yara tamaz. Keza ma.nhğın ~emeter'1n, o esnada arkadaştan kat sair bunlarm arasına bizim za 
hendesesinden a rtakalan ve me- ıle çayırda oyıuyan kızı Kore'yi ten bilrliğimiz efeaneler de var. 
... felere yalnız keekin konturu ile kaçınr. Demeter kızmm haıretine Uzun Elma manzumesi, kitabı _ 
hudut ~zen mezürlü eser de, san' dayanamaz, onu ele geçiremezse MukaddM'le Homiroı de.atanların· 
at e&en sayılamaz. bütün dünyayı kurutacağını aöy- dan alnınıq "image" lann terkibi-

Jneanda hiı ile mantık ezeli ler. Onun bu i~i pek alil yapabi- ne çalrfıyor. Fakat Salih Zeki bu 
lı;avga.sını bitirmemittir. Şuurile in leoeğini bilen Zeva de endisere dü ıefer her günkü hayattan, kendi 
sıyaklannın müvazeneaini bulabi- ıer . Fak a t Hades'i büsbütün be- aevinç ve kederlerinden de bah•e· 
len inaan, mükemmel inoandır. ka r bırakmak ta doğru değildir. diyor. Bu manz.,melerden bir ta
Şu halde s:ın'atkô.rda bu müvaze.. Bunun için Kore'nin her sene: se• nesi, "iğde dalları", bir mııram· 
neyi mutlak aramalıyız. kiz ay (yahut üç mevsim ana11 i- da ckafurdan eller• garibeıi bu 

Gerçi insan zeki.ar megafeleri le, dört ay (yahut bir mevsim) da lunma.sına rafmen, çok botuma 
kıoaltınıştır. Bet eri hayatın kıoalı- kocaaı ile yafamaoına karar ve- gitti. 1 
ğından doğan endişe , ıan'at eseri- rilir. Hadeı'e vardıktan sonra Ko- Fakat Salih Zeki kolay kafiye. 
ni komprime halinde vermek ız· re'nin iami Peraefone olur. Mito· den, vezin veya kafiye batın için 
brannı mınldanır, "Sa n'at enfüsi, logia müfeHirleri bu efsanenin geldikleri pek belli olan keli:nel r' 
deruni bir Alemin akıidir0 iddiaaı senenin büyük b ir kımıında görü.. den hiç kacmınıyor. lıte Aaya şar
karıonızda dikilir. Faka t bunda n l~n, fakat hiç olma~aa b ir mev- kılan'nm ilk beyti: 
bunlara rağmen san'atte •amimi son or.tadar;ı kaybolan çiçekleri, "Bıon gecela geçirdim Asya • 
olmak, liübalilik kuvvet değildir. çemeru, yeşılliği temsil ettiğini aöy bahçelerinde, - Daldan dala sa- ı 

San'ati, ne aun'i ve kozmopolit !erler. Salih Zeki'nin Perae/on'u nlan goncalann yerinde." 
miear odalarının aeviye&inde, ne Yunanlılann bu güzel efeaneıini Bu beyit ineanı iıter iıtemez . 
de •amimi birer müeıoeae olan der anlatan uzun bir manzume, bir güldürüyor. Salih Zekr !Öyle mıo- • 
heder hizmetçi odalan ite ia ve go.. "poema" dır. ralar da yazryal": ''Sm ele benim 
fan kokan mutfaklann hizasında Yalnız Salih Zeki, eıki Yunan- kadar kederlmdindi." 
tutaınaz!mız. Hü laaa aziz kariim ! hlan çok sevmesine rağmen, kla- Fakat böyle beyitlere, mısra- ı 
"San'atk&r'' eıerinde hiı ile zeki- ıik bir şair değildir. Onu celbe- lara, "Benim gönlüm" gibi tiirdeıı · 
ıım iyi akort edebilmelidir." der.. den fey, eıki Yunan efsaneleri- ziyade mizahı andıran manzume · 
ıem yeni ve kat'i bir ..,y söyle- nin özünden ziyade kimi kahhar, lere rafmen kitabı hemen kapa
memekle beraber ıizi cevapsız da kimi babRcl\n iJlhlarla nimfalann maym, çünkü hazan iki aahn ara· 
bırakmıt olmuyorum sanıron. teıkil ettiği "pittoreoque" manza- 11ndan hakiki bir ıiir kokuıu du-

Elif NACI radır. Afroditi'ye de, hazan tnh, yuluveri:ror. 
hazan dertli nimfalara da "nivaz" Retat Feyzl'nin Matbaa'da alı- ı 
lar ithaf ettiği halde akıl ilaheıi ıam'ı da (3) henüz oazmı iyice, 
Atena'yı pek hatırlamıyor. Bunun akordedeınernı, lıir talrin kitabıdır,. 
içindir ki tasvirleri, en iyi zaman• Reşat Feyzi aadece kendinden, • 
larmda bile, Fid;u•m heykellerini bahtından, gönlüne alqamlann, 
değil, nihayet XVIU inci asır Fran secelerin verdifi hüzGnden bab
arz "eatampe" larmı hatırlatıyor. ıediyor. Daha sençtlr, biç tüphe. 

Onar mısra 
Ve Mete 

rettir. Batka bir yerde Kara Ah. Yaşar Nabinin "Kahraman. 
metle Kurt derelinin bln1>irlerine lar'' mı okuyan kari, (Onar mısra) 
el ense etmit. kapqımafa mühıı:r- ı larm kartısında ıairin yep yeni bir 
ya krıbetli kabadayı: fotoirafınıı capheıini ketfeımi, oluyor. "Kah· 
bakan lot bir akfam efeei içinde ramanlar" mda atka. eııfüıi duy
Hollanda deflrmenleri bir Hobbe. ııulara pek az yer veren ,.ir, o
ma'yı andırır. Melaike girmez kor nar mıaralannı yalnız kalbini. kal 
kuıile evine auret ...ııml ookmayaıı binin bu zaman zaman :raz gün. 
kaba sofulann gözlerinin önünde !erinde bir tadırvandan akan ıu 
ebrulu bir zemin Gzerlnde (ZaU.. ıribi ılık, bir akıam kadar taze ve 
min ril,ıai iltbalini bir ah lteaer _ hayat nuıgu ile dolu, aclalarm 
Manil nzlt olanın rultmı Allah çamlar altında ezilmif keçi yola
keaer) ı-haalla birlikte duran ni- rı gibi ivicaçlı fakat tatlı seıle
ce bayağılafDIJf Potter, Cuyp'leN rini dinleyerek yazmq. Bize atet
ra.st goellrnir. Bu reıimlerle aan'at çinin tarkm, Arabacının f&l'kıll 
aaaletini soyauzlufa, neaneti •an' gibi birı1ıirinden ayn iki llıımi hep 
ate, zeklarnı hamakate, tekniii- •:rai heyec:an,hep ayni samimiyetle 
ni bir hiçe indinnif kartpoıtallar anlatan tiirlerin :ranmda onar mııra 
la da muzır bir mikrop teksiri göı on elmaıtan yapılmq wı metin ol 
tennittir. Sana't tarihine vukufu. dutu kadar zarif bir lieanla dizil
mu:ı Rembrand Del•""'İx Ma- mit parlak serdanlddan hatırla. 
tiue'ln minyatürler ileminin pera.. tıyor. Acaba Kahramanlardaki Ya 
pektUıiıı bahçelerinde ne derin pr Nabi onar mıaralardaki Ya· 
bir iatifrakla dolaıtıklarından bi- pr Nabiden bllıbütlln baıka bir 
zi biç mi hiç haberdar etmemlt- varlık mıdır? Buna ben menft bir 
tir. Graplı büyük ... n'atki.rlara eevap verecefim.Benca biri ötekiıi
ıarkm ııülüstanlannda hakikt aan nin temadi&inden batka bir te:r de
at :nıhir olur, tecelli eclerlı:en, fildir. Kahramanlar içtimai bir 
ıarkh mürebbilerin bailanmı, ba. potada eriyen asıl hlılerdl. Onar 
ıireti bir teviye ... n•at terbiyeei di mıerada ise Ya.ar Nabi kendi kal 
ye :raYnllanmızın körpe Parmak· binin ıüzseçinden geçiyor. Bu iki 
lannı mü&tekreh kopyalarla incit- eseri biribirine bağla:ran benzeyİf
miş. bedii Tİcdanlarmm afzma 
giden bu itle onları yormuı uaan
dırmıtdır. Bu türlü yetitmlt. yeti
ten ve yetifeCllk olan kartpoıtal 
tiryakiler keyfine meclGp nesil ile 
:reni aan'atkir ara.sına tabiatile .. 
:sa ve ıatırabm aletten çizsiai si"' 

Salih Zeki, bugünkil Franaız ıiz ki zaman seçtikçe o da tlİlin, • 
münekkitlerinin,Le conte de Li&le' eadece -w •e gönlll itleri ile i 

leri mevzularından ziyade tahaa
ıilı ve ifade tarzlarmda aramak IA· 
zım. Her iki kitapta da v...,.. Na
biyi vakur, ••il bir çerçeve içinde 
görüyoruz. Liaan her iki kitapta 
da en temiz, en ahenktar bir te· 
kilde kendilifinden akıp gidl:ror 
ve anlayoruz ki Yatar Nabi tür
lerini kafıda yumadan içinde 
0 kompoze0 eden ve mıaralarına 
en muktedir ha:rat kabiliyetlerini 
kendi içinden nellıeden bir 
pir ... Mıaralarmc!a pliıtik aan'at
lara verilen yerin azlıfını daha 
seyyal ve daha telkini bir ıan'at, 
muıild, iphanu kıvrak bir llaanla ifa. 
de edilen fikirler ,,. rıete11 
bir samimiyet tamamlıyor. 

Mete' de Y aıar Nabinin içtimai 
cephesini bütün derinlik ,,. seniıliği 
le, bütün samimiyet ,,. kuılretile 
yine buluyoruz. "Mete" dünün ta• 
rihi kiıveoi içincla yapyan bugil. 
nün tarihidir. Bu aad- lıir 
Türk maaab ılefil bir Tilrlr
lük an'aneaicllr, bir Türklük 
ruhudur. Cenk elmeıini kanını 
d~~eaini, hakanına, bqbufuna.. 
reıame candan baflanma11nı bilen 
Türk, ıililuıu aevdifi kadar aapa.
nrna çekicine, önüne da merbut. 
tur. O harbederken ıulhü öldür
mek yıkmak mecburiyetinde kal
dığı zıunan ela yapmak,hayat v«
meği diifünür. Metede :ralnız bun
lan en temhı ,,. en tllrli bir liaan· 
la sönnekle kalmıyonu. Onda Me 
te gibi kendi aaadetinl, milletinin 
saadetine feda eden, :ııaferle bap 
dömne:ren, :rurdunu medeni va 
mamur bir yurt haline koymak ia
teyeil bir rela, .,,. bö:rle bir relae 
!Ayık Türlr kadınmm ruhJ aaaletini 
de bütün parlaklıfile buluyoruz. 

yazılmadıfmr anlıyacaktır. Fakat 
~imdi her genç ııı1>i onun da bu . 
hataya dütmeal Ye ilk tlir tecrüı.e.: ' 
!erini ıırf kendini alakadar ad-

1 
me""1llarla yapmaaı daha hayı:rlı4_ 
dır. O aennayeyi ttlkettlfi samaa , 
gözlerini harice çevlımefe, ora· 
dan mevzular aramafa mecbur o.; 
lur; fakat o zamana kadar ahen-. 
glnl bulmıq, ıı ... nmı dllzeltmlt o
lur. Matbaada a.\,..,.., acemillld .. ·~ 
rine rafmen bir ta1r hab.ır Yerl·l 
yor. itte bunu te:rft edecek bir "-1. 
yltı l• 

"Koı:aman bir al sfM ffolıan:}l 
ca omzuma,-Te ~- tlayo. ' 
nm alııamın plıliJbtl.• ı· 

Mehmet Nurettin Be:rin (4) ' 
Bot Soatl-.1 .. alnia kapafmda bir 
reıim Tar: bir aalu1, birinin daDa.1'. 
n :r•re kadar inen Od afaç, d-iz 1 

yapraklann araunda ay; bGtlln' 
bunlann ü:ıermde hülya ılbl, ad•j" 
ta beliniz bir aaat. Bir "tür'' ha· 1• ....... '1 ,,. 

Mehmet Nurettin S..,, manzumf 
defil, menaur yazıyor. Yazdıkları' • 
da "remıin söıterdifi manada .. 
Battan bata fU "tairana" denileJ 
tarz. Mehmet Nurettin Ba:rin hiç ı 
ıüphaaiz doinı, kuaunuıı bir liaaJ· 
nr •ar: kelimelerle o:rnuynr, Ek·"" 
aeri:ra. onda bir hakim bili Yar 1 

Fakat bütün bu edebiyat, a:r dal) 
lar, atk bana ölil ıellyor. B~a-• ' 
mı, böyle ya:ııılann bir tadı oldu- 0 • 
fonu bilirimı bir zaman aeve"' 11 

diıtı. Şimdi o tat bana pek ba:rıl·'; 
tıcr bir teY sibl geli:ror; bir dam ıı 
lacık hini haya.ilerle, ılizel keliJ• • 
melerle aüıliyen tiirler, mansuni'l 
da. olaa, menanr da olaa, beni ~ ı 
ınryor, Manzum olunea hl~ olmaz • 
aa ahense kapdıycınıa. Menanr ılit' 
ni:ra yarar? En milkemmellnde bl i, 
le inaan bir yanın kalıaıılılı hl(' 
görüyor. Fakat bö:rla yazılanr 
meftunlan çokı Mehmet Nnrettİ1 d• 
Bey onlara bu kitalıı n. bit ' 

nıhumda çözillmüt bir uktei hü..
ranm gözlerimden dökülen katr.. 
lerile bu klrvani eaareti takip .,.. 
diyor ve hem Haoan Rıza Beyi dil. 
tünüyordum. Ve tüphe etıni:ror 
dum ki o da ayni dakikada Kara
afaçtakl llfİ:ranmda altı aaırlık 
bir mazi! muhtetemin ufulil nau. 
yakkatine bedbaht bir nlkil,. acılı
lı bir 9ahlt olarak kaldığı için •l· 
lıyordu. Fakat bilmiyordum ,,. na 
bilecektim. Ha.san Rıza S..,, ın. 
aanlıfa, İnaanlyete gizli •e kanlı 
b!r intikam bealiyen mahlGkatı re
zılenin hilcumu kifiranesine ufra 
Mlf, eserleri :rlnninci aıır heli.gıl. 
lan tarafından parçalanmıı ve 
kendiıi ıehlt edilmitti. 

Re1111am 
J\(. SAMI 

mittir. Halbuki A vrupada aan' a.t· 
lıAna laalkla anlapna.smda, becla. 
atle mücadelesinde müzeler, şah
ıi, umumi sergiler bilhaesa da.imi 
galeriler, ... :rııuz neıriyat 

0

yardmı
cı kuvvetlerdir. Bizim müzeleri· 
mizae kut uçmaz kervan seçmez 
uğrafıdır. Dünkiller ve reaiın mu· 
aUimi diye geçineni.. affoluıımu 
bir unutganlrkla böyle bir lüzumu 
bize hiaaettirm .... iıler ve itiyadı 
vermemitlerdir. Anadolu:ra :r••at 
yavaı se11izce seçenler arkalan· 
nı Türk inkılabını bağrına baaan 
Anadolu dağlanna venniılerdir. 
Şimdiden mekteplerde kartpoıtaJ 
aaltanatile lk çarpıfJDAlar bllfla. 
mıttrr. Mu•affalnyetin çok :rakı
nındayı:ıı: Gençlifin dağdan dafa. 
çarpa çarpa büyiiyerek kunetle
nen aralan aa:rha.smda unutulma
malıdır ki aan'atin bGyiik iıtikl&J 
harbi aaklıdır. 

Erzurum: EŞREF 

(•) Erzıınımda liri .nefla Türk 
şaiıe9Cıi 

Ankara Ga:si terbiye entitüailn. 
de Metenln g~ muallimi., tar. 
fmdan :rapdan Pl'OY!Wnda bulun
dum. Bütün sözlerde buldufuın 
atet, bütün -!erde bulduğum &• 

henk, bana Mete'nin :ralnı:s y •tar 
Nabinin kuYVetli kalemi tarafm
d.an yazılan fakat bütün Türk kal 
bınde duyulmut. Yeretmİf bir duy
ıru, milli bir deıtan olduğu hiı•ini 
verdi. 

Ne mutlu tairinel .. 
Sabri ESAT 

ziyafet ,,.....q oluyor. 

Nurullah ATA 

(I) Sühulet Kütüphanai, biri• 
cilt, 94 •ayıla. 

(2) 1 cilt, 144 aayıla, 15 lnırUf i 
(3) 1 cilt, 60 aayıla, 30 kuru;t ' 
( 4) inkılap kütüphanesi, I cilt 

63 aayıfa, 26 .\arUf. 
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f'.raklılar 
:i.azi'yi 
ekliyor 

tarfye'den geçen 
Irak Hariciye 

aazınnın beyanah 
penıttan bilôıriliyorı Irak bariO. 
nazın Abdülkadir R"!it B. bu,.... 
ıclmiftir. MÜfal'ÜnileJh kendiai

ı1öriifea bir pzeteciy• Türkiy&-
..-Jı: müruueb.b haklnnda p ı.e,... 

tta bulaıımuıtan 
X _Irak ile TiirldY9 sumclald 

...; münuebet çok dootane Ye -
midir. Yalanda bir d• tic:aret
ı!eai aktecleceiiz. iki dnletln lllÜt 
ti< hududu üzerinde uaylf YBZİye 
çok mükemmeldir. Büyük Reial 
mbur Gazi Hz. nln Irak aeyabatı 
kkmdald haberlere ıelince ı ma.
nclur lı:i Kral Feyaal Hz. ıeçen .. 
erde Gazi H.z. ııi Ankara' da ziya-

~ .., etmitıi. O aman Gazi Hz. nia 
d • bu ziyareti iade lıuyu<acaldan 

1?lenmitti. Fakat ba ıdyııretin -
ewit Yulm lıulaaıiı henii.a mailim 

. il ı'tildir. Ancek turuı mulıaldaıktır 
a _Iralı: milleti Türk milletı..l ...:at 

halia lamqturan Büyük Ku-
ndan Gazi Hs. nln tetriflsinl .. 
1 ı..n.mu. t--' ~ 

z." 
ı.H_. Ahdüllı:adlr &.y &.lr -,ı. 

d in dilqünlüiünd.a ı.ı....ı.ı
ı 0ı..... cı-lttlr lıh 

> ' - TGrkiTe h6lr0sa gl 4- ...._ 
"ıtl doetluk " •mim!Jtll t.ı.lerl, 

a. lılı uaylfinln bTftt ı..l-emde 

cmrw. bir &mil olaıut•·· 

~ lrollıtı 
D-1 

e~elinin 
;ifumruğu 
·ı 

er)ğer bir deliyi yere 
v &ıleı serdi, öldürdü 

eıYli Bakırköy Emrazı aaabi:re ha .. 
ufilnıeıinde bir vak'a olmuttur. Meh 

1 ~h imıindeki deli ile Murat .re· 
• ~izlda kavın çıkııu9br. 
a Mehmet Murada bir yumnık 

e Ynnut, Murat ta yere diişmiit v. 
eı•· 'mdan ;raralanarak ölmüttür. 

ıs•k. Bacağı kırıldı 
ını Küçükpazarda hamal Azia ar

ı! a l çuvalı taıırken çuval a;rafma 
o Qınüş, •i bacafı lunlınqtır. 

ahı Hırsız 
al b e ı Samatyada Mm. Artubi dün 
'aldıam misafirlikt• iken evine hır· 
< _ gİnnit duvardaki 20 lirabk ha· 
c _ k-lclaki beı lira:rı &fll'1lllf-

. 'Yur.ıardeıinln ölümüne 
t 

0
;eç. ıebep oldu 

tlı lrK Kuruçefllled• M.,.arlık aoıu.. 
ıkflftıda Haaan Efendinin oflu iki ya 

'ı n 1ek'!aki Fikret, bir 791ındaki kar 
1 e • ıi Sezaiyi ituek, oda ortaaıada 

or r•r len içinde bulanan aıcaJc suya 
nf sfiirmiifütr. Çoeuk bqlllllmlf v• 
~! tanede ölmilftür. 

ı ııaJı:ı 

A i~i'ütün ış· çileri 
e eırorı 

k reli .. emiyeti 
ek·"' 

ra etf:Jin zabıtaca kapısı 
~~ üsı mühirlendi 
B r • - Tütün lıçileri Cemi:reti idare 
kt iv -~eti hakkmda :yapılmakta olan 

::: -wikat dün :reai bir tekle l"İrmif -- Dün Ticaret Müdürlüi ü cemi· 
az M miirakiplerinclen bir zatla za· 

-. memurlan cemiyet merkezine 
n 1...-.k kapıyı temhir etmiftir. 

rd 

Bu sureti• emniyetin meaaisine 
111yet 'Verilmit olmaktadır. 
Diler taraftan cemi;ret iılerin
:rolauzluia aebep olanlar hak· 

ra ıda Cemi:retler Mürakabe Heye 
n hkikatma d.vam etmektedir. 

j Es tahkikat en luaa bir zamanda 
ne ııal edilecek .. zannalbnda ııö

.Y Fenler müdd9İwnwniliie verile. 
ırı • tir. 

n urer a --------
''l' üfit Necdet Rey 

' n gar czunen ,elırimizde bulunan lk
e atlı Vrkiıleti Denia Ticaret tubeal 

u gı ürü Mufit Necdet B. Ankaraya 
[kem 9lınittir. 

ibb lya 'da bir cnıua
n ~ b luk davası . 
ih p!,>i f>:oMA, 4. A. A. - Parlatelıi -

ğ n nik ID"ktebinde müzakere mual
. · nd igi eden profeueur Eydoux il• 

ı:ıı • Lllr n kiıtibi Bennelond'un c:aaaıluk 
er K' yüzünden nmbak.....,Jeri bu aa-

. ce lha fevkalade a..ahkanede ııa.ıa. 
an r. 

· rir!z dia makamı, professr.vr Ey. 
• fen •le katibini ltalyan hududuna 

fi~ 
1 •n ı 7.1 harita• r alıp bamıış olmak-

~\ t bi il etmiıtir. 
h\ nJ a ık Yunan kıralı-
or [!I' J' ld 
8 ıştı ame ıyat y pı ı 

A ORA, 4. A. A. - Sahık Yu-
n~ l kralı Ceorge, Londra klinikle-

len birinde _,.c!iıitten ameliyat 
tur S..bık in-alın aıhbati iyidir. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Celil 8. in 
Nazilli'de 
Nutku 

(Baıı l inci ıabifed•) 

Nazillide kurulmaaı kuan mllna
aebetile ıükran bialeriııi aaınimi
;retle ifade ettiler. Fırka binası· 
nm içinden tafan keıi( bir kütle 
halinde toplanan Nazillililer yurt 
larmda kurulacak büyÜk devlet 
fabrik•ımın verditl ümit ve ne~ 
içinde idiler. lkbaat vekili halk 
mümeuillerinin t.,.ekkürlerine fll 
ıuretle mukabele etti: 

- Ark•datlar; 1930 aeneıin. 
de hrkamıza menaup difer muh· 
terem meb'uı ukadıı,lula birlik
te buraya gelmiştik. Sizlerle göril 
türken bana Halk fırkaaı prosra· 
mmdaki devletçiliğin ne oldufunu 
sormuştunuz. Ben de şu cevabı ver 
mlatim ı Fırkamızm devletçilik ı ... 
IAkkial, tfthd faaliyetleri lmba ... 
len btlll ıömıü, vata ... 
da,larm huaud meaaiaine meydan 
ve lmlıln btralmuyan bOtlln latlh 
aal valllal•nru devlet eline alan 
bir llrtı-di alatmn detndir. Bill· 
lı:lt -1eketin-lzfn iman için ze11 
ıinlepeıl çn, bUtiln v•tanda,la· 
nn m-alnl t..,,;k " leıhll ede
ce~z. Yalnız banlann blriblrinl 
takip ebnel....ın. mlnl olacafız Y• 
bunlann ba .. ramryaeai"r •e mem 
leketimlz için zanıri olan mühlm 
llmaadl fıetebbüılerinde d.,,,let 
bluat yapacaktır. Meaell memle 
ketlmb:de bol pamuk yetlılyor. V• 
aaitl -kllye mt!Ycuttur, enerii Ya 
artalan Yardır. Darada büyilk bir 
pamuklu menmeat fabrikaaı kunı 
labilir fakat bunu ne ıiz .,. ne de 
meml~kette diler huıuıt teşekkül 
)..,. yapabilmeye muktedir delil· 
dir. itte bu mühim te9ebbüall dev 
let ba,aT"&caktrr. S!zler bö!I." ~ir 
devletçillfin aleyhınde mmnız? 
Anlamalı lıterim? itte arkadaşlar 
bugün Nazilli Halk fırka11 proı· 
rammdaki devletçllijtin lecelliıine 
bizzat tahit oluyor. Bu meı'ut le· 
aadüften dolayı çok bahtİyamn. 
Yalnn turasmı arzederim ~i işle
rimizde phıf tavaa.aut Te teıır m.
zuu bahis bile olmar. Nazilli en 
uygun .-oraiti haiz oldufundan 
dolayı büyÜk bir talihe mazhar ol 
mu.tur Ye bundan dolayı intihap 
edilmiştir. Teşebbüı ise cümhuriye 
tlndir. Şükran borcmnuzu eda et• 
mek l•tİyoraak, büyÜk cümhuri:re 
te ezeli sadAkat ve bütün mevcu• 
divetimi..,le baJlanalım. 

Ekspr..•in derhal hareket etmek 
mecburiyetinde bulunmaaı bizleri 
bu canlı ve özlü muhitten çok ça• 
buk avn-dı. Dinar iıtasvonunda 
&,vekil Paşa Hazretlerinin lapar 
ta'fl aaat on albda tetrif buyur
duklarını ö'lrendik ...., otobilde I• 
parlaya yollandık. Akşam beledi 
yede zlvafet :ve geceliyin aıkeri 
mahfelde balo verildi. Batvekil 
Paı• Hazretleri belediyenin verdi 
il zivafette lıparta ve lıpartalıla 
n alakadar eden muhtelif me-nu 
lar hakkında görüştiller. Bugün 
Darülfünun ..., vükaek tahıil ha;ra 
tmda bulunan Ispartalı gençlerin 
adedini öğrenmek iıtediler. Veri
len izahattan Jıparta ıençlifinin 
yülcaek t•hsile rağbet &"Öıterdiitl 
anlatılıyordu . Bu aabah iplik fab 
n1ı:aamm bütiln teaiaatı tetkik edil 
di. Bu müeueıenin halıcılığımızm 
inl<itafına büyük faydaaı dokun
duğu ıtliphesizdir. Gene ayni fab
rika dahili.,de lspartadaki yerli 
eanaviin mamu1ltını tethir eden 
aergide büvük bir al.ika ile ge,,il· 
di. Başnkil P~a Hazretleri her 
nevi mamU1 efya hakında uzun u
zadıya izahat a1dılar ve aaat on 
bir buçukta Afyona müteveccihen 
hareket ettı1er. 

Kec:iborludakl kükürt madeni 
ni tetkı"ke l!'iden lktıaat Vekili B. 
de kendilerine Baladiz iatuyonu• 
na kadar refakat etti. Burü" kü· 
kürt madeninin vaziveti ve t~par· 
ta güly11iieılıiı ile al8kadar olun• 
caktır. Jlctısat vekili Be:r gülyağı 
müsta h•illerini öl leden 1<>nra u• 
mumi bir içtimaa davet ettiler. 

onlga(/cılık ve halıcılık 
etrafında bir haıblhal 

ISPARTA, 4. A. A. - Ba,vekil 
lamel Paıa Hazretleri, busün aaat 
J ı; da tehrimize gelınitlerdir. Pa. 
f& Hazretl•ri, Vali, mebuılar, fır
ka ve belediye reiılerile heyetleri 
tarafından Bordur'da karpl&DIDlf 
lardır. 

Bordur'dan halkın tezahürab 
.raamda seçilmiştir. lıpartaya ka
dar yol üzerinde nahiye Ye ~öy
lerden gelen binlerce halk_, muta
rünile;rhi milli luyafetlenle ve 
cirit o;rnayuak karpladıl•r. 

Şehir methalinde onbinlerce 
halk tarafından Yaşa avazeleri İ· 
le istikbal edildi. ikametine tah
ıis olunan fırka binaoına ka d a r 
yaya olarak geldiler, ve her taraf· 
ta şiddetle alluşlandılu. 

lımet Pata tehirde bir ezinti 
yaptıktan ıonra Isparta hakkında 
çok iyi bir intiba edinliklerini aö:r
lediler . 

Pa,a Hazretleri, gül ya&cıhk "" 
halıcılık hakkındll uzun basbihal
ler yapblar, Gece b ir fener alayı 
müşarünileyhin ikftmetgihı önün
de tezahüratta bulunmuştur. Bir 
muallim lıpartalılamı taıdııı hia
lerini heyecanlı bir natuklar zet-

. . 
~ ,,.. ~ . . . ~ ' ,,, 

İstanbulda 
Hapishane 

(Bat• 1 inci aahifede). 
aane)..,. ihti:racımız oldufu aok· 
taımda ittifak olmuıtnr. 

Bu ciheti naz an diklı:a te alan 
hükilmet yeni bapiaaneler in...,, 
mevcut hapiaanelerin de 11lahı için 
Adli:re Vekaletine 1.000.000 lira
lık tahıiaat vermiştir. 

Adliye Vekileti bu bir milyon 
liralık tah•İsabn 500 bin liraaı ile 
Garbi Anadoluda ugari 2000 
mahkGm iatiap edecek bir hapİla• 
ne yaptıracaktır. Agl•bl ihtimal 
Bileeı1rte yapılacak olan bu haplaa
ne biltün mahkilmlan çalııtıra- -
cak lmal.ithanelerl, ıu Ye haYa ter 
tibatmı afır haplı. hapiı cezalan
na maluuı daireleri ve aıhhl ve u
ri teraiti ihthra edecektir. 

Adli:r- V eklletl bir de yeni ha· 
pisaneler nlzamııameıl hazırla
maktadtr. Bu nizamname 300 
maddellktir .. yakında Vekı1ler 
Heyetine tevdi edilecektir. 

Yeni yapılacak haplaan• il• 
tadil ...., nlah edilecek hapiaan ... 
!enle bu nizamname -zan dik
kate almacalctn. 

Bir mlly- llruun 500 bin llra11 
da mew:at haplaanelerlmlzln ala• 
lu ye tadlline aarfedilece'ktlr. 

Yeni aarf ,,. aıhhf haplaanede 
yalnnı azaa mGddetll h.plı mah
lrdmlan bulunacaktır. lılah edi
lecek h•pisaneler m.,..nmd• ı .. 
tanbul hapisanesi de Yardır. 

lçeriılnde 7..800 mahkilm bulu
nan bu hepi .. ne Bizans de....lnden 
kalmış e•kl bir ceza mOeueaesldir. 

Bu köhne haniaanenin rmdan• 
lftn ılmdi lmalathaneJe tahvil ... 
dilml, bulunmaktadtr. Fakat 
m .. hk(lmlann ikametlerine tahsia 
edilen ln•ımlar da maaleaef ilca. 
met edilebilecek bir halde delil
dir. 

Yeni haploane Bileclkte yapıl. 
dıfı takdirde buradaki mahkGm· 
!ardan bir lnammm ol1lva nakil 
ve t~klfane bln,.smm bir kı...,ı· 
nm h ıı. p1"""e ittihaz f"di1me<11İ ihtl
"'"I dahilind,.if:r. Ma"m"fib 60· 
70 bin lira 8"rfile l etenbulda veni 
bir h ııt plaan,.. İnşaat vevıt.hut 15-20 
bin lira ı-ı"r(ile mevc•ıt h1tpİsane
nin mah1'Uınlara mah•u• lnsımla· 
rmın 11lahı da muhtemeldir. 

Abdülhab 
Himitle 
Baş başa 

(Bap 1 md •ahlfede) 

refika.o,... bakarak hafifçe gilliim
di: 
" Oraıhl aalcii allçehren.in ibr&tlll bilirt tt 

Söz bİT anlık bilmem ne münaae
betle dönüp c!olqıp ölüm bahıine 
...,ıdl 

Himlt, derin dmn içini çekerek 
anlattı: 

-- Gençlerin cenazesine giderken 
ldeta utanıyonıın. Perıemlıe günil 
Necmedclin Molla Beyin 33 )'&ftnda
ki ıenç oflu Hayreddin Beyia cerı>
zesinde de böyle oldum. 

Sandnn ki herkea: 
- Şu ihtiyara t.k. .. diye beni 'lııi

r!birlerine göaterecekler... Biz du
rurken böyle ıençler mi &itmeli • 
fendim? 

Abdülhak Hamit, Tevfılı Fikret i
çin yapılao ihtifalden bü;rük bir 
..-ınaniyet duydufnnu ııöyleclikten 
ıonra Florinalı Nazım Beyi batJrla,. 
dı: 

- O nerelerde bilmem, hiç ıörüıı 
müyor .. dedi. , 

- Ziyaretinize gelmiyor demek-
- Güc~nmit olacak, gelmi;ror _ 

Efendim, bir rün ;ranımda telefonla 
b9fıra b9fıra konutmuı ıinirime do
kundu: 

- Suı ..• , yeter artılı 1 diye aö:r
lendim. 

Bun.• canı ııkıldı: 

Gazi Hz. 
(Baıı t lad ıalıifede) 

mirden hareket bu:rurmuılu'Clır. 
Reiaicümhur Hazretleri aaat 15 

te u,.ı. iata;ronundan &"eçmiJ!er· 
dir. Kadın, erkek, mektepli binler 
ce halk ellerinde ba:rraklula ;.. 
laıyonu doldunnuıtur. 

Gazi Hazretleri halkm fevka· 
iade seırinçli, heyecanlı tezahürab 
kar111mda trenlerinden inerek kar 
ııcılarm ellerini sıkııuılardır. Mek 
teplilerin ve halkın önlerinden ıre
çerek hatırlannı aormuılardır. 
Herkes :rata Bil;rük Gazi di:re ba
ftnyor, içten gelen bir eotkun· 
lukla inkılapçı Tiirk büyfitfinü al 
kıılıyorlardı. 

Tren beı on dakika kaldıktan 
aonra ayni aamlmi tezahürat ara· 
ımda AfyonkarahU.ra hareket 
etti. 

Afyon Valhi Gazi Hazretleri
ni u, .. k'tan karpladı. 

((lJglUler demlrgolu 
lıltJgorlar 

AFYON 4 (A.A.) - Batvekil 
lanet Pllf& Hazretleri busiin aaat 
17 de lapartadan Afyona ıelmit 
.. hararetle ka'lılanmıttrr• Yol 
boyuna atlılar ve sötüolerinde Ca 
Kinin .......Uni ta,11an kö:rlüler Bq 
vekili lr:a1'fılaın11lar - Paıadan 
reaıiryolu iıt....,.lerdir. 

Hanım 
Tayyareciler 

(Baf' 1 ı • .ı ..ı.ıfed•) 

9djlmektedir. ~ktebia talehe .....,_ 
cudu 16 yı bulınuttur. Hanımlar da 
tay;ratteilii• ratbet gÖıtennektedir. 
Talebeden ÜÇÜ hanımdır. 

Cuma günkU kaUt 
Cama ıünG aktllnJ GıtG, Sml 

Tenarecilik m~tebl mualimlerln. 
den Lôtfi B. bir talebe ile birlikte 
F enerbahç<> Ü•IÜnde tecrübe uçuılan 
yaparken, ıuotördc an11zm bir arıza 
olmuştur. Bun.un .~ticeai olarak ~y
:rarenin yere ındırilmeıi mecbun y ... 
ti haaıl ,.ırrıuşttw. Fakat inilen aaha 
anzalı olduğu İçin tayyare 7ere çar
parak bira:ı hasara uğramıştır. Bir 
refikimiz, tayy,.redelri iki zabn da 
:raralandıklannı ~aznuştrr. 

Vecihi B. dün krndiıile ıörüşen 
muharririınize bu husuıta demiıtir 
ki: 

_ " Mektep tayyaresile LGtfi 
B. talebeden !-irile ber zaman yapı
lan tecrÜbe uçu~Lırından birini. ya. 
parken küçük ~U: motör lnza.11 ~1-
mut yenı ;.,,nıştır. Tayyare, hafif. 
çe bir iki yerinden kınlnutbr• Yara
L yoktur. Hadise, ehemmiyetaizdir." 

Çıg mecnıuası 

Aleyhine dava 
ANKARA. 4 (Telefonla) -

Şevket Süreyya Bey, Çıt mecm!'. 
aıınm dördüncii aayııınd• aleyhın. 
de Y•Pılan neıriyattan dola:rı da
ıra açmııtır. Davaya :r•kmda «· 
za mahkemesinde baılanacaktır. 

Şirketler 
Belediyeye 
Müracaat etti 

(Baıı l iad aahlfed•) 

mekte ve mahallinde zabıt varakaa 
tutarak cuma ırünü çalııtıklarr için 
zavallı memurlan mahkemeye aevk 
etmektedirler. Sulh ceza mahkemele 
ri, buna dair ııçılmq dava doı;ralaı<
la doludur. 

Belediye memurlan timcllye kadar 
Seyriıefainle Şirketihayriye, Haliç 
vapur ıirketlerinin muhtelif iakelele 
ri için ayn a:rn dava llÇlnlflardır. 
Ôğttndifimize ıröre tramva7 tirke
tinin cuma günleri açık bulundur
mak 111ecburi;retinde eldufu bazı de
polan ela takibata uframaktan ı...... 
tulamamıttır. 

Amme hizmetini ırören müe11eade 
rin cuma gilnleri açık bulunmuı 
tabii oldufu halde memurlıınn bu 
hareketine alakadar ıirketler hiçbir 
mana ver~eclirler. 
Öğttndifimize ıÖ<"e Seyriaefaln, 

Şirketi Hayriye, Haliç iclarelerlnln 
cuma ruhaatiyeleri vardır. Ve bu 
ruhaatiyel.,. her aene tecdid edilmek
tedir. 

Beledi:r• meınarLın, lıu nıhaatl:r
ı.,.e rafmen c...- pnleri llÇlk bulu 
nan ve açılı laılınuı da e1&1en kana· 
ai bi~ mecburiyet halinde bulunan 
lakPlelen para cezuı tahmil -ı
kalkıfl!Ulkta ve ber iskele için ayn 
ruh&atiye iıtemekteclirler. 

Şirketler bu vaziyet kartı.....ı. S. 
lediye nndincle lqebbü..tta buhm
mafıo karar v....qlerdir. 

Bu ihbsasa 
Diyecek yok! 

(B•ı• 1 lad aaı.öfecle) 

diği için ııôylü:roruz ki ırümriik bu 
;ranlı,lıklarm devam edip gitm.,. 
meıi için muayene işlerini ıı1ab 
etmek ve ehil ellere vermek mec
buriyetindedir. 

Hükumet hurufat ithalini me
netti iıe, bunun ıebebi ıretin1ecek 
matrislerle hurufatın memlekette 
dökülme.ini temin etmektir. Mem• 
leketc matris te girmez, hurufat 
ta girmezse aonra ne olur? 

Mesela, kundura ithali men ... 
dilse de, kundura kalıbı ithaline 
müaaade edilse ve muayene me
munı ela eline g~en kundura ka .. 
lıbmı evirip çevirip: "Bu kundura• 
dır'' di:re iade edebilir mi? 

Yalnız biz, günırillde hiç ol· 
mazaa bundan aonr• bir Y•nlıtlı· 
im önüne ıreçmek için bir matriı 
(M) hıarfi kalıbı ile harf olarak 
(M) harf"mi yanyana koyu;roruz. 

Bu iki fAY uumda ne azim 
fark oldufunu çocuklar bile anlu. 
Fakat ırfunrük muayene memurla· 
rmm ihtıaa.alan kafi ırelmiyor. 

•. 

- Beyfendi, ben sizin pt:l'9'ti,lıi
nnızım amma, lı.izınetkarmız deli
lim ! deyip ıritti. 

Adanada beltJdlgtJ mtJzbaha11 1Je buz /abrlka•ı 

O gündcnbcri de görünmedi. Her 
:yıldönümünde hepimiz gibi ı\mrün
den bir aeneaini kaybeden büyük 
tair bana öyle geliyor ki ,...landık
.,, genç1"11İver. lhtiyarl11or fakat es 
kimiv.,... Ölümü olmayan adama 
" daha çok aeneler yqarlllWl ital
l&h ! " dedim. Gözlerinde bir lflk 
yar.da: 

- Biz yafayoruz amma :r•tata
mıyoruz._ dedi ve Gazinin resmini 
pannalile ı:österdi: 

- O yaıayor ve 1&f&hyorl 

M. SALAHADDiN 

miıtir. Pata Hazretleri bundan 
çok mütehauia olınuılar ve halkı 
birçok ıelamlamıılardır. 

BeltJdlgenln :zlgaftJtf 

Gazi ffz.Adana 
mezbahasında 

ADANA. (Milliyet) -Ca· 
zi Hazretleri Adanayı letrifle

rinde doğruca belediye mezba· 

haaını ziyaret etmitler, gördük 

leri ~tizam ve ınükemmeliyet· 
ten fevkalade ıneınnun kelank 

belediye reisi Turhan Cemal 

Beyin elini aıkal"ak tebrik et· 

- Fevkalade muvaffak ol· 
JSP ARTA. 4. A. A. - Dün ak- mu .... un~ Anıkarada bile böyle 

şam belediye t.rafından Batvekil >""" 

i smet Paşa Hazretleri , erefine bir bir mezbaha yoktur. demiıler, 
ak~m yemeği Yerilmiştir. Yemek müteakıben: 
te iktisat Vcldli Celal Be:r d e ha- • T·· k • 1 
zır bulunmuştur. Misafirler, ye. - Bınayr ur mımer an 
mekten sonra zabitan yurd undaki 1 mı yaptı?. diye sorarak aldık
baloyu ıereflrndirmi:,lerdir. lan müıbet cevap üzıeriııe de 

ı..,,et Pafa Hazretleri, b ugiin lı aynca: 
parta iplik fabrikası paviyonla· 
rmda habırlanan :yerli mallar aer• 
gisinin açılıt reamini yapıı.caktır. 

- Güzel, mükemmel, tebrik 
ederim deıni,Ieı·dir 1 

Adana BeltJdlge Reisi 
Turhan Cemal Bey 

idamı istenen kadın 
lzmlrden yazılıyor: S....ıri!iıinin 

babuı Kudur Rızayı öldünnekle 
maznun olup idamı talep edilen Mü
terref haomıın -fırcezaclaki muha· 
kemeaine devam edileli. 

Bu celaede aabık Adli:re Vekili 
Mahmut Eaat Beyin Müterref hanı
mın mGdafaaı için ıelmeıi beldeni
;rordu. Fakat Mahmut Eaat Bey gel
medi. Ayni davada Müterref Ham
ının vekili bulunan avukat Oıner 
Fuat bey ayafa kalkbı 

- Mahmut Eaat Bey rabatoızdır, 
tabip raporu vardır. Ayni zamanda 
diıva evrıılmu tetkik etmek icab&
diyor, bir haftalık bir mühlet verilme 
aini rica ederim. 

Dedi. Müşerref Hannn: 
- Obür hafta Cumarteal slJnO ol

aun, Cumarteıil dedi. iddia maka· 
mmın mütaleası aorulunca Müddeİu· 
ınumi muavini Kemal bey ayap 
kalktı: 

- Diri bu ıuretle uzablmıt ola
caktır. Müdafaaya taalluku noktamı 
dao eaaa İlibariyle talepleri muvafık 
lır. Fakat verile<:ek mühletin aon ol
ınaımı ve bir daha verilmenıeaini ta 
lep ederim. 

Heyeti bi.kime ke:rfi:reti sörü..
....ı. muhakemenin ıelecelı: hafta Per 
....,be gilnüne talikine lıarıır verdi. 

İzmir polis müdürü
niin sıhhati 

lzmirdeu bildiriliyor: Bir -
bil kazaaı netic:eaincle kolu lanlımt 
olan ve Memleket haataneeinde t. 
davi .ıtma alman Emniyet Müclilrii 
Feyzi Bey'ln uhhl ah...U ...,,.elld 
&"llne nazaran daha iyidir. 

Kolu kırıldıiı zaowndan beri çok 
atırapb aaatl.,. yqı;ran Feyzi BeJ, 
müte.ddit enjeksi7onlarm teairile 
alikônet bulınuıtur. Kol kemiği o
muz laımmdan kmlmalda beraber 
İki tarıJtan da çatlamıı vaziyettedir. 

Feyzi Bey' in tam manaoile iıtira
hatinl temin İçin ziyaretçilerle gö
rü§meaine haıtane heyeti oıbbiyeain
ce müaaade eclilmanektedir. 

Ru•lar portakal 
alıyor 

Dörtyoldan bildiriliyor: Memleke
timizin baılıca iıtihsalab portakal 
oldufu malômdur. Bu ıene havalann 
lrurak!ıiı münaıebetile beklenilen bü 
;yüklükte portakal elde edilmemit i
aede aatıı ve ıürüm fazlalıiından 
müotahsiller memnundurlar. Rus:ra
Y• portakal ıevki için lıaaabamıza 
birka giin evvel Ruı tüccarlan gel
mişlerdir. Bu aene Ruıya için :rarmı 
milyon portakal alacaklan anlaııl
mıtbr. Kasabamızda mevcut bulu
nan bizar fabrikaları ıeceli ründiiz
lü çelıtmakta ve yevmiye her hiri 
yüzlerce portakal sandıiı yetiıtir· 
mektedir. Simdiden 64 lük tabir edi· 
len bir sandık portakal 150 kuruf& 
aatılmaktadır . 

Karı•ını balta ile 
vurdu 

KIRKLAREU, 2. - Vizenin Ev
rencih köyünde 55 Y•tmda Hüıeyin, 
45 :ratmdaki kan11 Ay,eyi bo;rnun
dan bata ile vurmuttur. Yaralı hula 
hane:rc lıaldmlmııaa da ha;ratı tebJ.i.. 
kededir. Carih yakalandı. 

Meoelenin bir kadın yüziinden ol· 
duiu zannediliyor. 

lzmirde emlAk 
ıatııı 

Lrrıiıı deıı :yazılıyor: Gayri müba
dillerin iıtihkaklarma mukabil tevzi 
edilen bonolar ka'lılığı olarak Ziraat 
banka11 Ye11taıi,.te müzayedeye çı· 
kanlmıt olan 300 parça Yunanlı eı"&
lakinin timdiye kadar 80-90 kadan 
satılmlfbr. Dif.,.lerini fazla harap 
olmalan Ye kıymetlerinin ;rükıek tak 
clir edilmeleri ıribi aebepler ;yüzün
den tf•yri mübadiller aabn abnamak
tadırlRr. 

Mektum tutulan Yunanlı emlakini 
meydana çıkarmak işi ile meıgul o
lan ve gayri mübadiller cemi':~ ile 
maliye vekaleti azalarmdan mut.,.ek 
kil komisyon iki aylık meaaiıi neti
ceainde 200 kadar ınektum Yunanlı 
malını tubit etmittir. Bu emLik z;. 
raat Banka11na devredilerek gayri 
mübadiller hesabına aatılacaktır. 

Kastamonuda bir 
hırsız çetesi 

ICaıbmenuclan bildiriliyer: Oç 
dört •ydanberi gerek ş~hirde, ıerek 
köylerde 111uhtelif hırsızlıklar yapan 
ve bir türlü ele geçmiyen bir hınız 
çeteoi jandarma başçavuşu Mehmet 
Ali Ef. n.İn devamlı takibi neticeoiı>
de yataklan ile beraber yakal•nmıı, 
adliyeye tevdi eclilnıiıtir. 

Düğünde bir ölüm 
ALACA, - Hacili köyÜnden D• 

de Kargın zade Garip Bey oğlu Hü
ıeyin Gazi Bey bir düğün eanaamda 
at ko~urıırken tepeai iUtil düşmüı, 
ölmüıtür. 

Tarsu.ta üç mezar 
Tarıuatan yazılıyor: - Tarsu• 

ıun en bü;rük camii olan Ulu ca• 
~ ~~pıomm :raıwıda §ayanı 
dıkkat uç mezar vardır. Şit ve Lok 
man pe;rfamberlerle Abbuileİr
cl.~n Me'mun halifeye ait olduğu 
aoylenen bu mezarlar bizi Tarsus 
tuihi üzerinde bir parça tevekku· 
fa aevkeder. Malôm olduğu üze• 
re Şit peyfamber inaaıılarm en bü 
yük baba11 olan Adem peylambe
rin oğludur. Eğer bu mezar haki
katen Şit peyfambere ait iıe Tar· 
ıuı çok eıki bir tehir demektir. 
Ve Şit pe:riamber kavmile bura• 
da J'afaJnl§tır. 

Şehrin Fenikeliler t.ra.fından 
teais edildiği hakkındaki malıima
tı tarihi:re bu suretle çürümekte
dir. Lokman peyıamberin meze· 
nna ıelince Yunanlıların Eallpyoı 
dedikleri bu ilk hekim ve hakim 
peyııamberin de Tarausta Yata· 
mıı olmaıı muhtemeldir. Fakat 
Beni Hamiriye hükıimetini kuran 
Kahtan veya Y aktan bin Ahir ka
bileıinden Şeddadın oğlu Lokma
nın Irak ve Mıııra aefer ettiği ma
lumdur. Mezarda medfun olan J 

Lokmanın bu Lokman olma11 da 
muhtemeldir. Maamafih dini ki· 
taplar burada medfun olan Lok
manın sahibi Zebur Davut pey. 
gamber l'&manında yaşamış olaıı 
Muvahhitlerden olduğunu ;raz
m•ktadırlar. 

Me'mun halife herkeoçe ma
IUındür. Adaleti ve medeniyete 
hizmeti çot. olan Me'mun aon za· 
m1tnl11.rcla Bizans üzerine sefer et. 
mi• Ye Tarauıta Bizanaa galebe 
çalınca Bağdatta kuranm mahluk 
olduitunu tasdik etmiven Ahmet 
hanbell ve Mehmet bin Nuhu zin· 
cJrlerle bağlı Tarauaa celb< !~mit· 
ti. Me'munun 813 tarihi miladın· 
d• halife oldujtuna ve 833 te ve. 
fat ettiline ıröre Ulu camiinin e 
zaman meaeit o1arak yapılması ve 
aonradl'!ln da cami oJmasr çok muh 
temeldir. 

Karlar içinde 
iki jitÜn 

Heyreboludan yazılıyor: Her ta• 
raf karla örtülüdür, çiftçiler cevin
mekte, fakat ağıl sahipleri mütessir 
olmaktadır. Malkara cihetl•rine da
ha fazla kar düşmüştür. Malkara
dan Teı.irdağına hareket eden bir 
kam:ron yolda kara saplanmı ı, yol
cular iki gün kamyonda kalmıştır. 
Kaza karı111nda soluktan donma· 
moık Ün yolcular meyanında bulu 
nan bir lohuaa kadının yorg~nları 
kamyonun etrafımı ıarılmıt ve tesa 
düfen kamyonda bulunan bir val 
kömürle bir çuval un yo1culann ya 
kacağmı ve yiyece~ini temin etmiş · 
tir. Bu esnada Tekirdağıodan gelen 
6 kişilik bir kafile de felaketzedelere 
iltihıık etmiş, iki gün sonra Malka
radan gelen imdat sayesinde yolcu 
lar Ye kamyon kurtanlmıılardır. 

Bir adam karısını 
öldürdü 

Diyarbekirden bildiriliyor: Bura
da aile geçimaizliği yüzünden bir d 
nayet olmu,, Hacı Ali Be:r zade 
F ey:D B. refikumı tab.nca ile vura
rak öldür:nüştür. Fe:rzi B. zevceıini 
anneoinin evine gitmekten menedi
yormuı. Zevcesi bu memnui:rete rağ 
men anneainin evine gitmit, Feyzi 
B. buna muttali oluna. lıizmetçiıini 
ıönderip çağrrtmııtır. 

Fakat kadıncağız ötedenberi Fey. 
zi Beyin geçimsizliğinden §İkayetçi 
oldufu için gitmemi,, bunun üzeri
ne Feyzi Bey bizzat &"iderek karısını 
almıf, eve getirmit ve evde kavga 
etmiye başlamıtbr. Bu kavıa neti
cesinde de aaabiyetine mağlôp olan 
Feyzi Bey tabancasmı çekerek karı
nı karnından yaralamıttır. Yaralı ka 
dın haıtaneye kaldmlmıt iıe de te
davisi mümkün olamamış, ölmüıtür. 
Feyzi Bey cinayeti müteakıp kaç• 
mıştrr, aranmaktadır. 

Sıfat istasyonlarına 
aygır gönderiliyor 
ANKARA, 12. - Ziraat veki.letı 

baytar umumi müdürlüğü zootekni 
tubeıinin eaaılı i,terinden birini t~ 
kil eden sıfat faaliyeti mevıirni yak
latmllkta olduğundan şimdiden ha
zırl ı klara başlanmıştır. 

inanlı, Çifteler, Mercinwk, Uzun
;rayla, Arga, Er7urum aygır depola
nncla bulunan 150 kaıla.T damızlık ay 
sİrm muhtelif ..;ıayetlerdeki sıfat 
merkezlerine gönderilmesi için emir 
verilmit ve tertibat alınmıtlır. 

Damızık aygırlar· mmtaka ve ildi· 
me göre sıfat iıtaıyonlarma gitmit 
buluriacaklıırdır. Az damızlık aygır
dan ço!< iıtifade edilmeai için yapı· 
lan ıun'i ııfat faaliyeti de devam ede 
cektir. 

Arsa, Mercimek aygır depoları 

Tekirdağda b mcrknlttiJ(l' Uzunyaylamrı Kaynar, 
Se ze Kaftan giyen iıtaıyonlarında Kny• 

UCUZiuğu ıM"i Çorum, Çangın, Kırıchir, Es
kiıeh ir, Buna, Balıkcıir, Krrklarcli, 

TEKIRDAC - Şehrimizde ıebze 
1 
lıtanbul, lzmir , Burdur ,;l'yctlcrin• 

Ye mahTukat fiatleri çok ucuzdur. ' de ıun·i ııfat ameliyeleTi yapılacak• 
Bir dem•t plTMll 60 paraya, bir okka tır. 
lahana 50 paraya, bir turp 20 para. lstanbulda açılan kauçut. fabri
:ra, bir okka kereviz dört kuruşa aa- kasma alakadar daire tarafından bit 
blmaktadır. Bir okka lıömür 2 ku- prezervatif ıamerlanmıştır. Bunuıı 
rut, bir anoba edun 100 karuıtur. için tecrübeler yapılmaktadır. 
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lıcomıu memleketlercl3 

Suriyede 
Siyasi af 

. _.... ... ____ 

Kari melıtaplan 

Harap bir •okak 
Oakii.ı.nlıı A...-S cinrmdald 

5-1; .. p•p cacldeoi ~.-denberi ~ 
mir ,.6d ı&mıdliincleo lw-r bir 
haldeclir. ~ .Mllnin ..zvı dilı: 
loatiai .,.u..d-- Ha.,....... 

Fran•ız mıeb'u•ları
na bir müracaat 

Batı bot keçiler 
F•tlh'- Çaııi tGrbeel ...... mda yol 
~- dört ,.es lıa.ı. ai1'Ç ...... 

~anıdan Adana ıaııetele..U.. fi' 4a'. a.. ..ı.u. alt ..... alb bel ı.. 
ıılıyorı surı,.. meb'- aaıoclili ~ tahrip ebnekteclr. Bunlan. 
reiıi Fransız meb'usan m.c:liai ri- ~ -' laılıil ~ -•• 

b. el f "-d .. • - .... yasetine ır t ıra ıUu. .,........ NEŞET 

Suriye mecliainin 20 kiııun~ S L-k d I' içtlmaında cereyan eden Ye Sur.. O&a et ., çam.ar 
yeli ıiyasi mücrimlerin Yataaiatl• d 
na dönmeleri için bir affı uın-1 eryan 
ilanını temenni eyliyen müzake~ Ferikö,.Ondeld Erı•ekoa cadde-
leri bildirmit ve Fran11z m~ı.i· ııi clnrda bir p nleır apartmanlar 
nin bu arzuyu teyit eylemeıilll ~ n fabrilcalar oldaiu ~de, 0 kadu 
menni ebniştir. Adliye oe~ bozuk Ye berbattır u •• ı.rln bir -
ta<dik edilmek üzere riyaoetı."'!"'" ..: •-•-- ... ..,.. ur• ~l:_llnft....,..ı olan bu caddedeo -nura fU kanunu göndeırrDI.' • • UOUUU'I Hat 6 dıuı İtı"b.ren llJl'lele 

Hususi madd., l - 21 t,..rııu.. kolayca ifi.,. (İdemİyor. Bilhassa 
ni 932 tarihinde netredileo b~:~ lnım burası feei bir haldedir. Bura• 
mi af kanunu jandanrı~ za .'feci• - ı.:.. '--- •--' vaZJ •~ •uıt Ounazsa ıamavut ...,.dınmı,..... 
efradı tarafmdan esnaJ'' b"lu' pıfnı • • d"-'-'"' --'be• veva vazife haricinde it.le~eD t'.L

11
" ası açın Mzan .....,... .,.,. ~ 

' td r qu menizi rieıo ederim. , 
mum ceraime de Jllm• j :tlenen Feriköy karilerlmizden 
'<anunun neşrinden e...-İıaİ. :1 CEMiL 
ve umuru. askeriyeye ta•. ~ en l"i============.-.. •· 1 · • d huıu•İ bır af aatar 

1 1 
curum er ıçın e 
e>lunacaktır. RADVO 
hkenderoııda '-----

6
-'~ 

Serbest liıııan 
(SKENDERUl'.i - <!eç~n hafta 

>el riınizd !<ayrı ~eamı bır i~tiına 
;,.ktcdcn s:>ncak ıdare meclisirun 
lskcnderundan lran_a yerilecek eer 
beıt liman ~eseleıını • müzakere 
ettl~i ve 5eçılen heyetin haoa.tan 
bu ;;.,escle ~akkında teşebbüsatıl\ 
bulunınak u:ı:ere Yakında Benıt 
ve Şaf?1a_Jid~eği mutaaamf be
yin ~-jzera rıyaaetine çektiği bir 
tclgrafl".'." anla~ılınıttır. Bu tel· 
~afta toyle denılmektedirı 

Sancak idare mec:liai azalan >.n 
takya ve lakendenan belediye, ti• 
caret ve ziraat odalan reiılerinin 
ittirakile Antakyada huıu•İ bir 
içtiın:ı. akdebni,ler ve bu İçtimada 
lşkenderundan lrana verilee"k 
•e:best liman hakkında devlet ve 
i.li komioerlik nezdinde tavasa11t• 
ta bulunmak üzere müstacel bir 
hey"t r:öndenneğe karar vermlf" 
!erdir. Bu muhik ve divanm iktıS& 
diyatma nafi t•lebin teyit edile
rek bu tetebbürıatta rnlıulet göıte 
rilmeıini rica ederim!' 

Bu işe memur heyet Şaa. hare
ket ebni!tir. 

lskenderonda 
Müthit fırtına 

Jakenderundan bildirili,-orı 

Bugünkfi program 
18 • 18,45: Nihıol Hanım. 
18,45 • 20: Orkestra. 
20 • 21.30: Bedayi; muılld:re h• 
yeti. 
21,30 • 20,30: Gramofon, Ajuıı 
ve Borsa haberi, .. at ayan. 
BUOAPEŞTE, 650 m. 

19: Askeri muaiki.- Müııalıabe, 
20,35: Piyes. 22.35: Haberleır. Mü
teelnben Caz ve aalon orkestrası ve 
sican musikisi. (Paul Kalmar) . 

PRAG, 487 m. 
18.SO: Gramofon. 19,0S: Musiki

li ıılmanca neıriyat. 21,0Sı Radyo or 
keıtrası tarafından Ovorak. Debus
ıy, Boler• ve Strau11'un eserlerin
den mürekkep konser. 23,25: Ta
gıuınili ıigan mu•İkisi. 

MILANO . TORINO . CEN(). 
VA: 
19.0S: Müaahabe. 20,lOı Gramo

fon. 21: Haberler. 22: Bir oper• ve 
ya operet temsilini nakil. 

ROMA, 441 m. 
20,35: Spor haberleri. 21,SO: Leo 

Fall"in eserlttinden "DOLLAR 
PRENSESi" lıimli opereti. 

MiLLiYET PAZAR 5 
-* 

ŞUBAT 
(_ 

-- .!2&!. -

Harbiye Mektebine 
Talebe Kaydı Kabul 

Talimatnamesi •• 
Madde 1 - Harbiye mektebine aşağıdaki fUliar 

haiz Türk talebesi her ıene Milli Müdafa Vekaletince 
tenıip olunacak ihtiyaç nisbetinde kaydi kabul olunur. 

" A " tam devreli lise veya muadili olduğu Maa· 
rif Vekletince muaaddak Türk veya ecnebi mekteple, 
mezunu olmak veyahut buauıi mekteplerde veya şabi 
olarak aynı derecede tabıil gördüğünü iddia edenler 
Maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanını mu 
ftffakiyetle verdiğine dair şehadetname ibraz etmek 
ve Türk diline tam valaf bulunmak. 

" B " 17 yaşını bitirmiş ve 22 yaşına henüz ginne· 
mit olmak. 

" C " Vücudunun teşekkülatı ve 11hhati orduda ve 
her iklimde faal hizmete müsait bulunmak " emir ve 
kumandaya r.ekte verecek rekaketi lisaniyesi bulunan
lar alınmazlar.'' 

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

" E " Ailesi hic bir sui hal ve fena söhret sahibi ol
mamak. 

Madde 2 - Birinci maddedeki şartları haız olan· j 
lardan lstanbul'da bulunanlar her ıene Mart başmd 
doğrudan doğruya Harbiye Mektebi kumandanlığın 
ve Istanbul haricinde bulunanlar bulunduklan mahal 
deki en büyük Askeri kumandan veya askerlik şubes 
riyasetine en geç Temmuz nihayetinde Harbiye melde 
binde bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler. Ve 
istidalarma §U kağrt ve vesikaları bağlarlar. 

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

" B " Musaddak sıhhat ve aşı vesikal.\arı • A,ı ve. 
sikası olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen 
aşı yaptırılır.» 

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

" D " Mektebe kabul olduğu takdirde <askeri kan~- 1 
nun nizamlan ve talimatları tamamen ve aynen kabul 
ettiğini nahk velisinin ve kendisinin birer taahhütlü se· 1 
nedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çır
pınmak hastalığına müptela olmadıklarma dair talip
lerin velilerinin. taahhütnameleri ". Bu gibi hastalıklar
dan, biri ile, mektebe girmezden evvel, malul olduğu 
bilahare anlaşdan talebe mektepten çıkarılır ve o zama
na kadar o talebe için hükiimetcP. ihtiyar olunan bütün 
masraflar velisinden tazmin ettirilir." 

Lıt. Mı. Kumandanlıjı 

Sahnalma kom. lllnlan 
Askeri fabrika· 

lar ilanları 

Arife günü burada emsali ıörill· 
ınenıi, derecede müthiı bir fırtına 
hüküm aürmüttür. Şiddetli bir rüa 
garla beraber deniz de kabumıı 
ve deni:ı: kıy11ındaki yazlık k&bve 
\erin Ç1'rdaklarınr söküp ıötünniit 
tür. Bir tok evlerin ı>encere cam· 
lan kırılİruf, damlarıu kiremitleri 
uçmuttur. ''Sokon.i" İıinıli ve Anı• 
rikan bandıral.ı ~lr - Caz Yapuru la 
ke!lderiyeden ıkı yuz ton caz yük 
lü ~)arak gelirken limanda hüküm 
ÜN" ~lddetli fırtmaya Y•kalan
ımş ve şaat dokuzda vapurun &n• 

barları su l~fa ba,l~tq.. Va 
l>U• un acı acı mıdat _dudüklerine 
r"i;men liman idare11 ve"'ihi.:lik 

htanbul üçüncü icra memurlufun
dan: Paraya çevrilınaine karar ve
rilen bin adet Rörıesana, 800 Nadire, 
ve beı• yüz adet a,k peyrıımlıeri, 
lslamiyet bükümet ve siliıuniı çehre 
ler anvıınlı kitaplar 9-2-933 perfen>

be sünü aut 16 ili 16,30 ara11nda 
Anlaıra addeainde Rqit efendi fıa. 
nında ikinci katta Üb No. lu odada J 

birinci •çık arttırma suretiyle .. tı. 
bcağuıclaa talip olanlann ...ı.tı 

mu.yyaıde malıalliade buJr buluna. '------------..ı 
c:ak memuruna müracııatı.n ilin olu 
Dili', 

lataıılıul üçüncll icra memurin· 
tundan ı K.adıköyde Mı>da caddesin-

yii~ünden yardım edememif, •cea de Arifpaıa sokağında 3 No. bmıede 
uılara ait bazı kayıklar fır~ıııanrn mükim Cemile Huıııı. fethi,..,.eli Ce 
ıiddetine rağaıen vapunın ımdadı liıl Beyin latanbul ikinci noterliiin-
a l.ı.oıarak ıayfalan karaya çıkar c:e tanzim edilmlt 11 Hazinuı 1932 

nuığa muvaffak olnılltlardır. Va. 
ı>ur bnşt•n kara edilerek kuma tarih ve 6216/l 79 nunaralı bir kıta 
ıaplanm•• ve batmaktan kurt&nl. •enet mucibince zimmetinizde mat
ını§lıl'. lubu bulunan 4000 linmn maı munf 

Makedonyada altın ~.'",,;""' yoıu ile tabım lıaldunc1a vaı.; 
p talebi üzerin. tanfınaa cöa-

yunan gazeteleri son zaman; derilea icra -.ti ıoehrine mubatD" 
larda l\bkeclonya nehir v• sellerın tarafından ·ı 

Harbiye ve meıbutu bulunan 
mektepler ihtiyacı için yedi ka 
lem kıtlık aebze açık miinaka· 
aa suretile aalın alınacaktır. 
Münakaauı 8-2·933 çarıamba 
günü aaat 14.30 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı ıatmal· 
ma komiıyonunda icra kılma· 
caktır. hteldilerin ıartnameai· 
ni görmek için ıab~b aaat 9 
dan ona kadar her gün ve mü· 
nakaaaıma giriıeceklerin belli 
vaktinde komiayonla hazır bu· 
bınmalan, (434) (190) 

925 

• • • 

Zeytinburnu tapa fabri
kası dahilinde teraküm e
den kömür tozlan aleni mü 
zayede ile satılacaktır. Ta
lip olanlar tozları görmek 

üzere fabrikaya ve 27 Şu
bat 933 de açdacak müza
yedeye iştirak etmek için 
de Tophanede eski salı pa
zarında fabrikalar yollama 
smda satmalma komisyo
nuna müracaat eylemeleri. 

(464) 
de altın bulunduğu hakkında fa ı. mahal ""'""" meırubatta mez· 
haberi veriyorlar: ur de ıı..ı-c!ıiuuz n el- Yqilköy Haya mlifrezeai İ- ZAYl _ 1268 sldl ıuunerolu -

"lkıioat Milli Nezareti M•den yÖftll ~etcaı.- meçhul bu- çin bir adet aaka arabaaı pazar 
Müdürlüğü uzun müddettenberi landuiu. •0•t_eıilıneaine binaen ita- lıkla satın alınacaktır. Pazar- bacıhk ehliyetnamenıİ kaybettim. 
bu mt:aele ile metırul olmaktadır. ~ t~, ;ı .. .,.. karv nrilmiı· lığı 8-2-933 çar,amba günü aa· Yeniıi ıolmacağnncl•n zayii,. hükıail 
Hata bu lıuıus için mütehas111 Ça· tır. Tanh ılindan it.ibaren b. at 11 de T opbanede Merkez K. yoktur, Arabacı Mustaf• 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

A f,pullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek.. 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

wterse sigorta ettirilir. 

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

((er - Telefon: 
24470-79 

r-

1 

""YAK.Uf> KENAN' 
ve AHMET HAMDt' 1 
Vapurları acenUılıtıncltuı: 

lstanbul'da her Pazar re 
Perft!mbe sünlen (Tekirdaf, 
Mürefte ve Karabig•) ya alt 

mekte olan KEMAL VAPURU 
yerine bugünden itibaren aceq 
ta mızın 

S A M l npuru cidecelıtir 
Yük ve yole11 için Y omiı'te 

Soğ.,. iskele.inde 19 nume-
roya murllaal. 

Telefon t 22300 __ .. 

S.EYRISEFAIN 

ı.t..ı.aa ..,_,., Galata IClprlllıat• B. 

?382: Şobe A. Sirkeci Müürd•r u• 

~. H. Z. 3740. 

lZMIR · PiRE • iSKEN· 
DERİYE POSTAS:NA 

''I'ZMIR 7 tubat tt Salı lldı 

TRABZON POST ASI 

'Cumhuriyet, 
8 tubat çarfamba 18 de 
Galata rıhtımından. 

ZMIR - MERSiN POST AS 
1 

''Çanakkale,, 
8 ıubat çarşamba 10 da 
idare rıhtımından kalkarlar 

3 üncü kolordu 
ilAnlan 

1 Uçüncü Muhabere alayı içı 
pazarlıkla talim ve terbiye mı 
zemeııi ıatm alınacaktır. İhal 

l si 6 Şubat 933 pazartesi guni 
saat 14 tedir. Taliplerin liıleJ -
görmek üzere her gÜ'f. ve pazı 

i lığa ittirak içi.n o gün ve vakti 
1 j den evvel Fındıklı'da Kolordı 

Satınalma Komiıyonuna mi 
racaatlan. (16) (411 

9Q 

••• 
Kavak iskelesi aktarma aıı 

bannm tamiri müteahhidi taı 
fından ifa edilmediğinden mı 
teahbidi tıam ve hesabına e 

1 

mak üzere pazarlıkla tamir e 
tirilecektir. ihalesi 6 Şubat 9~ ~ 
Pazartesi günü aaat 15 ted" · 
Taliplerin ıartnameıini g 
mek üzere her gün ye pazarlıi 
ittirak için o gün Ye vaktind~ 
ev.el F mdıklıda Üçüncü K 
lordu Satmalma Komiıyonu~ 
müacaatlaı. (17) (4U

1 

••• 
Davutpa,a kıtlaımda bul 

nan 3 ncü Kolordu Topçu tal 
runa ait etü makinesi tamir ~ 

1 tirilecektir. ihalesi 6 Şubat 9; • 
Pazartesi günü saat 14.30 c\ 
dır. Taliplerin ,artnameaini r. 
mek üzere her gün Ye müo 
ıaya ittirak İçin o gün ve y .. 
tinden evvel komisyona mün 
caatlan, (18) (42 

••• •• 
K. O. istihkam tabunı ı · 

ı Çatalca Müstahkem Mevki l 
ı tihki.m bölüğü için ntm alııı · 

1 
cak fenni talim ve terbiye ı' 
zemesi 6 Şubat 933 de Paı:aj,' 

I ıi günü ıaat 15.30 da ihal ,: 
yapılacağmdan taliplerin liı : 
leri görmek üzere her gün • 

1 .. "t'k"• -· pazar ı5ma •t ıra ıçın o g 

Konya İcra Memurluğundan: 
lıonas ta mahalllnde tetkikat yap sarfuıda borcu ödemeniz Uzımcı:: ~ aatmalma komiayonunda icra ı "!!!!'!"!!'!"'!'!!IOf'!!--!!"'" ... -"'!"'!"'!!!'!!I 
ıııak u:ı: r. goııderilmiıti. Mumai- dd .. d bo kıl acak T ı· 1 I' - -·-· --------------------------leyh altın bulunan mahallerı· ve mü et ıçm .. ed rc:ıa ödemez~ m tır. a ıp erin fartna • 

kik cun .., •- · • k • • h vakitte komiayonda hazır bu· 
ve vaktinden evvel komioyO:. 
müracaatlan. (21) (45e.~ 

ı.a:zı efhM tarafından haber veri· tet ıner Y• ._..,.;., •• ya- mesını görme ıçın er gün 
len madenleri inceden inceye tet· Jıut iadei muhakeme yoliyle ait ol- ve pazarlığa gİriteceklerin bel· lunmaları (472) (460) 
kik ctnıi!ıir. duğu muhakemeden icranın aeri bı- li Yakitte komiayonda hazır bu l0.2l 

'Möoyö Çakons'm tetkikatın- rakalmasına dair bir karar cetirnıez. lunınalan. (465) (41?' • • • 
dan nhı••ldrğma gö.-.. Makedon- 968 
Ved,. birçok nehir ve sellerin ya. oeniz hakkınızda cebri icnı Y91>•1;.oıı. • • • Kuleli Aıkeri Liseai ihtiyacı 
'-klanndakl kumlar altm külçe- iı ve yine aıüddeti zarfında icra if. 

1 

için 5000 kitap ciltlendirilecek-
:~ v.e toz !tın •htiva etınektedir- tas kanunun 74 düncü maddeaine Kuleli Aakerf Liaesi için 2500 tir, Pazarlığı 11·2-933 cumarte 
..,.. tef ikan mali be)'anatbı bulunmanız çift t' 1 ki t d T Çok ..-ne en-el dahi bu kum ıre çora_p paza~ 1 a aa ın ai günü ıaat 10 a ophanede 
Türk köylüleri taMlfmdan toplan Ye bulunmazWU% tıapiale ta..yik o- alınacaktır, Pazarlıgı ll ·2·933 Merkez Kumandanlığı Satma! 
Dıakta ve hususi bir tarı:da ,.... lnnacaimız ve halüka muhalif be- ~artesi günü aaat 11 de Top ma Komisyonunda İcra kılına • 
katınu1kla altın c;:ık .. nlmaktaydı. yanatta bulursanız tıapisle cezalan- Sa.nede Merkez Kumandanlığı caktır. lateklilerin izahat alm k 
Bu köylüler kendi alatemlerile ~-.., dm'- " _,_, • --.: tebli" atmalm K • d · 1 a ._ d' h , - .. a5mız m.,,....ur ıcra -·· · • k 1 a om11yonun a ıcra için her gün ve pazar ıg" a giri!e 
<> .. ita kumdan yanın ır em hatta ,,._ -'- ı ınacakt 1 t kl'l · · h · d 
b f 1 it ka 

-kamına kaim olmak üzre...,..,.... 
1 1 

ır. ı e ı erm ıza at cekler·ın bell'ı vaktın e kom••· 
a7an daha az a • on çr nnak. a ına ·· -bıynuşlar. 1917 de Dulgar köylü. nur. h ~.ve orneğini görmek için yonda hazır bulıınmalan. 

!....; de kum yıkamak ameliy.,.ile -------------1 1~-gubnll".'e pazarlığa gİ!İtecek- (469) {416) 
alakadar olarak nispeten mühin:a 1 ~ uı e 1 vaktinde komiayonda 969 
1rı;ktarda altın ihracuıa muvaffak stanbul üçüncü icra me• hazır bulunmalan. (468) (415) • • • 
olmu~l,.rdır. murluğundan: Bir borcun 968 

"Diğer taraftan Mösyö v,.rva. teınini İstifası için mahcuz 
4 4 4 

'°"•o da Yunan Bankası tarafından . • Maltepe Askeri Lisesi ihti· 
tetkikata gönderilmişti. Mumai- ve paraya çevrilmeaı mu· yacı için 21 kalem spor malze-
t..yh rapon::nu bu yakınlarda ih- karrer muhtelüfül cins zi l' h 
~r edı:e~tir. Alınıın mr1lümata • kiymet mücevherat 8 Şu- ınesine ta ıp zu UY etmediğin· 
r:ore M<>syo Varvareso Makedon· b 

9 
• • •. . den pazarlığa konmuştur. Pa· 

~"daki .. ııınlnnn alakadn olmıya l at 33 tarıhine musadıf zarlığı 6·2·933 pazartesi günü 
eğ.,rleri olduğu kanaatindedir. çarşamba günü öğleden saat 14,30 da Tophanede Meı
((,ı:Mihyo y~~are~ Anayon ve sonra sandal Bedestanm kez Kumandanlığı Satınalma 
"r ,, havalısın• zıyaret eder k d s· · . k • Korniayonunda icra kılınac:ak-

alardaki ta tabakalarının altnı a lrIDCI açı artırma ıle 
~"'•kalanndnkilcrlc ayni evs~fı satılacağından talip olanl:a- tır. İsteklilerin şartname ve ör 
'(;;~ oldufunu bcy•n etmektcdrr. rm mahalli mezkUrd h neklerini ğörmek için sabah aa· 
,,., Yahan .. ler bazı ta'!ları muaye· . _ a azır at 9 dan Olla kadar her gün ııe 

ed ·r k hü üm ver~ceklerdir." , bıılurunaları ılan olunur. pazarlığa girişeceklerin belli 

Maltepe Askeri Liaeai için 
2 adet au arabası pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 8·2· 
933 çarşamba günü saat 10 da 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı aatmalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. lıtiyeılerirı 
nümunelerini görmek için Mal 
tepe Askeri Lisesine ve tartna• 
mesini görmek için her gün bel 
li vakitte komiıyon<la hazır bu 
lunmaları. (467) {414) 

1016 

. ,,. ,,. ıolı' 
~ 

Konya Asliye hukuk hakimliğinin 16-1-933 tarih ve 3. cü Kolordu Jot'at ;/ 
180/5 numaralı ili.mile iflasına karar verilmi§ bulunan müessesatile askerlik şulı • 
Konyanm sarı yağkup mahallesinden Sıçanlı zade Ah- leri ihtiyacı için 84,200 ı1 • 

met efendinin iflası icra ve iflas kanununun 157 inci vel, 400 zımbalı koçan, ı, 
maddesi mucibince mezkiır tarihte açılmış bulunduğun- mücellet defter ve düstıı· 
dan mümaileyhin alacaklılarile istihkak iddiasında bu- lara ait kağıt mukaVva ı;; 
lunanların alacaklarını ve istihkak iddialarını işbu ilan lık bez ve ambalaj kağıt• 
tarihi bulunan 1 Şubat 933 tarihinden itibaren bir ay rı ciheti askeriyeden veı' '. 
icinde bütün delil ve vesaiklerile birlikte Konya icra m mek suretile ve 60 cilt y , 
~urluğuna müracaatla ICayıt ettirmeleri ve müflise lama defterile düstur • 
borçlu bulunanların yine bu müddet zarfında borçları· kanunların •ırt ve köşe! ~~ 
nı bildirmeleri ve müflisin mallan her ne sıfatla olursa ne konulacak meşini ,. 
olsun ellerinde bulunduranlar varsa keza ayni müddet müteahhidine ait olmak ' 
zarfında mezkUr mallar üzerindeki hukukları mahfuz zere pazarlıkla yaphrı. 
kalmak şartile dairemize veya emrine tevdi etmeleri v caktır. ihalesi 8 Şubat 91, 
aksi harekette cezayı mesuliyeti mücip olacağı ve ala çarşamba gÜnÜ saat 11 
caklıları makbul mazeret olmadıkça ruçhan hakkmd· dir. Taliplerin nümune ı, 
mahrum bırakılacağı ve 12 Şubt 933 tarihine müsadif §artnamelerini görmek' 
pazar günü saat 10 da Konya barusunda alacaklıların zere her rriin v pazar '• 
iki içtimaı yapılacağı müflisin müşterek borçlıırile kefil- istirak için o gün ve 
}erinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin içtimada tinden evvel Fındıklı ; 
bulunmağa hakları bulunduğu ve bütün alacaklıları 3. cü Kolordu Satmal 
muayyen zamanda mezkıir mahalde bizzat ve bilvekalt Komisyonuna müraca:ı. 
hazır bulunmaları lüzumu ilin olwıur. (470) 1 rı. (20) 
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Karşı 

Yeri· 
cuz. 

allar Pazarı l 
iş 

~ 1 

GÜZEL 
lf ıınbul'da 
Bahçe kapı 

Beyoğlu'nda: 
lsıikl:ll cadde<i 

Ankara'da 
1 Çocuk Sarayı 

• caddesi 
1 Sımsun'dı 

~ 
1 

nkılır cadde<ı 

r ~~ 

Her türlü 
Çantalar, 
Cüzdanlar, 
Kemerler, 

Eldivenler. 

Buhranı kaldırmıya 
Yardım etmek maksadile 

AT E • 1 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den S aortiye kadar küçük tenvi

' rat teslsah icrasına karar vermiırJtir. 

• • 
ıyı Çocuklarınıza. 

bir istikbal 
yapmak için 

güzel bir vesile .•• 

~ ' . t 

-- lstanbul İkinci İflas me01urluğundan : --1!!! 
S. HAYIM 

lFLAS TASFiYE SATIŞI 
Beyoğlu'nda Tepelıeıı'nda Perapalaa Oteli kaJ'f'•tnclıı 'faki S. Haynn 
Efendiye ait halı ..e efyanm aatıfı 6 Şubat 933 Pazar ırününden 
baılıyarak Pazar,Salı,Çarıamba ve Cuma ıünleri olııı.ı. üımı haftada 
4 ıün ıabah ıaat 10 elan 12 ye kadar deY&Jll edec:elıtir. Satıt açık 
arttmna iledir. 

lflaı idaresi 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

1043 

Derince ah,ap travera fabrikasında bulunan iki adet En-

T 
jekte ve iki adet teshin kazanlarınıo tecridi için muktazi 

ayyare cam lifi takas kaydile ve pazarlık!a mu ayaa edilec,ktir. 
Pazarlık 15-2-933 tarihine müsadif çarıamba günü saat 

15 de Nafıa ve kiileti 1atınalma komisyonunda icra edilecek
tir. Talipler cari aeneye ait Ticaret Odası vesikası ve 450 

• 
liralık muvakkat teminatlarile şartnamede yazılı vesaiki ko
misyona tevdi edeceklerdir, 

lyangosu Talipler l:.u husustaki farto1meleri lstanbul'da Haydar-

i; paşa'da Liman f,leri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafıa Ve
kileti Levazım Müdürliiğünden liç lira mukal:.ilinde tedarik 
edebilirler. (285) 

Komprimeleri kullanınız 

KUMBARALARI 

• 
ZiRAAT IANKA/I 

Tasarruf, Dirlik 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

1f}l3 

Her Gün Biraz Para Biri tiriniz! 

1 

' 1 

-

-----------

938 

Faydalı bir ilanj • • Kıt devam 
14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

Devle t Demiryollar ı idare~i i - n arı 

oldugundaıı Ankarada Devlet Demiryolla-ılşletme umum müdürlüğünde ya-
Leıpzig 1933 ilkbahar sergısı et~ekte 1 1so adet vagon örtüsü münakasası 13.3.933 tarihinoe 

5 Mart 933 den itibaren B ko ıJ k f f 1 k H d tm 922 ey b p aca br. azla ta si iit An ara ve ay arpaşa veznelerinde 
,3 , 1 -------------------- her tilrlU tafallAt Tic~.et anes ~er liraya aablmakta olan prtnamelerde yazılıdır. (366) 

"'' · b rtıb" ı KURK :: Ziraat Vekaletinden: Leipzig ::;!!~rı e.;:~!.!::: ıyeı Mantoları idaremizde İstimal edilıniyen lüzumsuz ve (151) 
ı Mtlhendla ff. Z E C K S E R eskiai gibi kaleme bağlı olan otomobil parçalan bot çimento çu· 
• 1 Merain'de yevmiye 8 saat çalıımak ıartile gÜndE 8 Taksitte vallan, hurda bez ve çuvallar, kopye presleri, küçük kı· 

ı ·'üz balye pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümigaı- tarafından verilir. Galata'da Aben ve Mıınih Han. Telefoıa satmaktadır t'ada oksijen tüpleri, muhtelif mutfak ve ev e§yaıı ve 
eİeon cihazı tesis edilecektir. Bu cihazı ıatmeğa talip 40l63 Posta kutusu: Galata 76 · Telgraf: Zeckser lstanbul j. Beyk< saire bilınüzayede satılacaktır. 
i )uııarın diğer prtları öğrenmek üzere Ziraat Vekile- -------------------- latanbal, Müzayede 9-2-933 tarihine müsadif perıembe gÜnÜ 
~ne müracaatları ilin olunur. ( 465) 1 

1 

KUrkçO Har. saat 9 da bafhyacaktır. Talip olanların, satılık eşya hak-
J latanbul Belediyeal bAolan Tel, 2 1685 kmdaki müfredat listelerinden tedarik etmek üzere her 

r• v kA Ankara'daki gÜn Haydarpata mağazaıma müracaat edebilecekleri 
:7ı·raat e aletı·nden·. ıubemizd• t~lnaztı'llıılrtda büyUk Tiı muayyen günde müzayedeye i§tirakleri ilan olunur . 
.'~ İstanbul Beeldiyesinden: Belediye zabıta ~liıııat- w (332) 

b 1:~ Vekalet fidanhklarmda yetiştirilen köklü, aşılı namesinin 295 inci maddesi aşağıda yazılı oldugu veç- ---------- -------------------...::9:..:;3.::...3 
"klü Amerika asma çubuklarile meyve fidanları tü hile tadil olunmuştur. Alkadaranın malfunu olmak ü- !!!m-Orolog- Doktor--. l d ,n ~l ımmiş olduğundan dağıtma işine nihayet verilınit- zere ilanı keyfiyet olunur Efendim. Madde 295 Tiyatro Celal Tevfik y alova ma müdürlüğün en: 

~
' " ve sinamalarda sigara içmek ve halkı duman ve rayıha. 

e 
;.. f kulla---'- idrar ıı.n buı.lıldan Y'alovanm Samanlı köyünde ve harmanlar mevkiin· 

t F.d · ~· h kland d ed ·· ti ıile iz'ac edecek mükeyye at ve eınaalini CU&IJ.UlK 
10 

24 lir uh 15 d l k t,ı;; ı an ııtegı a a evam en muracaa ara 9· · · mıf ··t h de•~!- 00 a m ammen kıymetli O önüm ü memnudur. (4 79) ınncı s mu e aasıaı Kau• 
lctıuamele yapılamıyacaktır. Keyfiyet alakadarların ma- Sirkeci Mundiye cadd. No. 35. bir kıt'a tarlanın 19-1-933 tarihinden itibaren 20 gün 

.~18mu olmak üzere ilan olunur. (466) bb' 918 müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 13-2-933 tarihine 
. Haseki hastanesi için lüzumu olan alib tı ıye, cer- ---------- müaadif perfembe gijnü aaat 16 da ihale edileceği ilan 

n
:f. ~'""'edı•kpaca'da Jandarma rahiye ve tahliliye kapalı zarfla münakasaya konulmut- .. -•H•ı::•· •K•K-.t;•. ~·· - .. olunur. (400) 

::U ~ tur. Talip olnalar ıartname almak ve Iiateleri görmek 

~ i Satınalma Komisyonundana üzere her gÜn Levaznn Müdürlüğüne müracaat etmeli SARIZEYBEK 
1 

münalCaaaya girmek için de 565 liralık teminat makbuz OPERETiNi GÖRMELi 

924 
f Jandarma kıt'atı için on bin adet harp paketi veya mektubile teklif mektuplarını 27-2-933 pazartesi 

n ~'2-933 perşembe gÜnÜ saat 14 ten 15 e kadar pazar- giinü saat on bete kadar Daimi Encümene vermelidir-
1,. da satın almacaktır. Talipler ıeraiti görmek üzere her ler. ( 476) -0---------L-

. ~ ım ve pazarlığa iştirak için de mezkUr günün muayyen lllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!!il!ll!l!lll!!!!!!!B!!!ll r. A. K UTi E 
fi 
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ıatinde komisyona müracaatlan. (471) MlLLlYET MATBAASI Karakö,. Börekçi fmm ııruıncla ~ 
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Beyoğlu'nun yegane nezih Türk müeaseaesi 

MULEN RUJ 
Memleketimizin en yüksek saz heyeti 

ubattan itibaren fiatlar rekabet kabul etmez 
derecede tenzil edilmiştir. 
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