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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Bursa'daki Hareket Nasıl Oldu? 
• 

azı azre leri 
vekilleri 

Bursa'y 
de Anka a' 

ol ul ; Dahiliye, 
an .. Bursa 'ya gi tile •• 

• 

Memleketin bertarafında nefret ve asabiyet uyandıran hadise birf esat ocağının 
eseri tahriki midir? Dün Heyeti Vekile toplan~ı ve Bursa'da yeni tevkif at yapıldı 

Türk iyede 
kr edi işleri 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Bizde adet olmuştur: lkbsa
di mütküli.ttan, para buhranın
dan bahsedildi mi, hemen dai
ma meınleketiınizde kredi nok
aanlığı. kredi kifayetaizliti ile
ri sürülür. Hakikatte nokun o
lan ıey kredinin kendisi değil· 
dir; bu krediyi cıftp ve temin 
eden üimathr, emniyettir. Biz
de kredi nokaanmdan ziyade, 
kredi bulmak imkinmm bolhr 
ğımclan bahsetmek daha d'cığru 
olur. Vaziyeti sağlam, itleri yer 
lunda giden hangi firma ve mü 
esaese var ki kredi bulmakta 
zorluk çddyor? 

Türkiyede kredi nokaanm· 
dan bahsedenler; kısa vadeli 
kredilerle, uzun vadeli kredil .. 
rin mahiyetlerini bir sananlar
dır, mahiyetleri itibarile biribi· 
rinden büsbütün ayn olan 
hu iki nevi krediyi biribirine ka· 
l'rşbranlard'ır. Malıimdur ki kr 
la vadeli kredi; memleketin, 
azami bir mevsim, nihayet bir 
~ne zıufındaki normal iktısadi 
faaliyetinin tedviri için lazım o 
lan kredidir. itleri sağlam. ti
tari itibarlanm muhafaza et· 
bıiş olan efrat ve müea-eler; 
hakiki m11amelei ticariyelerini 
tedvir için mühtaç olduklan bu 
krediyi kolaylı~la bu!m-!<~adı.r 
!ar. Hatti iddıa edılebılır ki, 
işleri sağlam olanlar, böyle bir 
krediyi komşu memleketerde 
olduğundan daha çok ve daha 
ucuz bulabiliyorlar. K~isiz
likten şikayet edenler; ticari va 
ziyetleri bozulmuf, sermayele
rinin bir kısmını veya tamamı
nı kaybetmit olanlardır. Bu gi 
bilerin, normal bir kredi cihazın 
da istedikleri kredi~i bulama· 
malarından tabii bir netice olur 
1nu? . 

Şüphe yok ki, taraılmıt mü· 
esseıeler arasında yeniden aya 
la kalkmak ve toplanmak ka· 
biliyetinde olanlara yardım et· 
memek te doğru olmaz. Ancak 
kredi mües.eaelerinin bu gibi
lerine yapacağı yarchm; alacak 
lamn kuvvetle teminata batla· 
mak ıartile, faiz niıbetleri üze
rinden biraz tenzillt yapmak
tan, ödemek için daha müsait 
lıir zaman bırakmaktan ibaret 
olabilir. Kalkınmak istid'adm· 
da olmayanlara ise yapılacak 
yardım havaya gider. Kredi mü 
~seselerinin de nazan dikkate 
•lacağı mühim bir nokta var: 
B11fkalanru kaldıraynn derken 
kendisinin dü,memesi ... Bir a· 
damın , bir iş evinin yıkılma· 
•rodan müteessir .o.lacak bir çok 
~atanda,lar olabılır. Fakat bir 
lcredi müessesesinin sarsılma· 
smdan bütün memleket müte
~aair olur. 

Hüli.aa ·,u ki. memlekette 
kıs11 vadeliı kredi ihtiyaçlarımı· 
ı:ı temin edecek imkanlar, vası· 
talar fazlaaile mevcuttur. Hat
ta normal muameleler üzerin· 
'de bu ihtiy11ç tamamen tatmin 
tdiliyor, Bütün mesele, kredi 
l.rayanlann heaaplannda, itle
tinde, tahıslannda. itimada la· 
Yık olduklanm bu kredi mües
•ege)erine gösterebilmektedir. . "" . 

Memleketin kredi meselesi 
~evzuu bahsolurken, cari faiz 

clnııbeti ve faizcilik üzerinde de 
llrınamak olmaz. Hemen ilave 

(Devamı 8 sncı .. t.ifede) 

Bana'nın Ulu ve Yeıll camll•,lnln amamt 111Jrana,a .. • 

Hadise nasıl başladı, nasıl bitti? 
Bütün taf silitı neşrediyoruz~:.. 

Bu men/ ur hareketi yapanların lıepsi tevkif 
edildi, asıl mürettip oe müşevvikler aranıyor •• 

Müftüye ve bir sulh hakimine işten el çekti. 
rildi; hadiseden evvel Evkaf müdürüne 

gönderilen mektuplar ve ölüm tehdidi •• 
BURSA, 5 (Huıuıi muhabiri

rnllden telefonla) -Türkçe ezan 
Ye kamet aleyhinde vukua getiril
mek iatenen menfur hadise hak
kında adli tahkikat inkitaf etmek 
tedir. Hadisenin nasıl başladığını, 1 
naaıl bittiğini, kimlerin tevkif edil 
diğini ve buırünkü vaziyeti bütün 
tafailatile bildiriyorum: 

Hadlsege tehaddllm eden 
gllnlerde 

Ranıazanda memleketin her ta
rafında olduğu gibi burada da 
türkçe ezan ve kamet teklinin tat 
bikine batlanmıfb. Fakat, bayra
ma yakın gÜnlerde yalnız ezan 
türkçe okunmıya batlamıf ve gev· 
tek.tik teklinde sörünen bu defi-

Barl/J Beledtge Retal 
Muhiddin Beg 

ıiklik dikkati celbetmiıtir, Bunun 
üzerine alakadarlar tarafından ,.. 
zan ve kaınetin tekrar ve bebem,.. 
hal türkçe yapılmaaı tebliğ edil. 
m.İftİr. 
Vazifelerine gelmeyenler 

Bu vaziyet üzerine alakadar!ar 
nzifelerine selmemek ıuretile 

• 

Hadise hakkında hükumetin 
resmi tebliği .. 

ANKARA, 5 A.A. - (Resmi teblii). Buna'cla 1 ıubatta türk
çe ezan ve kamet ıebebile hadiı olan vak'a ıöyle cereyan etmittir• 

Şubatın birinci günü öğleden aonra Hoca Yahya oğlu K.ıızan'h 
Tatar lbrahim, lalim oğlu elektrikçi Seyfettin, Mehmet oğlu laı
yumcu Şahin, kaaap Hafız Muıtafa, Yuıuf ÇaYUf oğlu köy İmamı 
Hafız Muıtafa, Mehmet oğlu Hafız Ali, Mehmet oğlu kilimci S.. 
lih, Kayapa köyünden Omer, Ömer oflıı Ka711 Ali, H&l&D ofla 
Muıtafa, Hilmi, Aziz oğlu Ali, Muıtafa oğlu Halil, Abdülmümin 
oğlu Abdülkadir'lıı tqvilriyle 30 kadar qbaa camİY9 muttuıl 
E•kaf mlidürlilğilne müracaatla ezan Ye kametin Jıtanbal ft diler 
taraflarda olduğu sibi Buna'da ela ara~ cıln•mmımı sGrillliilll lıir 
ıurette talep etmiılerdir. 

E•lr.ııf miidüril diyanet ltla-i riyuetlnln " E..W - ..._ 
dilrlüiünün emirlerini bozmak iktidanna malik cılmedıf> ,.,ıa...ı.. 
iri cevabı üzerine arkal...ma topladıldarı lıir cemmipfirfe hiilcbr d 
daireaine sitmelr lıtani,lene de polia bn'etleri tarafmdan daiıbl
mıtbr " mfiıenilderle ö...,ak olanlar 7*kalanank ••hlrilaıta 
~lanmıftD'. 

7eni bir hatb hareket takibine bq 
lamıtlardD'. 

Hid iM slhıl1 de nafeelne sel
miyen Ulucami mGezzjnjnjp 1erine 
cemaatten Topal Halil namında 
biriai eııam türkça yerine arap. 
ça okumUf, bunu sönın .mı -
IİI memuru Haındi Efendi, Halı. 
tin admı tupit etmittir. Bu ufa
cık badioe cemaat arasında dedi
kodu uyandırmıt TI! bu dedikodu 
!ardan cami içinde de kamet se
ne cemaatten Tatar lbrahim tara
fmdan arapça okunmUJtur. 

Namazdan aonra 

dijini Ye bu maJuatla qağıd& top 
landık.larmı .... ba~ ·~· 
de:iıtir. 

ODrDlta araaında 
Ba em•da dqarıdaki kalaba. 

Gazi Hz. 
Bursa da 

BURSA, 5 (Telelonla) -
Bugün tehrimizi tefril buyu· 
ran Gazi Hz. hararetle iatik· 
bal edilmitlerdir. 

Reisi.cümhur H:ı. akfCl"Ja 
lıaaa•· kö§klerinde ütirahat 
bu:vurmuflardır. Altpamcı dol 
ru Vali Fatin Bey köıke 11it
miftir. . .,. . 

BURSA, 5 A. A. - Reüi
cümhur H a:crederi .aba ha 
kar'fl .aat 5 te Bilecik ÜtaJ1-
,...,.11na 11elmİfler, Bana .,. 
Bilecik Valileri ve Kuman
danlarile Belediye Rmleri 
taralaulan karfılan"'Jflardır. 

Gasi Hasretleri karanlıia ...,.,.en otomobillerle Bur.a
ya hareket etmifler .,. ..,at 
1.30 da Burıaya mu1Hllaalat 
buyurmuılardır. 

Ankara 
İstanbul 

Hava postaları bu
günlerde baılıyor 

lllllt llDdafa• oelılll tag• 
gsred11 ve Amerikalı 

laggsrecll11rl11 blrlllıt11 

... 

ismet Pş. Ankaraya 
vardı, vekiller 

derhal . toplandılar 
Müzakere dört saat devam etti 

Dahiliye, Adliye vekillerile 
Emniyet umum 

müdürü Bursaya gittiler r 

yj oluıımutlarchr. Kemlileria. 
emniyet itleri umum müdürü 
Tevfik Hidi Beyle Dahiliye w 
Adliye kalemi mahsua müdürle ı 
ri refakat etmektedir, Vekille- 1 
rimiz Karaköyden Sunaya ge 
çecelı:lerdir. 

Adltyt Vt1hfll 
Yusuf Kemsi Beg 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Busabah lam.et Patanın avdeti 
ni müteakrp laa Vekilleri He
yeti dört saat devam eden bir 
içtima akdetmittir. içtimada 
müzakere edilen mevzulardan 
ba,Iıcasım Buna hadisesi teı· 
kil etmiştir. Hükıimet hadiıeyİ 
mahallinde tetkik ve lizım ge
len tetbirlerin alınması için Da 
biliye ve Adliye vekillerinin 
Buraaya gitmelerine karar ver 1 

, mittir, Şükrü Kaya ve Yusuf 
Kemal Beyler akşam ln!nile ha 
reket etmitlerdir. istasyonda 
Başvekil, vekiller, fırka umumt 
katibi Recep Bey meb'ualar. 
de.air rüeasuı tarafmdan tq· 

Dahiliye ve Adliye 
Vekilleri 

hareket ettiler 
ANKARA, 5 <A.A.) - Bın '. 

(D .. amt f ....., aaWfecl•) 

Dahfllge Vekili 
ŞllkrD Kao• Bey 

Seyahat notları 

Profesör Aristokrasisi;· 
li: 

Ahmet BAŞ/il "v 

Milll Müdafaa VekıJetl Ha•a 
Müstqarlıfl tarafmdan Ankara • 
İstanbul han aeferleri yapbnl
m.ıı.k üzere kiralanan tayyareler 
evvelki gÜn Ankaraya gitmİftİ. 

Namaz lnlmmı., fakat polb 
meıııunı Hamdi Efendinin hare· 
lı:etinden heyecana gelen birial 
halk.e. hitaben yükaek aeıle: 

Bnnlardan biri ile Yetilköy Ha
va Müfrezui Kumandanı tayyare
ci yüzb14ı Aıım, ıivil tayyareci 
Basri ve Tahir Beylerle Amerika
lı mütebaıaıs Mister Hölx, pilot 
Jrain, makinist Elli •• Varler de 

ı Ankaraya gitmiılerdir. 

E"-ri siinler, okpam olhya 
dofnı hastanenin büyük kapuı 
önıindeki meydanlık hu.a.ı oto
mobillerle dolardı. Sahipl.-rini 
ıaatlercoı Huüı bekleyen bu yük 
aek markalı arabalar --ipiz, 
panuu, durırrm "" fakir Frank
furtta- kimlerin olabilirdi?, Bü 
yük fabrikatörlerin, bankerlerin 
ucya banka direktörlainin ola· 
mcu, sira bu ciıu kim•elerin bir 
hıutane veya tıp lakült.,.inde, 
böyle .aatlerde ikide bir toplan· 
maları İçin hiç bir makul Hbep 
bulunamcvrdı. O halde kiml.-rin? .. 

11e ııitm•k il:ere aoat onda Ram~'" 
plmayer ltahuai önündm kalkaı. 
tram&1aya biniyoru;a. Hareket: ik" 
taralunızJa meydanlar, bahç•• ı. 
la, maia:uılar, binalar renk!~ • 
reşİmler gibi akıp gidiyor. Yara6 1 

bil Bu ~hirde ulak bir yrkıntı !' 
bir lıiiçük ihmal, yerine lıonuJ0 

man anutulmaı bir laf, kapahl r 
malTllf bir çukur yok mu? Bıça • " 
gibi ke•kin hallan her taral 
ta yüksel.,n bıı kunrrmz h<!ndı . 
.. içinde in.an ...Fa darlılılaı.' 
duyuyor. Vmranuı bv itadan la,. r 
la. (Ru•lıin) in dedi gibi muha.ı D 

yelenin mes'ut bir faaliyete gir. • 
bilmeli İfİn biraz harabe de lı D 
sun.. ; .., 

ilan Şirketi 

Yeni bir şirket 
faaliyete geçiyor 
Türkiyede gazetecilik son ııene

lerde pek ziyade terakki eylemiı 
olduğu hl(llde ilancılık bu terak· 
k!yat ile mütenaıip bir ıekilde in· 
kışaf etmit değildir. Bu ciheti 
na~an. ~ikkate alan Türk gazete· 
l~n, ılanat İtlerini daha iyi tan• 
zım ederek daha mükemmel bir 
şekle ifrağ etmek Üzere kendi 
aralannda bir Limited Şirketi VÜ· 
cuda getinnitlerdir. 

Faaliyete geçmesi artık bir ırün 
meııele•i halinde bulunan bu ye. 
ni teşekkülün, Üzerinde tevakkuf 
edilmiyecek derecede kıymet ve 
ehemmiyeti haiz bulunan ilincı. 
lığın inkişafında büyük bir rol oy
nıyacağına şüphe yoktur. 

1 
- Bu nedir, yahu? Yahudi- , 

~r ha~alannda, Hlnıtiyanlar ki· 
lıselennde aerbeatçe lyİn yapar
larken n~den bizi böyle kanun-
1'!z !":zyık ediyorlar. Gidip der
dımızı ~anlata!~." demittir. 

~u oozlerl soyliyenin hüviyeti 
henuz tamamen tespit edilme
miş olma!'la ber,.ber bütün şüphe
ler en zıyade Tatar lbrabim Üze
rinde toplanmaktadır. 

Pafırtı 
Bu teşv;ki müteakıp cemaat l'Ü 

rültü patırtı ile camiden çıkarken . . 
camiin yanmdakı Evkaf Müdiriye-
tinin önünde toplanmıtlardır. 

Eukaf mlldllrlyetlnde 
Bunlardan seksen kişi ka

darı Evkaf Müdürlüğiine girmiş
ler ve aralarında elektrikçi Ar· 
navut Seyfeddin Evkaf Müdürüne 
hitabenı 

- Halkın türkçe ezan isleme· 

Bursa Valisi Fatin Beg 

lıktaıa ırüriiltü patırb araaında ı 
- istemeyiz ... 
Seıleri iJitilmiıtir. 

VtflJyel honsflıns dofjru 

Evkaf Müdürü Faik Bey vazi· ' 
yetin bu tekli aldığını görünce J 

kendisinin aalahiyettar olmadığı- 1 

nı, bir dertleri varsa Vali Beye an· J 

Ankarada tayyarenin tecrübe· 
teri Ye uçuşlan yapılmış, Milli 
Müdafaa Vekili Ye Han Müıte
teşarlığı erkanı tayyareler üzerin· 
de tetkikatta bulunmuılardır. 

Dün Yetilköy aıkeri raaat mer
kezine gelen bir telvafta, tayya
relerin buırün şehrimize avdet e
deceği bildirilmiıtir. 

Buırünlerde tayyareler bava 
)'oatalannı ifaya batlryacaklar, 
Ankaraya ve yol Üzerindeki mub· 
telif istaayonlara yolcu ve poata 
taııyacaklardır. 

,-----~ 
Yeni adliye tayin-

leri 6 ncı 
ıahifemizdedir 

"Mayn" nehrinin çıplak bir 
.ahilinde ıılak kıı çimenlerine 
baaarak dolOfı;)IOMU. Çamurlu ne
hir aulan, lf'Z'UP aydınlıklaril• 
t..-lqmif ayaklarımızın cılhn· 
da yana yana akıyor. Pembe •e· 
mad a kubbeler, kulela oklar 
üştünde karıra alaylan UÇUfUp ba
frrı>'or. Romantik bir Almanya 
aktamıl Almanyayr pek i;yi tanı· 
yan arkadaşlarım halledemedi
ğim mııammayr bana izah ediyort 

- Bu 11ördüfüniiz otomobiller, 
lakültede verilen konleramlan 
takip için gelen profesörlerin a• 
rabalandır. Şimdi Almanyada, 
11öreceiiniz her huıınn otomobil 
ya bir zengin Yahudinin, yahut 
ta bir prole•Öründür. Burada bu 
iki inaandan baıka arhk huıu•i 
bir otomobil aahibi olabil.cek 
kudrette İnaan lıalmamııtır. 

• * * Gön pcısar .. Bir dal ıruinfui. 

Şehrin artılı dıfındayrs. Bo.ı • 
tanlar, bailar ııürülmüı tarlıi ' 
lar baıladı. Tuhal 1 Her yerde oi 
dııiunun aksine olarak burad~ r 
ıehirdım uzaklaıhkça bina/anı. 
gÜzelliil artıyor. f 

Arkad<qım aebebini anlath: 
- ProlellÖrler prültüden Ti 

hatsız olmamalı için ıehir har1ciıi 
de otunnaiı aeverler. Ba gÜs~ 
bahçelerde ırördüfünüs zengine 
la prole•Ör k&ıaneleridir. Pr 2 
le•örla burada aiik(in ..., ref<1 • 
içinde çalıftt'lar, düfiinürler. 

* • * 
D 

Almanya, "Profesör" ve «Do. 
tor> Jenilen acayip bir inaan d 1 1 
sinin · vatanıdır. Bunlar Hindıe e 
tandalıi rahip .,ntfı ııribl, bir n; 
vi kutııiyetle çevrili olarak herıq ' 

(D .. amı e ıncı aahlfede) 
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Tarihi tefrika: 90 

93 f eliiketleri 
ve lgnatief 

Toprağa gömülü bir öküz 
kafası!" 

iptida metnıliyet mesıelesi 
nnh. Onu, Kudib mutuamf
lığmdaıı mazul izzet Pqa iı· 
minde bir herifi yablamııtı. 
Bu- adam, Kudüıte iken Rut 
konsolosile iyi geçinmiı, fa· 
kat irtikabı anlatılarak mer
kezce azlolunmuıtıa. Ruı haf· 
terciımanı bu paraya dayana
madı adamı mqnıtiyet aleyhi
ne çıfırtkan olarak kullanma· 
ja bqladı. Onun deliletile 
Şeyh Abdülıafuru elde etti. 

Abdülgafur denen adam. 
ulmda Mardinli bir teJhİn ot 
fu idi. Mardinde ahli.kıızlığı 
o kadar duyulmuıtu ki babaıı, 
ojlunu uzaklqbnnaktan bat· 
ka çare bulamıyarak seyahate 
göndermitti. Bağdada, Şama, 
Kudiiae ıeyabat eden Abdül· 
gafur, ulmda ıeyh oğlu olma· 
ımdan istifade ile oralardaki 
ıeyhleırle de milnaıebette bır 
lundu. Kudüste ilııen İzzet Pt-

e de taruşmıfh. Birçok aeya· 
hallen ıonra lıt.enbula relen 
Abdülgafur uzun saçlan, uzun 
ıakalı, fırlak bumu, içeriye 

~ batnııt g&zleri ile bir ucube 
manzarası gösteriyordu. Fakat 
çok kurnaz, çok hilebaz bir a· 
damdı. Ufürükçülük yapıyor
du. Sultan Muradm delirmesi 
Uzerinıe aaraya çağmlmıf, bu
nun Abdülaziz taraftarlan ta· 
rafından yapılan büyü eseri ol· 
duğunu iddia etıniıti.. 

Sarayda yerleşen Abdülga· 
fur, gayet mahirane bir pli.o 
kurmuştu. izzet Pa1a ve adam· 
lan vasrtaaile bazı yerlere me
sela b1riiz kafas,. iplerle bağ· 
larunıı ve gözüne ödü konmu1 
kuzu c:eaedi,, v.s. römdürür, 
ıonnı Talde sultana: 

- Geceki mürakabemden 
t tunu anladımı Falan yerde 
t ,

1 
toprağa gömülil bir öküz ka· 

Dl. faaı vardır. Bu, bir büyüdür. 
Paditahımm b'küz:ıe döndür 
mek için yapılmıttır, Adam 
gönderin, ber. l;urad iken o· 
rumı kazanılar. 

Yahutı 
- HaTU kunetile aldığr 

, ma göre fılan yerde bir kuzu
ceaedi ııömülüdür. iplerle bağ· 
lanmıt- rözleri örtülmü,tür. 
Kuzu paditahımızm timsali· 
ıfır. Gözleıinin örtülmaei dün
yayı görmesin, iplerlıe bağlan
ması da iradesi elinde olmum 
diyedir. O kuzuyu çıkartm. 

Yolunda bilgiçlikler taalar
dı. Dediği teJlerin yerlerinde 

'k bulunması, cahil valde sultan-

l
ı da Abdülgafunm kutsi bir kuv 

veti olduğu İaanıpı uyandır-
, mııtı. 

Bir kere böylelikle valde 
sultanın böğrüne riren Abdül· 
gafur, foyumı meydana vur

ı mamak üzere, valde ıultana 
· batka yolda da hizmetler ar
mıa baıladı. Millet meclisi 

1 bahisleri o aralık bütün gaze-
.. \\ telere yayılmıştı. Herkes ağzı· 

na geleni söylüyor, her yazıcı 
, kaleminin ucuna geleni yazr 

yordu. Valde Sultan bunlardan 
bir 4ey anlamryordu. Abdülga· 

~ for istediği gibi anlatmağa ko· 
1 yuldu: 

Millet meclisi demek 
cümhuriyct demektir. Mita.t 

l:İ' Paıa Efendimizin oturduk.la· 

1 rı saraylara göz koymuftur. 
~ 

1 
Bu, teriate de muhaliftir. Mül· 
kün sahibi padişahımızdır. Ken 

' dileri hasta olduğundan timdi· 
~ıli!~ sahip te siz efendimizsiniz. 

1
M'tat Pn,a, paditah ailesini 
hatB sümme hata vükeli. ha· 
remleri dereeesine indirmek, 
araylara kendisi konmak için 

çalıtıyor. 
Gibi sözlerle çahil çerkea 

ansmı kandırdı. 
Sultan Muradın bir teY an

Jayacak hali yoktu. Onun ye
.ıine ıaltanat süren ve saray 

a ıçinde istediğini ya!'an Valde 
ultan da meşrutiyete böyle

:e düşman kesildi. Abdülgafu· 
l • rütbeler, payeler verdirdi. O 

,la. hem kendisi, hem izzet Pa· 
a ve adamları vasıtasile meş· 
utiyet aleyhine propaganda• 

J {a koyuldu. lıtanbu! idıı.de 
11 ~ 

' 

ikinci bir Cinci H- keeil· 
eli (1). 

Milat Paf&DDl urarile ikin
ci defa olarak topla.nan umu· 
mi mecliıte (2) metrutiyetin 
ıeriate muTafık olduğunu id· 
dia edenlere ka ... ı "Kaffei mü
minin" imzaaile ve 29 Cema· 
ziyelahıra 1293 tarihile gizlice 
bir kağıt bastırarak her ta· 
rafa yayan ifte bu Abdülgafur 
idi. 

lgnatief'in Onu'ya ..-enfijti 
talimat üzerine harekete gıeti· 
rilen entrika dolabı izzet Pa· 
ıa ve Şeyh Abdülgafur vuıta· 
aile sarayı metrutiyet aleyhi
ne çevirdiği gibi, baıta sadra· 
zam Mütercim Rü;,tü Pata ol· 
mak üzere, vükeladan bir çok
lannı da me,rutlyete kal"!ı mü 
cadeleye sevkediyordu. Onu 
en çok Müıir Namık Paşanm 
fikirlerini ileriye aiirdürmeğe 
çahfıyordu. Çok namuslu bili· 
nen Namrk Paşa bir fikre sap· 
lanmııtı: "Hıriıtiyanlar millet 
mecliaine girene müslüman a· 
zayı atlatır, bu da devlete za· 
ı-.rlı olur" diyordu. Böyle bir 
fikir, İgnatief'in 5ok işine ge
liyordu. Bunun içın gazeteler 
de bu fikrin müdafauma çalr 
ııyordu. Bona komileri Ahi· 
din Bey Basiret gazetesinde 
buna dair bir makale neşrettiı. 
Bu makale zihinleri aarstı, A· 
bidin Bey Milat Pata adamla· 
rmdan sanıldığı için, bu fikrin 
de Mitat Paıadan çıktığı zaır 
m peyda oldu. Halbuki Ab;din 
Bey makalesinde Namık Paşa· 
nm fikirlerini müdafaa ediyor 
bilerek. bilmiyerek Müterc~ 
Rüştü P4.nm batta İgnatief'in 
ekmeklerine yağ ıürüyordu(J), 
Vakıt gazetesinde (4) camile
rin çoitalmuı zararlı olduğu 
hakkında "Havayici asliye" 
başlıgile çıkan bir makale de is 
lamları heyec.ana getirmi•ti. 

Zamanın bütün gazeteleri, 
boyuııa millet mecliıi, meşru· 
tiyet uıulii meseleleri üzerine 
yazılar yazıyorlardı. Bu netri• 
yat araımda, T eoclor Kuap 
!::fendinin çıkardığı "istikbal" 
(5) gazetesi hürriyet Ye mil· 
let meclisi taraftarlığmda tema 
yüz etmiıti. Hatıta istikbal Mtl 
let mecliıi kanumınun bile Mil 
let meeliai tarafından yapılma· 
•ı li.zım geleceği iddiumı ile
riye sürüyordu. 

(Devamı var) 

(1) Cinci Hoca, Sultan Mıınrt ~bi 
deli olan Sultan lbrahim devrin
de pculifo.htn üfürük~lüğündfttl 
yetifen bir türedidir. Safranbolulu 
bir hocantn oğlu idi. Aıııl i.mi 
"Hü .. eyin" Jir. Sultan lbralıizne 
nefesi iyi geldiğinden Anadolu ko. 
:ı:aa~ 11<• po.difo.h hoco.ın olmıq, 
Saltan lbrahimin to.htta11 indiril· 
muinden aonra da malı mü«Ufe· 
re, kendiai de idam edilmi§ti. 

(2) Bu amunıi mecfuler millet 
muliai değildir. Vükela ile bafbco. 
maruf rical ve aabık •'e eabak VÜ· 
kelô ve hiriatiyan ve muaevi cema• 
atleri heyetleri bfr o.ro.ılo. toplana. 
ralt devletin mühizn ifkri hakkın· 
da mefOeret olunur buna um""1i 
mecli. denirdi. Ba tarz toplanma• 
larıtt. en •onancu.sa mahnt "Diva· 
ru Saltanat" toplanmaındtr • 

• (3) Ba A.l>idin Bey aorıra ı•e
:&ır rıe P'lfa olmuftur, A.•lan Ar· 
na"!'ttur. Bir rok eerleri rıard1r. 
Btuıret gazeten 0 zarnon A.li E
lendi namında bir zatın rıkard • 
bir gazetedir. ileride izah edil~ 

.. ~ b' l e cegı u~ere il' ara ık Ali Suavi 
merhum do. bu gazeteye YGzt )'Q.z: 

mııtır. 

( 4) V o.kıt gaz<' leşi o .zaman 
Filip Elendi uminde bir aer
mo.yedo.r tartılmdan netrofunur. 
du. Ayni o.dam daha erıoel Haka
yrlrul110kayi, do.ha aonra da T O.· 

rik gıuetelerini çıkar,,.ıfhr. Hep. 
•İnin bo.fmaho.rrirfiğini de Knno.l 
Pa,a sade So.it Bey mahum ya. 
p<udı. Bu mo.kalt!ılen dolayı f'ilip 
Elendi hapse konulmuf, fa. 
kat patrikane memurlo.nndan En· 
liyeciyan Elendi makaleyi kendi. 
ai yazdığını iddia ile gazete sahi· 
bini hapisten kurtarmqh. Halbu. 
ki makaleyi yazan Ziraat m.-clin 
baıkdtibi Arap Sami Bey olduğu 
sonradan o.nlo.fllmqtır, 

(5) Teodor Kaaap Eleneli Jön 
Türklerirı gazete naşiri olmakla 
fiihret a1mıffır. "I tikbal" den ba~ 
ka Diyojm, Hayal Çtngıro.klı 
Tatar mizah 1razetelcrinin de na .. 
fİridir. latilı""1in t.o.•mulınrriri Ke 
mor llc.vdi 
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HARİCİ HABERLER 
DAKi -----Almanyada arbedeler1 ~omanyada 

d d
• Orfi idare Ankarada gece yarısı 

evam e ıyor 
Muhalif gazeteler 

Matbuat hüriyetini tahdit eden 
bir beyanname neşrediliyor 

hükumeti 
lttlham ediyorlar 
BOKREŞ, S - Orii idare Dan e. 

dilmittir. Gazete! ... , umumiyetle 
Vaida bbineainin ba karan fcartqm 
ela hayretlerini bildinnektedirl .... Serbest •öz kongresi 

BERLIN, S A.A. - Son günler
de bar gazetelerde hükumetin bir 
takını iktıaadi ve içtimai tedbirler ala 
cağı hllkkmda doğru olmıyıuı bir ta
kmı haberler ve .-yialar netretmit
lerdir. 

Hiildlmet, bu cibi tahrikiıniz net 
riyala mini olmak için maicümhura 
içtima •e matbuat hürriyetini tahclit 
eden bir emirname n,,...-ini tele· 
lif etmiştir. Bu emirnamenin paZU'o 

lesi gilnıi netredilec:eği teyit olun
maktadır. 

Pruı.yada intihabat 

BERLIN, 5 A.A. - Pnuya bat
•ekili ao9)'aliJtlerden M. Braun ile 
merkezcilerden Pnısva dttlet tura11 
reisi M. Adenauer, Pnıı'V& diyetinia 
fe.heclilm ... ini iıtiyen milliyetçi aos
yalistlenlen mezkUr diyet meclisi 
mal M. K.,,.,..,ı'in bu talebine mu,.af 
fakat etmemiılerdir, Bunun iizerine 
hükümet ve Prusya komiseri yeni 
Belediye meclisleri intihabatmm ya
pılm.ıama karar nnnitlerdir. 

Nahiye intihabatı 19 martta flll"· 
lacaktır. Nahiye intihahatr neticesin· 
dt' Prusva devlet şura11nm teş•kkiil 
tar'ZI değiıecelıtir. MezkUr !Unonın 
ttisi bir millivetçi aoıyaliot olduğu 
takdirde mecli•İ fesih için ~kaeriyet 
teDlin edilebilecektir · 

" Sel'best sllz ., kongTt.'SI 

BERLIN, 5 A.A. - Volff Ajaıuı 
bildiriyor: 

Matbr~l, içtima ve fikir burriyet· 
!erini muhafazayll matuf tedbirleri 
tetkik etmek n telsiz telefonun İn· 
hisar ;tltına al:nmasma muhalefet et· 
mek maluadile bir "Serb<-st Söz" 
kongresi. bu ayın 18 inde Be..ıin'de 
toplanacaktır. 

Bu teşkilatı himaye "'1en zevat 
ar.aaında profeııör Albert Einstein, 
M. Hcinricb Maun ve biraderi M. 
Thomas Mann vardır. 

Arbedeler 

muıtur. 3 konriiııiıt tnkif eı!i1mit
tlr. 

KomDnütler• karı• 
PARIS, 5 A.A. - ıMe1aub Reıit

taır'm en Y8flı azan olan jenenl 
Litzmann, Franefort.aur-Oder'cle in
tihabatta namzetliğini koy..,.ktır. 

Naziler, kornünitt Clara Zetkin'
ln yenl Reittaf açıldıiı uman yafh 
olmak itibarile mecliae riyaset etme 
ıine mlıll olmalı; için jeneralin iııml
ni liıtenin Iı.tma İ•,irmitlwdir. 
J//nd,.nburg istifa etmegor 

BERLIM, 5 A.A. - Nim retmi 
ıınenabi. reiıicünıbur marep1 Hinden 
bourg' un iıtifıı edeceğine dair ecne
bi ,,..enabiinden çıkan ıa,.Wan kat'i 
olarak tekzip etmektedir. 

811' (lazetenln neırt 
menedildi 

J(OWNY A, 5 AA. - Soayafiıt 
terin batlıc:a gazetelerinden olan 
Rheinİıche • Zeitung, sosyal demok
ratların beyan...,,_ini netrettiğin
den dolayı 3 giln müddetle tatil edil 
ıniştir . 

Muazzam bir cenaze alayı 
BERLIN, 5 A.A. - Volff Ajan

N bildiriy01't 
Hatır~da olduğu veçhile Hin

denbonrır ıle Hitler'in lebine yapı
lan bir nümayif eanaımda vukubu· 
lan bir müsademede bir Nazi ile bir 
poliı ~"' !elef olmuı idi. 

Bugun bu •ki maktulün cenaze 
merasimi yapdacaktır. Tabutlar bir 
saat Berlin'in büyük kiliseıinde' te,... 
bir olunacakbr Dinl ayinden ııonra 
cemaı:e alayı, mezarlığa gitmtk üze
re bütün Bertin telırini baştan hafa 
dot..f"cnktrr 

Müfrit MilliYetperyerlerın B..,. 
Jindekİ hucum ktaatı ile Çelik Mii· 
fer ıeıkiJitr menauplanndan 4,000 
kişi ve oabı~ ~uharipler ünifonnala· 
rı ile alaya ıttirak edec<-klerdir. 

Dün akşam Ber1in radyosu, ceua
Z'> alaY' iJr?ııranııru neşrebniş Ye hal 

Gazetelerin elueriıi, ba hıfebbiiıli 
muhik ırösterecek h.içbir tey meTı:Ut 
olmadıtnu, ıiyaıi Te içtimai nokta! 
nazardan bu kararın mani olmak iıte 
diği tehlikeden daha büyük bir teh
like tetlo1 edeceğini yazmaktadır. 

Muhalif pzeteler, hiikümeti .;.. 
yui oahayı hazırlamak feraaetinden 
n otoriteden mahrum olmakla itti. 
ham eylemektedir. 

Siyaıi mehard, ummniyetle adeta 
bnunu esaıinin t...Un ettiği hürri
yetleri ortadan kaldnınak demek o. 
lan bu tedbiri memleketin pek giiç
lülde anlıyacair mütaleumda bulun
maktadır. 

Cluj'den öfrenildiii- göre Tran 
tilYBnya'dalri demiryollan miiıtahdi
mininin umumi bir grey iliıı etme! ... 
rinden korkulmalı:tadır. 

Suriyede 
Arbedeler 

Aleviler Sünnilıer 
çarpışblar 

ölenler var •• 
ADANA, 4 AA. - Lazlciye'de 

aünnilerle AJ.,..iler ara11nda bir kız 
alıp Yenne yüzünden çıkan münafe
rct ve münazaa ıiddetlenmit n 
F ranıız hizmetinde bulunan Alevi 
askerleri bllyram1n ikinci günü cami 
de namaz kılmakta olan miblüman-
ların üzerine yaylım ate1 ederek ca~ 
mideki halktan 3 ünü öldürmüşler 
ve 50 ini ağır su~tte yanJam:şlar. 
dır. 

BERLIN 5 A.A. - Berlin'in va-, kı ce~erufl geçeceği yollann iki 
rotlarmda o~unn .._ıe komünist· tarafında ~.ar vücude ııetinnıoğe 
lerle Naziler arasında bir kavga ol· davet etnUflir. 

Mütecavizler, F ranı,, askerleri ta. 
rafından kışlağa zor ile ıevkedilmit· 
!erdir. Bu hal, bütün Suriye'de bü. 
yük bir infial uyandmnıştrr. Bütün 
dükkônlar kapalıdır. Beyrut'tan 
Lazlciye'ye mühim kunetler gönde. 
rilını.tir. 

V viyct çok vahimdir. 

Siyasi faaliyet 

Gülünç 
Bir şey! 

1 Çin.Japon 
ihtilafı 

B!YRUT, 4 A.A. - Ali komi
ser Pont0t'nun Şam'a muvual8.tr lle 
birlikte aiyaai faaliyet be~lamıtlır. 
Reıisicümhurun aaraymda yapılıuı ilk 
içtimaa maliye naz<rı Cemil ıMlordun 
Beye Vatani fırkanın en mümtaz ıi
mal11T1ndan birinin iıtiraki ehemmi
yetle karJ1lannu! olup bunun da Su
riye • Franıa araamda. ya!'ılacak O· 

lan muahedenin Vatanilerın arzula
.._ ııöre yapılacağına kuv.etl~ ihti
mal vcrilınektedir 

Fransa ltalya'ya bol 
keseden ikramda 
mı bulunuyor? 
Alman gazetelerinden Berfin· 

de İntİfar eden Vassiça Çay~g 
ıazeteai Fransız • ltalyan muna
aebatmdan bahsederken mühim 
ifıa11tta bulunmaktadır. 

Bizi pek yakmdan aliakadar e· 
den bu iftaat Franaanın 1.ta.IY_"J'& 
bazı yerleri petket çektığını bu 
aıeyanda Anadolu topraklanndan 
bir kısmmın da bulunduğu kayde• 
dilmektedir. Bu iıleri bilha.asa Ro. 
maya Fransa tarafından fevkali.· 
de sefir olarak tayin edilen Fran• 
arz Ayanmdan M. dö Jumelin İ· 
dare ettiği zikrolunmaktad.r. 

Vauiçe Çaytungun yazdığına 
göre M. d(; Ju.-uel aon zamanlarda 
tahammül etmek mümkün olmı·. 
yan ltalyan . Yugoıla• Devl~tlen 
araaındaki münaaebetlerde bar Y"• 
muıakhk huri etmek için bilhaı· 
aa çalışacaktır ve iddia edi!diğine 
cöre, Franaanın bu gayrctın~ 111 .... u 
vazi oh.,ak üzere Romanya Hukü• 
meli de, Küçük itilaf kadrosu da· 
hilinde Yugoalil:rya ile ltalya ara· 
sıncla mutavasaıt vazifeaini göre-
c:ektir. Fakat Fratuıı7 mfttbuatrn 
da da mevzuubahis edildi~i üz.,..., 
ve meoelô. Anad"ludıın, Habe•is
tandan ve Afrikanm Llberva Cüm 
huriyetinden vcn1ehileceği söyle· 
nen ta'vizler mul<nbeleslnde, hn 
aahPdıa da mfua·t bi,. netke elde 
edilebilecei!İne güçlükle ihtimal 
verilmektedir. 

Diğer taraftan ltalyanlann Ni-. 
Sava ve Tunus Üzerind"" iırat' et· 
tikleri de bildirilmektedir. 

Vesuve 
Faaliyette 

NAPOL1, 5 A.A. - Ve.uve ya
nanlatında .. raıntılar .ıe.-t.m etmek· 
teclir. Yanardağ arasıra t:ışlar fırl:it· 
tnAktadır. Dün en ku.,..etli olarak 
hiuedilen bir aaramtı, ir siamoğra
fın ibresini lcımnşlır. 

Napoli yakinind~ kain Catanzaro' 
da birkPç saniye devam eden olduk. 
ça şiddetli "e dalgalı bir 7elzele his. 
..,.filmittir 

Hiçbir haoM, vuku gelmemi~ İar 
d deh ete düçar olan halk, sokakla· 
ra fırlamı tır. 

19 P arın karan 
Japonları 

meınoun etmedi 
CENEVRE, 5 A.~ -:- ~ir Eric 

Drwnond 19 lar komıteaının Japon
lann walneflııe kartı vernıiı oldu· 
ğu karan M. Ma;tçu~ka':va bildinnit
tir. Japon heYetı 19 lar komite.inin 
kabul etmit olduğu karar ıuretinden 
dolayı memmı11ivetaizliğini gizl...-
mckteclir. 

Japon nııırahhasının 
bl.'U8nalı 

Siyaıi 1nenfi\erin vatanları"': dön 
meleri huıuounda Fran.. ~eb usan 
meclisin çekilen telgrafa muıbet ce
vap gelınittlr. Bunlar, ralondıa -
lcketleıine döneceklerdır 

Yangın 

BEYRUT, 4 A.A. - Borada bu
lunan Ermeni muhacirlerinin otur
duk.lan barakalarda bir yangm çık
mış 400 kadar beraka yaıımıftır 

CENEVRE. 5 AA. - M. Matau A •k 
oka, Sunday Timeı muh~birine şu merJ a Ve 
b<.ranatta bulunmuı, ezciimle dıımif 

tir .~~pon,.., tabii mi~i~·~ d+ı. Harp borçlan 
dir. Ve Milletler Cenuyetını. terket- JAKSOMVILLE (Florida) S A. 
mck te isteme%· Eğer vaka!' Japon- A. _ M. Rooıevelt, M Vincent Aı· 
ya'v• ı,.·,vıe bir karar .. alma~a tevk&- ı tor'a ait Nounnahal yatma binerek 
decek olursa onun böyle bır .mecbu. 10 gün ınüddetlP balrk Hlamak üze.. 
riu llP kRlma•"''!' t~k ıebeb~ \:!zak re buradan ayrılmııtır. 
ıark hakkında h•ç bır ıey. bilmiyen Harcketint!en <Yvel gerek ayan 
Ga..-n de.•IPtJer-i11İn cehaleti olacak. "'" gerek meb'uaan mecliaini lnııilte
lır. Biz, Sulh ;.tiyonız. Fakat beynel re ile borçlar hakkında yapılacak 
milel nnıa.ma dava•ma !"'~ım e.ı.,_ müzakerelerin tarzı cereyanından ha 
cek amil. Milletler Cemıyeti azaaın- berdar etmek için n>eZkür meclisler 
da., bazısmm gllstermekte oldukları encümenlerile istişarede bulunmak 
itüafgirizlik değildİT. Bundan aonra taııavvurunda olduğunu IÖylemiştir • 
M. P.".atauoka, Japonya'Nn tezini Müsariinileyh demiştir ki: 
telnar ele !arak ,öyle demittir: Ben de bu aul"f'tle gerek efk>.n 

Amerika'dan Pamuna kanalını umumive ile ve gerek yapılacak her 
kontrol etmekten "~zgeı;me1ini ~e 1 türlü itilafı taad;k edecek ol.an kon· 
ynhut lngiltere'dcn Süveyt kanalı ~· gre ile temumıı kaybetmemq olaca
:zerind<la kontrol unu. • ter~etmı;a!nı ğmı. 
iıteyini,.. Görcc<~•':'?' ki,b biziın Bir diplomat hakkında 
Mançuri"de vaziyetunızın emen he. , 
men ayni bir vaziyet tahaddüa ede. tahkikat 
cektir. VAŞiNGTON, 5 A.A. - Gazete 

---·-- - -- cilerden ve politikacılardan William 
Bullitt'in biç bir arfatt olmadığı hal
de A.,.,...pa devletlerile harp borçlan 
hftkkmda müzakeratta bulunmakta 
olduğu haberi ayan mecliai tarafm. 
dan protesto edilmişti. 

Fransanın 
ali programı 

PARlS, S A.A. - Bafvekil M. 
Dabdier, salı giinü ıneb'.usan mecJi. 
•İno veri\ocek mali tedbirler hakkın
da bütçe ~e maliye nazırlarile gÖrüt
müştür. 

Mali proje, meclise ve_rilmedea 
evvel reisiclimhunın riyasetınde top
lana<nk kabine İçtimaında bt'i şek
lini alacaktır. 

• M. Paul Boncour 
CENEVRE, 5 A.A. - M. Paul 

Boncour, buraya gelmiştir. Mumai
leyh yarın ailalıları bırakma konfe
r naının umami lc:omiıyonunda bir 
out k söyliyecel.tir 

Hariciye nezareti, mumaı1eyhİI\ 
letebbüsatı hakkında tahk:kata giri
tecektir. Geçen ay, M. Bullitt'in ln
gilterede bulunuyordu. Ve dün ken
di•inin Viyana ıefiri olacağından 
bahsediliyordu. 

Karadenizde bir va
pur kar ya oturdu 
BOKREŞ, 5 A.A. - 7000 ton 

bufday nakletmekte olan Romulua 
ismind ·iri Norveç vapura Köıtenca 
y~kininde T atai.a körfezi'lde karaya 
oturmuşttı 

bir cinayet oldu 
Bir şoför öldü, şoförün kardeşi 

ile arkadaşı yaralandı 
ANKARA, S (Telefonla) - Dün geceyanu Sanayi CaddeıİD' 

de, Yahtihan f'U'Aphane.üıde bil' cinayet olmuttur. HidU.. netice
Nııde bir şoför ölmÜf ve ölen toförün kardeıile bir arkadatı ya· 
ralanmııtır. Hadiae fU ıuretle olmuıtur. 

Şoför Oaküplü Abdullah oilu Adem, kardeıi Aaım ve arka· 
datlarmdan toför Mehmet oğlu Nail, yağlıboyacı Hamdi ve Haın
dinin arkadaıı garson Mumin oğlu Kel Süleyman ~apbanede içkı 
içerlerken aralarmda kavga çıkmııtır. Neticede bunlardan boyacı 
Hamdi ile arkadaıı Kel Süleyman ıoför Adem ile Amnı agft' su· 
rette, Naili de hafif surette yaralamıtlar ve firar etmiılerdir. 

Vak'ayı haber alan zabıta yaraldan hastaneye aevketınit•e de 
toför Adem yolda ölm~tür. Katiller yakalanmıt ve Adiley t• .. lim 
cdilmiflerdir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tetkikleri 

ADANA, S A. A. - Gümrük ve lnhiaarlar Vekili Ali Rana 
B.,. ve Gümrük Muhafaza Kumandanı Seyfi Paşa, lalabiye ve 
Meydaruekberdeki gümrük muamelatını ve hudut karakollanru 
teftit ettikten aonra Caziantebe geçıniılerdir. 
b .. ANTEP, 5 A. A. - Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali R.ına B~ 

urun buraya ııeldiler. Yana KilU.. gideceklerdir. 

Meclis reisinin Kütalıyada tef ki 
katı. Kazım Pş. Ankara ya döndiı 

KOT~1'."A, 5 (Milliyet) - Bugün eaat 14 ten 16 ya kadaı 
ortamektebı zıyaret buyurarak mektepte tetkilu\t ve teftiı;at yaparı 
B. M. Meclisi Reisi Ka:ınn P&f& Hazretleri bütün deralere girmişler, 
dersleri dinlemqler, aual aonnuflar ve hasbıhalde bulunmuşl.,rdır. 

Pata Hazretleri melr.tepte gördükleri intizam ve derslerdeki iyı 
neticeden mütehaaıiı olmuşlar, memnuniyetlerini müdür ve mual
limlere beyan buyurmuşlardır. K.ftzun Paşa Hazretleri zeki tal ... 
beden ziyade çok çalışkan ve fakir çocuk! rla daha ziyade alaka· 
dar bulunulma.,nı tavaiye e-itler, terbiyevi ve tedrisi kıymetli di· 
rektifler vennişlerdir. Nihayet Meclis Reiai Meclisi Umuminin ta· 
zima~ını. ar~a "!e!"ur heyeti ~e or:ıamektepte kabul buyurmuşlar ye 
kendılen ıle vılayet ıunumi ı~lerı hakkmda görütmüşlerdir, 

Paşa Hazretleri yarmki ek•preale Ankaraya avdet buyuracak-
lardır. • 

lktısat Vekili Denizlide 
DENiZLi, S (A. A. ) - lktiaat Vekili Celal Bey maiyetlenn

deki zevat ile birlikte Burdurdan Denizliye gelmia ve istasyonda 
birçok halk tarafından istikbal eclilmiıtir. Belediyede ..,refine bir zi
yafet verilmİftir. 

Ankara-lstanbul hava seferler1 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Ankara • lotanbul ara.,nda 41iye 

cek olan tayyare ile bugün bazı hanımlar ve beyler §ehrin üze· 
rinde uçuılar yapmıtlardır. Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müstetar 
lığı tarafından İfletilecek olan bu tayyattler çok !>eienilınittir 
Tayyare yarın latanbula dönecektir. 

-
İtalyada 
Casuslar 

-+-
Bir profesör mah

kum oldu 
ROMA, S A.A. - Hntuıi mah

keme, Paria politeknik mektebi pro
fesörl.,rinden M. Eydoux'ya casus
luk ittihamile 5 ıene ...., daktilosu 
Bot"1efoncl'u yine ayni aebeptn do
layı hapae mahkUm etmi,tir. 

Umumi al kanunu mucibince pro
fesörün cezaıı ilci seneye İndirilmiı 
ve daktilosu hemen aeı-beat bırakıl
mt\lrr. 

Pal'fs 'I• lt11lgan konıJOlos
hanesl IJnündtt lıadi11e 

PARIS, 5 A.A. - Havas Ajana 
bildiriyor: 

ltalyan konaoloahaneai önünde 
bir talmn hadiseler olmuıtur. Kon
aoloahane miiıtahdemini ltalyan it
sizlenı yiyeak daiıtmakta olduklan 
bir aırada iııizler yiyecek yerine PB· 
ra verilmesini iat~lerclir · 

Bunun üzerine hafif bir çarpı'ma 
olmuı itifİP kakışma neticesinde kon 
soloshanenin camlan lonlmııtn-. Pro 
teatoda bulunan itıizlerin bazdan 
polia komilet"liğine ıötüriilmüıae de 
şikayet eden bulunnmdığı içio biraz 
aonra aerbeat bırakılmıtlardır. 

Su hu tesis için 
SANTIAGO DE CHILI, 5 A.A. 

- Hariciye nazm M. Cnıchaga, Pe
ra ve Brezilya hariciye nazırlanna 
bir telkraf çekerek Chaco'da aulhu 
tesia içİn yeniden cliplomaıi tarikile 
bir t"'ebbüıte bulanmuı huauıun.
da jarar etmiıtir. 

Kadın tayyareci 
LE BOURGET, 5 A.A. - Hava 

fl!TZİ!İnİn fena olması dolayııile ka
dın tayyareci Helene Boucher, bu· 
gün için mukarrer olan Paria - Sa.i
~on ıeferini tehir mecburiyetinde 
ka!mıştrr. 

TOURS, 5 A.A. - Tayyareci 
Laidy Bailey, Chartrea n Abbeville 
tarikile lngiltere'ye dönmek için dün 
aaat 14,50 de bura ta:vyanı kararır&· 
hından hareket etmiıtit-. 

ahiliye ve Hariciyt" 
tayinleri 

ANKARA, S (Telefonla) -
Başvekalet Ne~riyat memunı H .. 
lim Baki Bey lzmir Evkaf Müdür· 
lüjüne tayin edilmittir. 

Ba,veki.let Kavanin memuru 
Şakir Bey Karacabey Müdd.,iumu 
miliğine tayin edilmiştir. 

Zile Kaymakamı Nazım Be) 
Vekalet emrine a hnmı,trr. 

Gireaun Maarif Müdürü Meh
met Ali Bey Artüvin Maarif Mü
dürlüğüne nakledilmiştir. 

Hariciye Veki.leti merkez t 
kili.tında 9 uncu dereceli bi~ me
muriy"t" elçilik ba•katiplerinden 
Fuat Abdü .. elİı.m B"" ve 11 inci 
derecedeki konıoloslut< mı·u,virıli~ 
tine Senai Bey tayin edilmi~lerdir 

- .,...._ 4 

Mu~la'da maarif 
MUCLA, 4 A.A. - Maarif Vek, 

!etinin pnı,.....mına tevfikan yapıla 
calı: 20 senelik mektep İnşa" proıır
mı, vt'\aytıtimizce tasvip edilmiştir 
Bu proıırıama r.öre ılağın·k ve nüfu 
zu az köyler hirle•tirilecdctir. Bunur 
İçin •İliiyet 16 mmtakaya nvrılmış 
tır. 933 seneoi,.den itib~ren bu kny 
leı-d., tam teşkilatlı mektepler yaoıh 
cakbr. 

Adana Halkevi 
açılıyor 

ADANA, 4 A.A. - Ayın 19 und. 
tebrimizde açrlacal< olan Halkevi i 
çin fırkada faaliyete geçilettlı hazır 
hklara haşlanm•,trr. Bugün rebrimi. 
de biiyiik men•İm ve tezahürat ye 
pılacaktır. 

Rusya • Bulgaristaıı 
SOFY A, 4 A..A. - Sovyet Neft 

aenclil<asrnm lstanbul tubeıi mümea 
aili buı;iin başvekil M. Muchanof: 
tarafından kabul edilmiştir. Bu mÜ· 
lfil<at, Sovyet Ruıya ile Bulgaristan 
arasında takas sistemine müstenit ti 
cari mübadele bulunmak imkanlar
etrafında cereyan etmiştir. 

Rusya'dan makine, petrol ve miit 
tcmili>.tı vesaire ithal m kahilindı 
Bulgaristan için bayvRn tiitün n<bc 
dat eiil vesair ihracı mevzuubahistir 

Başvekil Neft Sendikası mümes 
ıillinden t~tkik edilmek üzere tahrİ 
,; bir teklifte bulunmasını rica etmi 
ti ... 
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Belediye memurlarına 15 kuruşa yemek veriyor!... _ 
..... :rpa.:n. 

Ekonomi 

Arpa ihracatımızı tez
yit için tedbirler 

lkbsat Vekiletinin hu husus. 
taki tetkikleri 

esaslı neticeler verdi .. 
Arpa, son senelerde iJlracab 

lllitenıadiyen artan Ye lı:ıt~-:' 
'- ihraç maddelerimi:ııclea ltın
ılit. Aldıfmuz maliimata ......... 
llctıaat V ekileti bu ciheti -~ 
olikı.ate alarak arpalaraıu:ıı ıçın 
~ eualar üzerinde metPl oı .. n. 
ııı.lctadır. 'ftçile
• Bilha11& yeni ailolana ,P. b. 
tiıaize malım mubafaa& IÇlll _. 

~İnat olacağından '"'=""'.!:r"'zm 
""Ylnetlenıneaine haylı Y ım e
deceği muhakkak addedilmekte
dir, 

Hariç piyaaalard• IOD Mneler
de arpalanmıt tercihan ·~~
la ve mübayaa eclihnektedır. Bır 
ı.ıann alakadarlar arpalarmuz ta. 
kasa tabi tutulduiu takdirde daha 
fa.vdah bir netice almacafı kana. 
•tini izhar etınekt .. dirler. hrbaat 
'V eki.leli bu nokta ile de &Jnca 
ıne§gul olmaktadır. 

O-let İlluıleai enandır. 
Bu ıııahallin diğerinden her Al• 

retle daha muvafık olacağı talı· 
mİlıı edilmektedir. 

Ticaret bor .. •• 
rel•lltl 

Ticaret Oduı Meclisi bu çar
ııunba siinü bir içtima yapacak· 
br. Bu içtimada merhum siırorta
cı Hamdi Beyden inhili.l eden Ti
caret Bonaaı idare Heyeti Ye Oda 
idare heyeti için birer aza intihap 
edilecektir. 

Itriyat itleri 
Ticaret Oduı cihan ıtriyat pi

yıuasmdaki vaziyetimiz hakkında 
şayanı dikkat bir etüt yapllllfbr• 

Tıbbi ve muhtelif çiçeklerden 
eaans iatihıali ve bilha11& bunun 

Deri ihracatını için ziraat yapmaam çok karı. 01-

t • duğu neticeıine vanlmıfbr. 
ezyı t için Oda tetkikabnda eaanı istih•ali 

Gelen malümata nazaran Bulga için en tutar ve en kartı ziraat ıek 
riatan son zamanlarda deri aana- linin yasemin olduğunu ve bir 
yiine büyÜk bir ehemmiyet verdiği hektarda 10.000 yasemin fidanı 
gibi deri ihracatını tezyit için dikilebileceği, bir mevsimde 3 bin 
ırıuhtelif ,ekillerle faaliyette hu· kilo kadar çiçek alınacağı teapit 
lunınaktadır. ed.ibnittlr. 

Ticaret Odaaı bu faaliyeti al&• B J J 
lca ile takip etmektedir. u gar ar yumurta-
Mersinden ihraç olu- lanmıza karıı reka
ıaacak pamuklanmız bete çalıııyorlar 

Ziraat Vekaleti Mersin mmta
kaaında ihraç ve dahile aevkedi
len pamuklarımızın esaah auret• 
le dezenfekte edilmesine karar 
"enni~tir. 

Vekalet bu çok yerinde karana 
tatbiki için derhal faaliyete girit
rniştir. 

Gelen malumata nazaran Bul· 
aariatanm Madrit Konaoloau aon 
&amanlarda yumurta ticaretinde 
ırittikçe ehemmiyetli bir mevki 
almıya baflıyan en büyük mil.ateh 
ilkler ispanyanın yumurta ithal 
Taziyeti halckmda ehemmiyetli bir 
tetkik yapmııtır. Bu etüt mahiye· 
ti itibarile bizi çok yakından all
kadar etmektedir. 

Mersinde bir fümigasyon ciha· 
•ı teais edilecektir. Bu cihaz l'Ünde 
lekiz saat çalışarak 100.000 bal-
h. pamuğu dezenfekte edecektir. Bull'•r Konsolosu ispanyaya 

MERSiN, - Şehrimizden bari- yamurta lthali.tmda bllhaaaa Til"" 
t e ihraç edilecek pamuk balyala. ldyenin en iyi vaziyeti bıttuğunu 
rını dezenfekte etmek İç.İn bir ıdkrettikten aonra Tilrklyenin yu• 
IÜtsühane yapılması Ziraat Veka murta lthali.tmm 930 senesinde 
lctince dü,ünülerek bunun için, 16 milyon, 931 de m .... cut buhra• 
YÜz yirmi bin lira kadar bir tahai. nın fazlalıfma rağmen 13 milyon 
aat aynlmııtır. altın Peçetalık oldufunu ila.-e et-

Tütşühanenin yerini teıpit ve mektf"dir. Bulrar Konsolosunun 
tetkik ebnek üzere pamuk müte- kanaatine ıröre bu mevkii Bulıra· 
haaam Miater Klark ile Adananın rlatanm kolayca almaıı kabildir. 
bocek ınüteı.~·~"1 

• Haydar Bey Ticaret Odaamm aldıfı haber-
fchrimize gelmıtlerdır. 1 _ 

Tetkikatta bulunan heyet poa. ere gore Bulgariatan 933 aeneal 
tane yanındaki Tafiakelenin Y•nı. Ukbahanndan ib"baren batlamak 
na düşen mahalli muvafık sönniit ı ilzere genlt bir yumurta ihraç pr
İse de oramn imla.•• ~zun ~amana .....,._ haı:ırlamı9br. Bu progra. 
!e faz!a paraya ıhti.ya~ goaterdi. mın tatbikine alt hazırlıklara da. 
irinden .arfınazar edılmıftlr. ha tlmdid b ı B 

Bunun iç.İn en muYafık olan 1- ramm d .. en af anmıfbr. u prog 
kinci bir yer daha vardır ki o da ~ tl'unbr• yumurta piyaaaamda 

ı- EORSA L_ __ , 

Ut Bankaamdan alınan cetnldlr) 
4 ŞU1'AT 1935 

Akıam Fiatlan 
frtllrra&lar Talı.aat 

in tıtın "·'° 
, .. , • .• ~ilan •.-
t.!Mn••~· .. u.n 
tımınırr ı,u 

htdı ··-• r.-
••ıdaı , ... 
t. ulrrlJ• f.11 

~··b• il.il 
..... tal .... \) 

la, lr BtltdlJO 
lauı ı w 

• m 4ı.u 
.Mla- 11,M u 

ESHAM 

llo•o•• .... ~ 
Tcrt• 

lı ıı. fi••• ıt,oa 
,. " H••lllw. ıu.10 
• .. A. tır:ıı1S J Jt,- çı.-Ar. 

17, • 
lt,95 

"•ıdolo U.b5 
lııı 4,15 
ftr •ıvrly• ı:ı,-

ittihat hy. U,-
fut • .,. 1,81 
lalya 

'1r•ıı.vay 11,511 
1,19 

•arta. - a.u 
ln •11.ııı,0111 il.- Tıllloa 

ÇEK FIATLARI 
••r11 ıı.rı Praf 
loıdra 712,5 Ylyua 
Ilı yort 41 ,u. Maılrlı 
lııt11ao S,I f,f lrrUa 
lrbbel l,Sb,•J Y ırıo•ı 
""·· il.•~. • , .... 
cı • .,,. ı,o.5•, anııı 
loıyı ts.• ı .ıo Bclıraı 
4ıııuıudıa l,lb.89 lıtoıton 

NUKUT (Sabt) 

Kuruı 

tr, rrııua 169,-

1 lııtrlla "'· ·-
1 ~ela.r tJI, 

lı llrtt tlf,
lı 1. ~clçlta 117,

I~ dıabml U,
ltı ı. hvlçrt 8!0,-

lt lt'Yı t•,--

ı 1111•. A•. 
ı praııu 
ı •• ,. 
ı 1.cloU 
ı pnıı 

il• ley .. ...., 
ı Çenıonr 
1 Ahı~ 

11,ti 

lt,119, 

•.oa.11 
1.7•.J• 

ı.r..11.ı 
•.ll'.91 
1.,10 •• , .•. ,., ..... 
U,64, 

ıı,"•·-

11.-
11.-
10,-
14,
N,
U,-

···-
' llorıa 11.-
1\ hr Çel iti.-

J Nld41Jı N,
IHhOf uıı.-

.• 
1 ır reaksiyon yapacak 

mahıyette olduğu aöyleıımektedir. 

Mala mal 
l~ya ile Türtd,.. uaamda 

pılan Tıcaret mulıa--• 1 _._ ya. 
1 , -ean....,. ~ 
spanya ya aevke<!ilmlt cıılan Tilrlı 

mallamun bedeli lsııan,. 
mek suretı1e itfa ediJee.ktn.-'B.. ..,..;ı. 
lı:ı1de f ıpan!ad~n alaeaklı oı;... yJ: 
Dıracat tacırlerı 1 thal&t tacirler!J 
anl!lfmak sure.tile ııaraiann. ~ 
edebileceklerdır. 

Yeni bir kooperatif 
Cerededen bildiriliyor: - Kaza. 

mızın ıs kilometre garbında Bolu 
fOSUı üzerinde Ret&diye kllyünde 
civar köylülerin ittinJı:!le. alh ~n U. 
ra aemııyeli bir kooperatif tırketl 
t~IDI olunmuttur. N~i tas 
dike iktiran ederek ıelmitbr, Koope 
ratif bu günlerde faaliyete ıeçettk 
heyeti idare intilıabatun icra edecek 
tir. 

ip, halat yapılacak 
Mm.leketimizde ip, halat, aicim 

Y•Pmak için yeni bir tirket t91elckül 
~miştir. Şirketin sernıayeal 100 bin 
litadır, Şirket lkbaat veki.led tara
fından teaçil edilmiftir. 

Gümrük muayenesi 
~vnıpadan ırelen eluprea ve kon

vanaıronet trftıleri Uzunköprilye ge 
~eyın Yiıd oluyor, bu sebeple ıüm. 
ruk muayeneıi de ıreceleyin yapılı
yor. Bu hal yolculann uykudan uyan 
dmlınalarına v~ rahatsız olmalarma 
ıebebiyet veriyordu. Bu cihet nazan 
dikkate almarak muayenenin gÜndü
zün yap.lma11 k:lr111'1aıtırihnıttır. 

Verilen maliimata göre ırümriik 
memurlan geceleyin trene W-dc
ler ve hirkaç aaat aonn, aahUı oı,.... 
ca ıiimıiik muay-Uni J•patt!dar..... 

Belediye 
Lokantası 

Lokanta bugün me
murlara açılıyor 
Belediye -arlan için açıla• 

cak lokantanın kiİfllt reami bu· 
sün öiled- _,.. yapılacaktır. 
Lokanta ukl Maarif Nezareti bi· 
-urun alt katında kütüphane kıs
mında teaia edilmiftir. Lokanta gü 
:ııel bir tekilde tefrit ve tezyin e
dilmittir. Y anadan itibaren bel .. 
diye memurlanna burada yemek 
.-erilmiye batlanacaktır. Lokanta• 
da yalnız belediye memurları ye
mek yiyebileceklerdir. Belediye 
buradan gazetecilerin de ayni fi. 
ate yemek yiyebilmelerine miiaa• 
ade etmittir. Lokanta eaaa itiba· 
rile yakında faaliyete geçecek o• 
lan Belediye Kooperatifine m.,... 
but bulunduğu için, yemek fiat· 
leri gayet ucuzdur. Kooperatif lo 
kantasmda memurlara verilecek 
yemekten hiç ki.r alınmamakta, 
yalnız masraf paran almmakta• 
dır. Yemekler iki ıa- tabldot 
Gzerinedir. Birici kıaım tabldot 
lkl kap yemek, ekmek Ye Al dahil 
15 kuruştur. ikinci kıınn tabldot 
lae dört kap :r-ek, ekmek Te ıu 
dahil 30 lnıruttur. Beledite m .. 
murlan tercih edecekleri tabldot• 
tan yemek yiyebileceklerdir. 

Belediye memurlara bir kolay.. 
lık olmak Üzere birer aylık karne
ler tabettinnişlerdir. Bu karneler 
deki beher kupon mukabilinde 
her memur bir yemek yiyebilecek· 
tir. Bu avlık karnelerin paraamı 
da belediye pefİn almıyacak, bir 
memur bir ay kredi ile yemek yi. 
ye bilecektir. 

Darüllceze balosu 
Her aene verilmekte olan Da· 

riili.ceEe balosu b" aene Yerilmiye 
cektir. Belediye, HalkeYi içtimai 
Muavenet Şubeal menfeatine veri· 
lecek olan balo lehine, Darlillce
.e balosundan vazgeçmiıtlr. 

Belediye makine it
leri müdürlüğll 
Belediye Fen itleri Mildürlü

filnde hazı yeni tetkili.t yapıla· 
caktır. Fen itleri müdürlü~ne 
merbut bulunan makine mühendis 
lifinin teniine ve makine itleri 
müdürlllfil ihtaama karar veril· 
mi,tir. Makine ıubeoi müdürlüğü 
için li.zımgelen tahsisat te,kili.tın 
eababı mucibeal ile birlikte yeni 
bütçeye konmuttur. 

Yalnız belediyenin emri alhnda 
mevcut makinelerin adedi 300 Ü 

tecavüz etmektedir. Bunlann mü
him bir kıamı itfaiyeye aittir. Be
lediye biltiln bu makinelerin ida· 
reai, hüanü muhafazaaı için ihti
lal aahibi bir makine mühendiainl 
Makine itleri Müdürlüğüne geti· 
recektir. Belediyeye ait bu maki· 
neler halen muhtelif yerlerde dur
maktadır. Yeni te,kili.t yapıldık· 
tan aonra bu makineler bir araya 
toplanacaktır. Bunun için de aari 
ve büyük bir belediye garaj! lnta· 
11 tekarrilr etml,, bunun için ye
ni biltİeye tahaiaat konmu,tur. Ca 
rajin atanbulda cihetinde İnfaaı 
muvafık ıöriilmektedir. 

Şehir meclisi 
İstanbul Ummnf Meclisi bugiln 

•al 14 te tubat devreai İçtimai&· 
nnm ikincisini alctedecektir. Bu· 
.,ünlril ~ada Vali Ye Belediye 
Reisi Muhiddin Beyin Terkoe hak 
kmda izahat .ermeal beklenmek· 
tedir. Bütçenin tab'ı henüı: ikmal 
edilemediitinden bu husustaki mil. 
zalı:erat önümüzdeki içtiınalarda 
cereyan edecektir. 

T6tün depoları 
Memleketimizde tütün depola. 

.._ ihti:raca ki.fi olmadıiı .._ 
~dmd!'r· lnhiaar idaresi, ıerek 
~~dı tiltünleri Ye ıerek zürra 

ti nl~in her aene yÜzblnler
oa "' kinıa1 Yermekte, buna 
~a~'?' t'" 

1
binalar, ma!Hlp evaa• 

et 
aız u unmamaktadır. Keyfi. 

Y ' ııuan dikkate alınanılc f,.. 
ta~bulda ve ba,Iıca tütiln iatihsal 
edılen mıntakalarda ve h'l 
'l'd •d Klfe• hır erm e aan ep0lar 1n~ tt' ·ı 'tk ..• v-eın 

meaı e arrur etmittlr Bu • 
b - · nun ı· 

çin her sene utçe,... bir miktar 
tahalıat konulmuı muvafık görül. 
mektedlr. Bu aayede, dep0 kirala
n olarak yerilen yilzbinlerce lira 
her sene taaarruf edilmiı olacak. 
tar. 

Depolann in,aıma önümilzdeki 
aened"n itibaren ba9lanma11 mub. 
temeldir. 

Sadullah Bey 
Yalovada 

S..yriaefain Umum Müdlirü Sa· 
dallah Bey dün Y alovaya ıitmit· 
tir. Oradaki i ..... b tetkik ede
cek. bir kaç gün-• diiaıcek· 

Mahkemelerde 11 .. ,,,,, 

Rumeli hanı cinayeti 
nasıl yapıldı? 

Söz derleme 
Faaliyeti 

IBagün 15 mıntakada 
ocak içtimaı var 

Dün hu cinayetin davasına 
Ağırcezada başlandı 

latanbal illonaktep looealan 
b .. 15 teftit mmt•k•·=de aü:.erin riyaNtinda ~tima ~ 
rak aöııderleme O"•klan olan ilk· 
mekteplerde deri mı faaliyeti 
h.kkında ıöriifaceldardir. H• 
m.mtakada yü:ıı kadar muallla top 
laaacakbr. Muallimlere topbya· 
calıılan öz türkçe kelimeler hak· 
kında izahat verilecektir. 

Rumell hBnı cınag~tl davası görlJIDgor 

Sözdarleme huauaunda faali
yet kmnit.ı.n- dirütlf ,,_ al· 
b kitilik komiayon bugün Müdar 
ria Köprülü Zade Fuat 8eyla Ri
yaeatinde toplanarak ılerl- -
eaiai hakkında bazı yeai direktif· 
!er ha:ı:ırlıyacakbr. latanbul Ma. 
arif Müdürlüğüne Ankaradan sön 
derilen 2600 aözderleme defterin
den iki bini tam•- tani ıodil· 
mittir. Bu tevziat l 'iluek, liM, or
ta, muallim ve ilkmeldepı. hoca· 
lanna yapıhrutbr. lıtanlıol Maa· 
rif Midürlüfünde -•aıt eoo der 
ı- defteri de ~ tetJWib 
haricinde aözderleme itile allka· 
dar olacak zenla teYz.İ edilecek· 
tir. Maarif Müdilrlüğü yalı:ında 
lstanbul halkına bir beyanname/ 
nqrederek maarif te9kili.h bari· 
cinde kat....ı olan mütebaaaıa Ye 
ali.kadar zevatı faaliyete daYet 
edecektir. 600 aözderleme defteri· 
nin difer reami n ıayrİreamİ mÜ· 
eaaeaelere dağıhlmaaı tekanür et· 
mi,tir. latanbulda mevcut defter· 
ler ki.fi gelmediği takdirde Anka· 
radan daha bir mı'ktar defter cel
bedilecektir. 

Rumeli Hanmda, Madam Arı
tonyoyu parasına tamah ederek 
öldünnekle maznun firari Yani'· 
nin kardeıi Sokratla arkadatı 
berber T odorinin dün afırceza· 
da muhakemelerine baılandı. Cel 
ae açılınca Reia Aziz Beyin emri· 
la dava evrakı okundu. Bunda 
Madam Antonyo'nun ne suretle 
öldürüldüğü kaydediliyor ye bu 
meyanda Yani ile Sokrabn maktul 
madnının evinde ele geçirdikleri 
yÜzük, bilezik, aaat, kalem ve 
Yunan tahvilatı ile elli lirayı alıp 
naaıl evlerine götürdükleri, Yani· 
nin aureti firan, berber T odori'nin 
müşarel-.eti tafailiı.tile zikrolunu• 
yordu. 

Suçlulardan Sokrat, Madam 
Antonyoyu kendisinin öldünnedi
fini aöyledi ve mubut ü.deaini 
inkar ederek bunlan dayak ııoru 
ile kendiaine söylettiklerini iddia 
etti. Sokrat, bütün kab,.hatl, Ati. 
nada bulunan kardeti Y ani'ye at• 
federek dedi ki: 

- Bir ak,am Yani eve geldi. 
Elbiaeai kan içindeydi. "Ne var?" 
diye aordum. Çok dütünceli idi. 
Tekrar aordum. O zaman bana, 
yalmz: "Kanyı vurduml" dedi. 
Ba,ka bir şey söylemedi . ., 

Sokrat, Madam Antonyo'nun e 
Yine timdiye kadar ancak iki de
fa gittiğini iddia etti, evin taksi
matını b .. ziyaretleri eanaımda öğ 
rendifini aöyledl. 

Davacı vereaeai vekili, maktul 
Madam Antonyonun oğlu Koço 
namına mahkemeye bir iatida ve"' 
di. Koço, bu iatidaaında, suçlular 
aleyhine hukuka lmıne daYaaı aç• 
hfıru bildirerek 10 bin lira zaran 
manevi talep ediyordu. 

Mahkeme, tahit celbi için, du. 
ruımayı batka güne bırakh. 

Kumkapı cinayeti 
Kumkapıda, Nuriyi sil&hla öl

dürdükleri iddiasile zannaltına a· 
iman Beyoğlu Polis -rke:ı:i ...... 
komiseri Miicip Beyle bekçi Adilin 
diin ağırcezada muhakemelerine 
d""am edildL 

lfadMine müracaat edilen fa• 
bitlerden Franırül Efendi, Nurinin 
o ıece aarhot olduğunu, kendisin· 
den aiıaruıru yakmak için alet ia 
ted iğini, "içerden ıetireyİın ! " ce
vabını almca hiddet ederek anaı· 
Jım bofazına aanldıfını, elinden 
güçlükle kurtulduğunu ve bağıra. 
rak kaçmağa hatladığmı, bu ea
nada bir el aili.h sesi duyduğunu, 
fakat sili.hı atanlann kim oldufu. 
nu gÖnnediğini oöyledi. 

Şahit Nev..,hirli Tan&f İle, hiç 
bir ıey bilmiyordu. Dünkü celsede 
en kuvvetli lttihamı yapan Kemal 
Efendi isminde bir aaker oldu. 

Kemal Efendi, bir gün Nuri ile 
Kumkapı poliı merkezi önünden 
geçerlerken Nurinin kendisine; 
aerkomiıer Mücip Beyi ıö•tererek 

- Bu serkomiaer, beni bir gün 
temizliyecek l 

Dediitini, vurulduktan aonra, 
lı:endiaini hastanede ziyaret ettiği
ni ve bu sırada: 

- Naaıl? l,te korktuğum ba
tıma geldi. Beni Milcip Bey vur
du ! dediğini hikaye etti. Şahit Ke
mal Efendinin ne iatintakta, ne za 
bıtada ifadeai almmamııtı. Mah
keme, mühim gördüğü bu tehade
tin tevslki için Kemal Efendinin İl 
tlntak hi.ldmliğinoe iıticvabnu mu 
Y&fık buldu. 

vetli deli.il kartıamda auçlulann 
tevkifini talep ettiyae de iddia 
makamı, tevkif karan verilmeai 
için 9imdilik bir aebep olmadığım 
ileri sürdü. Ve W.diaenin tenviri 
için Cerrahpqa haataneai opera· 
törlerinden Avni Beyle birkaç po
U. memurunun Ye difer birkaç 9a 
hld.in celbini iıtedi. 

Mahkeme, icabmı görüferek 
t.,..kif hakkmda mildeii fahsi ve
kili tarafmdan yapılan talebin ek· 
aeriyetle reddine Ye tahit celbi 
hakkmdakl iddia makamı talebi· 
nin ittifakla kabulüne karar ve
rerek muhakeme 30 niııana hıra· 

kıldı. 

Şevket B.in davası 
Zevcesi lcli.I Hanımı öldüren 

Şevket Beyin Temyizden bozula
rak gelen davaaına dün ağırceza• 
da devam edildi. Ve raporlar ara· 
smdaki tenakualann telifi için ev• 
rakın tekrar Tıbıadliye gönderil
mesine karar verilerek muhake· 
me, ba,ka güne bırakıldı. 

Kasten yangın 
çıkarmak suçu 

Kaaten yangm çıkardıklan id· 
dia edilen Ertuğnıl mağaza11 aa· 
hlplerinden Nihat Beyle Hristo "'" 
Otofin Efendilerin muhakemesine 
dün ağırcezada devam edildi. Si
ıorta Şirketlerininden cevap gel
mi9tl. Bunlar okundu. Ve kimya• 

Türk hocalara maaı 
Şehrimizdeki ekalliyet melctep

lerinden bazı Rum, Ennenl ye Ya· 
hudi mektepleri llOtı zamanlarda 
tilrkçe muallimlerinin maatlanru 
muntazaman vennemefe ha9lamq 
tır. Bu mekteplerde hocalık eden 
Türk muallimlerden 3-4 aylık ma• 
aılannı hi.ll alamıyan z.,..at yar 
dır. Maarif Müdürlüfü bu kabil 
mektf'p idarelerine ve mekteplerin 
merbut bulunduğu totkilltlara bir 
tamim yaparak ID&aflann beheme 
hal vaktinde verilmeaini Te birik. 
mit olanlann da def'aten tedlyeal· 
ni bildirmlıtir. 

Konferan• tehir 
edildi 

Kadınlar Birlifl tarafından dün 
ak•am Halkevinde verilecek kon· 
ser ve konferans bazı eabaptan 
dolayı gelecek haftaya tehir edil· 
miştir. 

Safih Zeki Bey 
Bir milddettenberi tehrimiı:de 

bulunmakta olan Maarif Milateta• 
n Salih Zeki Bey busiin Ankara· 
ya avdet edecektir. 

Amerikan 
Mektepleri 

ger Muatafa Zihni, elektrikçi Hik· Dünkü Son Posta ıazetesi teh· 
met ve Agop Efendiler mütehaa- rimizdekl Amerikan mektepleri· 

hi f ·ı d' 1 'idil ş nin mali Yazivetleri dolayıaile ö-
aıa fa t aı atı e ın enı er. a- ümü d k' d · d • 'b • lk'k n zeıer .. seneaanenıtıa-
hıtler yangının e e tnk ontafm· t--' • t ih t ki • 
.ı ,_ -k 'h . )' 1 b'I • . . ren .... rıaa a n aye Terece en• 

an çııuna ı tuna ı o a 1 eceg1nı ni yazıyordu. Bu huauata yaptı-
aöylüyorlardı. ı ğnmz tahkikata göre böyle bir 

Bundan aonra mafazanm kon· f<JY mevzuubahis defildir. Geçen 
turatolan tetkik edildi ve ticaret aene yalnız Göztepe Amerikan 
Ye hukuk mahkemelerinden ma• metk .. bi k~panmnıh. Yeniden ka· 
faza sahiplerinin ifli.aı talebinde p'lnacak bır mektep yoktur. 

:':::.:::~ğına dair ıelen cevap Darülfünun bütçesi 
Mahkeme, ticari defterlerin 

mahallinde tetkiki hakkındaki ta• 
lebin kabuliine ve diğer mütehas· 
aıalann gelecek duruşmada bulun• 
durulmalarma, defterlerin tet!· "ki 
için naip olarak Rıza ve azadan 
Nuarat Beylerin tayinine karar ve 
rerek muhakemeyi 12 mart P"Zar 
gÜDÜne bırakh. 

Kaçakçılarla 
mücadele 

Gümrük Muhafaza ba9müdüriye
tl memurfan kaçakçdık müttdeleaine 
devam etmektedirler. Dün yine ka
çakçı Mehmet çavuşun evinde dört 
kilo esrar yakal~nmış ve kendisi d""' 
bal Adliyeye verilmittir. 

Cildiyecilerin 
içtimaı 

Dariil"inunun 1933 senesi büt 
çeai tamamen ikmal edilmit ve tas 
tik edilmek üzere Maarif Vekale
tine gönderilmittir. Yeni bütçe ıre
çen senenin aynidir. Bütçe 900 
bin ve küaur lira tutmaktadır. 

Tevfik Rüıtü Beyin 
tema•ları 

ANKARA, 5 - Hariciye Vekili 
Tevfik Rü9tü Bey Avrupa ricalile 
huauai temaalanna batlamqbr. y.,,, 
fik Rüıtü Bey bu temaalannda, 
Franıa ye Almanya ile münakit tica
ret muabedelerinde, telif hakkına 
dair meYcut hükümlerin tatbikatında 
mütercimlerimize kolaylıklar ııöat"
rihneaini temine çalııacaktır. 

Kırtasiyecilikle 
mücadele 

ANKARA, il - Dttlet dairele
rinde kırtaalyeciliğin tahdidi ve mua 
meli.tm salim nsule nıpb için tetelr
kül eden Tali komla yon bir unl bul 
ma9tur. Bu uaal lıir aeneye yakın bir 
-..andan beri Dahiliye ,,. Maarif 
V eklletlerinde tatbik edi1- el.teme 

Bir tehlike! 
Zevk Ye neşe çalıtan iman 

lann tabii hakkıdır. 
Adalesile uğratan işçi, kafa 

ıile çahıan mütefekkir, gö0 Z1R1rl 
na dökerek hayatını kazanan 
aanatkir için içmek, pızmek, 
-"tmek haktır. 

Ve her milJetin lrendine ,er 
re zewlıi, her aaufm zevkine 
söre etlenceai Yardır. 

Viakiaini içm lnciliz. lıira· 
11111 yuvulıy- Alman. tanbr 
m yudum yudum aindiraı Fnn 
ıa on iki ıaatlik yorgunluğu· 
mm mükafatım lıu dakibtarda 
toplar. 

Çiçekli bir aile aofraımılüi 
kadehler s&ılillerde biriken nr 
te1İ lmıtbrmak içia lmnnmt-
tur. 

Biz de içiyonız. 
Şehirlerimizde meyhanele

rin adedi e-rlain yeküııuna ya· 
landır. Bir cünlük kazancım 
bir ıaal içinde Miçoowı eline 
..-enler pek çoktur. 

Fak.at mesele budan ibaret 
cleiildir. 

Memlekette bir arar ve mor 
lin ıalıım var ld acıkaklard'a 
izmarit topbyan aefil çocuklar 
dan, kılık ve kıyafeti efendiye 
berrziyen mütereddilere kadar 
nüfuz e.tmittir. 

Zayıf ruhlan çıldırtan, uya· 
mk beyinleı.'I aulandıran bu ze 
birler- kadmlan kaldmma a· 
byor. Erkekleri ele sarsak, sa· 
lak, alil yapıyor. 

Fikrine, d'iifihıcesine em.ni· 
yet ettiğiniz bir adamın bu yüz 
den hezeyan etıqini görüyor 
aunuz. 

Morfinle gıdalanan dimağ· 
lar cemiyet üzerine iğrenç bir 
aarhot gibi guya.n ediyorlar 

Midesini alkolle dolduran a· 
dam nefsine ve nihayet nesline 
zulmediyor. Fakat münevver 
ıayılan bir inaanrıı dimağını ve 
lsabIJ11 morfinlemesi ona öyle 
bir cür'et veriyor ld ağzından 
fıtkıran zifoılar hal1mı ayııkla· 
nna kadar ııçnyor. 

Gün ıeçtikçe etrafımızda 
böyle morfinle ıilihlannııt sar 
sak, alil ve mliatekreh birtakım 
müteredclilerin haya ve hiçap
tan ari bir tekı1cle ba.şkaldıı cldr 
!arma tahit oluyoruz. 

Yeşil Hilil ayyaşlan tövbe
ktr ettird>ilir. içki inhiaan da 
rakıyı reklam edebilir. Birinin 
tehdidi, litekinin teşviki belki 
bir müvazene yapabiliyor. 

Fakat moıfin ve esrar tehli
kesi eeki lıtanbul yangmlan 
ııibi koJkoL mahalle mahalle, 
aenıt semt, kaıaba kaaaba -
leketi yalayıp gidiyor. 

Burhan CAHIT 

Pollıt• 

Kafayı 
Çekince-

Tabancalar patlac:IJ, 
hanende yaralandı 

Recep, Ahmet, Arif A ti ı.m.ı. • • p 
nnde dört arabacı evvelki aeee F • 
nerde Kdburnu &azinosuna slderek 
geç vakta kadar rakı içmiıl • dir 
Dört arkadq temamile aarhot oldalı. 
tan sonra bunlardan Arif nara -
rak tabancasmı çelımif •e arız h.,.... 
tinin bulunduğu sahneye doiru üç 
el &lef etmİflİr. Ç~ kur9ualardan 
birisi aah.aede bulunan ban delH -
denn 18 y....,.ı. Mahmure har • 
isabet etmiftir. Bacağmdan yarala. 
ean Malmmre Hanım hastaneye 1aıl 
dınlmıt, dört ııarlıoı yl'hlannutlar
dır. 

Sıcak suda öldü 
Bundan iki glin "'1'vel Kunıçeı

de Mezaıiık aokağmda Haaan Efen
dinin oğlu iki yqında Fikret kardeti 
bir yqmdaki Sezaiyi iterek l.ii-. 
de bulunan sıcak auya dütİİrmÜ1tli. 
Sezai aldığı yaralara tahammül ede
mİyerek dün gece ölmü,tür. 

Eroin kaçakçılığı 
Oaküdarda Toptafında oturan 

Zeki, Be9iktatta kahveci çD"llia 
Muzaffer, Şükriinün eroin ~k· 
çıhğı yaptıklan ıörülmiiş ve ya• 
kal&DIDlflardır. 

Calatada lamailin kahYelİDde 
Burhan ve Niyazi de eroin aat .... 
larken yakalanmlflardır. 

Hır•ızhk 
Maznunlardan bekçi Adil, kon 

disiıin havaya korkutmak makaa 
dile bir el silah atbğını, ikinci el 
aili.hın kimin tarafmdan abldıfmı 
görmediğini tekrar etti. 

Cildi eciler cemiyeti heyeti 
idaresi ~ aıhhiye müdiriyetin 
de toplanmlf Ye cüzzam huta 
lıklan üzerinde tetkikat yap· 
mııtır. Ca1diyeciler ha.tal• üze 
rinde muayene ve tetk*at yap 
hktan aonra Sıhhiye müdW;ye
tl ihti •t• . 

p9lı • l ı lı • Şeh..aininde Sabri Ef.adinia 
Sen ' ... Zinat Velı&letl klraladıjı p:ııi.oyi ldlldia ... 
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A•nn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

6 ŞUBAT 1933 
1 darehane : Anbra caddesi, 

100 No. 
Telgraf adreıi : lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı ~leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

de Vezüv yanardağına 
şeyler sezilemez mi?, 

benzer j 
1 

Cuma tatili me•ele•i 
Belediyemiz bize bir garibe 

daha hediye etti. Zabtıai bele
diye mıeıınurlan vapur ve tram 
vay ıirketleri aleyhine cuma la 
tiline muhalif hareketten dola
yı zabıt varakalan yapıyorlar 
mış .. Bu haberi o kadar nimü· 
!iyim ve mantıksa: buldum ki, 
büyük bir kaydı ihtiyatla tellk 
ki edeceğim ve eter doğnı i.e: 

MlLLlYET PAZARTESİ 6 ŞUBAT 1933 

Büyük şair Abdülhak l9"'kaue da lutfenl 

Himidin yıldönümü B~
0

:aber 
Dün Feyziati lisesinde parlak 

bir merasim yapıldı 

- Şarlot nende? 
- Bilmem. 
- Sana diyorum. Sana aöy· 

lüyonım. Şarlot nerede? 
- Ne bileyim azizim. 
- Dikkat et ıana ıoruyorum 

Şarlot nerede? 

Sinemacılık dünyasının en çok sevilen iki yıldm 

MAURICE CHEVALİER
JEANETTE MAC DONALD 

Dllnyanın en büyük rejisörlerinden ROUBEN MAMO
ULİAN tarafından yapılan 

Bu Gece Beni Sev!! 
filminde bütün kalpleri, a7kla • zevkle - nef'e ile 

teahir edecektir. 

/, ABONE üCRETLERl• 
Eter clOğnı iıe artık bu itin 

ıiilünç tekle ıirdiği.niı aöyliye
ceğim .. Cuma tatili kanunu it· 
çilerin iıtirabati için yapılmıf 
bir terdir. Belediyenin ceza al
muı için deığiı) ... Zabrtai bele
diye tefıir içindeki en ufak bir 
ferde bile henüz ııhhat ve sil· 
kOn yüzünden iıtirahat temin 
edememit iken lmme hizmeti
ne memur nakliyat tirketlerini 
cuma ıUnleri kapatmaya kal· 
kana itte o zaman hikmeti vü· 
cudile taban tabana zıt bir ba
nket yapmış olUI'.. Diyecekıi
niz ki; 

- Tuhaf amma. Ben bilmi· 
yorum dedikçe o ısrarla sonı· 
yor. "Şarlat nerede?'' Ne bile
yim ben? Şarlotu görmeyeli bel 
ki iki sene oluyor. Sonra Şarlo
tun neredıe olduğunu ben mi bi 

Çar,amba akşamı MELEK ve ELH,t MRA ııi,.emalanncla 
Tlrldyelola Hari~l~n 

LIC. L ıc. 

3 aylıfı 4- 8-
6 " 7 50 14 -

12 
" 14- 21-

Gelen e.ralı: geri verilme&.
Müddeti geçen nüshalar 10 lm
nııtur. Gazete ve matı.aya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlann me
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y qilköy uked naat -t.&. 

zinden alclıtmuz malBmata na
zaran bugla han ı.un- bulut
lu n eakin olarak devam ede
celktir. 

S-1-933 tarihintia hava ıu,i
ki 765 milimetre, en fazla hara· 
ret 8, en az 1 aantiınttı. ... _______ .. 

- Efendim! Kapatmaım am 
ma, ruhsatiye harcım venini .. 

Oyle fey olmaz.. Bir adamı 
hem cuma ıünlwi çalıttırma· 
ya, han de bunun için bir ft'r"' 
ıi vermeye icbar etmek birlik
te gitmiyen iki feydir .. 

Belediye bundan .,yveJ: 

lecektim yokıa o mu? 
- Şarlotun nerede oldutunu 

herhalde benden zj,yade tenin 
•enin bilme li.zmı gelecek. 

- Ben biliyonım. 
- E.. Biliyoraan. Ne soru· 

yorsun?? 
Sustu. Biraz sonra: 
- Y abu dedi merak ta mı 

etmiyorsun? 

Abdlllhalı Hl2mldin 82 ncl gıldlinDmi1 
diJn yapılan meratJlm .. 

- Merak ediyorum amma 
sende tuhaf bir hal var. Son

mllnasebelllt1 ynn mı ıormıyayım mı?. diye 
dütllnüyonım. 

Beni kolumdan yablach. 0-
danm bir köteaine çdcti ve "din Büyiik tair Abdülhak Himidin 

82 inci yıldönümü mÜnaMbetile 
dün aaat 16.30 da Feyziatl Liae
aindtı bir merasim yapılmııtır. 

- "Himidin huzurundayız. 
Bu, o demektir ki tahikaımda bu
lutların yun Yaptıfı efaanevi bir 
daim eteklerindeyiz. Bu, o demek 
tir ki koynunda fırtmalann yqa
yıp kayna•tıiı ilahi bir derinliğin 
önündeyiz. 0 

le" dedi. 
- Şaı4ot Pariıte. Pelikan 

barda, yük.ek bir ıandalyanm 
üıtüne oturmuş Şeri dö Kobler 
içiyor. 

Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Renkli 
Fener 

Nakleden: 

Ertuğrul Muh•in 
Umuma. 
Bir d11f•u• aıahıus. 

Yeni lcra ve lfliı 
Kanunu Şerhi 

MU.harrirltıri: 

l{ayıeıi Meb'uau: SAlT AZMi 
Tokat Meb'uıu: NAZIM iZZET 

)' f!nl eser/f!r 

Şarkın Güneıi 
"Şarlun yeni ııün•ıi: Ga:zi Mu• 

tala K•mal .. !' iıimli bir eaer inti
§&I' etmiştir. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

Yeni Türk Mecmua•• 
Yeni Türk Mecmuası'nın şubat 

nüahaaı kıymetli münderecatla in
tifar etmiştir. 

Kaçak rakı 
Ve sigara 

On günde nekadar 
yakalandı? . ,. 

lfELEl<l\I 
1 - T akai saatlerini clolru 

yazıyor mu? 

Meraaimde Abdülhak Himit Ye 
Refikaaı, meb'ualardan Süreyya, 
Hamdi, Raıim, müderria Ağaoğlu 
Ahmet Beylerle Halit Ziya, Cenap 
Şehabeddin, Hüaeyin Siret, lmıail 
Müttak, Fazıl Ahmet, Belediye 
Reis muavini Hi.mit, Darülfünun 
müderrislerinden Şekip ve müder
ria Etem Akif, ve mektep müdür 
Ye muallimleri ile yüksek tabaka
ya menaup birçok hanımlar, bazı 
zevat ve mektep talebeleri bulun
muılardrr. 

Müttak Bey, Hamidin Türk üs
lup ve beyanında vücuda getirdi
ği inkıla~~ bir mucize olduğunu 
ilive etınıttır. 

- Yok canım. 
- Vallahi. Pek yalanda çıkıyor 

1054 
lıtanbul inhisarlar baş müıi'i 

riyeti takip memurları tarafın
dan on gün zarfında mühim 
mikdarda kaçak eşya ve rakı 
meydana çrkanlmıştır. Bu me
yanda Ayasofyada Y erebatan 
mahallesinde lliko'nun ev!nde 
memurlv tarafından yapıla.ıı a 
rama neticesinde 50 kilo f&rap 
ve bir mikdar likör ve gene bu 
civarda Mi,elin evinde de 29 ki 
lo tarap bulunmuttur. Beyoğ· 
lun.d'a Kalyoncukulluğunda otu 
ran 11,-a iıminde birinin bila 
ruhaat rakı sattığı görülmüş ve 
cezalandınlmııtır. Üsküdarda 
methur kaçakçılardan mart do 
kuzu namile maruf olan Hali· 
lin evinde bir arama yapılmış, 
bkçok aigara kiğıdı ve koıçak 

u 

En masrafsız 
Yol! .. 

Belediye eı-kinmdan nekre 
bir zat 'le ııörüıürken aordum: 

- Beyefendi! En murafaız 
yol hangiıidir? .. 

Dunnadan cevap verdiı 
- Hava yollan! .. 

Size ne? •• 
Son günlerde genç yqta bir 

çocuğunu kaybetmiı bir baba i
le hayli yaılı maruf bir zat ırö
rüşürler.. Yatlı zat bağn yan· 
ınıt babayı taziye ederken der 
ki: 

- Ben bu yaıta olduğum 
halde yatarken gençlerin cena· 
ıeıine gitmekten utanıyorum 

2 - Otomobil sür'atleri ka
nunun emrettiği derecede mi!. 

3 - Bütün şoförler ehliyet
nameli mi?. 

4 - Otomobiller seyrüsefer 
talimatına riayet ediyorlar mı? 

S - Sokaklar temiz mi?. İs
tanbullular, çamurda mı, tatta 
mı, batakta mı yürüyorlar?. 

6 - Tanzifat hizmetleri yo
lunda mı?. Mahalle aralanncia
ki süprüntülükler ne ilemde?. 

7 - İnşaat. ve tamirat her 
yerde şekli kanunide mi?. 

8 - Meyhane, barlar, fenni 
ve sıhhi teraiti haiz mi.?. 

9 - Sokaklarda gece gürül
tll, patırdı olur mu?. 

10-Tramvaylara asılanlar, 
atlayanlann adedi ne nisbetıte 
artıyor?. 

Evveli. Feyziati lisesi Müdürü 
Hıfzı Tevfik Bey söze batlıyarak 
büyük ,airin edebiyatımız üzerin
deki mühim rolünü izah etmi' ve , 
miaafirlere teıekkür etmittir. 

Hıfzı Tevfik Beyden aolll'a Ce
nap Şehabeddin Bey birkaç aöz 
söyledi ve ezcümle Hamit devrin· 
de Namık Kemal ile Ekrem cere
yanlannı izah ederek Hi.midi an
lamaktan aciz kalan muhafaza
karlara karşı Hi.midin kudretli 
aan'atini onlara naaıl kabul ettir
miye muvaffak olduiunu anlattı. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
lamail Müttak Bey de hitabesine 
fU suretle baılam19tJT: 

lıımail Müttak Beyden sonra 
talebeden Burhan Sıtlu Efendi 
Makberden bazı parçalar okumuı 
ve Feyyaz Behiç, Ahmet Halit E
fendiler de Hi.rnidin tiirlerini oku
muılar ve çok alk1Jlamnıılardır. 

Müteakiben Behçet Kemal Bey 
de gençlif e tercünıan olmak üze .. 
re ve hemen Y•zınıt olduğu güzel 
bir tiirini okuınu,tur. 

Şiir bütün davetliler tarafından 
alkıtlanm•• ve Abdülhak Hamit 
Bey de bil~h~re kendisini bularak 
tebrik etnuttir · 

Meraaimin aonunda Tezer pi
yesi talebe. tar~fından muvaffakı
yetle tem11~ e~ıl<;rek mÜ1a1Dereye 
nihayet verılmıttrr. 

Büyük taire Feyziati Liaeai Mü
dürlüp tarafından 33 parça eseri 
gÜ?"I bir cilt halinde hediye edôl
mlttlr. 

Bu öyle tuhaf, öyle anlaıd
maz bir ş~y ki. Şarlottan bana il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! 
ne. Pariate ise ne olmut. Sonra 
neden Pelikan barda? Veya o
rada ise ne olurmuı aanki? Ni
çin Şeri dö Kobler içiyor da Şe 
ribrandi içmiyor? 

Ferit çoşmu,tu. 
- Azizim dedi. Şarlotun Pe 

!ilcan barda yükıek bir ıandal
yamn üstünde Şeri dö Kobler 
içtiğini Allah aşkına kimseye 
söyleme. 

-Bana ne? 
Gerçi F eridin Şarlota kartı 

zaafını bilirdim ve Şarlotun bir 
den bire ortadan kayboluıu Fe 
rit üzerinde nasıl sarsıcı bir te
ıir yaptıiıru görmüyor da deği 
lim. Fakat iki aene ıonra Peli
kan barda oldufunu ve Şeri dö 

hafta filin geçmitti. Feride 
Kaptanda rastgeldim Yerinden 
fırladı. Yanıma geleli, kolumu 
kıracak gibi sıkıyordu. ıordu: 

- Şarlot nerede? 
Derhal cevap verd"ım. 
-Şarlot Pariate. Pelikan b.r 

da Şeri dö Kobler içiyor. 

Sevinçten bayılacak gibi ol-. 
du ve bana: 

- Otur eledi. Kaptan bize 
birer •kadeh Şeri dö kobler. Kap 
tan: 

- Vermut olmaz mı p&tun. 
Vermuta razı edinceye ka· 

dar hayli adcmtı çektim. 
Bir, iki, be1, aelciz. V-..t

lar içildi. Bir tek kelime konut 
mu yordu. 

1 vallahi! .. 
11 - Umumt yerlerde, ıi

nemalarda, hatti. tünelde sioga
ra içilmiyor mu?. 

kobler içtiğini nereden haber 
alınıı ve bu haber niçin bu ka· 
dar hayret tevlit ediyor? Bura 

Ben de eYa ıeç kaldım. 

tütün bulunmuftur. Kendiıi ya 
blanvak lhtiaaa mahkemesi· 
ne aeritedilmiıtir. Gebze, İzmit 
Tuzla. Adapazan yolculann-Ve müt-sir baba cevap ft" 

.-ir: , r 
)r - Size ne Beyefendi!. Azra· 

1 utansın!. 

V ezüv indlf aı! •• 
Napoli limanından ırelip ıre

·enJer. bu ırüzeJ tehrin yaruba
ıında daimi bir beyaz bulut üf
eyen (Vezüv) yanardağını gö
ürler.. Vezüv sakin ve müli
~im bir dağdır. Kraterine ka· 
l r çıkılır ... 

Bugünlerde <Vezüv) yanar 
!ağının tekrar indifaa başladr 

1 tını telgraflar haber veriyorlar. 
( anardağı mütehu11slarmm 

12 - Sütler ne halde?. (yüz 
de kaç su ve kola var?) 

13 - Lokantalar. birahane 
ler, atçılar, hamamlar, oteller, 
temiz mi?. 

14 - Zabıtai belediye me
murlan ile esnaf ve foförler a· 
rasmdaki münasebetler ne tekil 
de? .. 

Bunlara bir baksa, öyle me 
raklı, öyle fayaru mütalea vak'
alara tesadüf eder ki tarif ede
mem.. Yoksa Şirketi Hayriye. 
Tramvay, Seyrisefaiın aleyhine 
zabıt yapıp dava açmaktan ne 
çıkar? .. Suyu dökmekle toz ede 
meyiz ki? .. 

• 

Swas'ın karlar altında bir m911zara!'lı 

11 meçhul. 
A11l merak etmek sırası tim 

di bana ıreldi. 
- Ferit dedim. Muamma ııi 

bi konu9uyorsun. 
Yerinden fırladı. Parmağını 

dudaklanna götürerek: 
- Sussu 1!1 .. dedi ve bir fır 

tma gibi odadan çıktı gitti. 
ArkasmA!an seslendim. Bağır
dım. Çağırdım. Ardına bak
maksızın koıarak uzaklllfb. 
Kaçtı. Bir daha dönmedi. 

- Deli, dedim. 
Evet Ferit mut1aka çıldır· 

mı9b. Ya ben ya o. ikimizden 
biri mutlaka aklını kaybetmit 
olacak. 

- Ferit ben gidiyorum. ele-
dim. 

Hiç te itıiru etmedi. 
- Güle ırüle dedi. Yalmz 

Şarlotun nerede olduiunu unut 
ma ve kimseye ıöyleme. 

Zavallı F eridin aklını ·kaçn
dı~ma artık t•m•m- kanaat 
hi.ad etmlft.im. Bir sün matba 
ada otunıyordum.. Bir mektup 
getirdiler. Parieten. Açbm, lm 
za: Ferit. içinde aynen §U aa· 
tırlar yazdı: 

"Azizim. Pariateyim. Peli
kan baroa yüksel< bi" aandalya 
üıtilnde Şarlotla kartı 'kartıya 
Şeri dö kobler i~iyonız." 

1 v ezüv dağını taruyanlann id
liaama göre bunun sebebi da
lın ağzmın daralması imi!: A

ı ırz daralınca dağda sarsıntılar, 
Ne söylüyorum. Bütün bun

lan kaydı ihtiyatla yazıyorum. 
Çür&ü hali böyle bir şey yapı
labileceğine inanmıyorum. 

Sıvas'a Çok Kar Ya~ıyor Ben F eri<lin bu bir türlü a· 
lal erdiremediğim garabetini 
tahlil ve anlayabilmek için bü
tün gece uykusuz kaldım. 

Uzun uzun dütündüm. Anla 
yamadım. Düğümü çözemedim. 
Size vak'ayı aynen bUtiye edi· 
yorum. Siz bu itin içinden çrka 
bilirseniz bana da liitfen bil' ha 
ber. 

dan Haaan Efendiden 213 pa
ket köylü, Mehmet Ef. den 200 
paket halk, İbrahim Ef. den 15 
palııet köylü, Bedri Ef. den 95 
paket halk, Ahmet Ef. den 100 
paket köylü, Eflltun Ef. den 
100 paket köylü, İbrahim Ef. 
den 200 paket halk ıigara11 
çantalannda bulunmut ve mü· 
aadere edilınittir. Köprüde Ha 
ıan Efendiden 250 paket köy· 
iti. Beyoğlunda Marko Efendi· 
den 185 paket halk ve köylü 
Kalyoncukulluğunda Hayim e
fendiden 86 paket köylü, Unka 
panında Bürhan Efendiden 43 
pakt;t köylü, arkadaşı Ahmet e 
fendıden 4 paket asker sigarası 
halka satarken görülmüt ve a· 
r~ma neticesinde bıı:nlanıı.da 
ııgaraları müsadere edilmiıtir. 

ıürültüler hiasedilmeye baıla· 
nış .. 

J• ltalyanm bugünkü vaziyetin FELEK 

1 SlV AS, (Milliyet) - Bayramdan evvel başbyan kar elin de
vam etmektedir. Oç, dört gündenberi kar gene yağmaktadır. 
Gönderdiğim fotoğrafta Sivas karlar altında aörülüyor. Aradan zannediyorum bir 
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MAKEDONYA 
• {ı 

Aşlı, 

1 
Güvercinlere hizmetçi kızlar 

1 em veriyorlardı. Kümeslerin arka 
' 

1 andan dolqarak dar ve basık bir 
1\ııomtu kapıımdan Mahmut Beyin 

Clll&Jtn& _Jeçtiler. 
l Dır odun yığmırun önünde üç 
[ dam ayakta duruyordu. Az ötede 

, jrganlarla kaim bir oduna ııkı sıkı 
1ağlanmıt bir adam yerde yatıyor-
u. 

Kemik kıran bu sahneye har 
'etle bakakaldı. Nihayet aordu: 

1 - Niçin bağladınız bu adamı? 
Mahmut Bey §&krak bir kahka 

r; 1a attı: 
ı- - Bımu ıize kendiai izah e~ 

1in.. Zaten bunun için bağlannı 
1
özdürmedim. Y almz ben ıize fU 

adannı söyliyebilirim. Bu gece 
,izim ahırdan iki at çalınmıştrr. 
tunlardan biri, bir ay evvel Faik 
>eyle (1) ava gittiğimiz zaman 
izi taşıyan hayvandır. 

Ayakta duranlara ba,ile bir i9a· 
.et verdi. Üç adam hemen yerdeki· 
in bağlannı çözdüler. Bağlıyan• 
ilr ipleri öyle arlmıışlardı ki zaval• 

Kin, Polilllta 011 Kan •. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ,, , ........ , .. ,,,,,, .. , ..... 
lınm bileklerine kan oturmuıtu. 
Sergüze~ti o kadar uzun değildi. 
Fakat oldUkça mühimdi. Dedi ki; 

- Gece yarısından evvel mi 
idi, sonra mı idi bilmiyorum. Derin 
bir uykuya dalmışım. Birden bire 
zelzele oluyor sandım. Müthit bir 
sarsıntı ile uyandım. Uyandım am 
ma, hadilin varsa kımılda .. kıskıv· 
rak bağlanmıştım. Ben ahırın için 
~ yatanm. Duvardaki kandil yanı 
yordu. Bir de ne göreyim? Sizin 
Huip, elinde kocaman bir Kara
dağ tabancası bir dizini göbeğime 
dayalnı§ bana bakmıyor mu? Kor· 
kudan az kalsın kalbim duracaktı. 
Ağzıma bir paçavra so!anuılardı. 
Bağırmak bir tarafa .. Nefes bile a· 
lamıyordum. Yanında bir adam da
ha vardı amma o arkasını bend'en 
yana dönmüş, atlara eğer vuruyor
du. Hasip asker elbisesini çıkar 
mıf, bir potur giymişti. Kulağıma 
eğildi: "Bizim beyi görürsen ben· 
den selam söyle" dedi. Sonra atla
rı ahırdan çıkardılar, bilmem nere
ye gittiler~ 

Bu sözler binbatının üstünde 
bir yıldınm tesiri yapmıftı. Bir iki 
dakika kadar ne yapacağını bilemi 
yerek durdu. Sonra bir çılgın gibi 
koşarak evine döndü. 

- Hasip ! Haaip ! Hasip ! diye 
bağırarak, kümesin, ağılın ve ahı
rın önlerinden geçti. Sakak kapısı 
nın yanında, evin bahçesinden tah 
ta bir perde ile aynlmıt küçücük 
bir avluya girdi. Burada tek katlı 
kulübe gibi bir yer vardı. Emirberi 
Hasip burada otururdu. Kapısının 
tokmağına el attı. Kapı kilitlenmi' 
ti, açamadı .. 

Bir iki defa daha! 
- Hasip! Hasip! ·diye haykır 

dı . 
Gene cevap alamayınca yarım 

adım kac:Far geriledi, sonra birden 
bire omuzlayarak kapıyı kırdı, ku 
lübenin içine, tekerlenir gibi, yu
varlanır gibi girdi. 

Yerde bir kuzu postu, bir kenar 
da içi kül dolu bir mangal, köşede 
yorgam sarkmıf bir demir karyo
la ... Ve duvarda asılı mavi bir jan 
darına çeketi, üst üste düşmüş dört 
kartpostal gibi göziine çarptı. 

Sonra odadaki her şey silindi. 
yalnız duvardaki mavi çeketi göre 
bildi .. Daha sonra çelret te ortadan 
kayboldu. "Kemik kıran" ın içlerin 
den ktvılcımlar fı~kıran gözleri, 
bu jandarma üniformasının göğsü 

ne ilİftirilmiş dört k<>§e bir kağıda 
dikildi, kaldı. 

Bu kağıdın üzerine acemi bir el 
şu ~~kelimeyi yazmıttı: 

Makedonya, Makedonyalıla· 
Tmdır!." 

Eğer sabah sabah daha yüzü
nü yıkamadan, uyku' ~iğile 
böyle bir hidiaeyi haber alan adam 
bir başkası olsaydı, muhakkak he
yecanından olduğu yere yıkılır ka
lırdı. 

Bu ne demekti? Hasibin böyle 
gece yansı kaçmasına sebep ne ola 
bilirdi? 

"Mak>edonya Makedonyalıla
rındır" ... Bu iki kelimelik cümleyi 
ıu kağıdın üzerine karalayan ve 
sonra bunu bir ihtilal beyannamesi 
gibi jandarma üniformasının üstü· 
ne i ğneleyen kimdi? · 

Hasip mi? Herhalde o olacak· 
tı . Anlaşılıyordu ki emirber Make
donya ihtilal komitesine mensup· 
tu. Yahut, Makedonya ihtilal ko
mitesi tarafından satın alınmış bir 
adamdı. Fakat bu ikinci şık zayıf 
bir ihtimaldi. Üniformanın üstüne 
İğnelenen kağıt. Haaibin sonuna 
kadar Makedonyalı olduğunu gös· 
teri yordu. 

Belki bir başka kağıt, belki de 
herhangi bir iz bulurum düşünce
~ile odada ne varsa altüst etti . Man 

galı devirdi, küllıeıri kanıtırdı, yor 
ganı, tilteyi, yutddan didik didik 
etti. Lakin bu bir beyhude zahmet 
oldu. Hasibin firannı aydınlata· 
cak ufak bir ipucu bulamadı. ~.za: 
man emirberle birlikte kaçan ıkincı 
adamın kim olabilecefini dütündü. 
Kafaaının içine atPsten bir ok gibi 
şu istifham saplandı: 

Acaba Nazif Beyin arabuile 
kaçan ad'~m bu adanı mıydı? Y o~
sa bütün bu vak'alar, hep Haıib1n 
ıdi altından mı çılanı9tı? 

Can sıkıntısile, ne yaptığını bil 
mez bir halde, bahçeye çıktı. Ho
murdanarak, mırıldanarak eve gir 
di. 

Önüne gelene çatmak için fır
sat arayarak odaları dolaşmağa 
başladı. Fakat. kocasının tabiatini 
bilen Zeynep Hanım tertibatını al 
mış, evdekilerin hepsini bir tarafa 
sindinnişti. Binbaşı dalatacak in
san bulamayınca sür'atle giyindi. 
Bir çeyrek saat sonra, parlak çiz
melerini kamçısile döverek Kota
lar'ın (2) mahallesinden geçtiğini 
görenler kendisini ürkerek sdim· 
lachlar. Nasıl ürkmezlerdi ki Hüae 
yi Muhittin Bey ateşe hazır bir o
büs bataryasını andırıyordu. 

Maamafih onun bu korkunçlu
ğunu, bu müthiş asabiyet VP. hid
detini mazur görmek lazımdı. Ma· 
kedonya çetecileri kendi çatısının 

al~mda karargih 'kurmutlardı: Ko
mıtıelerden 'kimbilir kaç taneaino 
farkında olmadan 'keneli evindeler 
ler Yataldıtc etmitlerdi. 

Ah .. Bu entrikanın minaııru an 
layabiimek için insanın evveli bir 
Kemik kıran olınaıı llzımdı. Ona 
bugün dünya zindan gibi geliyor
du. 

Yüzbatı .ıe mülazim, Baklaci· 
yef'in tevkifini ondan naııl sakla· 
mıt idilerse, o da emirberinin üni
forması üstündeki klğıdı onlardan 
sakladı. Yalnu (Deli Mahmut Be
yin ahırından iki at çalan uker fi .. 

• · "H . ") h ,.._d b' rarısı asıp &JU<Jn a ır tev· 
kif müzekkeresi kestirtti. 

Bir gün sonra Ravika köyünde 
ki süvarilerle Kalambak çiftliğin
deki jandarmalan da peşine takan 
mülizim "Fehim" altmıı kişilik 
kuvvetli bir müfrezıe ile Pirim da· 
ğı eteklerine doğru dolu dizgin yo 
la çıkmıf bulunuyordu. Fehim bu 
civarda'ki Bulgar köylerini teker 
teker tarayacak ve takip eanasnı· 
da İcap ederse, Serez hududuna da 
geçerek Menltk'e, Pdriç'e kadar 
sarkacaktı. (Devamı var) 

(2) Dı ama e~ralından bir aile. 
Şimdi Mani&ada oturuyorlar. 

(!) Şimdi lzmirde Gö:ztepede o
turuyoı·. 
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..... . . 
ıt...,n Şalı.ti ldtır• 111..,,_ R....,.,,um Homıli ••Y 

lataabal Radyosu I~" ı.:ı:; 
(lıa üç- cÜ akfaml oaa 

r~f.::de)~ü,.ük ':i.ı ·:.ii 
L~;t:;~adenlWa ai-
·~ sabırlar tanı~ adart.
~-memlekettimbı raci,.. 
'llıla blı Jıizaıetlardan ı..ı...t. 
llıelr r~P ..an. Hiç ıüpbe yoktar lı:I 
l'İlrt u d,.-..un ulalu ile • çok 
11~:1-ıan biri Ham41 a.,.. 
dir. 

Napi7atm bir kaç - eneı. 
lıi lnlotamd• bir kaç kere Anka
raya 1ıtmlt. muhtelif makamlarla 
teınaı ederek tekrar radyoyu fa
aliyet• getirmefe lllUYaffak ol• 
ınuttu· Kandiıini götüren kalp 
haıtalıfma mllptell oldufu halda 
her alqam heri aunaöril balu. 
ınayan Poetahanenln dördünctl ka 
tındaki radyo merlaıalne dlnle
dinlene çıkarak tlrket m6dnnl 
Beyle birlikte pç oaatlare kadar 
lıütGn maamellt ile Jakınen all
ltadar oldutu p-ntnnlll. Y onılmü 
lıilrneyan mmnall87fa kendlıine 
!evdi edilen h• •aıılfeda oldufu 
gibi radyoda da bihakkın IDU'r&f• 
lak olmu9tu. Slrlmtla k dhln.. 
den aldıfı direktif Üzeri- :rürü
Yecefinden emlnls. 

Şirketin faaliyeti t-ln edil
dikten sonra Hamdi Bay Procram 
lanzimlle alllıadar olnuya. baıla
lftıı bu huouıta kandlıila - ıa
riittafümde 9unlan ıı6ylanılttir: , 

Görülüyor ki alafranıra -n· 
Yatımız son zamanlarda tezyit .. 
diliyor. Bu, milli muıildlarl lıa
lıınan mllletlerln proırramlanna 
kıvaı edilerek, onlardaki IHıynel
ınilel muaild derac:elİna çılurtıla
cakbr. Şbndlld halde alaturka 
ınuıikl naşriyatımnı Macar, Ro
ınen ve Sırp radyolannda çalman 
saatlerden daha faslad.... J.
bul radyoounun A"""Padakl rad
yolar dereeeolnl la&I lçhı mllmlriln 
olan himmeti eılrıremeaıekta ldL 
Hatta umumi A"1"Upa konaer na
killerine ittirak edemedlflmlzden 
dolayı müt-İr olan Hamdi Bey, 
Avrupa ile aramızda nakil kalı
lolannm teılrlne hnkln obnama. 
11 haıebile amatörlere detltDrlitr I 
olaun diye bir ıürprlz düıGnmllt 
ve Amerikaya l•Yet ha11aa luoa 
dalgalı aletler ıiparif edilmek ü. 
zere bulundulunu Ye bu aleıJ..,.. 
le narazitalz nlarak uzak merkea. 
ler.ıen ahzedilecek nemyatm ı •. 
tanbul radvoau va11tasile neıredi
leceğini aöylüynrdu. 

Turgut MITHAT 

.ttüteharrik gizli mllrstle 
Gizli mürıile iıletmek her ye.r 

Je memnudur. fakat Avrupada ı.::
çok meraklılar müoaade a~a • 
2ahnıetine katlanmak11zın gızlı 
bir münile teıu ederek tutulunca· 
Ya kadar müsaadeaiz herkeae ..,. 
•ini itittinnekten bilyük bir zevk 
duyarlar. 

Böyle esrarengiz bir meçhul 
merkez Hollandada günün muh· 
telif saatlerinde ayn, ayn mahal
lerden duyulmaktadır. Şüphe edi
len mahaller etrafında lıaaaaı a• 
letler ile kontrol yapılmıı, fakat 
bu eanada mürıilenin batka bir 
ınalıallelerden çalıftığı hayretle an
laıdmıttR'. Bir taraftan halkı e
Peyce allı.adar ve meıgul eden 
bu zararaız poıtanın bir otomobil 
İçinde teoiı edildiği zannolunuyor. 
Bir çok amatörler bu zarar11z 
nıü.railenin bulunmamaı1ru temen .. 
ni etmektedirler. 

Vtgannda radyo ruhsa
tlyesl artıyor 

Radyo heyeti idareıi Viya- 1 
Posta ve telgraf idareoine abone üc-1 
•etlerine ayda 20 santim (6 kurut) 
ilave edilmeaini teklif etıniı ve bu 
Zamdan senevi bir milyon Avus
turya tilinğinden ziyade bir vari
dat temin edileceğini bildinn.iıtir. 
Senede bir milyon tilling ile evve 
~~ ~adyo sergi bina11 tesiı e~ece: 
ı:ını ve neıriyatında ehemmıyetlı 
d':ğiıiklikler yapacağını vaadet-
1\\lftir. Şimdiki halde tiyatro ve o 
Pera artiıtleri için 400.000 Şilinır 
1ahsiıat yerine 1 .000.000 tahaiaat 
'"J:'rıhrsa daha 11k yÜkaek aan'at
ı,~~ların stüdyoya ıetirilmeai 
tııuınkün olacağı imki.nı bildiril
miştir. 

k Posta nezareti bu huauıta hal 
c •n fikrini anlayıp, öyle kat'i bir 
ev~p verebileceğini radyo icla. 
reaıne bildinniıtir. 

( 

_..fLLlYET PAZARTESİ 6 ŞUBAT 1933 

Muhtelif Radyo Haberleri ) 
Bu •kfam Berlın 1 1685 metroluk Alman 

merkezinde merkezinde 
Ba alqam aaat 22.20 de Ber- Geçen a)'lll aonuna kada•· 1635 

7 günlük program 
(lstanbul saatine glJre t•nzım edilmiştir) 

PAZARTESi 6.2.933 zete hab ... leri. 24.05: Gece mutf... 
-----·--- kül. lSTANBUL, 1200 m. 

18. 18,45: Vedia Rıza Hanım. 
18,45 - 19,30: Orkeotra. 
19,35 • 20: Fran11zca derı (Miip
tedilere mahsuı). 

ÇARŞAMBA., 8.2.933 .;_.....;... ____ _ 
JST ANBUL, 1200 m. 

18 • 18,45: Saz (ıMuzaffw Bey.) 
18,45 • 20: Orkestra. 

17.15: Ey muaikiıi, haberler. 
20.35: Akf&m konııerl. 21.0Sı 
Wagner'in aoerlerinden filharmo
nik konaer, müoababeler. 

CUMA, 10.2.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
17 • 18 Miiterref H. 
18 • 19: Kemal Nlyui Bey wı •· 
bdaflan . 
19 • 20: Orbotra. 
20 • 20,301 Be1kio Hanım. 

s 

İtalyan radyolar 
nın tiyatroau 

ltalyan radyo tirketi şim 
kadar merkezlerden dinlet 
tiyatro •e operetlerin büyük 
kıınunı tiyatro binalanndan 

Jin filhannonik takmımın m9fbur nMtrıı dalplı König1Yu1teriıau· 
muıiki rejlaörü Furtwaenırler ida· aen utuyonu ,öyle kendiaini tanıt 
re edecektir. Eaerler Tacbaik.,,.._ tınlr "Hier iıt die Deutache Wel
q (Çayıu.,,ald) mn lıetlnci aen- le" Buraaı Alman dalıra11). Şimdi 
f-uindan terekküp edec:ektir. Bu bu değiımit ve "Hier iıt der 
komer Virana merkezi tarafm- Deutachland • Sender Königavu .. 
dan da nakledilecektir. terhauzen" (Burası Königavuıter-

Radgo tlgafrosu hauzen, Alman merkezi) denmek 
Holl t tedir. uda radyo fİrketi bu ... ı 

bir tiyatro bina11 yaptırmıf; bu· Umumi radyo toplanışı 
rada nıonoloır ve küçük yipeale- Madrit konferanaile alakaaı bu 

20 • 20,30: Darülbedayi temsili 
20,30 • 21,301 Safiye Han= ve 
arkadafları. 
21,30 • 22,30: Orkestra, Ajanı ve 
Borsa haberi, oıut ayan. 

ANKARA 1538 m. 

20 - 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30. 20,55: Mahmure Hıuum. 
20,55 . 21,30: Haha Stuletıia B. 
21,30 • 22,30: Orkestra. Ajana n 
Boroa haberi, saat ayan. 

20,30 • 21,30: Hanımlar saz heye
ti. 
21,30 • 22,301 Orbotra. Ajanı va 
Bona haberi. oaat ayan. 

ANKARA 1638 m. 
12.301 Ankara Palu orkeıtra· 

len varirdi. Torino tiyatrola 
dan biri firkat tarafından satı 
lmmlf " hademe tirketin ma 
lan tiyatrodan verilecek temai 
merkezler tarafından naklad· 
cektir. Opera temıilleri gene e 
ai ırılıi Roma ve Milanodaki o 
re blnalanndan nakledilecekt 0 

Şimali Amerlkada 
dlnlegtcller 

rln ......;1m..ı içinde aynca daire lunan ve yalnız Avrupa radyola· 
teala edilmlıtlr. Bu daire imal tar- rnun hareket hatlannı teıpit ede
m lb1-rile ınaaildU piy-1• lcia cek olan Temmuz 1933 umumi 
ele pek mliaalttir. radyo içtimaı Bern'de toplanacak 

12.30: Ankara Palaı orkestra• 
aı. 18: Muallim Zeki Beyin id~re
ıinde M. M. M. Koralı. - AJanı 
haberleri. 19.15: Konferana? 20: 
Hava raporu. 20.03: Sadrettin B. 
tarafından oolo ıritar. 

Solı.t ,,Cyano aanatlıirı lltluertl 
Stein a. Şubat, ÇGrfGntba altfClml 
aoat 21.4fl t• sa1ır., Nld,,....,,..Jo 

iken ırene tayin olunan vakti mu
ayyende Lüsern'de toplanacaktır. 

Cezalrde Şark musikisi 
Cezair (Radio • Algier) iıtaa

yonunda aenelerden beri sah gÜ· 
nG alqamlan saat 22 den aonra 
Arap muaildalnden mürekkep bir, 
kaç aaatlik bir konııer dinlenilmek 
teclir. Ba -e bapndan itibaren 
pe...-nba alqamlan da böyle bir 
netrfyata t ... düf olunuyor. 

BDgQll Viyana istasyonu 
tecrDbtJl11re başlıyor 
imal! bitmek üzere bulanan 

150 kilovatlık Viyana merkezi tec 
rübe D"friyabna J9 marttan 
sonra baılamaaı muhtemeldir. Tec 
rübe eanaımda münile anten ku
lelerinin blriıi bitmiş olacaktır. 

Eaaaen neıriyat hıuuıunda 
ikinci ant• lnıleoinln bir rolü cıl
mayrp yalms inal cephelerini ta· 
yla atmak için yapılacakbr. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 1680: Ke

za. 18: Salon muıikUi. 19: Kah
ve muıikiai. 21.05: "A•k maaka· 
ruı" iaminde 3 perdeli Wal<er 
Brommel'in opereti. 23.20: Lem
berg' den caz. 

BUDAPEŞTE 650 m. 
18.35: .Konaer. 20.20: Gramo

fon ile ı Cici, T oaka, Minyon, 
Fauot, Karman, Kont Holfınan ve 
Samaon ile Dalill operala~d.a!' 
parçalar. 21.20: !liıran mualkılL 
22.35: E. Dohnanyi ldareıinde o
pera orkaotraaı. 24: Caz. 

MONIH 532 m. 
20.30: Kantık netriyat (operet 

parçalan, fanteziler v.o.) 21.50ı 
Münib Filhannonik takımının kon 
aerl. (Soliol k..,anüt Alına Moo
dle'nln iftlrakile), haberler. 23.50 
Ceca muaiklol. 

ViYANA 817 m. • 

piyano lı......n oerecelıtir. ı 

Clmnaslllı derılerl 

18.0S: Eber takımı (hafif musiki) 
müoahabe. 20: KAHIRE'den ~ak
len Viyanahlann tagannıle.rl. 

lıtasyonlarm çofun.da oabab 
erken aaatlerda cimnaıtik denle· 
rl ırö.terilir, Tabii hareket ırörül
medifi için yapılma11 lizım ıelen 
hareketler anlatılır, tatbikatına 
hazan 1&J1 basan da muıiki ile 
refakat edilir. 

İtalyan radyolarında her ııe
d- timdi,.. kadar radyo cim
nutiflne ehemmiyet Yerilmeyor
dıa. Vilcut killtürüne pek lüzum. 
hı olan harekltlara ıraçen &J'lll 23 
dan itılıaren gerek timali ltalyan 
merkezlerinde ,,. ırerekoe Roma n 
Napoli iotaıyonlannda aalıabla
rı Yaoatf Anııpa oaatila saat 8 de 
.. ,, ,.... Bir çeyrek ıilren 
dero her ırla tatbik edilmektedir. 

Offenbach 

1819 seneainde doirnuı ve 
1880 senesinde ölmüı ~•.erleri pek 
sevilen Fransız muaevııı beateki.r 
d Her zaman Avrupa radyola-
ır.d "Leı Contea d'Hoffmann" 

rm a b "La b il ' cLa Aile dıı Tam oun, .e e 
Helene" isimli operalannı dınle
mekteyiz. 

ı 21.lOı Frnaaıa Lehar'm eaerlenn· 
1 den taıraımili temıil. 22,20 ı Ber

llnden naklent Wilbelm l'urtwa• 
-.ler'ln ldareolnde Berlln filhar
monik talummm konaeri (Çay• 
koYalı:i'nln aoerlerinden ). 23,35ı 
Kolonya'dan: Caz va komar. 1 

MILANO-TORJNO-FLORENSA 
18.18: Gramofon. 20.10: Gra

mofon. 20.30: Muhtelif. 21.351 
Oda muıikui, 22.35 ı Piyea. 23.05 ı 

1 Konıerin devamı. 
PRAC487m. 

18.f;S: Craınofon, .Mfbahabe. 

1
20.35: Şrammel muıikiıi. 21.0!I: 
Piyano konseri. 21.30: Offenbach' 

1 ın "Le RETRAITE" operaoı. 
. prumrl Pilln•lıi 1. Şahat Paaar BOKRl!Ş 394 m. 

alı....., aoot 21 3fl ı. Buda.JHlfte Z1: SarYaı Kuatona, 22ı T(!..an 
nulyoaundo teıa.nni etleC611ıtir. ııl. 22.18: Trio konMrl. 23: •· 

BREST.AU 325 •· /ıvlcrede ltalganca. 20.30: Edlt Lorans çalıyor. 
mDrılle 22.05: Hariçte bnlunaa Alman 

hallr tarkılan. İıviçreda Alman, Franaıa n 
ltalyan lioanlan konutulmakta ol 
dufundan radyo merkezlerinde 
de bu IU&nlar ile ııefrİyat İcra o
lunuyor. Şimdilik "Lulua Ro
manda" merkezinde fran11aca ve 
"Bam • Zürih • Bal" merlı:ezlerln
de almanca konuııuJuyor. ltalyan 
lıviçreainde da bir merkezin İma· 
li mukarrerdir. 

Bu iataıyon "Monte Ceneri" 
de teai edilerek ıtüdyoıu Lugano
da bulunacak . ve bütün neıriyat 
İtalyanca cereyan edecektir. 

Parla merkezinin istirahat 
ııaretl 

(Paris • Poataaı) iıtaayonunun 
miif'ireainden bir türlü kimae 
menun olmadıfı için tirket dinle
yicilerden naıd bir iatirahat mÜ§' • 
ireai kullanılmasını sonnu,tur. 
20.000 kiıiden gelen mektuplann 
ekseriıinde bugÜr.kü Paria poata
ımdaki boru sadaaına benzeyen 
İ§aret arzu edilmiıtir. 

Maamafih bu ifaret te pek 
melodik oldufun.dan bir kere da
da dinleyicilerle bu huıuıta göriltii
lecelmıit. 

Viyana istasyonunda 
7 ıubat salı ıünü akıamı Vi

yana merkezi maruf Avusturyalı 
bestekar- Yuliuı • Bittner'in eaer
lerinden ibaret olan parçalan pro 
feaör Kabaıta'nın idareıinde or
keıtra ile dinletecektir. 

SAU, 1.2.933 

lSTANBUL, 1200 m. 
ıa . 18,451 Makbule Hanın., 
18,45 • 19,30: Orkeotra. 
19,35 • 20: Framızaı d...-. (ilen. 
mit olanlara) . 
20 • 20,45: Hikmet Rıza Hanım. 
20,45 • 21,30: Servet Hanını. 
21,30. 22: Nimet Vahit Hanım. 
22 • 22,30: Gramofon, Ajanı va 
Borsa haberi, uat ayan. 

ANKARA 1538 m. 
12.30: Ankara-Palu oı-keıtra· 

ıL 18: Orkeıtra La Muette de Por
tiei'nin uvertürü, Montagne noir,· 
dan fantaııi, Treıpokor-fantazi. 
19: Haberler. 19.15: Karcırah fu 
h. 20: Hava raporu. 22.03: Caz. 

VARŞOVA 1411 m. 
18: Senfonik konser. 19.05: 

Kahve muıikiai. 21 : Halk konae
ri. 22.20: Keman IOD&tlan. 23.15: 
Kahve muıikiıi. 24: Cazbend. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Cazband. 19.25: Teıran. 

ni heyeti. 20.35: Peıte büyük o
pera11ndan: Erneat Dohnanyı"'nin 
eaerlerinden "DER TENOR" iıim
li opera temıili. Bunu rnüteakıp 
Sigan muıikiıi. 

MONIH 832 m. 
20,40: "DER VOGE~ff:'\END

LER" (Kut tüccan) Uiırılı 3 per
deli operet. 

ViYANA 617 m. 
18.05: Çay konseri, müsahabe

ler. 21.05: Muıikili bir temıil. 22: 
Riclaard Heuber'in eserlerinden 
operet ve hafif havalardan mllrek 
kep bir seri. 23.35: Danı muaiki
ıi. 

Mll.ANO-TORINO-FLORENSA 
18: Gramofon. 18.35 : Orkeatra 

muaikiai. 20.15: Gramofon. 
PRAC487m. 

18.55: Gramofon. 20.25: Cay. 
de trio (Slav ıarkılan) · 20.30: Ta 
gannili kabare ne§riyatı. 22.10: 
Yeni beıtelerden parçalar. 23.20; 
Bando takım ile yeni musiki par. 
çalan. 

ROMA441 m. 

ANKARA 1538 m. 
12.30: Ankara-Palaı orkeatra• 

11. 18 t- 17 ye kadar: M. M. M. 
Halk konseri. 18: Saz (Şataraban 
faalı). 19: Ajana haberleri. 19.15: 

1930 aeneai nihayetinde ya 
lu bir idatiıtike ,Gre fİmali 
merikada büyük tehirlerde he 
kinci evde bir radyo aleti bul 
maktadır. Köylerde iae dinle 
lerin mikdan 321 i ıreçmiyor. 
lıebi köylünün fakir olma11 · 
Umwniyetie lıurada 12 milyon 
hizenin kullanıldığı teabit edil 
"lO 7 buçufunu Zenciler teşkil 
diyonnUf. 

11. 18: Orkeatra (Domino-Noir U• 

vertürü, Orlow' dan popurl). 19: Ekrem B. tarafından keman kon· 
aeri. 20: Franoızca dan. Ajanı haberleri. 19.15: Caa. 201 

Hava raporu. 20.03: Gramofon. 
VARŞOVA 1411 m. 

17: Gramofon. 18: Keza. 191 
Hafif muıiki ve caz. 20.lOı Mub 
telif. 21: Eıki prkı n havalar, 
haberler. 22.10: Mosart •• Baet
hoven'ia -.ferindan Kaator .,.. 
trio konseri. 23.18: Plllı. 241 Kalo 
ve muaikiıL 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Orkeatra. 19.80 ı !llıran mu• 

oik.iai. 21 .20 ı Mozart'ın aoanndan 
(musiki ili mektebinden naklmı 
konaer). 23.20: Haberler. Miitea• 
luben: Pl&k. 

MONIH 532 m. 
18: Şarkılar, mlloalıabe. 20.30t 

KoTO (heyet) konMri. 21 ı Miioa· 
baba. 22: Methur danı plildan. 
22.45: Solut takımın (orkeatra 
.,,., piyano) Beethoven'in aoerla
rinden konMri. 23.50: Frankfurtt 
Kan>aval neıriyatı. 

ViYANA 817 m. 
18.20: Plllr ile opera muıildıl., 

müsahabeler. 21: "DER LIEBES
TRANK" (Atk aarhotlan) isimli 
Donizetti'nin operaaı (Viyana o
pera11ndan naklen), müoahahelar. 
23.20: Bar muıiklıi (Keman aaJıı. 
10fon, taıanni). 

MJLANO-'fORJNO-FLOREN!IA 
18: Taganni. 20: Haberler, pllk 

20.30: Haberler, plik, kahve kon 
oeri. 21 ı Haberler, ırramofon. 
21.35: Piyes. Müteakıben ı Radyo 
orkeıtraaı. 

PRAC 487m. 
20.30: Brun'danı Rlehard 

Strauu'un "SALOME" lobnll mu• 
ıikili temıili. 22.20: Hafif muaiki. 

BOKRES 394 m. 
13: PU.k; 14: Keza. 181 Rad

yo orkeatraoı. 20.40: Plak. 21: Ke 
man konaeri (Criag, Kreialer,. .!la 
raoate). 21.4!1: Piyano konseri 
(Bacb-Llıt, Cbopin, Schubert, 
Trauıi!f, Alben.iz). 

BRESLAU 32!1 m. 
18.40: Oda muıikbl. 19.30: Or 

keıtra. 21: Bir muıikill plyeo. 
22.10: Pllk ile kabare muıildıL 
23.3!1: Beri inden: Dana muıikuL 
24.55: Londra'dan: Cazband. 

PERŞEMBE, 9.2.933 

JSTANBUL, 1200 m. 
ta. 18,45: Nelıil ofla fcmell Halo
lo Bey. 
18,45 • 19,30: Orkeotra. 
19,35 • 20: fran11Zca dera (Oerla
miı olanlara). 
20. 20,301 Seniye Hanım (Saz) 
20,30 • 21,30: Tanburl Refik 8ey 
ve arkadatlan tarafından temsil. 
21 • 22: Tanburi Rerik B. ve ar
b.daflan. 
22 • 22,30: Gramolon, Ajana .,. 
Borsa haberi, aut ayan. 

ANKARA 1538 m. 
12.30: Ankara Palu orkeıtra-

11. 18: Saz (Mahur faalı). 19: 
Ajanı haberleri. 19.18: Edip B. 
tarafından viyolonael konsen. 20: 
Hava raporu. 20: Gramofon. 

VAltŞOVA 1411 m. 
18.05: Oda muaikiıi (pllk). 

18: Kahve muıikiıi. 21: Hafif kon 
oer. 23.15: Danı muaikUıl. 241 
Kahve muaikiıi. 

BUDAPEŞTE 650 m. 
18.35: Manditacaz takunı. 

19.30: Plak konaeri. 20.50: Al! 
muıiki mektebinden yay konaen 
(piyano refakatile Bralunı ve 
Schuman'm eserlerinden). 22.451 
Haberler, lmre Macari Siıran takı 
mı. 23.45: Opera orkeotraıt: ()pe. 
ret parçalar. 

MONIH 532 m. 
20.30: Tanbur va koro (Yu

ıroalav halk tarkılan). 21.25: Pi
yeı. 22.35: Schiller'in pirlerinin 
tarkı haline ıretirilmeai. 

vtY ANA 517 m. 
18.05: Çay muıikisi, milsaha

beler. 21.20: Operet va valaler 
(Joaef Holzer takımı). 23.20: 
Danı muaikisi (Tarannili). 

VARŞOVA 1411 m. 
13.10: Gemici kOD1eri. 171 C.. 

mici ve halk tarkılan. • Müoaha
lıe. 21.15: Senfonik k~r 
(Haydn, Tochaikovoky, Reıpıırhi) 
:H: Tanı muıılkloi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.051 Salon orkaıtraaı; 21.301 

Hırlotiyan kulan cemiyetinin kon 
.. r1. 22..30: Haberler, miitealultan 
Sipn muaikiıl ve Macar halk tar
ktlan. 

MONIH 532 m. 
181 Frankfurt'tan: Komar, mö

oahabe. 20.301 Net'ell mu11'kill 
natrlyat. 22.29 ı Hafif ha Yalar ile 
faııtaailar. 

ViYANA 917 m. 
17.401 Taıraımili konHr, mab

telif. 21: Rejisör o ..... ald Kabuta 
nm id......ınde Juliua Bi._rıa 
_,.ferinden taırannili aenfonik 
konoer. 22.15: Müoahabe. 231 
CuıtaY Macho takımmm hafif 11n1 

.n.w. 
MILANO-TORINO-FLOREN!IA 
20.45: Pllk, kahn muolldal. 

21.3!1: Müaahahe, pllk. 221 Sen
fonik konaar (Bach, Mozart). 

PRAQ 487m. 
20.28: !aksofon konMri. 20.50 ı 

Operet parçalan. 22: Kan,ık ta· 
ırannlli yarnn saat. 22.25: Piyano 
sonatlan. 

ROMA 441 m. 
21.50: Kan91k konaer (Donl• 

:ıı:ettl). 22.18: Plyeo. 22.50: Kon
aerln devamı (Opera parçalan). 

BOKREŞ 394 111. 

13: Gramofon. 14: Keza. UI: 
Radyo orkeotra11. 19.2!1: Kua 2t ı 
Senfonik konaer (U.t, !neoeıı). 
22.20: Keae (Strau11). 

BRF.Sf.AU 329 m. 
18: Popuriler. 201 ltadyo orlcao 

traaı. 21.30: Gitar NfakatDe...,... 
lcılıu·. 22. 10: Danalar n terlnlar. 
23.0!I: Bereln'den da1U muıllıül. 

CUMARTESi, U.Z.933 

ISTANBUL, lZOO m. 
18 • 18,48: Su (Nadime Hm.) 
18,4!1 • 19,30: Orlceotra. 
19,35 - 20: Fn- elen (mllp
tedilere mahını). 
IO • 20,30: Kara,Gıı. 
I0,30 • 21,30: Haha AMsıot Bey 
l&I!. 

11,30 • Z2,30: Orkeotra, Alam .,. 
Bona haberi, uat ayan. 

ANKARA, 1833 m. 
12,30: Anbrıa Palu orkeotnllL 

18: Senfonik orkeotra konıeri. 19: 
Ajana haberleri, 19,15: Saz (Hica:ıı:
kir faolı). 20: Han npona. 20,031 
Caz. 

VARŞOVA, 1411 m. 

ıa,10: Plak. 17: Keza. 19,0Sı 
Kahva muıikiıi. 21: Hafif muıiki ve 
taganni. 23,05: Şopen'in eoerlerin
clen konıer. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, 550 m 
18: Siıran -oikiıi. 19,15: '91-

aahabe ve muoiki. 20,40: Tiyatro. 
23: Siıan muıikisi, refakatile Macar 
halk farkılan. 24,30: Cazband. 

MONIH 532 m. 
ta: Mütenevvi muıiki, 19,20: Mu

olkili çocuk nefrİyab. 20,20: Piyano 
besteleri. 21: 5 perdeli bir plyeo. 
22,35: Eğlenceli muıiki (Valı Y• 
operetler). 23,50: Cece koNeri. 

Viyana civarında bir 
ateı gığını 

Yeni yapılan Viyana mün 
ıl Viyana haricinde bir küçük 
pe tizerinde bulunmaktadır. M 
ailenin kuleoi 11 O metre irtif 
dadır. E-n yükaek bir tepe 
serindaki kuleye ıece vaktin 
ıreçen tayyarelerin çarpma11 ih 
maline kaptı tedbir almmııtır. 
purlann çarpmamaaı için yapıl 
fenerler neYinden bir fener im 
olunmaktadır. Fakat tasa 
ettiğimiz ve faner i11nini verdi 
mil! teJ'9 hiç benzemeyip bamb 
ka bir ateı parçaoı oluyor. V 
diği ziya 3 ili 5 milyon mum 
Yetinde olup otuz kilometrelik 
araziyi aydınlatacak ve üç sa 
yede bir de'n'edecaktir. 

Şimdiye kadar bu derece k 
•etli ziya netreden bir fener · 
edilmemiıtir. 

LtJhlstanda amatlJr mOr 
slltJlerl serbestJ 

Lehistan poota ve telıraf 
zaretince p.hai ve mÜ4terek 
amatör mürailelerinin tesiı ve 
letilmeaine müsaade olunmuıt 
Ancak nefl'İyatm ıırf aınatö 
mahauı olan muhabere ve muı· 
yİ ihtiva edip ticari muamela 
ait bir neıriyalta bulunulmaaı 
mezuniyet verilmemiftir. Müraôl 
ler arzu edilen her hanıri bir da 
ıada teıiı edilebilir. 

Pnıgın Almanca neşrlga 
Bir müddetten beri Çekoal 

vakyada abonmanlann azaldı 
nazarı dikkati celbedecek kad 
kaydedilmekte olduğundan b 
Dun sebepleri araıtınlmıt. Nih 
yet kabahatin Prağ merkezin· 
Almanca netriyahnda olduğu a 
l&fllmca, her ıünün aktam Üz 
leri bir kaç aaatinl itıral eden a 
manca muaiki ve müsahabe n 
ratmın azaltıJmumda krar Yeri 
ıniıtir. Buna kartı Alınan 
lan ateı püıkürüyor. Ve Çekoıl 
Yaqa topraklannm büyük bir 
mında almancrun daha fazla di 
lenmek arzuıundan fÜphe edilm 
mesini yazıyorlar. 

Hitler ve radyo 
Hitler'in baıvekil olma11 

lay'°ile, Almanyada yafanan 
tün hareketler radyolarda tıuııaaııot 
le yaıatılmıştır. Muhtelif tehiri 
de yapılan fener alayları ve b 
münasebetle verilen konferansla 
nn hepai ya doğrudan doğruy 
seyyar otomobil merkezlerile, b 
yük münilelere verilerek nakl 
dilmit veya ıeıli filmlere çekilm • 
tir. Bunlardan biriıini salı gün 
akfaJDı saat 23 te Breılau merk 
zinden dinledik. Hitler tarafta 
larmın ateıin konferanıları v 
halkın alkışları atüdyodan söyle 
difi kadar tabii iıitiliyordu. 

yeti. 
VIY ANA, 517 ın. 21,30 • 20,30: Gramofon, Aj 

17,35: Koro müaamereoi. 18.40: ve Borsa haberi, oaat ayaı.., 
Halk konseri (Marf, valı ve operet. ANKARA, 1538 m. 
ler .• Miiaahabeler. 21,05: Berlinden 12,30: Ankara Palaa orkeotr 
Bando muoiki ile milteaenl ...,.riyat 18: Saz (Milli yelıih faılı). 19: A 
ve numanlar. 23,20: Dana ımuikiai. janı ı..ı-teri. 19,16: Plik. 

MILANO-TORINO-FLORENSA KONICS VUSTER HANZEN 
111,tOı C.zlıend. 20: Haberi• • 1635 m. 

pllk. 20,35: Yeni ltalyan ı..telerin 17,16: Filbannonik konoer. 17,SS. 
elen parçalar. 21: Haberi• • plilr. Miaahabe, 19: fnmz Schubert'll 
21,501 Kantık Re!riyat. 23: Dana eoerlerinden trio ev muıikUi. 21,05 
muıikiai. Bayreuth'dan Reichı Defrİyab (Mlf 

PRAC, 487 m. nih'ten nakil). 21,55: Münih't 
20,36: Bando muzilı:a. 21,38: ıc... Waırner'in eaerlerlııden r.Jıuumcıımıı 

hare netriyatı. • Haberi .. , 23,20: kamer. 24: Zoo'da Marmor oıul' 
Radyo filmi. Otto Kennhaeh caa takımı. 

BOKREŞ, 394 m. BUDAPEŞTE, 9IO m. 
MILANO-TORINO-FLORENSA 
20: Plak. 21: Haberler - plik. 

22: Temıil (İıtirahatlerde mÜ..· 
habeler.) 

PRAC487m. 
17.15: Muıiki, müaahabeler. 

18.50: Plak, müıahabeler. 20.40: 

13: Gnmofoıı, 14: K-. 18: Ra- 17,40: Simi Kuri,. 5iır- -ı.ıııaı 
clyo orkeotrall. • Miloahabe • Rad:ro at 18,35: Konaervatu,,....danı N"f' 
orkeotruı.. 20,40: Plik. 21: Piyano ell Defrİyat. 21,35: Waper'la 
konseri. 21,451 Ruhi va oair koro ta- )erinden büyük t.on-. (Emeot 

21,15 : Gramofon, haberler. 
21.50: Kanşık konser. 22.30: Tem 
ıil. 23.05: Koruerin devamı. 

BÜKREŞ 394 m. 

Jül Zeyer'in "Radu1: ile Mahule
na" isimli musikili damı. 

pnai konseri, 22,30: Temıil nany'inin idareolnde). 22,20: 
BRESLAU, 326 m. ferano. Mütealnben: Cu "'• 

17,35: Hafif ınuıiki, 19,481 tc-. ı tft 
21: Seoli filın. 22,301 Seoli filnıl•- · PRAG, 4ll/ m . 

Bu allşam saat 22.20 dtJ Berlln radyosunda dlnllge
ceğlnılz Berlin Fllharmonlk takımı ve rejisörü 

meşhur F11rtuaenaler 

18.05: Kanıık konser. 19.10: 
Müsahabe.19 .25: Konaerin deva. 
mı. 20.45: Gramofon. 21.05: 
"Schöpfung" isimli Hayd'in orato
rumu. 

BREST.AU 325 m. 
17: Viyolonael • Piyano konıeri, 

müsahabeler. 20.25: Gramofon. 
Solist ve koro konseri. 22,45: Ca-

ROMA 441 m. 
21.50: Senfonik Konaer. Mı 

Haberler. 
BOKREŞ 194 m. 

13: Gramofon. 14: Keza. 18: 
Karışık musiki. 19.25: Kan,ık 
konser. 20.35: Bükreş operaım
dan: "KALME" isimli Delibeı'in 
opera temsili. 

BRESLAC 325 m 

den parçalar. 23,50: Berlindenı Caz. 18,50: Plik. 19,0ISı Al-
24,35: Otto KeıınlıacJ, talmm auaı ııikiJ.i netriyaL 20,0!lı MDi-ıky 
(Berlinden). keotra taknm. 21,lOı Tapnnili opa 

PAZAR, 12.2.933 

lST ANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45 : Nihal Hanım. 
18,45 - 20: Orkeoh'a. 
20 • 21,30: Bedayli musikiye be-

n parçalan. 23,05: Habet-ler. 23,25' 
Caz fantazileri. 

MI LANO-TORINO-FLOREN.S 
20,10: Gramofon 20,30: Mü~ 

be. Plak. 22,06: Bir opera veya iil 
yatt. tt!QlliU 
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......r.irinci Sahifeden Geçen Yazı ar Adliye 
Tayinleri 

•nn '..lursadaki 
6 şilidise 
idare . 

(Batı l iad aalnfed•) 

larmı bildirmittir. 
Telgra l!unun üzerine kalabalık }"Olda 

T ilerlae iltihak ..ı- meraklı· 
aşmuita büyüyerek Vilayet Konalı 

Y ...... !mittir. 
azı 1 Eft&f MüdiirG kalaloalılı ba· 
ldlııdaa oaftr oaY11lU telefonla ı.a. 

F--..... · poll .. bildirmiftlr. 
BOi' Diler taraftan bldiMyl lıaber 

m Belediye R.W Mulılcldia Be,. ""i helediye -urlarma ba
tertibat aldmnı., kendiıl derhal 

3 aTpmobille Vail Beyia niDe sit· 
6 tir. 

2 ROHmel llnOnde 
- Hükümet önlna ralaoalenl
CeJ.,. k11mı Yalinla dainde olma. 
liddefnu anlaynıca keadlainl ltekle-
ıtur. ilzere menli:Yenlere Ye .....,. 

er~ otunnuslar, ıllle1lerl ılqan
kalım,lanlD'. 

• · .• Halk, hiçbir ......tla nOma,.q. 
Ulıyetiirak ebnemi~. yalnız ..,.lrci ,, .. 
ı----f·etinde kalmı•hr. 

U( V"li Bevle Muhiddin Be., d..,.. 
y eı;)jl aalren frrlı:aya hldiııeyi loildir-

91c gibi İcAn eden tedhirleri al. 
lrla me•,.ulken Polis Müdürü 
~ m" lu• iline ı>ofüleri yetitti· 

,,. -1< bu klllabalı~ dafıtmıttır. 
· YRha1Rndı111r 

5-1-9:1.;.Poli•ler hülulmet binaa lıçinde 
765 ılivİ beklivenleri yakalayıp mÜ· 
8, eır'lvete oevkebnisler. a)'lıl zaman· 
~~~t:'·. müddeiumumilik •azryet 
~ •hr. 

•h1111e De tekrar teoklf 
IC ı-ahkikat o gün ve o gece saba. 

kadar •ürmü.. birçok kimse
sorııuya çekilmi•tir. Bilahare 
anlann h•psi tahlin edilmiş-

i de hnnlardan hadisede Öna• 
O olduklan zannedilenler dün 

!!&m tekrar tevkif edilmitlerdir. 

Ü /.,imler 
t n ı · · ı · Be- un ann mm en tunlardır: 

•Hacı Yahva oğlu Kızanlı Tatar 
•n&-ahim, M~bmet o(lu kuyumcu 
rmınavut Şahın, mühürcü Tatar 
Ha ulhakim. köy İmamı Cürcü 

ız Mustafa, Azizoğlu Cürcü 
Mehmet oğlu kasap Mu&ta· 

Ahmet oğlu kilimci Salih l(a. 
!' g ·~~Ün~en Ömer oğlu Kaya 
unt Huse n oğlu Muıtafa Hilmi, 

yli tl'İkd lslilm oğlu Arnavut Sey 
ler. in. OcknZt•l,.r mabalJ,.sinden 

ba' t .. f• oğlu Halim ve Mahmut -,u H~fız Alidir. 
8-Bunlıor hadi••nin ön uhnda 

•nımakla ve hôt!iseyi teşvik et• 
ya e maznundurlar. 

. l DOn fl'ohff edilenler 
ıl •• Bunlar.fan batka buriin de ,-. 
anten tevkifat yapılınıtbr Bugiha 

if edilenlerOrhancamii müe • 
Siz Yekili Hüsevin, Demirıa, ca ~. 
srı"';'euin v_ekili lsmail Efend:i:r 

ıoede alakadar olmak!,. Ulu. 
e2'" müezzini kala,.cı M~hmet 

i azjf,.•ini kıuten hıTakarak ha. 
" ııeb.-biv-.t Yermekle maz. 

• bİ'ı bulunuyorlar. 
ela' (~ l•ftm el rekflrllenler 

JHadi..,nln erte.I siinü ...O&yetçe 
:· tfıal i,hm elcelctirilen Bursa 
r fftiisü Nu...,ddin Efendi hıakkrn 

kıl i karar Divane! itleri Relslill 
ür,ıfmdan ta•tik n taavlp edile

• bu..ün vilav,.te bildirilml,tir. 

1 rme Kaval alı Mehmet Ali Efen
g tavin ofunmu,tur. 

da,t...,-,ca bu..ün Sulh Hllrimi H_. 
dı Rev"' d" i.ı- elc;ektln1m1'tir. 
1 ı"" Müfetti•l,.rfnden Neemed. 

zd T.ı,ır Bey de lıucüa f8hrimlze 
Jİftİr. 

ül< 
jM .. vsukan Ö~ndifim• cllre 

ya 1f .. .ıilenl"'rin baztlıı.n &zerin· 
dit-t.ııte •ay~n evrak Ye Yesaik 

- ce •.filmi••ir. Bunlardan bllhaa
/v, Tııtıır lbralıimin oldulu zan

il•n luıtrn d,.ft .. rinde türkçe 
l,adi•e•İni" hôivük bir ehem-

"''" k~vd .. dlldil(i ve bunan 
Pen h'llk11 vaptınldrlh haklrm· 
'ı,,.7, ibareler görüldüğii aöylea 
ktedir. 

D11nkll 011zf11et 
Busıünkü vaziyet .,ıdnr: Adli· 

ebınaoında ve müddeiumumilik 
'resinde tahkikata deYa.DJ edili· 
d• Adliyeyi ha~ ;.ııal eden 
k':iihim mesele hiıdieenin difer 

jl.-; nnkt.•dan muham1r ,.. mll
ikleri olup olmadığıdD'. Ve bu 

C, C'vvelce bir ıa .. vvur ,.. bir 
yı·., m11h•ulü bulun11p bulanma• 
r•dır. Aync" bu hadiseye da. 

1an1ann daha klml .. r "ldufn 
kında tahkikat tamik edilmek 

:ir. 

Tehdit mektuplan 
Hal>er aldıihma cilre hldlae 
Ü Evkaf Müdürüne mec;lıal •· 
lar tarafmdan ilci tehdit mek 

gönderihnit Ye bu meaele 
kında aiizmı açarsa derhal 

leceği kendisine bild.irllmif 

vkaf Müdürü de mektuplan 

1nen zıı.bıtaya teslim etmietir. 
Dahilive ve Adliye Velrillerile 

•niveti Umumiye Müdilrü Tev
Hldi Beyler ıehrimizde bek-

Tür ki yede 
Kredi işleri 

(Boıı 1 ı.d aüifedo) 1 
melim ki, büyük bankalarm al· 
clıldan yüzde on Yeya on iki fa· 
ia ve komiayon aiabeti. çok de
fildir. Unutmamalı ki onlvm 
da idare murııflvı Ye mevdua· 
ta verdikleri niabeten yükaek 
faialeri Yardır. Bwıunia ben· 
ber büyük be.ıılcala.rda, muay· 
Jen, buı ••tlun itler tiHrincle 
bu niabetin biraz daha iodirilcli· 
li vakidir. Acınacak t4'Y ıu ki. 
-1eketin her tarafında faiz 
mı-desi ayni ıııiabet dahilin
de cereyan e.tmiyor. Bu nisbet, 
yerine göre yinniyi, otuzu Ye 

betti kırk, elliyi bulduğu olu
yor. Oyle küçük bankalar ve 
banıerler yar ki, büyük banka· 
lardan yüzde yed veya ıekh: ite 
İltikru ettikleri parayı biri<aç 
misli faizle halka borç Yeriyor
lar. Bunlar. kendileri için her 
türlü risk ihtimallerini kapa· 
manm yollamu biliyorlar. 
Borçlunun neai var, nesiı yoksa 
teminat olarak alıyorlar. Hatta 
emlaklerini ipotek ıuretile de
ğil, tam bir ferağ teldinde alr 
yorlar. Kolaylıkla tasavvur olu 
nabilir ki, ağır bir faiz altına 
giren zavallılar, borçlanm vak· 
tinde veremiyorlar. Binnetioe 
hiç bahuma mal ve mülklerin
den oluyorlar. Bu tekildeki 
kredi ibtikan, hükUmetin ve 
hallan elbirliğile mücadeleye 
mecbur olduğu bir mevzudur. 
Büyük piyasa merke2lerinde bu 
gibi ihtikar muamelelerine çok 
luk meydan verilmez. Bu acıklı 
muameleler en ziyade kredi re
kabetinin bulunmadığı yerler
de cereyan eder. 

Tabiidir ki, günün mütküla· 
tını savmak, gelip çatmıt bir 
tehlikeyi atlatmak için istenen 
krediler kolay kolay bulunmaz. 
Fevkalade ahval istisna edilir
se; müşkülatm çoğu; bazı eş· 
has ~ müesseselerin kudretle
rinden fazla açılmasmdlllb mu· 
ayyen kabiliyetlerine İstinaden 
ayn ayrr müeseselerd'en para aJ 
mak imi<anmın mevcudiyet.iır 
den geliyor. Halbuki kabiliy"'t 
ve hesap haricinde yapılan mu· 
ameleler, biraz geç bile olsa, 
mutlaka ımhr. Bundan zarar 
görenler, yallllZ alakadarlan 
değildir. Hem kredi müesıesele 
ri zarar görür; hem de piyua· 
da bir nevi emniyetsizlik hava
ımm yayılmasın& ıebep olur. 
Bu münasebetle tunu da ilave 
edelim ki, piyuamıza atfedilen 
emniyetıizlikte biraz mübalağa 
vardır. Ne çare ki bazı adamla· 
rm Yanlıt hesabı yeya bile bile 
yaptığı hileli muameleler; pP. 
yaıanm itibarını ıarımakta mil 
enir oluyor. Bu mevzu üzerin
de tekrar duracağız, 

Siirt Meb'uıu 

Vekiller 
Bursa ya 
Gittiler 

MAHMUT 

Seyahat notları 

Profesör 
Aristokrasisi 

Defterdarltkta 

Memurlar 
Arasında 

Bazı tebeddülAt 
yapıldı 

lstanbul Adliye in
de değiıiklik oldu 

1933 

Vapur şirketleri ruh
sat· ye alacaklar mı? 
Umumi hizmetleri ifa nokta. 

sından böyle 
bir şeye lüzum görülmüyor 
Belediye memurlarının cuma 

nıhaatiyeleri olmıyan Seyriaefain, 
Şirketihayriye ve Haliç iskelele:\ i 
çin birer zabıt varakau tanzim 
ve mahkemeye tevdi ettiklerini ve 
tirketlerin müştereken belediye 
nezdinde teıebbüaatta bulunduk
lannı yazmııtık. 

Bu hususta Seyrisefain idaresi 
nezdinde tahkikat yaptık. Veri· 
len izahata göre, Seyrisefain B. 
M. Meclisinden geçen bir büt;e i· 
le idare edilmektedir. Bütçesi ise, 
cuma ruhsatiyesi için verilmek Ü· 
zere herhanci bir tahsisatı ihtiva 
etmemektedir. 

Polis karakollan, sahil sıhhiye 
v~ liman idareleri de cuma cünle
" açıktır. Ve İımme hizmetlerini 
ifa eden bu idarelerden cuma ruh 
ıatiyeıi aramak kimsenin habnn
dan geçemez. Seyriııefain de İım· 
me hizınetile mükellef, resmi büt· 
çe ile idare edilen bir mü.,....aedir 
ve cuma ruhaatiyeıine tabi olma· 
mak icap eder. idare, bir kaç ay 
evvel, Karaköy köprüsü iskeleıin-

de cuma ruhsatiyesi yok, diye M• 
lediye zabıtasınca tutulan bir za• 
brt varakau Üzerine bu aoktai 
nazarını belediyeye bildinaittir. 
Mahkemede de ayni eaaa dahilin· 
de müdafaatta bulunacak ve malı 
keme karan İfi bir neticeye bai· 
hyacakbr. 

Diier huıuıi vapur fİrketleri 
de, &mme hizmeti ifa ettiklerini, 
mukavele ve imtiyaznameleri mu· 
cibince cumalan da vapur iıletmi· 
ye mecbur ol duklannı, akli takdir 
de hükümetçe mes'ul tutulacakla· 
nnı ileri sünnektedirler. 

Vapur ıirketleri erkiınmdan bi
ri demiıtir ki: 

- "Bir berber dükklnr cuma· 
lan kapar ve nıluatiye almazı 
belediye de buna kanfllln&z. Hal· 
buki vapur tirl<etleri cumalan ela 
çalıımalr mecburiyetindedirlerı cu 
malan iskeleleri kapayamazlar. 
Aradaki fark budur." 

Meseleyi mahk..ae karan hal
ledecektir. 

geniı penlelerdir. Resmimizde 
ıağda ırörünen perde ıilıi.. 

İş ve İsci 
Milliyet bu sütunda İ§ ve • 
İ•tİyenlere tavauut ediyor. 
.,. ifçi utiyenler bir mekta 
la lı büromu:sa müracaat 
melidirler. 

ı, isteyenler 
Uzun ıenelerdenberi piya 

ithalat komisyoncular nezdinde ı 
yar komiıyonculuk ( plasye) vaziE 
aile müttecil idim. Piyaoayr eyi 
mnm ve tanınmıt müşterilerim v 
dır, ciddi bir komisyoncu yanııı 

it arıybrum. Yerli falırikalann 
btını dahi derlıude ederim. Mili" 
it bilroauna ("9el>bilsJ 
tahriren mü-acnt 

••• 
iyi tahıil cönnit ciddi lıir 

ıip (miiaaiae tiearetlıaaelercl lıi • 
lik ve mabaaiplik anınıakta.ı.r.) F 
tih Post-restant (Necati) aclreal 
tahnrin müracaat. 

* • • 
329 tevellütlli Bunalı bir 1"'11 • 

kimıem oLnadıimdlın garl.et er 
düttüm. Bu aefil ırurlıet hayatında 
kurtulmak için ıemilercle tehir isin 
ele fnbrilralarda odaeılılı:ta çalıımak 
belıdlilr ,.._.. istİy-.rı, pzete i 
dıırelıanelerinde dahi çalışmak iıti 

yorum, az lıir ücrete kana'at ed<riırtl 
Beni lıa ıefil hayattan kurtarana ıı; 
duacıyım. Mercan ban Bartalı Kiı 

mil el. nezdinde Bursalı Recep. 
• • • 

Abbas Hilmi Pı. 
Şehrimize gelen ıabık Msır 

hidivi Abbas Hilmi Pata dtn 

Perapalaı otelinde istirahat ve 
bazı ziyaretçilerini kabul etıniş 
tior. Pata Hazretleri, bir aralık 
otomobille otelden aynlmıt ve 
bazı ziyaretlerde bulunmuştur. 
Bu sırada kendisini ziyaret için 

Vali Muhittin Bey otele giım:ş 
ise de bulamamıt ve avcl'et et· 
miştir. Vali Bey namına beledi 
ye turizm kısmı tefi Ekrem B., 
bilahara otele ıriderek Paşayı 
görmUttür. Abbas Hilnıi Pa a · 

nm, birkaç gün daha tehrimiz 
le kalacağı ve buradan Kan'a 
müteveccihen hareket edeceği 
anlqılnıaktadrr. 

Seferihl•ar 
Kaymakamlığı 

Avnıpada modem iblüpta yapı· 
~an evler, hemen hemen sadece 
pencerelerden ibarettirler. Bizler 
de evlerimizde pencerelerimizi ço 
ialtamazsak bile, hiç olmazsa ııı· 
lın yolunu keae<:ek manialan or· 
tadan kaldırabiliriz. Bir yatak o
daamda pencerenin en hota elden 
ıüaü tül veya musllden krovaze 

Şimdiki mimaride ze•k tuliıni 
mu•tatil değil, arzani mustatildir. 
Vakıa bu tekilde pencere, odada 
daha çok yer kaplıyor. Fakat hiç 
bir ev oahibi böyle bir pe
nin güzelliği karpımda memnun 
olmaınıı değildir. Bu pencerelerin 
perdelerini kurmakta ayn bir 
sadelik ve yeni mimarinin cözetti
li ııhhat kaidelerine uypnluk YAr. 

Hülasa eve ve aileye net'• veren 
pencereleri ağır ve koyu renkli 
perdelerle kapatmayınuı. Kolay. 
ca açılmaıı kabil ne çok çept ha
fif perdeler var. NAZluJ (Milliyet) - Kaza· 

/ llllz kayrn•kamı Ali Rıza Bey Sc· 
ferihioar kazau kaymakamlığına 

1 
üç dört gün iıter ve bittabi 
dört defa da mutfağa İnmek.. llç naklediınu.tir. Mumaileyh kaza• 

mızda bulundulu m6ddet zarfın. 
da loymetli meaiaile kendiaini her 
keae aevdirmittl. 

Klllste trahom 
KiLiS, - Trahom mücadelesine 

devam edilmektedir. Sıhhiye Velıi
leti lcazamızda tekrar seyyar trahom 
mücadele teıkilib yapılmumı ı.a. 
bul etmİftİr. -----
Denizde hazineler 

ROMA, 5 A.A. - Tribuna, Nia
R~cırio'dan istihbar ediyor: 

Artiırlio ve Roıtro iamindeki ce
ınllerin dall"çlan, büyük harpte Tu
nuı ııahilleri açıklarında babnı' olan 
büyük bir vapurdlıki 1700 ton k..layı 
çıkarmak üzere hareket etıni~I dir. 

Göz Hekimi 

) PROFESÖR. - ~ ~ 

D~ ESAT PAŞJ\ 
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Ist. Mr. Kumandanlığı Sahnalma kom. ili-ı :trı 

Kara Fatma 
Zan albndal 

18 yerinden 
Vurmuş! 

Bir sirkat itinden 
_ muhakeme ediliyor 

Bu da yetmemlf ku
laklarını kesmitl 
SlV AS, (MilfiTet) - Sivum 

Sankaya köJiinde eoki bir kiıl yii
ziinden feci bir c:inayot olmuttur. 

Topçu Nakliye Mektebi ih
tiyacı için 2093 kilo benzin 
aleni mtınakasa suretle .. hn 
alınacaktır. MOnakaS&ll 19-
2-933 paıar ınntı saat 14tcı 
icra lnhnacakbr. lateklile :in 
tartnameııini glSrmek için ... 
bab 1aat 9 elan ona kadar 
her gtın •e mllnaka ... ına 
giritec:eklerİD belli . vaktinde 
komisyonda hazır bulunma· 

AYDIN, (Milliyet) - Kurtu· 
lut harbinde düşmanla çarp':;: 
rnücahitlerden Kara Fatma--~ • 
nan bir hıraızlık vak"a..,...an 
zan altında bulunuyonlu. Kara 
Fatma Hanımın mahkea:aealne •• 
ğD'Cezada bakıldı. . 

Fatma Hanım altı ay e.,...~ır 
ııece Nazilli köp~ ~·fi ..: 
Melek Hanımın tlYlllde m,.. ır taa 
lıyor. Sabahleyin evdençık~ 
aonra manifaturacı Ri~at ~· 
ciderek 40 liralık ahıvent Yt~ : 

1 dı "--.lan ...,ııyor. Ve para11 oma s•- k n 
biryerde ile bir çift kii.J:;" t a 2S 
ıror. Beıibiryerdelere ':k al 
er kunqtan Rifat Beye .ere ttiri 
•it maim bedelini mabtuP e ku• 

• • . ı-or Sonra • yor ve uzenru • ., . • k kü 
yumc:u dükkaoma 1r1de": pe. 
yi küçülttürüyor ve rengini datif 
tirtiyor. 

Bu köyden Huaıun lı:anaı bun· 
dan 10 ..... evvel Naip Çavut d
m.inde bir adama kaçmq. Geçen 
ak~ köy odaauıda k.arfllatan 
bu ılı:ı hasım evveli. kavgaya bat
lanutlar ve Naip ÇaYUf kaçarken 
yakalıyan Haaan evvoli kulakla• 
";"' kellDİf ve aonra 18 yerinden 
bıçakla yaralıyaralı: öldürmiiftür. 

Okuma evi 
• Polatlı'dan bilöıriliyorı - Bele

cliY6miz tarafından kuamızda bir 
olı:uına evi açılmıt. bir de radyo getl. 
rilıniıtir. Okuma evi bü,-ük bir ihti· 
ncı lı:arfllamqbr 

Pirinç zeriyatı 

lan. (461) (371) 943 
• • • 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 
için 800 adet yün fanila aleni 
münakasa ıumile ıatın alma· 
caktır. Münakaıası 11·2-933 cu 
marteai günil aaat 14 te Topha 
nede Merkez Kumandanlığı 
Satuıalma komisyonunda icra 
kılınacaktır, isteklilerin §artna 
me ve nümunesini gönnek için 
sabah ıaat 9 dan 10 a kadar 
her gün ve münakasasına itti
rak için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmala· 
rı. (444) (250) 
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• •• Öğleye dotru misaf"ırin yattığı 

oda)'1 toplamıya çıkan M_elek H. 
aandığımn kanttıim•. v~ uç b"lldl. 

n biryerdeııile küpelenDJD aım I• 

fmr a-örüyor. Hemen aokata fır 
lıyor Fatma Hanımı aramıya baı 
hyor'. Dostlan Fatma Hannn~n ru. 

ANKARA, S - Pirinç zeriyatr 
hakkında Ziraat Vekaletince ihzar 
eclilınelde olan layiha ikmal olunmuı 
tur. Bir baftadanberi Sıhhiye Velı:l
letinde bulunmakta olan li.yiba Üze
rinde uriyat mahallerirun mezarlık 
olma11 ve balkm ııhhatini muhafaza 
noktai nazanndan tetkikat yepdmak 
tadır. Bu tetkikatın da ikmalinden 
aonra l&yiha eoaslRn kesbi katiyet 
edecek ve Heyeti V ekileye verilecek 
tir. 

Ordu ihtiyacı için 4000 adet 
beyaz yüz havlusu 200 adet ber 
ber havlusu 100 adet. berber ön 
lüğü açrk münakasa ile satm 
almacaktır. Münakasası 15-2· 
933 çarıamba günil aaat 14.30 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı aatmalma komisyonun
da icra kılmacaktır. ls~e:klilerin 
ıartname ve nümunelerini gör
mek için ıabah saat 9 dan 10 a 
kadar her gün ve münakasasr 
na girişeceklerin belli vakitte 
komişyonda hazır bulurımalan. 

e 
e 
e 

f t Beyin maiazaamdan buyük 
b~r paketle çıkbi.:n.ı oöylüyorlar. 

Melek Hanım Rifat. Beye bat'l"ll 
ruyor, Rifat Bey hicliı~ anlatı
yor Melek Hanım ı>olı.ae müra• 
c:aa't ederek Fatma Hanımı yaka
lattırıYor. 

Muı valisinin 
faaliyeti 

Muhakemede tahitler, vak'ayr 
aynen anlattılar. F atına Hanım 
kendiıinin cepheden birçok albn· 
lar getir~iiti.~~ • k~peleri de o me 
yanda get~.rdıgı~ı aoyledi. Fakat 
fa.bitler küpelerm Melek Hanıma 
ait oldufunda ıırar ettiler. Mu· 
lıakeme, gelmiyen bir tabidin da· 
lıa dinlenmeoi için baıka bir ırü
ne brrakıldı. 

Teciline karar 
verildi 

Muttan bc1diriliyorı - Yeni v .. 
llıniz Mitat Bey burada uayiı ve in
:ıı'batm mükemmeliyetini tanin için 
hararetli bir faaliyet aarfetmektedir, 
Dokuz kazanm Kaymakam ve jan- 1 
danna lınımaııdanlarmm ela İftiralı: 
ettiği takip mefrezderi bir anda ta
rama ameliyeoine başlamıtlar ve pek 
laı11 b;r zaman zarfında Bitlis, M ... 
tazkirt, Çapakçur, Suluhan ve viva
rmda ölü ve diri olarak 21 .-ki ya
lı:alamıtlarclrr. 

(444) (295) 
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Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek 

tehi için bin altı yüz adet bakır 
yemek saham, üç yüz alpağa 
kaşık, iki yüz alpağa ça
tal, 400 maa tabak çay fi.uca· 
ru bir ıartnam·ede aleni miiına
kasa suretile satın alınacaktır. 
Münakasaaı 18-2-933 cumarte
si günü saat 14.30 da Tophane 
de Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda icra kılma 
caktır. hteklileriın tartname ve 
nümunelerini gönnek için sa
bah saat 9 dan 10 a kadar ber 
aün ve münakasuma gİrite
ceklerin belli vaktinde komis· 
yonda hazır bulunmalan. 

Bartmm Amaora ve Kunıca .. ıe 
ııahiyeleri halkına bedeli mukabilin
de 98 bin fındık fidanı datıtılmı1tr. 
1690 lira tutan bu ı>aranın afh için 
Meclioe bir takri~ verilmi11e de mo
ıele müzakere edilerek, bu .,....nm 

, 933 mali aeneol içinde tahıil edilmek 
üzere teciline kanır verilınlıtir. 

üz köyil 
Bartnua F...tit ı.a,.a...ıe ı.atlı o

lan on evli Hacı Sül~ maball .. 
sinin bet dakika Yalmunclafd lotn
rat köyüne baitlanınaıı ve milli diJj. 
mize uygun olmrya., lıtavrat ilminin 
(YeoitdüS) • ~i kabul edil. 
ınqtlr 

A111eff bankacılık 
Adaııadıı11 y~zdıYor: - Şehrimiz 

T' t ırıektebı geçen ·- olduiu 
.ıb~rbue ,en• de ameli banı...,,ı,k tat 

gı ı b' milyo • 
bikı>b içiıı ır • n para ""'1naye 
ile mekteple bır banka ·~··~-

Ba kanın bu ı~y.,.,. hıooe -
. n ,.,,,.k suntile temın edil.._ 

nedı. çı'M··c!ür Beyin riyıuetl albnda 
cektil". 11 ıebelerinden idare heyeti 
oon sınıf !8 

seçilecektır · • d .. " J 
Heoıell sen uru en 

yanqın 

Krrkapçtan yazılıyor: - Barada 
b .. ~ Etref'in hanından yangın 

tner ~· -
kın , ve ban tamamen yamnıJbr. 
~ anı:ın bir aralık büyük bir tehlike 
<\rzetıniş, fakat jandarmalarla balkın 

yretİ sayesinde etrafa sirayetine 
!~ydan verilmeden ıöndürülmüıtür. 

Bir ölü soyucu! 

Vali Bey tehrin iman için de fev~ 
kalide pyret aarfetmektedir Bu 
meyanda tehre iyi ıu a-etirilmeoi için 
letebbüaatta bulunmuı ve hazırlıkla 
ra baflamıttır• 

Van V"d&,.etl Meeliıi amumioi 
Valimize fahri hemıebrilik dnvanmı 
tevcih etmiı ve mumaileyhin Vanda 
yııpbrdığı asri çarııya "Mithat Bey 
çaTfW" imüııi koymuıtur. 

Ecza 
Fiatları 

hıtikAr komisyonu 
tetkikata baıladı 

iki ecza depoeu piyasada en 
ziyade aranılan müslhazartı 
toplıyarak, kontenjan münaae
betile muayyen mikdarda giren 
bu :ınevaddın, bilahara fiytala· 
nnı istedikleri gibi yükse1ttik
lerinj ve bunların vilayetteki 
ihtikan tetkik komisyonuna ve
rildiğini yazmııtrk.. Komisyon· 
~a, ~l bu meselenin tetkikin 

e t.ereddiit ederek kontenjana 
dahıl .. old';liitmu bmdirmiıtir. Bu 
n~ uzerıne kıomisyonun meae 
leyı tetkik., baıbınııtor. Aynca 
mahall~-d~ tetkikat yapacak 
ve salı gunu toplanacaktır. 
Defterdarın teftişi 
Defter~r .Mu.lafa Bey Ma· 

)iye ıubelennı teftiı ebnittir. 

Tapu itleri 

l(ırklarelinden yazılıyor: - iki 
ırün e'V~ me7arlığa elbioelerile gö
mülen hır Bıılgıınn mezarı açılarak 
&lü çınl çıplak aoyulup elhiaeleri ça· 
hr.ınıttır. Manisa tapu ıicil ınulıafız-

Hırırz acele lle ölüyii teln"Ar iyi farından Feridun Bey §ehrirni
gömeınediğinden bacaklan clıtarda ıe gelmi,tir. F ericlun ~ey haz; 
lQ,!mıştır. Hırıız pek çabuk tutıdmuı randa teh~izde • tatbık edil~ 
lı:r. • cek o!an sicıl melak defterlen· 
Şiddetli yağmur nin tanzimi ile meşgul olma~tta 

d T üdiriyeti umumıye-Alaiyeden yaztlıyor:- On gün- ır. apu m . tti k 
den beri burada keoretli yağnıurlar si bu sicilleri tanzm:.J e ~d 
Yağmakta, ,iddetli hrtınalar olmak- üzere lstanbul tapu JIJ~r~ın. e 
tadır. Geçen gıinkii frrtınada Çanak. bir teşkilat vücude getınnıttır. 
kale vapuru >'?lc~ia~nı çıkarama. 1 Defterleri tanzim edecek zeval 
ınış, Mersine gıt~tir meyanında sabık tapu müdürle 

Kadastro itleri rinde Niyazi, tapu mmeurlann 
ANKARA, s - Hükiimet tahrir ı dan Lutfi Beyler vardır. 

•e kadastro işleri~ büyiilı: bi~ ~hem Tapu mahzenleri 
ıniyeı atfetmektedir. Bunun ıçın bu 1 
hafta Maliye Vekilinin riyasetinde lıtnabul tapu idareeinde me• 
1>i~ komisyon toplanacaktır. B~ ~":. 1 cut mhazenlerin pek 'harap bir 
ınıayonda Muhasebat u~~~-mudunı 1 halde olduğu nazan itibara a· 
Faik Varidat umum muduru Cezmi ı_ • · ka ·ı 
... K da tro umum nıu-d"" .! 1 unmıt , tamınne rar ven • ıapu ve a 1 utu, · · B ah l d k kı 
Ceın..ı T ve Kadastro fen işleri mıştır. u m zen er e ço y 
ınüdüri; ;::.~it Ziya Beylerle harita metli vesaik bulunmaktadır. 

bu ko · · 

•>nuın müdürü Sedat Pa,a buluna- F"J d-
"'."'tn-, Komisyonda bilhassa Şark 1 m U oyası 
•ılayetlerimizdc yapılmakta olan talı Film Dünyası isimli haftalık 
..;,. iflerine verilecek yeni veçhe gö- bir sinema gazetooi imtiyazı Yilıi· 
riişül.,.,ck ve bir program hazırlana- yelten almmıttır. Bu ga:ı:ete her 
•aktır Kadastro memurlarının diğer hafta çartamba gÜn}eri ç.kac:ak. 
dev(eı memurları eibi tekaütlük bak- , tır. 
ktıı.dan istifad" edebilmeleri için Üc- Mecmuanın imtiyazı mütekait 
'~tlerinin maafa tahvili me. elesiru Miilklye Bavmüfettişi Müfit Bey 

(450) (2Clf;) 

929 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 200 uıtura 

50 adet bileği kayıtı 50 adet 
ütü ıakaruile 50 adet et maki· 
nesi 130 adet yedek bıçağı bir 
ıartnamede aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. Münakasası 
15-2·933 çartamba günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
isteklilerin tarbıame ve nümu· 
nelerini görmek için sabah saat 
9 dan ona kadar her gün ve mü 
oakaaaıına girişecekterin belli 
vaktinde koUU.yonda hazır bu
lunmaları. (454) (300) 

930 . .. . 
Ordu Sıhhiyeıi irtiyacı için 

kırk bir kalem kimya la· 
boratuvar mal:ııemesi ale
ni münakasa ınıretile satın 
alınacaktır. Münakasası 15·2· 
933 çarşamba giinü saat 14 te 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı ıatmalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. isteklilerin 
tartnameunı görmek için aa· 
bah ıaat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa giriteceklerin 
hem vaktinde komisyonda ha· 
ııar bulunmaları. (453) (299) 

931 
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Dikim Evi ihtiyacı için 1800 
k!.lo İnce makine yağı • dört 
yuz elli kilo IDDtör yağı 
aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Münakasası 18-
2-~33 cumartesi günü saat 14 
te ıcra kılınacaktır. lateklilerin 
şartnamesiıni &örmek için sa· 
hah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve ~ünak~aaıına giritecek 
lerin bellı vaktınde komisyonda 
hazır bulunmaları (457) {312) 

••• 932 

Askeri Bay,tar !\1ektebi ihti
yacı için 20 ton kok kömlirü pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlığı 11/ 2/ 933 cumartesi gü 
nü ıaat 14,30 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satma!· 
ma komisyonunda icra kılma· 
caktır. İatekliılerin izahat al 
mak için her gün ve pazarlığa . . 

misyonda hazır bulunmaları. 
(475) (500) 

••• 
Maltepe Piyade Abt Mek-

tebi ihtiyacı için 9 kalem kıt1ık 
sebze pazarlığa komnuılur. Pa 
zarlığı 7 /2/ 933 Salı günü aut 
14 te Tophanede Merkez ku
mandanlıp Sam.ima komiı
yonunda icra 4almac:aktır. İs 
tıeklilerin tartnemeaini görmek 
için nbah ıaat 9 dan ona kad'ar 
her gün ve pazarlığa girifecek 
!erin belli vaktinde komisron
da hazır bulunmalan. 

(476) (501) 
•• * 

Kuleli Aıkert Lisesi ihtiyacı 
için 40 küsur kalem laboratu· 
var malzemesi aleni müııakua 
suretile satın alınacaktır. Mü
nakasaaı 27 / 2/933 pazartesi gü 
nü saat 14,30 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satmal 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. lsteklaerin ıartname ve 
örneğini görmek için sabah ıa· 
at dokuzdan ona kadar her gün 
ve münakasasına giriteceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha
zır bulunınalan. (480) (505) 

••• 
Ordu ihtiyacı için yerli araba 

koşum ve meıkkiri hayvanlan 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 1 

zarlığı 11/ 2/933 CUD>IU~!"Sİ. 13 
2-933 pazartesi, 14·2-933 salı 1 

günleri saat 9 dan on 
ikiye kadar Dolmabahçe- 1 

de Oçlincü oKlordu bay· ı 
van hastahanesindeki komis· 
yon tarafından yapılacaktır. Ev 
saf ve teraiti anlamak isteyen· 
lerin her gün öğleden evvel 9 

1 dan ona kadar Meı4ııez kuman
danbğı Satmalma kcmisyonu
na te muayyen gününde de te
miıatlarile birlikte mezk\ir bas 
taneye müracaatlan. 

(479) (504) . .. " 
Merkez Kumandanlığına 1 

merbut müessesat ihtiyacı İçin 1 
13 kalem kıtlık sebze pazarlığa 
konmuştur. Pazarlığı 7 / 2/ 933 
salı günü saat 14 te Tophane
il'e Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalma komisyonunda icra kılı 
nacaktır. İsteklilerin §artname 
sini görmek için sabah saat 9 

1 
dan ona kadar her gün ve pa· 1 

zarlığa girişeceklerin belli vak ' 
tinde komisyonda hazır bultm-
malan. • 'I s477) (502) 1 

Merkez KuınaıxlanJığma 
merbut müeaıesat ihtiyacı için 
2000 kilo pırAsa 1000 kilo la
hana pazarlıkla satm alınacak
tır. Pazarlığı 712.1933 ı;alı gü
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlığı Satınalma 
komisyonunda ;cra kilmacak
tır. isteklilerin izahat aılmak i
çin her gün ve pazarlı~ girişe 
ceklerin belli vaktinde komis
yonda hazır bulımmalan. 

(478) (503) 

SultlUIBbmeı Sulh ikinci Hu-
kuk Mahkemeainden : Saffet 
Harınn ve Şevket Bey ve 
Niluber!c Hanım ~aıisi Bedia Ha
nmun şayian ve mGştereken mutaaar 
nf oldukları Erenköyünde Göztcpe 
mahallesinin Haman ıokıtğını1a atik 
J 6 ve cedit 68, 68 numaralı Cemal 
Paşa köşkü namile maruf harem ve 
ııeliimlıktan ibaret ve ıelamlık daire. 
sinde zemini çimento döteli bir tq. 
l:k ve bir mermer tadırvan ve dört 
od11 ve bir kiler ve bir heli Ye ha
rem claireoi zemin katında bir mut
fak ve bir çamaşırlık ve odun ve kö 
mürlük ve kalorifer kazanı ve teoioa 
tı ve birinci katta iki sofa ve dört 
oda ve bir kiler vP ilci bela ... ., ikinci 
katta ikiıi camekanla bölünmüf üç 
ıofa bir mehtaplık ,>da, aynca alb 
oda ve ilı:i h la v" l>ır b.olkon ~.,. u
çüncii kat tavan ara-ında ild sofa n 
bet oda va bir bela '"' bir balkonu ve 
bahç• .. inJ,, · İr katlı ıaştan yapılmı, 
bir oda V< bir ınutfak ve bir hııla ve 
Üç kısma a~-.ılmıt bir ulur ıe biı· IU'ı<• 
balık ve im lı:üm~ı v• ayt'tca b4tan 
bir katlı bir >dayı ve bahçede bir lı:a 
meriye ve altmda ıu depoıunu ve 
peryaneli ıu tulumbaıuu ve dört ha
vuz ve be~ kuyu ve bir ıu makine 
daireoini havi yağlı boyalı mezkür 
kötk ve müttemili.tının izalei ıuyuı:ı 
zımnında fiiruhtu tclı:arür ederek mü 
zayedeye vazedilmi~ ve birinci açılı: 

•rttınna11nın 21 .Mart 933 tarihine I 
ınüoaıfıf salt rünü saat on beJt• icra 
sı mukarrer bulunmuı olduiundan 
talip olanlarm kıymeti muhaırunene
ıi olan (15080) limnın yüzde yedi 
buçuğu nİ•b<.tindo pey akçesini ha 
milen yevm ve saati mezktirda Sul. 
tan Ahmet Sulh ikinci Hukuk Mah
kemesine 932/ 58 nuın&r1\ ile müra
caatl~n ilan olunu,., 

1933 

tSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK 
VE TEŞEBBOSA Ti SINAlYE 

TORK ANONİM ŞlRKETt 
1 

(SATGAZEL) l 
' lLAN 
lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve T e§ebbüsab 1 

Sinaiye Türk Anonim Şirketi (SA TGAZEL), kışın şu 
aoğuk zamanlarında ailelerin mahrukat tedarikini ko· 
laylqtırmak arzusu ile Şubat ayı için ve aile reiıleri hü
viyet cüzdanlarının ibrazı üzerine uami bir ton teslim 
edilmek prtile Y edikule Te Kurbağalıdere (Kadıköy) 
gazbaneelrinde kok kömürünü iıtianaen tonunu 
20 liraya aabnağa karar yermiştir. 

Şirket mezkôr hüviyet cüzdanlarma verilen kömür 

1 

Sadıkzade ;:ir.Hlcr:c-r 
Vapurları 

Ka~adeniz Poslası 

Duınlu rınar 
Vapuru 6 Şubat 

PAZARTES 
-t 16 da Sirkeci rıhtı 
mmdan hareketle (Zongıılcı.lı: 

lnebolu, Ayancık, Samsun, Or 
clu, Gireıun, Trabzon, Sü 
ne, Rize ve Hope) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

miktarını iıaret edecektir. Ahcmm arzusu üzerine mez- ::..--------11111!00~ 
kUr bir ton kok ayda 500 kilodan iki defada teslim edi

Fazla tafsilat için Sirkeci Mejl 
,_. baaı ııJtmda acentalıjuı 

ıtlÜl'aQat. Tele. 22134. 

lebilecektir. 
MODlRlYET: 

1oıt 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Turı, Anonim 
Şirketinden: 

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

Kris ~1 Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 

ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

İ!>terse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

POTO 

ılacı Yakup zade Ahme 
ye prketl vakurlan İ 

lzmlr - Mersln Postası 

GERZE vapurul 
9 Şubat 

PERŞEMBE 
Akşamı Sirkeciden hare• 
ketle doğru [ lzmir Mersili 
Payu ve hkendcron)a azi' 
met Ye a-rdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkeci' de Y ~ 
nl han karşısındaki acentas 
na mDracaat. Telefo'l: 231 H 

YAl\.Ut' l\.~NAI 
ve AHMET HAMDI 
Vapurları acentalığından: 
l.tanbul' da her pazar ve; 
pertembe gün'. eri ( T f kir· 
dağ. Mürefte ve Karabiga~ 
ya gitmekte olan KEMAL 
VAPURU yerine bugün
den itibaren acentaıruzın 
SAMI vapuru gidecektir. 
Yük ve yolcu için Yemiş'te 
Soğan iskelesinde 19 nu 
m~•oya müracaat. 

iİlll- Telefon: 22300 -

~EYt<I.SEFAIN 
1 

'1erkes: acea.ta : Calat. Köprüt:ı.ıı D 

!362. Şu.be A. SirL:e-c:i Mubürdar 

le H . a 3740. 

IZMfR - PİRE • ISKEN
DERiYE POSTAS.NA 

''l.ZMI.R 1 '°bat• 
'' Salı llc 

TRABZON POSTA. I 

KARADENİZ 
8 fnbat çarşamba 18 de. 
Galata rıhtımından. 

ZMİR - MERSiN POST AS~ 

''Çanakkale,, 
8 şubat çarşamba 10 ca 
İdare rıhtımından kalkarlar· 

107, ----------'· Dr. IHSAN SAMI _. 

GONOKOK AŞISI 
llclsoi(ukluğu •e ı ht i l idann• k • • 
ptlc tesirli ve raze &şıdır Div•n 
,·rı l 1 · S ı. Jtan Mahmu t • 

o 18" ' 
291 

Or. H OH H O R U N l ı. 
Eminönü Valide k--ra11:thanesi 
yamndalri dairesinde baıtala 

nnı sabahtan nlqama lüıdar te-
davi eder. Tel. 2.4131 

Çok ""vgili clabi üstadım 
Abdülhak Hamit Bf. ye 

Dünkü (Milliyet) le ~·kan hal ,· 
kmıdaki yüksek duygulu iştiyak 

iltifatının sevinçle okudum. 
Süleyman Nazif'in ölümünde. o 

oa:ı:eoini mohteıem bir lcvkirle kal . 
dırtabilmek için telefonla hey ,.. 
göriiftüğüm sırada size gücense) a 
dim, düne kadar her teaadüfıimd a 
büyük bir hürmetle nurlu elleriniı n 
öpmeğe lı:oıamuydon? ,_ 

• FilorinAlı Nazun a 

Doktor 
•'J' 

Rusçuklu Hakkı '"' 
Calata&a1·ayda Kanzük ec

zabaneai kartı•ında Sahne ao 
kafmda 3 numaralı apartıman 
da 1 numara. 

91 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci aınıl mılleh ıs 

( Babıall) llnkar• caddesi Na.flO 

ID 

a 
ıe 

•!, 

o 
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8 MiLLiYET PAZARTESi 6 ŞUBAT 1933 

iş BANKASI KUMBARALARI 

Teni, herkestn hayrette taktir ettill ~ 
ilk ve güzeHiie bugün artıt< malik delil
dır. Dünkü dOfünceler ve geceki uyku
suzluk o ıozel çehrede tayanı dikkat 
izler bırakmıfiır. Hiç bir zarar iras etme
den sıze sıhtlat ve hayat verici bir uyku 
bahfeden ve bu suretle güzellilinızin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tableti• 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALIN tabletleri kullanırsanız sabah· 
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız r 

dal in 
~J t.ablet.lerı. 

Çocuklarınıza • • 
ıyı 

bir istikbal 
yapmak için 

güzel bir vesile ••• 

Bir İş Kumbarası 
Hediye ediniz 

1013 
: • f l . 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her .. bala bir kate 

NEOKALMİNA 
aldıpwle 

Vtıcwclhla plpe br,ı • lnıncdl llllhı nrmı1f olursanut. .uıu~;yı 
Ye KAi.lif KAT'IYYFNYOR\IA7. -6 .,,12 h«'ik tnıulın ı<ttvinl•. 2~ 

953 

b Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Y' 1 - Eaki,.bir • Koa1a Jaatb tlıeriııde SabuncupUDU 
lttuyoaa ciftJ'IDda Km. 59-700 de Taki taf ocaj'uıdu 
15.000 M3 

2 - Konya - Yenice Jaatb tızerfııde Hacıkın btHyomı 
ci•amıda Km. 511 TO 305-900 de Taki tq cıcaitadaa 

ç• 10-000 M3. 
le Ballda tafıdllb yanlı batastlarua kapah zarfla mllnakasa 
ı lan 25 ıubat 933 cumarteai ııUn& uat 15 te idare merke
~ mde yapılacaktır. 
kı Tafaitlt Haydarpafa, Ankara •• Konya •e:ı:nelerl.,de 

her biri bqcr liraya aaWan prtnamelerdo yazılıdır. (452) 
~ 1~9 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
ı Saim Ocağı arazisi dahilinde kanlı çeşme mevkiinde 
25 dönüm tarlanın (3) senelik icarı müzayedeye vaz 
edilmiştir. 18-2-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
eaat on beşte ihalesi icra kılınacağından taliplerin ls-
1~bul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine 
emuracaatları. (343). 

1 500 
,,1000 
(1250 

1000 
V'.1250 
lı 83 

K. 
Fiyat 
Kun&f 

Miktan Cinai 

936 

No. 

--00 50 Giyim 1000 Alafranıra kabr nah O 
00 50 " 2000 Alafranıra katır nah 1 
00 50 n 2500 Alafranga kabr nalı 2 
00 SO " 2000 Alafranıra kabr nalı S 
00 50 " 2500 Alafranga beyırir Lalı ' 
20 02 Adet 4160 El arabası pal'IL ğı O 
()() 80 " 100 Araba tekerleği başhfı O 
00 90 00 " 4 Fabrika aiatemi araba O 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Cactl Vakd Haa f~abal 

Ihtiyat ve Sermayesiı (1 .000.000) Türk Lirandır. 
Nama muharrer hisse ıenetlerinin(" 60) ı Türkler elindedir 

TD.rklye it Bankam tarafından teıkll oluamuıtur. idare mecllal •• 
müdürler heyeti •• memurfan klmlle11 Ttlrklerden mtlrekkep yesAne 
Türk Sfsıorta Şirket1dlr. TUrklyenla her tarafında (200) fi sıeçe:a 
acentalarUUD hep•l TOrktOr. TOrldyealn en mOhlm mUe•ae..ıerlaln ve 

hlınkalannıa •f~ortalaruu icra etmektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııiırortalarını e.n iyi ıeraitlo yapar. Haur Yllkuuuda ıararlan .Ur' at TO kolaylıkla ISdor. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefonı lst. 20531 
8')4 

ürlüğünden: 
MeTkü Sahibi 

Sarıyer Malmü 
Tahrir Kapı Varidab Mahalleli 
No. No. Lira 
171 4 144 ,Sanyeı Gazi Hasanpaıa Saniye hanım. 
432 32 60 ,, Dağ' sokak Müai e abla 
421 14 120 Tarabya Kır fıtepan 
420 13 120 " " .. 
421 10 720 ,. Ahı çelebi Dinger oğlu 

Bu sene umumi bina tahrir Ye tahmin komiıyonu tarafından takdir edilip aabiplerinin 
ikametgah adre•leri meçhul bulunan em!Akin alel müfredat numaralarile vaz olunan vari· 
d tı gayri safiye mikdarlan yuk:rıya ya:ı:ı:m.,tır. Emlaki mezki'ıfe ıahiplerinin tarihi ilinın
can itibaren müddeti kanuniyeai ıarfm<la men~up oldukları maliye ıubesine müracaat et
medikleri takdirde mukadder varidabn keıpi kat'ıyet ettirileceği ilanen tebliğ' olunur· (495) 

l üncü kolordu 
il nlan 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Nev'i Mikdarı 

Kırmızı Tipo mürekkebi 350 Kilo 
;.-23 2o 3. cü Kolordu kıt'at ve 

Adapazarı Evkaf idaresine mukataa vergisinden müessesatile askerlik şube
rçlu Adapazarı Ahşap ve demir malzeme fabrikasının leri ihtiyacı için 84,200 cet 

ltorcuna mukabil ve fabrikada mevcut bulunan balada vel, 400 zımbalı koçan, 117 
cins ve miktan ve fiatlan yazılı mahcuz malzeme para- mücellet defter ve düıtur
:ra çevirme yolile bugünden itibaren satışa çevrilmit ve lara ait kağıt mukavva kap 
wttırma ıartnamesi 1-2-933 tarihinden itibaren Evkaf lık bez ve ambalaj kağıtla
Memurluğu koridoruna talik ve birinci arttırma sureti- rı ciheti askeriyeden veril
le aah§ 25-2-933 tarihine müsadif Cumartesi günü sa- mek suretile ve 60 cilt yok-

16 ve mahalli aatı Adapazarı Evkaf Dairesi tayin kı- lama defterile düstur ve 
lmmıştır. kanunların ııırt ve köşeleri-

e Arttırma günü arttırma bedeli menkul emvali ma- ne konulacak meşinlerin 
a et fiatmm % 75 şini bulursa talibi üstünde ihalesi müteahhidine ait olmak ü-

a olunacağı olmadığı takdirde arttırma on beş gün zere pazarlıkla yaptınla
omüddetle uzatılarak 14-3-933 tarihine müsadif aalı gü- caktır. lh lesi 8 Şubat 933 r saat 16 da en çok arttıranın üstüne ihalesi icra kılı- çarsamba günü saat 11 de
~caktır dir. Taliplerin nümune ve 

yeşil " " 300 " 
Kırmızı Lito ,, 100 

" Yetil Tüp " 350 
Kırmızı Otomatik ~ 200 

" 
" 

Yeşil " " 250 ,, 
Nümune ve şartnamesine tevfikan ve pazarlıkla sa

tın alınacak olan bu l~va~ımın bedeli (13502) numaralı 
kararname ahkmı daıresınde tesviye olunacaktır. Talip
lerin nümune ve şartnaınelerimizi gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hami
len 15-2-933 Çarşamba giinü saat (14) te Galatada A
lım Satım Komisyonuna müracaatları. (219) 

Ceyhan Malmüdürlüğünden: 

Adapazarı Ziraat 
Bankasından: 

Merkezi lıtanbul'da bulunan Adapazan ahşap v 
demir malzeme imalithaneai Türk Anonim Şirketi tar 
fmdan ciheti karzdan dolayı Bankamıza İpotekli Ada 
zarında iatuyon civıarmda kiin ve aağı Hafız Ahmet v 
Ambarlı oilu vereaeai ve Çavdar Mehmet tarlaar, Sol 
Tabakhane caddesi, arkaai çark auyu mecraaı, cephe 
tren yolu ile mahdut ahşap ve demir malzeme fabrika 
um teşkil eden yedi pavyon, iki amban müıtemil bi 
bap müdüriyet dairesi, motör ve tezgihları ve teferru 
b aaireai, hizarbane teaviyehane, dökümhane, mar 
gozhane ve müteaddit motör, dinamo makinelerini ha
vi elektrik daireai ve yirmi dört dönüm bir evlek 
yetmiş artın tarlayı muhtevi emval 1697 numaralı ka 
nuna müsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttır 
ma suretile aatılığa çıkanlmıştır. Birinci ihale bir buçu 
ay sonra yani 20-3-933 tarihinde Pazartesi günü Ada· 
pazarında Ziraat Bankasının bulunduğu binada yapıla 
cakt.ır. Talip olanların ve arttırma tartları h'akkmda da 
ha fazla izahat almak isteyenlerin n ara' a ain u. 
mum Müdürlüğümüze müracaatlan ilan olunur. (491 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonun an: 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel ma 
mahrukunun münakasası yukarda yazılı gÜn ve saatt 
icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin he 
gün ve takassız itaya talip olacakların da hizasında ya 
zıh gÜn ve saatte muvakkat teminat makbuzları ile bir 
likte Kasunpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisy 
nuna müracaatlan. (375 

912 

947 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

'}'0 3 faizli, 1886 ve 1903 ta 
rihli Mıs•r Cre<!it F oncier tah 
villeriniıı; l Mart 1933 tarihi 
de ~cra edilecek itfa keşidesi ü 
zenne başa baş tediyesi tehli 
sine kartı Osmanlı Bankası Ga 
la.ta Merkezi ile Y enicami v 
Beyoglu ıubeleri tarafından 
e_~k -~Üsait şeraitle sigorta ed 
~egı mezkilr tahvilat hamille 
rınin malumu olmak üzere ili\ 
olunur. 

ZAYl CÜZDAN 

lhal
0

eyİ takip eden yedi gün zarfında müşteri ihale sartnamelerini görmek ü
elini def'aten tediye etmediği takdirde -2004- No. ~ere her gÜn ve pazarlığa 

icra ve iflas kanununun 133 inci maddesine tevfikan istirak için o gün ve va1 

emuamele yapılacakbr~ Mahcuz Mal verginin karşılığı- tinden evvel Fmdıldı'da 
na bile zor tekabül ~eeeğinden ve haciz tarihinden on 3. cü Kolordu Satmalma 

12953 lira bedeli sabıklı ve 6000 lira bedeli muham· 
menli Y umartalık dalyanının dört senelik ican müz~ 
yedeye bırakılmış ve yevmi ihalesi olan 1-2-933 tarihin 
de sürülen pey haddi layik görülmediğinden bir hafta ----------
temdidine ve Şubat 933 ün sekizinci Çarşamba gününe D o k t o r 

Dokuz yüz on dokuz senesinde 
Ruaya'nm Çilebiaki hükümetil 0-
deıa ırümriiğünden verİlmİf iki kıt' 
ruaça veıilaının aaıllannı ve 1 ine 
Noterlikten çıkardan ve tasdik olu
nan suretlerini ve tercümelerini be
raberlerinde bir yüzlük ve üç ad 
ellilik ve iki adet onluk ki ceman i 
ki yüz yebni, lira Ye aair eVTftkım 

bir siyah ve yeni mqin CÜ7.dan da
hilinde bulunduğu halde ıreı;en per
tembe ırünil mukür Noterlikten ak 
tanı aaat dörtte çıkıp Eminönü'nde 
trUnvay bekleme mahalline ıreldiğ" 
esnada zayi ettim. Her kim bulmuı 
ise yalnız ınnkür ruaça nsikalar!A 
tercümelerirli posta ile namıma gön 
derdiği t&kdirde paralar• aramıyaca· 
ftmı ve heLil edeceğimi beyan Ye 

.!'lı' mürur ettiği hal~e bir ~na mürac~at vaki o~adı- ı Komisyonuna müracaatla-
dan ve alacak hazıneye aıt bulundugundan dıger a- rı. (20) (479) 

ı klılarm i bu satııa İştirak haklan ancak borcun it- 1076 
• 1 .ıuı..ama mütevakkıftır. 
~ % de iki buçuk dellaliye ve teslime müteallik masa
t' rifatı müşterisine ait bulunacağı ve taliplerin maliyet 

1
1laymetinin % de yedi buçuk nisbetinde pey akçası de
t po etmek rtile arttırmaya i tiraklan ve fazla malfunat 
abnak arzu edenlerin Adapazan Evkaf idaresine müra

ıecaatlan lüzumu ilan olunur. 
i 

• • • 
Çorlu 61 Fırka Satmalma 

Komisyonundan: 
T ekirdağı kıtaah ihtiyacı İr 

çin 12,000 kilo ıekcr aleni mü· 
nakaaaya konulmu,tur. ihalesi 
28 Şubat 933 ıalı günü saat 15 
te vanılacakbr Tlinlerin prl· 

talik edildiği ilan olunur. (499) 

nameaini gömıdc: üzere herııün 
ve münakasaya iıtirak için o 
gün ve vaktinden evvel Çorlu· 
daki 61 Fırka Satmalma Ko
miıyonuna müracaatları. 

(3015) (497) 
• • • 

Çorlu 61 Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Corlv 61 Fırka kıtaatı ihti· 

yacı için 9500 kilo teker aleni 
münakasaya konulmuıtur. 1ba· 
lesi 28 Şubat 933 ıalı günü ıa· 
at 14 te yapılacaktır. Taliplerin 
fartnamesini görmek üzıeıre 
her ııün ve münakıuaya ittirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Çorludaki 61 Fırka Satmalma 
komiıyonuna müracaatlan. 

(3016) (498) 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Camadan ınaııcbı horırün ötledeıı 

aanra aaat (2,30 elan Se • kadar ı .. . , 
tanbulda Dıvanyoluncbı 118 ruma-
ralı buıusi dairesinde clahill haata
lıldan muayene Ye t•clavi edw. T • 
lefODI İstanbul 2239L 

l&n ederim. 
Balarköyünde Hoban aokakJncla 

10 numanlı hanede mukim Yaimar 
oğlo Anutaa. 
w 

MiLLiYET Jl.ATBA.ASI 


