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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Heyeti Vekile dün toplandı ve Bursa hidisesini tetkik et 
Vekiller Hey ti alman tedbirleri muvafık buldu ve res i bir tebliğ ne redil 

~~~~~~~~~~-~~~-.... 
Bursada yeniden iki kişi, İstanbulda da bir Bursalı vaız tevkif edildi _ Mürteciler nerede muhakeme edilec 

: . "',,~ . . . - ' -~ . 

Acıklı şey, 
Zehirli 
Dikenler 

1 ~dliye ve Dahiliye vekil~eri He- ı' Gazi Hz. 
yeti Vekilede izahat verdiler 

---ANKARA. <Telefonla) Baş· 
h · · . 'en - Bursa ha· mu amrımıza • 

Bursa hadisesi bertarafta nefret uyandırdı. 
Gazi Hz.ne birçok telgraflar gönderilmektedir 

İzmirde de bir lkişi tevkif edildi 

disesi Ankarada yalnız infial 
hislerini uyandırma<lı. Hepimi· 
zi bir nevi hicap altında ezdi. 
Sebebi dıe açıktır. Cümhuriyet 
reı"inıi on yaşına bastı. Buna ANKARA. 8 (Telefonla) - aa'daki türkçe ezana karşı bazı 

ki 1 d Aa'liye ve Dahiliye vekilleri bu mürtecilerin 1 tubattaki iğrenç 
benzer kara fi r er en doğma ıabah geldiler. Toplanan İcra R .... T bl""' te§d>büsleri münaaebetile mem 
karanlık hareketi hala görecek Vekilleri Heyetine iştirak etti· eSml .l t! zg leketin her tarafından Reisi-
miyiz. Adalet divanına intikal ler. Vekiller Bursada yaptıkla- --- cümhur Hazretlerine bir çok 
eden bir mesele üzerinde fazla n tetkikat etrafında Heyeti Ve ( telğraflar gelmektedir. Bu tel Ankara, 8 A.A)- [Baş-
durulmaz. Fakat bir kar. düzine kileye izahat verdiler. kA graflan neırediyoruz: ,. De aletten tebllg olun• 
cahilin şuursuz manaaız hare- Bursada iki tevkif muştur:] JZMJRDEN 
ketlerinin de bize çok pahalıya daha Adliye ve Dahiliye Ve- 1ZM1R, 8 A,A. - Dini alet 
mal olcfog"unu söylemeliyı"z. Biz kil ederek dilimize ve inkılabımıza 
kendı· aramızda olup biten tey· BURSA, 8 (Huauai muhabiri- lerl Bursadakl tetkik· kaadedenleri hareketlerini tik-

Dün sabah Mısır 
Hidivini 

kabul buyurdular 

leri ve gerinde aldı:ıları · ti. kar" ı k · ı g~ 
Ş il · mizden telefonla) - Emniyeti u- sın ve gıf a arşı ar. ~-· 

leri daha iyi biliriz. ümu en· mwniye müdürü Tevfik Hadi Bey tedbirlerin neticesini icra terdiğiııiz yolda daiına en öır 

1 
ni daha iyi ölçeriz. Bu itibarla le adliye müfettiıi Necmettin Ta- oeklllerl heyetine anet- de yürümeye hazır olduğumu· 
hepimiz kaniiz ki bir kaç deli- hir Bey bu aabah vali Fatin Beyi tiler. Hl2dlsenln mahiyeti zu aayğı ve ağırlayışlanmızla 
nin rıkardıg"ı bu hadise çok e- makamında ziyaret etmiıler ve hakkında verilen bahat yürekten ımıanz. ' 

Reiaicümhur H:ıı. dün Dol• 
mabahçe sarayındaki mesai bü 
rolannda m•ıııul olmQflar, ak 
ıam 11eç uakıe kadar dlfan çık 
mamıılardır. Şehrim=• bulu
nan sabık Mmr Hidiui Abbaa 
Hilmi PGfa dün akfGm Üslü aa 

raya 11iderek Reiaicümhur H2. 
tarafından kabul buyrulmuı· 
tur. Şôiriôzam Abdülhak Ha
mit Beyle ıehrİm=• bulunan 
Berlin büyük elçin Kemalflllin 
Sami PafG, Paıeu PGf'I, u. 
mum Emniyet müdürü Teulik 
Hadi Bey dün Gazi Nz. ne ar· 
.Z:• tGmat etmek üzere saraya 
gİtmiflerdir. Rei•icümhur Hz. 
nin ıehrimizden mülarakatleri 
günii malılm değildir. Büyük 
Gazinin fehrimizdekl bazı mÜ· 
eueaah ııı. deuairi 2İyaretlm 
ihtimalinden bahaedilmekte
dlr. 

,. aon tahkikat aafahahna dair uzun kal · · 
hemmiyetsizdir. Fakat bunun uzadıya göriipnüılerdir. Maznun- ve alınan tedbirler mu- Eczacı faI.rcemiydİ reıaı 
ehemmiyetaizliğini yabancılara lara ait tahkikat müddeiumumi oafık giJrDlmllştDr. Mehmet 
anlatmak için kimbilir ne kadar mua..!ni Fahri Bey tarafından ida Hl2dlsegl ve mahiyetini ZONGULDAKTAN 

re edilmektedir. Bugiine kadar RelslcDmhur Hz. nln teb- ZONC 
dil ve mürekkep dökmeğe meıc- yüzden fazla kitinin ifadelerine ULDAK '8 A.A -

Ü d ·ıd· 1 1 im ligleri tenvir etmiştir. B 'd k f ı 'zuı et d 1 bur olacağız. Beynelmilel müna m racaat e ı ığ an aıı ıtbr.. uraa a a a arı • m o u 
Bu-~- de bl~oklan iaticvap edil- CDmhurlget adliyesince birkaç --L.a art • tü"rkçe e-sebetlerde zaten istikrar yok; •-· -y ... ,,. ıgmm 

fazla olarak biz de memleketi- ;::~h:~;~:.::;.;~:t.;:!'~tc:.,:i ~!!~~:.ta devam oluna- zan münaaebetile irtica yılanr 
ile LQtfi isminde biriıl tevkif edil mn kımıldarunaaım andıran 

mizde istikrar bulunmadığı bia· ml,lerdir. Tahkikata devam edili- meş'um hareketlerini haber a· 
sini verirsek büyük meaele ve yor. • lan Zonğuldak'Iılar çok büyük 

kararlarda beynelmilel konser Vaız Tevfik Ef. ramm ikinci günü Şadırvan ca- bir teessür ve nefret hissetmiş· 
haricinde kalmak tehlikesine ler ve mürtecileri 'iddetle tel'· 

tevkı•f edildi miinde arapça ezan okuyan ~ in -lenıı" •)erdir. Zn •• ,.ır. ldak vı". düıeriz. Bursa hadisesi, ilk gün Ü hed 1 1 Hü ü' - ' • 
m ta e a tma a ınan an )&yeti dahilinde bütün minare-

lerde bile tehlikeli, etrafa yayıl· Buraada Ulucami hatibi Tevfik nün deli olmadığı aırlaşıldığm· lerc:l'e aylardanberi türkçe ezan 
mağa istidatlı aamlmış değil· Efendi dün lıtanbulda tevkif edil dan Hüınü Sulh Ceza Mahke- H d k ka 

d. . k il t kif edilmi ve cam er e tür çe met o-dir. Buna ehemmiyet ver ıren miıtir. Tevfik Efendinin tevkifi i- mesı ararı e ev . ı- kunmakta olması Zonğuldak 
sebep bizzat mahiyetindeki çin Buna müddeiumumiliğinden tir. 1 vilayeti hakkmın ulu müncimi· 

latanbul müddeiumumiliğine bir 
manadır: Türkiyede cfıl ve din ihzar müzekkereai gönderilmiı- Kütahyada zin mukaddes işaretine neka-
llıevzuu bir po::•ika ve muhale- tir. Müddeiumumiliğin iı'an üzeri dar candan tehalükle İcabet et· 
fut mevzuu olacak ınıydı? ne polis hatip Tevfik Efendiyi ara T6rkçe ezan mit ve sadakat göstermiş ol· 

mıt. Sirkecide Eıkiıehir otelinde duklannın delilidir. İçtima ha· 
Bu mesele ve onu takip eden ikamet ettiğini teabit etmi, ve der KOTAHYA, 8 (A.A.) - Bur linde bulunan biz vilayet umu· 

deat ederek Adliyeye tealim eyle- aadaki badiae, burada umumi nef 
Büyijk Gazinin ve hükiimetin mittir. Hatip Tevfik Efendi bugÜn ret ve teeaaürü mucip olmuırur. mf meclis heyeti bütün Vilayet 
haıııasiyeti gösterdi ki dini ai· Jandarma mubafazaaı altında Bur Bugiinden itibaren merkez ve mül halkı naıruna nefret ve tel'in 
yasete, herhangi bir tezvire va· aaya gönderilecektir. bakatta türkçe ezan okunmağa hislerimizi ve inkılabımızm 

aıta yapmağa iınkan kalmamış fzmlrde de bir kiıl baılanmııtır. mübdii yüce haliaklrımıza •ar-
tır. Bu hassasiyet büyük ve kü· Gazi Hz. ne gönde- aılmaz bağlılıklarımızı, •onsuz 

k b··t·· 1 tevkif edildi n·len telgraflar tazimatlarımızla arzeyleriz Ef. 
ÇÜ u un memur lllll'lmıza ör- Azal d N • lb 

d B ar an: un, rahim, 
nek olmalı ır •• uraa hadisesi IZMlR, 8 (Milliyet)- Bay 1ST AN BUL, 8 A.A. - Bur- (D .. am• 6 mcı ..Wfodo) 
bir din meaeleaı değil dil m- , ................ _._.. ................................. ____ • ........ ..., ..................... ..., ... _ ...... ...,..., ... .... 

_......, •''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
lesidir. Dualarımızı, ibadetleri- y 

8
• 

1 
e 1 h 

nıizi ana dilile nıi yapmalı Yok- a ır ı·k reıstı·g"' .·, ya 1 Nadir ş_a ın -
sa yabancı bir d'il ile mi? İnkı-

lap Türkiyeainde böyle bi! me- •• d .. ı ·· k' Kardeşı 
&ele artık münakaşa edilmeli mes'ul mu ur u . 
nıi? Bu devri çoktan atlattık. 
Bu mesafeyi çoktan aıtık. Ge- On güne kadar 
l'İde kalan vatandaalan da etle- · 
tinden tutarak ileriye d'oiru ıö Ali Rıza Bey bunlardan birin. Bağdat 
tiirmeğe pe,iınizden sürükleme tarlkile gelecek 
te mecburuz. Zira madeniyet den ı-ekilmezse Bir. 
kervam durma yor. Derin bir ~ 

~!h:c~:: =.~r:;ıu uy.= likten çekilecek eczacılar var 
lı:eyif çatmamızı beklemiyor. Farmakologlar Birliği eczacıı.,. en 
111 dlmeninin evvelki günkü içtimaıncı., 
. azari bazı hürriyet prensiple- Ali ..,,_ B ın" -L• b'-ti birlik mai ıu- · OCDan U' 

.. eğer bütün milletin yürüyü· müıtabzarat müeaıeıesinin telırima 
fi.ine hamlesine mini oluyoraa de açtıiı imal merkezi?de .. ~ul 
Otı.larm da üstünden aıçrayıp müdürlük kabul etmeaı yuzunden 
lteç:ıneğe inlalap kanunlan ce- ılddetle tenkit edildiği~ .. Y~f~ 
"az verir. Demek ki az bile ol· Bu buıuıta kencliıile goruft~~ki~z 
ı C bi-'"· reiı"ı •" Riza B. demıttır. ' a, ümhuriyet vatandatları ara rna ftll - ...ı.. 
•tııd "ll be - " Ben encümenin o,ünkii l~u-
lı:ıı. a hala dile, mı i nliğine mamda bulunmadım ve bu mevzuda 

l"fı ıaygı ile duygulu olma· fazla aöz aöylemek te iatemem. E
Ya.nlar vardır. Bizce İtin en zi· ğer, herhangi bir hareket, yerli müı
~ade acıklı ve ayıp tarafı bu· tabzarabn himayesi prensipine uy-

1.ır. Böyle çirkin bir hi.diaeye gun değilıe, Sıhhat Vekaleti tabii li 
'•h .. ne oldugu" için güzel Bursa zım ırelen karvı verir. 
~ 1 Bununla beraber, ben bütün son 
l l.ı ıneain. En güzel en bakım· harplere iıtirak etmiı, kaymakamlık \u çiçek bahçelerinde de küme· tan tekaüte olmut bir eczacıynn; 

ille zehirli dikenler bulunur. Ecza tacirleri cemiyeti reiıi iken, 
birle,me fikri ortaya atıldı ve Birlik 

Siirt Meb'uıu t~kkül etti. Bu fahri bir ittir ve e-
MAHMUT lunden gediği kad•r büınü ifaya ça-

lıııı:onım. Ancak bu, biç bir zaman 

8 benım mutlaka birlik reiıliğinde ka). 
Ü yük bir köy mak iıtediğim zababını basil etme-

melidir." Birlik Reisi Ali Rıza Bey mektebi Ali Riza B. bize diln ayrıca tu 
ANK mektubu da göndennittir: 

ICe ki ARA, 8 (Telefonla) - "Efendim, 
it" 

1 
n kazaaına tabi Haıandede Gazetenizin 8-2-933 tarihli nüıha-

l>:Yiindcı büyük bir ilk mektep sanda ·• Eczacılann içtimaı" bathğı 
l>fırılmışbr. Rllmda yazılan yazıda ecnebi Müı-

tabzaratının himayesi gayeaile bir 
müeaaeaenin mes'ul müdürlüğünü 
deruhte ettiğimi ve birlik reisliğin
den ve yahut müeaseıe müdürlüğün 

(Devamı 6 ıncr ıahifedel 

Ankarayı zij"aret edeceğini 
yazdığıınız Efgan Şahı Nadir 
Hamn biraderinin on gün., ka· 
dar Bağdat tarikile ve T oroa 
ekapreaile doğruca Ankara'ya 
gideceği haber verilmektir. Na· 
dir Şah Hz. nin karde,i, birkaç 
gün Ankara'da kaldıktan ıonra 
şehrimize gelecektir. Şehrimiz· 
de kalacağı birkaç gün de hü· 
kfunet namına Perapalas ote
linde misafir edilecektir. 

Tevfik Hadi B. 
Ankaradan Buraaya giden ve ora

daki tahkikatı idare eden Emniyet 
umum müdürü Tevfik Hadi B. teh
rimize ge!miı ve dün bir aralık Dol
mababçe sarayına gibnittir. 

Timurtaş Han ser
best bırakıldı 

LONDRA, 8 A. A. - iyi maumat 
almakta olan mahaflden ırelen haber 
l"'"! nazaran birkaç hafta evvel vazi 
feaınden azledilerek gö:r bapaine a· 
hnmıt olan 1 ran sabık saray nazın 
aerbeıt bırakılmqbr. Timurtat Han, 
Tahrandan Horaıan'a ııitmittir. 

Türkçe 
Ezan 
Mese[e.~i 

lstanbııl mD/IDsO HatcBn 
Fehmi Ef. 

Dün Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Beyi Polis Müdürü 
Fehmi, Evkaf Müdürü Niyazi 
Beyler ile Müftü Hasan Fehmi 
Efendi ziyaret etmitlerdir. Bu 
ziyaret eınaamda Vali muavini 
Ali Rıza Bey de bulunmuıtur. 

Alakadar zevat Vali Muhit· 
tin Beye, türkçe ezan ve kamet 
hakkında yapılan tebliğat hak· 
kında izahat vennitlerdir. 

Bulgar 
Borçları 

HA.millerle müzake
reler iyi gidiyor 
SOFYA, 8 (A.A.) - Baıvekil 

M. Mouchanoff, Pariı'te Bulgar 
murahbaalan ile harpten evvelki 
Bulgar iıtikrazı tahvilab hamille
ri araaında cereyan etmekte olan 
miizakert'lere dair beyanatta bu
lunarak bu müzakeratm pek mü
him olduğunu, zira Bulgariatanın 
bu istikrara ait tediyabn ve biz-· 
ıı:at borcun tenzil' :ıi iıtemekte ol· 
duğunu aöylemiıtir. M. Muıanof, 
kendiıinin bizzat bu müzakerele 
re iıtirak edeceğinin pek o kadar 
muhakkak o.lmadığıru aöylemiftir. 

Ankaradan gelenler 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Meclis grupu reis vekillerinden Te 
kirdağ meb'uıu Cemil Beyle Dev
let Demiryollan umum müdürü 
Rifat Bey lıtanbula hareket etmiı 
lerdir. 

Hangl.'JI lstanbul, hangisi TDrklye gllzell olacak 

Bu senenin güzelli 
kraliçesi kim olacak 
intihap bugün yapılıyor, int 

haptan iki güzel çıkacak 

Güzellerden birisi İstanbul güzeli, öbü 
de Türkiye güzeli olacakbr 

1933 Türkiye ve latanbul gü· 
.;ellik müıabakalan bugün 16.5 
da yapılacaktır. Bu ıene hakem 
heyeti reisliğini Vali ve Bele
diye reisi Muhittin Beyin kabul 
etmeai için kendisinden ricada 
buhmulmu9tur. Bugünkü mü· 
aabakaya 20 kadar H. iştirak 
edecektir. Müsabaka iki planda 
yapılacaktır. Evveli. 20 hanım 
araamdan üç İstanbul güzeli 
seçilecektir. Sonra bu üç latan 
bul güzeline İzmir, Bursa ııü· 
zelleri de ittirak edecek, l>t'f ffe 
zel arasından Türkiye güzellik 
kraliçesi intihap olumıcaktır. 

intihap neticesinde Türkiye 
güzelliğini kazanan hanım bu 
ııec:e Tokatlıyanda verilecek lstanbul gDzell namzell 
danalı yemekte ili.n edilecektir. rlnden bir grup 

Bu illin merasimini 1931 1 nıüıabakaya hayalı, maky 
Türkiye güzeli Nqide Saffet 1 ve konalı hanımlar kabul ed 
Hanım yapacaktır. Bu seneki miyecektir. 

- içtiğim zamanlar kendimi kaybederim, üstüm 
bir aptallık arız olur, ne 11aptıl/ımı bllmenı!. 

- Desene ki dostum, i)mrQn gece gündüz trnıekle 
11ecl11orl 
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93 felaketleri 
ve Ignatief 

Nlithat Paşa Damat Mahmut 
•ş.nın gidişini beğenmiyordu! 
Yolunda iki yüalüce sözler 1 den gene gılya kencliai miiteem· 
ılemeğe bqladı. Bu .mler ıir olm11t gibi, sadrazama, Mi· 
• tarafa yarılıyor, heriı:eaia tat Pqaya müracaatla: 

cındaı - BQ delilik haberi htt tara· 
- Padifahımızm ha~f!, fa yayıldı. Herkes bir ter 
e gazetelerde yuddığr gibi, •. l" B" • b kıl 

fala d :ı.:ı b. del''"- &oy ıyor. ır çaresıne a maz 
an, n eııu, ır ,.._ . zail .__ lık rk 
lf· Yanına ,UtJeadeu kim- ıae maa ah ..... 11 aıa ç a· 

ıi ta0 PDn İmif. Hekimler de cak. 
rap Vermİf diyorlar. Vah r olunda ~ya bayırfı:i.h.~ne 

ı Bari Cenabı Hak bu mil· naaıhatler venyordu. Ruttu ve 
acııa da dermarum kendi Mitat Patalar Da.ımt Mahmut 

h&DMmde ihı- buyursa!.. P&f8'run gidifini beğeneıniyar-
YoDu ıözler doJaııyordıı. lardı. Fakat, Sultan Muradın 
Damat Mahmut Paıa, ken· gerçekten çı~g~ bir halde ~u

c • böyle ıcruer yayarken. bir lunmaıı ~il.erim. kollunu bagla 
s ~an da kendi adamlan a· mrftı. Bır taraftan Mahmut 

ında en emniyet ettiklerini. Pqaya müracaatla: 

lk aruma ıeTkederelk, bin - Dairenizden bir çok şa· 
·lü sör& daha yaydmyordır. yialar çıkıyor. Bunlann önünü 

wtauup hocalara, medreseli· almanız münasip olur. 

tı eı Yıoluda teskin tedbirlerine 
- Sultan Muradı freok fik- baıvuruyorlar. diğer taraftan 
·~ deri~. Müsrif derlerdi. akıl hastalıklarında mütehauıı 

~ tiınal ki Cenabı Allah bütün Viyana dOktorların.dan Lieder· 

A!.'!1kt~ ~- bir_~!i.ya ağ· ı.dorff'u lstanbula çağınyor\a,... 
ı..<- gu xunarma>< ıçın onu d .__.ı d-J· d" 

· ııu L __ ._ ı ğ v rtb V 1• lıt 1. O zamane ııuaoar '"'' pa r 
• llllft&ll a uga • e ıa . . . _u_ 

ki.mit Efendi onu gih" değ"l· ,ahınşehzadehğındenben &a1DK 

l df'. Namazı bir ~t bj
1
·1 t 

1 
doktoru bilinen Kapolion ile 

e er- b h k' · M • , mtmez. ltret içmez. Hi:mıetin· hmarhane af e ımı oncen 
N gavur kullaınmaz. Kim bi· tedavi ediyolardı. (1). Valde 

ı te' belki de aaadetimiz ooım Sultan da boyuna üfüriikçülere 
•• .zlinden hasıl olacak. Bazı hocalara müracaat ediyordu. 
U• • 1 .daııeıcxım er zayça yapınıtlar. 

1 
ı imlann saadeti Abdülha· 

r _t zıım11D111da olacak diye .h· 

[

m çıkarmıtlar ... 

1 
Denir, hatta daha ileri eidi· 

c -d<ı 
1 

- Hamit Efendi ağzma bir 
• 'mla bile içki almamıştır. Al 
ı' bunu omın konağına kır 
ı cıet etmemittir. Kendisi dai· 
•ı zal\ namazda, niyazda dır. Daha. 
t 'nlr vakti bile kazaya bıralaııa· 
çaıştır. En büyük maksadı eeki 

·iT ılümanlıtrD meydana çık· 
ı 1 maıııdrr. Frenklerden, frenk i· 
t]s8'llerinden kurtulmak için o· 
llıean tahta çdanastM a\ıa etmeli 
;tııolunda propagandalar yapr 
atdr. 

- Bir taraftan nıiltautıplara 
'la·bdülhamit böyle dindar bır 
!bı ma ile takdim edilirken, öte 

1 .raftan da hürriyet Ye mCfl'U• 
ı;;ret taraftarlarına başka bir 
.. ropaganda yapılıyordu. Mitat 

:)<O • ld 
ı1ıeatanın reıı o up komisyon-
T,n hazırlamakta olduğu Ka· 

unu Esasi mibvecldesini veli.
:•ht hazretlerinin görmek iıt&
: ği ıöylcncrek mü1Yeddeler a· 
tnnıycr, sonra geri verilirken: 

- Efendimiz sizi tebrik 'l'e 
kdir ediyorlar. Bu milleti 

~ • rtnrmak için bundan daha 
traflı bir tedbir olamaz. Bu

( u kabul ve icra edecek olan 
adi,ah, bütün Oımanlılarm 

' alplerini teshir edecek, mede-
1yet aleminde büyük fatihler

i en daha büyük bir nam bıraka 
• aktır. Sultan Muradın hastalı 

ı hıısebile Cenabı Hak bu 
htiyarlığr ekııılimiz iç.in ha· 

, ırlamıtbr, d;ye poh, po1ı yapr 
ı ıyordu. 

Damat Mahmut Pqa, ken 
liainin her tarafa yaydığı Sul· 

ı an Muradın deliliği haberia· 

Damat Mahmut Paşa, bir ta· 
raftan c1a Serasker Kaymakamı 
olan Redif Pafaya sokuluyor
du (2). Redif Pa,a, seraıker ol· 
mak, Hüıt-yin Avni PB.§a gibi 
Türkiyeyi hilkmü altına almak 

hevesindeydi. Sultan Murat 
tah•ta oldukça Rüttii ve Mitat 
Pa,alann önüne geçerek bat o
lamıyaca!tını anlıyordu. Mah
mut Pata. Ham:t Efendıyi tah
ta çıkarmak fikrini ileri ıürün· 
ce, hatta: 

- Rü,tü Pata ile Mitat Pa
ta deli bir padişah namına hü· 

kilınet aürrnek için bu hali de
vam ettirmek ietiyorlar. Buna 
meydan vermemek lazımdır. 

Yolunda sözler söylC7ince, 
Redif Patada kendi de bir it 

becerip itbafına geçmek heves
leri uyanıyordu. 

• (Devamı var) 

(lJ Uıtlu Simavi Beyin "Dev· 
rİ ınkJcip,, ri.aleaine 8Ört! Kapo
lion Malırruıt Para taralmdan pa· 
ra ile ltazanrlmıftı. Bunu teyiden 
ba ri.alede: "Sultan Hamit cüUi
sundan bira,. -..rıra Sultan Murat 
hi:ı:metirıde, yani daire.inde bulun 
mut ne kadar adam varsa cümle
~i nefye 11önderirken l bu Kapo
lron~. rütpeler, niıanlar verirdi" 
derııfıyor. Ayni risaleye göre Mon 
c•.ri de dile/er., baka baka delir
~.lf olduirmdan, Sultrrn Murada 
lw:umswı ;)'ere miuhiller "'"""•k, 
kan alarak YGnlıı tedaviler yap
m,~lar, deli paılifQhı biıtün biitiin 
kuvuett"'! düfiirmiitl.,rdir. Hatta 
J.oktor !-Jederadorfl lnanbula ge. 
lıp padifG/aı muayeneden sonrn ,.,_ 
dau!nin pelıt 'ana yapıld,ğını .<;,,_ 
lemıf. 

(2) Hüu,,irı Avni Paıa ye..U.., 
aertaker olan Serdanel.:r•m Apti 
P<Jja muharebeye gittiiinden Re. 
dil Pata Kaymakam, yani ,,,, . ..._ 
lrer ""kili olmuştu. 

f İkbsadi ve Mali Hafta 
,. 

MtLLIYET PERŞEMtse 9 ŞUbAT 

Almanlar da silahları bırakma 
konferansına program verdiler 

MOSKOV A, 8. A .A. - Sovyet mütecaviz taraf olarak telakki edile
hariciJ'e komi-i M. Lltvinof, Ce- cektir. Siyui ae..kvlceyı n iktisadi 
n.........ıe ıilabhln b.rakma UllllUDİ hiç bir mülahua, fU Y8J'a bu _. 
kom•syonunun toplonltsı:nda Fran- leketin buıasi menfaatleri &"iJıi biç 
uz planı baklanda demittir ki: bir delil tecavüzü haldı l'Öıtaemez. 

" Franaız te~lifferinde. ailibların M. Litvinot, bu proje bııkkmda i.-
bıralnlmaaı kntiyeo emmyet ııneaele- :ıahat ~ererek truihte kaJ'dolunan te 
•!ne tabi tutulmalctn.dır. Sovyet ~"!e ı cavüz!erı nne. kadar hakıız sebeple-. 
ti murahhaı_aı~ ~mn;yet meseleaının re i•tinı>t ebnlt olduiunu ve ileride 
ne kadar muh un olduğunu temamen yapılara!. tecavüzlerin de ne derece 
müd~ikt~r .. Fakat bütün miUetl~n haksı7 delillere iıtiııat edebileceğini 
emnıyetini kefalet altma almak ıçın göstermis ve edmistir ı.;, 
yegine deği1 r.e bile en İyi vasıtanın .. • . .. 
lıat'i ve hiç olmazıa azami del'ecede Sovyet beyanname prOJCll küçuk 
ail"1ılarm bınlulma51 olduğu kansa- ve büyü!. devletler tarafından tanın 
tindedir • ~ ~ıbet ~ad'!~""."' ~ığı .ve 

Sovyet heyeti murahhaaa .. , Bri- hiçbir devletin digennln •tlerlf!C. m
and _ Kellog'a mioakına İftİrak e- kipfm:ı, kr.nunl.,~na ve iclareaıne ka 
denleri" kab••I ettikleri toahhütlerin nıınak hakkını haiz .olmodıfı p..-
mahıuı derecede tevıii ve tefsiri ıioini ililn ebnekt~dır. Mevzuu hah .. 
hakkındaki franuz tekliflerine itiraz solan ~"l' beynelmilel konferanım 
edecek değildir. Ar.c::k bu misaka milehlerin baklart be,-annameıini et
tevfibn kabul olu""n teahhüllerin mesidir. Ancak bu takdirdedir ki 
biUıin alakadarlar için ayni derece- beynelmilel ~veleleni emniyet 
de mer"iyetini muhafaza etme.ine i- hisleri vercbilı~er. Bazı emniyet hiı 
tİM c;lwunalıdır. leri diyorum, çunlcü kati emniyeti an 

Sovyet heyeti murahhaaası zmna- c:ak kati veya azami tetrki tealihat 
m l'elcliii vakıt mezkür miııab bur v ... ebilir • Sovyet hüküı:neti bu yeni 
ihtiraz kayitlan koymuı olan devlet teklifleri yaparken anc..ı. . umumi 
lerin bu kayıtlardan vazgeçmelerini ıulhu azaını _ dcrecode teman etmek 
veyahut ta akdolunarak beynelmilel al'ZUsuyle mııtehaaalı bulunmakta
muahedeye bu ihtiru kayıtlarmm drr. 
manen ve bukukan hiç bir kıymeti• Almsntsr ne lıtlyorl;ıı·? 
ri olmadığmm konulmasını teklif• ERLiN 8 A. A .H · 
d-~-•...A.!~ B . , · . - a .. aa •J,.n 

ece1<ur. . . __ L -Ljnnden • 
Mütecaviz tnraflan tatbik oluna- 11 rmınsu · 

cak ceza tedbirleri mf!lleleıine I'°' Alman b~. mGnkenıtı ,._iden 
lince, mütecavizin n .. d ye kim tara- canlan~ ı~ın silahlan bıralmııı 
hndan teabit edilecc~ni tetkik eyle- konferansıt"' bir mesai p~ ve 
mek 18.mndır. ..erektir. 

Bir çok memleketlerde bu fikir Bu rrol'' 3 "!- Franıız veya fngıliz 
çok nufu7la siyaset adRmlarım ve pl&nı ırı"hi def;l~r.Şimc!i,.e kadar ya 
dün olduğu ı:ibi b"::ün de bükü.met pdmlf olan tcklı~"':e kartı Almany .. 
azalarmr me,gul elmcl.tedir. Yamı nm iıİTll7-1~ i!'h'l'll edecektir. Sa
da böyle olacaktır. Bu ıiyaaet adam rih teklifler lf'Zlı tutulmaktadır. Fa
lan hükilmet azalan Sovvet Ruıya- kat Berlin mahnfili devletlerce kabul 
ya karı• mucadeleyi harici ıiyasetle edilmis olan h'1kulr ıniiaavab prenıi
rine heman heman mihveri haline pinin ailihlRn bırat.,,,. maka...dena
koymak iatiyorlar ve daha şimdiden m ... inin gerek • .ı;.ıınanya ve gerek eli.. 
bu maksatla Ru• mültecileri il' ıılo •er devleti~ ıçın ay i "1'tlan ibtiça 
münasebP.tıe bulunuyorlar. Binaena- etmeoini lstılzam etmekte oldufuna 
leyb Sovyet Ruıya ket>dİ ker.ı:li •u ehemmiyetle kaydebnclı:t...srter. 
sualı ıormak mecuri. Bu ffn.İt için- Almanya ,yalnız k"Yfiyet itibarile 
de Sovyet Ruıya mahaıım kapita- mü• ... t üe iktifa etnılyecek helki 
list aleminin "'.ü"'.eaaillerind~ mü- ıitahlanma buaıuunda da diğer deoo· 
r~~P h~ bır beynemıle~.uz- !etlerle avni b~lmkıt. aahlp olmaJ'I 
vıyetın keotlısı hakkında vCTeeeırı ob isteyecektir. Suphesız Almanya, pa
Jektif kararlarda munıifane bir hatb rııca sıkmtıda bulundu~ nınan bu 
hareket ittihaz etmesini beli,.... haklarını lstitrrıl rtıni~. 
biliı; m!? Sovyet Raıya ';><ı uzviyetin Almanya hlikiımeti bu •11retle do
kapıtalıat duletlere t...,.n olunacak lamba lı ve fakat mGeaa;,. bir .,. • 
n!sbeti kendiıi ic;~? de temin. ~~ek ta ile ÇAiman ordu!"nun nıhj bat:tl 
hır tarzda to;re~P . et....inı ıate- üzerinde bir te•ir •?"• edecdt ve ba 
mek mecbunyetındedir. ıuretle orduyu Nazı fırkasının millj.. 

Muhteif memleketerin Briand - yetperver idealine ballanut olacak
Kelloın: ıriaakmı imalar~en ~yduk lır. 
larr ihtiraz kayıtlan tahlil edilecek 
olursa görülür ki, bu kayıtlar, miaa-
ka rağmen, bir takım devletlere ba
zı ahvalde ve arzm baz> mınt~kalarm 
da hareket serbeatliğini bır .. kmakta 
ve ,.eni bir tekttn nazariyeler vasıta 
si,.le tecaVÜ7.Ü bile haklı ıröıtennek
tedir. Bu nazariyeleT, diier bir .-n 
lcketin doğru veya yani~ dahili .... 
ziyetindeki karıf!)rlılar, ıulhun mu
hafaza lüzumu ve aairedir. Beynel
milel h~kiınler bu -zariyeleri naza. 
n itibar~ alacak olurbna şimdiden 
kat'iye-tie iddif\ olun.ftbilir ki, hiç bir 
müsellalı ihtmfta hakiki mütecaıviz 
bulunnmaz • V <t daha fena11, kendi
sini müdafaa ~on memleket müteca 
viz ola1'Dk gÖılerilebilir. Briand -
KcDogı:: misakını mı:r'yette tutmalı: 
i.tiyoraak, ı.e,. ..... tmilel üzviyete tali
mat vermeliyiz ve harbin tecavürun 
ne oldufunıı açık a t.,.bit edettk te 
cariizü sureta muhik ııösteren naza. 
riyeleri eı,..cliyen takbih etmeliyiz. 

M LitYİnof müteakiben umumi 
komis,.ona ,u beyanname proj"3İDİ 
teklif etmiııtir: 

Bütün memleketlerin istiklal, em
niyet ..., müdafaa hu•uılannda müaa 
Yİ haklara malik bulumnıdan itıı.
riyle, harbi ilk ilan eden, ukeri ha
reketlere ilk bııılı:ran, ilah, devlet 

Fransanın 
Açığı ---
M. Daladier bir lk

bsat konfe
ransı toplatıyor 

PARIS. 3. A .A. -: 5 milyar ka
dar tahmin olu\1AD hutço açığı baki
yesini kapatmak içi.n dııhl!i ~lar 
bir sene müıldctle atfa edilıniyecck. 
tir. 

PARIS ı_t A .A. - S.0.çelıit M. 
Daladier 'yakında bir Fransız iktiaat 
konferan'11 toplarnRi• -~ Yermit
tir .Bu konferanıta 1'utün t"4ddriit
lerin miimeaıill....t haztr bulUDacak. 
tır. Konferanaın -vxua fU olaı:a1ı;. 
tır. 

1 - Ana vatan ile m_il•tetnlekeler 
n blhaua ıinı,.ti Afr~ı ıu:a11ndaki 
mübadelelere ait ,....,ti ~ . 

2 - Bütün fratutt m~unı" t ... 
saniit ve müdafaasını ~ıye edece& 
iktisadi bir ,;1aset ta)'ln etm<:k 

fiatlerde tutunamaz. düter, ve ye· 
niden alemşümul bir para buhranı
na sebebiyet vermiş olur. 

J933 

LONDRA, 8 (A.A.) - Avam 
kamarıumda meb'uılardan biri 
harp borçlannm öclenmui için A· 
merikaya eYVelce tediye edilen 15 
birinci kanun takıiti de dahi oldafn 
bal-'e - son olarak 100.000.000 ı ... 
&'İliz liraımı geçıniyecek bir para Y• 
rilmeaiııin Amerika blikUmetine tek
lif eclilmeai fikrini ileri aiimıilıtür. 

MalJ'e nazın M. Neville Chamber
lain. mef>uıun teklifine fU cevııbı 
vermittir: 

" Bıı yolda bazı tetklifler yapıldı
im.ı biliyorum. Falıat, yakında J'ap1-
lacak müzakereler bir neticeye va.
nncıya kadar bu tekli~er h~'!
h.ıriıangi bir mutalea ileri ıGrmemn 
dcfru olmadıitmı :zannedİJ'Ol'Utn. 

VASHINGTON, 8. A .A. - De
mokrat fnka11 reislerinden M. Ral
ney, hefanatta bul~~ . Amerika 
milletinın borcun l'Otiirü bır para ve 
rilmek sııretile ödenmesine taraftar 
olmadıftnı aöylemittir. Çünkü bu 
hal, borcun dörtte üçünün in.dirilme 
aine muadildir. Buna mukabil mec· 
lisin mıJiye encümeni reisi M. Col
lier gazetecilere beyanattta buluna
rak nalüt para olarak götürü bir 
meblağ verilmeaine taraftar olduiu
nu zira borcu taksitlere bağlamak 
ve 'bunu uzun bir devreye taksim et
mek ıiıtemine itimat edilemiyeceği
ni söylemiıtir. -··----
19 lar 
Komitesinde 

Japon tek ifi ger
ginliği azaltm1ş 

CENEVRE, 8. A. A. - Çin .Ja
pon ibtiafı umumi dikkati ccbet#nek 
tedir. Bu sabah, 19 tar komittsinin 
tahrir komitesi, milktler cemiyeti 
tarafmdan bazırlnnan mütekaddım 
.. saya projesini oğrenınek için top. 
lanını,tır. Müzakerat pek o kadar i
leri ııötürülmemi~tir Çünkü koınite 
de b'n;ok tadil teklifleri yapılmntır. 
Bun1>r bilahare tetkik olunacaktır. 

19 lar komiteoi. henüz Japon he
yetinin son tekliflerin<lea resmen ha 
berdar edilmemi,tir. Eııaaen komite
nin bıı tekUleri teıl-ike salahiyettar 
olmadığı bildirilmektedir. Bu ıebep
ten dolayi, 19 lar komiteıi milletlerr 
cemiveti biiyük meclisinden bunlan 
tetkik etmek üı:re yarın toplanmıaım 
iıtiyecektir. 

Çin.Japon ihtilifı hakkında eyİ ma 
lümat alrrakta olan mahafilde aou 
Japon tekliflerinin vıWyetteki gergin 
!iği biraz izole eylemİf olauğu ve J•· 
nn •·•p•lacak aon gaytttlerden oon
ra 19 lar komit ... i t>ınıftndan alman 
kararlara i•tİnnden bir itilaf vücude 
~i mümkün ol<luğu intihal 
meYcuttur . -------
Şiddetli bir zelzele 

NEUCHATEL, 8 .A. A. - Nea
chete rasathanui, saat 8,07 de llltt· 
kezi takriben 200 kilometre mesafe
de bir zelzele kaydetmittir. Saram-· 
bnın J(a,,,. ormanda bulunmuı muh 
b!meldir. 

Sarsınto, Bal'de FriboUl'I' en Brb
gau' d,. dil hiaaedilmittir. 

STRASBOURG, 8 .A. A. - Bu 
aabah aaat 7,07 d., Luraıla bir zel· 
zele hi.,..,dilmiştir. 

Y..ARLSRUHE. 8 .A. A. - Bu 
>llbah Bade'da riddttli bir zelzele ol
mustur. Sarsıntı, iM aenesindPDbe
ri e1; görülmemi, derecede şiddetli 
olmut Rastat ıehrinde zarar ve ba
lar y.:ı,ıruıtır. Bu şehirde 50 katlar 
baca devrilmi,, birc:ck cıunlar pıırça· 
l~nmlfbr. Yıkılacak lıale gelen iki 
ev bo9altılmıftrr. Birçok evlerin dı
varlart çatlamqtır. Bazı sokaklar kre 
mit parçal11rile örtülü bir haldedir. 
insanca zayiat oldufnna dair hiçbir 
hab.,.. yoktur. 

Vekilinin tetkikatı 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Cuma günü lstanbulda bulunacak 

olan lkbaat Vekili Mahmut Celal Bey, ~ orada birkaç gün tetkikatla 
meıgul olacak, aym ortaımda Ankaraya dönecektir. 

IZMIR., 8 (A.A.) - lkbsat Vekili Celil Bf. ticaret odasında 
oanayi birliii azaımı kabul ederek kendileriyle lzmir mmtakaoı sa
nayi vaziyeti Ye ihtiyaçlan etrafmda wı:un müddet görüımüflerdir. 

Kabil ve Kahire elçilikleri 
A"ıKARA, 8 (Telefonla) - Ki.bil büyük elçilifine El&ziz meb'v 

smı Memduh Şevket ve Kahire orta elçiliğine büyük elçilik miiatefll• 
n Mehmet Ali Şevki Beylerin tayinleri ili taadika iktiran ebniftir. 

lzmir Fırka vilayet kongresinde 
Bursa hadisesi tel'in edildi 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Fırka vilayet konırrwi buciin Halke"8-

de toplanmııtır. Toplanbda lktual vekili Celil Bey de bir müddet 
bulunmuıtur. Konl'rede faaliyet raponmun kraatinden evvel murah 
haslardan Rean11. kadrsr Vaiz Halil Hilmi Beyin Bursa hidüesini tel'in 
eden takriri l\tifakla kabul edilmittir. Gaz Hz. le Mediı riyasetine ve 
Baınkilete tazim telgraflan l'ÖDderilme•İ kabul edildikten sonra 
oenelik rapor okunmuttur. 

Dün Ankarada zelzele oldu 
ANKARA, 8 (A.A.) - Bu sabah saat dokuzu yedi gece teh· 

rimizde aıafıdan yukan kuYVetli darbeli bir zelzele hiasedihnittir. 
Saruntı mikdan baroğrafta 7 milimetre kaydedilmittir. 

T. D. T. Cemiyetinde derleme işi 
ANKARA, 8 (A.A.) - T. D. T. Cemiyeti umumi katipliğindenı 

T. D. T Cemiyeti umumi merkez heyeti Maarif Vekili Dr. Retit Galip 
Beyin reisliği altında toplaDDUftır. Derleme itleri hakkında vilayet
lerden gelen •uallerin ceYnplan karşılanmıı, cemiyet merkezinde ilk 
it gönderen Çanakkale, Burdur ye Muğla vilayetlerinin 11önderdikle
ri fitler gözden geçirilınit, koll&rdan gelen kağıtlar hakkında da 
icap eden kararlar verilmiıtir. Umumi merkez heyeti pazar günü 
s.~nt 10 da tekrar toplanacakbr. 

Alman 
intihabatı 
t 4 fırka listelerlnl 

verdiler 
BERLIN, 8 (A.A,) - Yakında 

,.apılacak Reichıtt.g mecliai için 
fİmdiye kadar 14 fll'ka, liıte hazır 
layıp vermiflerdir. lntihab!lt kanu 
nanda yapılan tadilat, yeni fırka
ların verecekleri llıtelerde 60,000 
miintahibin imzalan bulunn:ıaama 
lüzum ı:öatermekteclir. Yeni fırka 
lar tarafından tertip edilecek l;.. 
teler, Dahiliye nazmnın taavibU. 
tabi olftcakbr. 

BERLIN, 8 (A.A.) - Havaa A· 
janaı muh birinden: Nazilerle • 
Nasyonal Almanlar araıında hu· 
aul butan mt.••aktı:at itilif, zeY&hi ... 
rin göatermekte olduiu kadar de· 
rin d~~;ı-•:.. l•-ı fıT!:A arasındaki 
ihtilaflar Ra:riıtağın feshi meııele
al dolayısil e ba~go•termiıtir. F İl· 
vaki, önümüzdeki intihabatta Na• 
zilerin kazo.nacaklanru tahmin et 
mekte olduklan muvaffakıyetler 
Naayonal Almanların sararma ola 
caktır. Muhafazakar Alman ma· 
hafilinin bu tahavvülü iyi bir np.• 
zal'la görmiyecekleri IÖJ'lenilebi
lir, çelik miğferlilerln resmi naşi· 
rİ efkô.rı Kreuz Zeitung daha ıim. 
diden milli biı:liğin tevlit ebnit ol 
doğu hayal inki>arlanndan bamet 
ıneie baılaınqtır. Nas,.onal Al
manların naşiri efkan olan Reich 
ıpoat gazetesi daha şiddetli bir li
san kul110nmaktadır. M. Musııolini 
yi imtisal etmek şuretile Nazi fır
kasının ha,1na yalnızca tahakküm 
etmesi Almanyada devam edemez 
Harlei Vft">İvet çok tehlikelidir, ik 
tı.adiyatın hali vahimdir. Alman
yanm dahildeki dü~manlan çok 
kuvvetlidir ve teı;k;fatlan mükem· 
meldir. Milli lıiikürnetin dahilinde 
ki ihti1Bftn neticesi, ancak NR:r.i fır 
kadmtn Pvrrhuı'v111ri bir muvaffa .. 
klJ'etl olab ·ıir ve b .. Jki de bunu 
Alman milliyetperverli~nin müt
h~ bir inhidamı takip eder. -- ... -·-- -

lrlanda devlet 
reisliği 

OUBLIN, 3. A. A. - M. De Vale 
ra 54 reye kıarıı 82 rey ile ı..t.eat 
lrlanıla dnleti rei•liiine intihap o
lunmu~tur .. 

Kovalamaca 
Başladı 

Felemenk zırhlıaı 
asi zırhlıyı 

takibe çıkıyor 
BATAVIA, IS (A.A.) - De Ze 

ven Provjncien zırhluınm bu aa
bah sllat 7 de Zeeblem boğazının 
garbında görülmüş olduğu h-b r 
verilmittiı-. Son haberiere göre ge
mi, l'ora adaşı •ahitleri boyunca 
&"İtmektedir. 

LA HAYE, 8 (A.A.) - Harbi 
ye na..ı:ırı Zeven Provineien zırhlı 
aı iayanı miinasebetile meb'uaan 
meclisinde aıacrle müzakerl\t& gi 
rişmeği katiyen kaba! etnıiyeceii 
Dİ. aöyle.ın.iıtir. Nazır, aıiler ka)•ıt 
ve tarbız tealim olmadıkları tak· 
dirde yapılacak bir ihtarı mıite
akip kuvvet istimali sureti.le he
rel<ete ııeçileceı\;ini beyan etmiı· 
tir. Soıyulist gazetelerin orduda 
dağıtılması mene<lilmiıtir. 

BATVYA, 8 (A.A.) - Yava 
kruvazorü ile Eversten ve Piet -
Hein torpito muhripleri, isi gemi 
yi takip için 1200 millik bir meoa
fe katedeceklerdir. Filo bu ıeya· 
hat için Soul'abaya'da kömür al
maktadır. Rerang'da asker tab§it 
edimi1tiT. Dün akşam, Fel&-
mea.k üuübahrilerine kuman. 
da ebnekte olan konlraıniral, r ... 
lemenk milli müdafaa nazın il" 
telgrafla görütmüttür. Filonun ha 
rekatına ait her türlü haberlerin 
netredilmeai menedilmittir. Sahil 
müdafaaıına memur olan de ze .. 
ven .. Provincien zırhlısı 28 lik iki 
ıs lik ve 7,50 lik 10 topl.ı mücch 
bezdir. Ta.yynre1~re !'"arşı topu 
yoktur. Bu gemi Felemenk filo-.,. 
nun ailah itibarile n kuvvetli 
harp gemiaidir. F akAt &aatte an
cak 16 mil katedcbiliı·. Gemi 24 
seneden beri aerviate buluna' eı
ki bir ıremidir. Aai gemiyi tal •P e
den Yllva knıvazörü tOSo tou 
bacmindedir. Ve yalnız 15 lik top 
!arla mücehhezdir. Hafif bir zırh 
ile örtülüdür. ve bu sayede 31 mil 
katedebilir. Yava kruvazöründe 
iki deniz tayyareai vardır. Piet 
Hein ve Eversten torpitolarr yeni 
İnfa eclilmiıtir. Saatte ~5 ili 36 
mil katedebilirler. 

lş Bankaları nominal 10,05 lira 
dır. 

'ı Geçenlerde Amerika ayan mec
ı isi hariciye encümeni reisi Mr 
r Jarub yeni. bir hakikat if,a ed1· 
l'o ıor; A.merikanm, iktıaadi ve ma

i müşkil.ittan kurtulıaası için, ln· 
ıiltere ve sair devletler gibi, altın 
•.sasmdan aynlmuı lazım geldi· 

lır. Vaziyet, bımdan birkaç ay ev· 
vel Mr Hoover'in gene dolar hak· 
kında yaptığı iftaat neticeırocle 
basıl olan heyecanlı vaziyete ben· 
ziyor. 

Dolar ôeynelmilel piyasalarda 
mahıua derecede düşüyor. Sukut 
daha fazla tacil edilmiyor sa bu· 
nu, İngiltere Bankaımm külliyet
li miktanla dolar mübayaa etme
sine atfeylemek icap eder. Anu· 
panm bazı mali gazeteleri bu siya 
seti tenkit ederek diyorlar ki: Ger 
çi htcrling'in lüzumundan fazla 
tereffüuna mi.ni olmak kin ecnebi 
kambiyoau mübayaa etniek doğru 
dur; fakat öyle bir döviz intihap 
etmeli ki altına tahvili mümkün 
ve kolay olıun. Doların hali ha· 
zırda takip ettiği yol İıe hiçte it· 
minanbaht değildir. Binaenaleyh, 
şayıet dolar, altın esasından ayn· 
lacak olursa, lıterling de şimdiki 

Bu mütalealar doğru olsa idi, 
İ•terlmg'in de mütet"Ssir olması 
lizım gelir idi; halbuki fiatinin 
claima tereffua meyyal olduğunu 
görüyoruz. Daha garibi su ki, in· 
giltere, altmı ret ettiği halde. son 
zamaro.larda, dün.yanın he,. tarafın 
dan, - Hindistan. Cenubi Afrika 
Amerika - altın oraya akın edi·' 
yor. Son bior ay zarfrıııda Londra· 
ya bu suretıe gön.derilen altın mik· 
tan yirmi mily- ;~terling'e baliğ 
olmektadır. 

' be-at ciö~zler, 20,958,068 lirası da 
14.900 kilo safi altından ibarettir. 
lki haftadan beri altın mevcudu 
108 kilo artmıttır. Serbest döviz· 
!erde 445,000 lira kadar bir tena· 
kuı vardır. 

Ciızdanı t~kil eden senedat 
ve esham ve tahvilat hesaplarında 
biç değişiklik yoktur. y ekim ge
ne 31,988.081 lh·a olaTak görün· 
ınektedir. 

clifer ki.ğrtlan üzerine g-e hara· 
retli muameleler cereyan etti. Bu 
kağıtlar meyanında en ziyade ta· 
lep edilen Mümessil senetleridir; 
ondan sonra obliguyonlar, Ye nl· 
ba:vet aksiyonlar gelir. Mukayese
yi teshil için gene geçen haftaki 
fiatler~ dün afqamki .kapanıt fiat· 
)erini aşağıya clen:edryonız: 

Tramvay 52; Bomonti 24,25; 
Telefon 13,50; Terkos 38,50; it
tihat Değirmencilik 25,80; Şark 
Değirmencilik 1,90; Şirketi Hay
riye 15 lira etmektedir. 

Çimento bir aralık 13.25 liraya 
kadar çıkınıt iken 11, 15 liraya ge
riledi ve nihayet 11,70 lirada kal· 
dı. 

L iini söylüyordu. Gerçi Amerika 
ınaliye nazın. böyle biT tedbiri lü

ı tum olmadığı ıribi hükUmetin de 
'l '>unu katiyen dütünmediğini rea· 
ı. :nen söylemi§ i.e de, beynelmilel 
1 nakit piyuasınrn aldığı cereyan, 
' er geç bu tedbire teve11ülü muhik 
l gösterecek mariyette görünüyor. 
t. Filhakika Cema.hiri müttelıide
r nin yedi aylık bütçe açığı bir mil-

yar iki yüz milyon dolan bulduğu 
gibi. emniyet ve itimadın sarsıl· 

· mağa yüz tutması üzerine mem-
1 leket haricine sermaye "tranıfert" 

ı , ve bunun neticesi olarak al· 
!tın evhlyatına yeniden başlanmı§ 

* ... 
Cümhuriyet Merkez Bankuı· 

mn 2·2-933 tarihli bili.nç.oeu iki 
hafta evvelki [•] bilii.ncosun.a na· 
zaran afağıdaki farklan göster
mektedir: 

Kasa vı- muhabirler nezdindeki 
mevcut 40.145,407 liradır. Bunun 
19.422,391 ı:rası banl-not, I,535. 
677 lir sı altına tahvili kabil :e,... 

Tedavüldeki banknotlar 163 205 
000 liradır. Geç.en bil~ be." 
ri. kanunun 6 cı 111addesi mucı"bin 
ce ancak 19.100 liralık bir amor· 
tiaman yapılmıştır. 

Pasif kısmmda Türk lirası mev 
duatı 553.508 lira farkla 16,188. 
372 liraya; döviz mevduatı da 
309,422 lira noksa.nla. 4,445.955 
liraya İnmİ!tİr. 

E!llham ve tahvilat 
fatanbul fenkul Kıymetler ve 

Kambiyo bor$asıııda geç.en hafta 
meşhut ol•n nikbinlik u haçta da 
devam, "" bith~ssa Anıdolu Şimen 

AkaiJ'OD 
Obli&"a•y
ı .... u 

Geçeıı hafta Dün ........ 

24,05 
43,to 

2S Lira 
4S.U Lira 

Obli .. uyonlll 43 44.26 Lira 
Miimeaıil 50,80 54,30 Ura 

MümeHiller bir aralık 54.BO 
liraya kadar yiilaelmitlmfi. 

Onifiyeler de mahsus bir te:ref
fü vardır. Geçen hafta 62 % ku· 
rutta iken d"ıin 64 % da kaldılar. 
Buna mu-kabil Rumeli Şimemlifer 
kiğıtlan yüzde 25 ni.hettinde fır
ladılar. Dün ak~mki kapanrt fi· 
ati 7.05 lira idi. ( 

latik~azı dahili 94 1{ da. tek 
tük altcı vardl1'. 

Kote harici Mısır Kredi F onsi· 
yelerinin fiati tonlardır: 

J.886 tertibi 160 1 ira 
1903 " 96.50 ,, 
t 911 " 92,50 ,, 
Gayri mübadil bonolarının fiati 

36 %, kuruttur. 
Altın geçen haftadan beri iki 

kuruş geriliyerek 923 ta kaldı. 

K.H. 

( •) Ceçen haftaki bilanço, vaktİI> 
de gazetelere yelittirilmediği İçin ı:ıı~ 

ka,.eaeyİ, bizzarur, iki evvelki hafll 
bilançosu ile yapıyoruz 
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Az alan çok satan 
Ekonomi B•l•tll••dı ------
Çok gönderip az mal 

alan memleket 

Küçük itfaiye 
Grup lan 

Belediye yeni bir 
tasav

vurda bulunuyor Japonya ile ticaretimiz hak. 
kında resoıi istatistikler 

Belediye. fehre civar ve ya· 
km olan bazı köylerde ve sayfi· 
ye yerlerinde küçük itfaiye 
grupları tesis etmeği düşün
mektedir. Fen işleri müdürlüğü 
bu hususta tetkikat yapmakta· 
dır. 

Ticaret Oduı Japonya ile 
olan ticari münasebabJDJZ1 tel· 
kik ederken resmi JaPoD i•t":tis 
tiklerini de geti.rbnit ve vazı.ye 
ti bu resmi istatistikler üzenn· 
den tesbit etmiıtir. . iki . 

Resmi Japon btatl•t. en 
de memleketimisle olan ticare
tinin azim farkla kendi lehleri· 
ne olduğunu tas~ etmekte ~ 
ııöstermektedir. lıın asıl ganp 
tarafı Japonl&rlll bize sattıkla· 
n .eneden eeneye çoğaldığı hal 
de bizim JaPonyaya ibracatı
lllJZ ııittikçıe azalmaktadır. 

1929 da Japonyaya ilıracatr 
mız 203 bin Yen iken 930 da 45 
bin Yen' e düflllUttür. Halbuki 
JaPoDYanm memleketimize it· 
halatı 929 da iki milyon Yen i· 
lı:en 930 da üç ıııilyoa Yen' e çık 
mııtır. 

Son senelerin rakamlan he· 
nüz Japonya'da da 931 in tam 
istatistikleri netredilemediğin· 
den alnmıamıştır. 

Ticaret odasında 
Hamdi B.in hatırası 

Ticaret Od'uı idare heyeti 
merhum sigortacı Hamdi Be
yin hatırasını taziz için yerinde 
bir karar vernıittir. Hamdi Be
yin bir fotoğrafı agrandisman 
yapılarak Oda idare heyeti sa· 
!onuna asılacaktır. 

lzmirden üzüm 
lhracab 

Gelen mallımata nazaran, 
1zmirden mevsim bidayetinden 
beri 46.448,444 kilo çekirdeksiz 
tizüm ihraç edilmiştir. Bu sene 
fiatleri 8 • 40 kuruş arasında· 
dır. 

Geçen ıene ayni müddet 
ır:arfmcfa çekirdeksiz üzüm ih· 
raeatı 17,370,190 kilo idi. Fa· 
kat fiatler 22 • 65 kuru, arasın 
da tahavvül ediyordu. 

Adana pamukları 
için bir teıebbüa 
Aldığımız malumatR naza· 

~· bir Türk grupu Adana pa· 
muklan \izerinde ın .. h. bir 
tetebbüse giritmek ~::edir. 
Bu grup ~dana pamuklan hak 
~nda dahıl~e l~ım gelen tet. 
kikatı yaptıgı gibi, s>amuk müs 

1 
EORSA 1 ----Ot Benkeomduı almıırı c:eheldir) 

8 ŞUBAT 1935 
Alqam Fistlan 

" lıtıkrular Tılı"1At 

tahsili diğer memleket1erde de 
tetkikat yapılmaktadır. 

Bu i§in Adanada yeti§en pa· 
muklarmıız için iyi bir istikbal 
hazırladığı anlatılmaktadır. 

Eskiıehir Ticaret 
Odasının ıikayeti 
Eıkite\ıir Ticaret Odası Is· 

tanbul Ticaret Borsası tarafın· 
dan sene başındanberi tatbik 
edilen yeni buğday beyanname 
leri arkasma yazılan madci~le
rin, bilhassa buğdayda buluna· 
cak mevaddı ecnebiye için ko
nulan azami nisbetlerin zararlı 
olduğuna dair lktııat Vekale
tine müracaat etmişti. İktısat 
V ekiletinin sorması üzerine ls 
tanbul Ticaret Odası bu husıa· 
taki n<>ktai nazarını bir raporl". 
bildirmittir. Boraa koyduğu ye 
ni hükümlerin sebeplerini tah· 
lil ettikten sonra, esasen bunla 
rm Vekalet tarafından da tas· 
vip edilmiş olduğunu, bu şeklin 
müstahsile zarar vermediğini 
ve kolayca tatbiki imkin buhm 
duğunu yazmaktadır. Rapor~ 
bu teklin buğdaylanmızm istan 
d'ardizesi için fevkalade mühim 
olduğunu ve geçen bir ay zar 
fında iyi neticeler almdığııv da 
ilave edilmiştir. 

Satılık gemi çok 
Son senelerde birçok memle 

ketlerden satılık gemileri olan 
birçok müesseseler memleketi· 
mize vapur satmak için birçok 
müracaatlarda bulunmaktadır • 
la r. Bu sene gemiler çok ucuz· 
dur. 

Pamuk fiatları 
Son günlerde pamuk fiatle

riode bir miktar yükseklik olclıı 
ğu istihsal mmtakalarından ge
len haberlerden anlaşılmakta· 
dır. Bu sene mahsulünün az ol· 
ması fia.tlerin daha fazla yük· 
seleceği ümidini vermektedir. 

Paris borsası 
PARIS, 8. A. A. -·Saat 11'{45 de 

kambiyo fiatı do!ı.r 25,605 Ye ngiliz 
liruı 87,75 Franıız frangı . 

Yunan kontenjanı 
ATINA, 8. A. A. - Hükümet, 

bir lurarname ile kontenjanlara ait 
bazı ahki.1111 tadil etmittir. 

Elektrik tarifesi 
Elektrik tarifesini tetkik e

den komisyon cumartesi günü 
son içtimamı aktedecektir. Cu· 
martesi günü komi•yon yeni ta 
rifeyi tesbit etmit olacaktır. 

Memurla 
Komisyonunda 

Belediye memurin komisyo
nu dün toplanarak bazı ıicil\er 
üzerinde tetkikatta bulımmut· 
tur. .u .. 1- J i 

Umumi mecliste 
bug Gnkü içtima 
İstanbul umumi meclisi bu· 

gün ıaat 14 de toplao..'\C&ktır. 
Dugünkü içtimada 1933 &e>.'>eai 

•bütçesi müzakere olunacak, Mu 
bittin 8. T erkos hakkında iza· 
hat verecektir. 

Lokanta rağbet 
göriyor 

Belediye kooperatif lokanta 
11 ucuz ve sıhhi yemek vermesi 
dolayısile çok rağbet görmekte 
dir. 

Fazla izdihamın önüne ge
çİ'lebilmek için bazı tedbirler a· 
lmmıştır. Lokantadan yemek 
yiyebilmek için kooperatif aza· 
sı olmak lazımdır. Kooperatife 
ise yalnız Belediye ve hükumet 
memurlan aza olabilirler. Aza 
olabilmek için d'e ugari 5 lira 
vererek bir hisse sahibi bulun· 
mak icap ediyor. Bu S liranın 

ikisi petin, 3 ü taksitle alınacak 
tir. 

Para vererek yemek usulü de 
kaldınlmıştır. Her kooperatif 
azasma birer aylık kame veril· 
mektedir. Karnenin parası pe
tin veya ay sonunda alınmakta 
dır. Karnenin bir aylık yemek 
bedelini def aten verenler ayn
ca muayyen bir tenzilattan da 
istifade edebilmektedir. 

Tekaütlük 
Nizamnamesi 

ıı ''"" "·'° fnt l.7.ır.n r,- &Jd1rlt 
y, .... , 

Aydında bir veda 
toplantı•• 

AYDIN, (Milliyet) - Bur 
sa. ltıaarif müdürlüğüne tavin 
edılen uaa "f .. d.. .. .. F _ • , ı.yı n mu urum.uz a· 
kir .Bey tere6- d\in akıam as· 
kfmend mab~felde rnuallimler tara· 

an ır eiilenH t,.rti· ~ ~· 1 • 

Memurlar için Belediyenin 
yaptığı tekaütlük nizamnamesi 
heyeti vekiledeclir. Heyeti ve
kile nizamnameyi muvafık bu· 
lursa önümürdeki hazirandan 
itibaren tatbika başlanacaktır. 

, ll.Mnıb• ... U,
Ct•rlkla ı.ıı 
hJdl ••ll r.
••ı•11 ı ı,u 
'I'. 11ı.ı111 r.rı 
lı• lr ld•4IJ• 
Jnıkrıa 

Tlad 
... D. 11,lf 

...... ,. 1 "·" • m • .,_ 
..... ..ıı u.-

ESHAM 
ıl !•. 1'1 .. • ıo,ıe 
• ,. Hı•IUI ıv.to 

,, lıltcoı!J 111.-

A11dolı U,-
Rtp 4,a:i 
~tr . • .,rtyo 11,
'lııaıvıy aı.-

1 aı\l•taıcort• J ı,-

··Terk• 
çı ...... Ar. 
lntbtt ,.,, 

fut '"· 
Bll11 
futa_, 
Tıleloı 

U,H 
17.to 
11,n 
11.ıı 

ı.to .... .... 
11,U 

Pırtı 

1.cındrı 
fo;Lyork 
Mlluo 
~rbtul 
A11 .. 

ÇEK FIATLARı 
ıu• Prıt Jl,81, 

•.16,
•• 73.9' 

71V, 1 /I YIJua 
4',t{, Mıdrlı 

t,l~.i~ ltrUı 

ı.a1,ııı 

ıı .ıo. 

cı • .,,. 1,0>0, 
t<l)ı (b,Uf,-
Anııntıd .. ı,ıt,11,ı 

\' ITfO"f 

Pqtt 
lltroı 
ltlffl< 
Mark.oya 

NUKUT (Satq) 

~ 

J,t:",70 
1,11,16 

..,ı.11,1 

f9,77.7S 
14,U,ıu 

lll.9~.11.a 

Kuq -!t. t·rrıım 169, 
' hıtrJla rıc,

ı dolar 114.-

1 ılll•. Jı.y. 17,-
1 pucu J7,-
ı 1111rt IO,-

! t lbtt tlt - 1 ıelotl lf,-
1 p111• ••.-
ıo ley u,-....... Jf.-

h l.llelçlh 117.

't drah•t u.
' ı, 1, h\·1çrı a~o.-

1 ÇcrDOYOf 
) l t "• 26.- l Altın 11,J4 
ı florta IJ,- J M:edd.Jyc $l,-
lı ltır (et •~~. • Eıı.ıiııeıt t,3!-1,-

• B" k D en1 "''Ş ttr. ır ço :bıuallim v .. "de • . k e ııuzı 
zevatın ıft!ra ettiği bu toplan 
b çok samımi olrnuş ve sab h 

d 
. a a 

kadar evam etmıştir. 

----
Ecza 
Fiatları 

Vilayetimiz maarifind ... hii • 
yük hizınetleri görülen F 11.kir 
Beyin, Vılayetimizden aynlma Komisyon tetkikatı-
.. Maarif erkanını oldn;;,, l.:a- b" • k .. eli 
dar kendisini çok sevdirdiği u· nı ıtırme uzere r 
m~ Aydınlılan da müteessir Kontenjana dahil tıbbi müı 
etmiştir. tah:ı:aratı yüksek fiatla saltıkla 

". i~in iki ecza depo•u sahi· 
Cenupta kaçakçılık b!nm Vilayetteki İhtikarı tet 

ANKARA, 8. A. A. - Bu aym 
ilk haftası i~inde cümrük mul •faza 
kıtalan tarafından ctnup hududu· 
muzda 40 kaçak valra• ıtakip edil
miş ve 4 yaralı 43 kaçakçı yakalan
mıtltr. 

Bu nkalarda bet bin kiloya yakın 
kaçak gümrük eşya11 ve otuz bin 
adet eigara giğıdı, 3 silah 34 kilo 
e.rar, 40 hayvan elde cdi~tir. 

Yunan sefiri ıere
fine kabul resmi 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klübün Türk ·Yunan Turizm 
şubesi tetekkül etmiştir. Bu mü 
nasebetle yarın Yunan sefiri 
M. Sakelaropulos şerefine, T o
katliyan otelinde hususi bir res 
mi kabul tertip edilmiştir. 

kik konıiıyonuna verildiğini 
yazmıttık. 

Komisyon tetkikatını las· 
m~ bi~irmiştir. yalnız bir nok 
ta uzeıınde tetkikata devam e
dilmektedir. 

Bu hafta sonunJa karanm 
verecektir. 

idare heyeti 
Vilayet İdare heyeti dün Va

li muavini Ali Rıza Beyin riya· 
setinde toplanmı§tır. Mmıurla· 
ra ait bazı itler göriişülmütlür. 

tskAnda tasfiye 
lakin İdaresinde dosyalann 

tetkiki bitmittir. Bu suretle 
dosyalar taıfiye edilmiştir. 

• • Japonya .. 
Malılcemelerde ll••rlftı 

D .. " .. d k• • " t Türk 
1 

ugun e ı cınaye Tarihi 

Yenibahçedeki düğünde Rama\ Müderrisler bugün 
• • •• •• •• de toplanıyor 

zanı kardeşı mı oldurmuş? 
Y enibahçede Kehai bağında ı fik Beylerin tecziyelerini ııayri 

ki bostanda bir düğün esnasın· mevkuf olan her iki T evfık Be
da davetlilerden Ramazam öl· yİn tevkifini istemittir. 
dürmekten suçlu Hüci'ai ile öl· Maznunlar bu iddiadan SOll" 

dürtmekten ıuçlu Karaufilin ra bazı müdafaa tahitleri ika· 
ve bu hadisede yalancı: tahitlik me etmitlerdir. Muhakeme bun 
etmekten diğer bahçıvanların lann celbi için başka güne hıra 
muhakemelerine dün Ağırceza kılmıttır. 

~ahk~m~inde devam edilnıit· Nakzan muhakeme 
tir. Dünkü muhakemede mak-
tulün kardeşleri Rifat ile İrfan 
ıahit olarak dinlenmitlerdir. 

Maznun Hüdai ile Karanfil 
Ramazanın katilinin kardeti 
Rifat olduğunu aöylemiılerdir. 
Muhakeme düğünde bulunan 
diğer davetlilerin befer beşer 
tahit sıfatıyla celbi için başka 
süne bırakılmıttır. 

Kaçak çakmak 
davası 

Ortaköydekiı evinde külli· 
yetli miktarda kaçak çakmak 
taşı bulunan miralay mütekaidi 
Osman Beyle rüfekası Şevki. 
Hüsnü, Tevfik ve diğer Tevfik 
Beylerin muhakemelerine dün 
ihtisas makemeainde devanı e
dilmittir. 

Dünkü muhakemede inhisar 
takip memurlan tahit olarak 
dinlemlmiı, buna'an sonra müd
dei umumi iddianamesini ser· 
detmit, Osman Bey için tayini 
cezaya mahal olmadığım söyle 
miş. Şevki, Tevfik. Hüsnü, Tev 

Kahve. 
Fiatları 

Geıçen sene Samatyada tez • 
gahtarlığıru yaptığı fırıncıyı 
tehdit ederek para almak iste· 
yen sabıkalı Arnavut Behçeti 
öldüren ve mahkUm olan Mi.
hal namı diğer Minanm nakzen 
muhakemesine dUn Ağm:ezada 
devam eıdilmittir. 

Muhakemede ıahitler dinie • 
nilmif, bunlar Minamn Behçe
ti vurduğunu görmediklerini 
ıöylmıitlerdir. 

Mahkeme yeniden bazı şa • 
bitlerin celbine lüzum görmüş, 
muhakemenin devamı başka gü 
ne bırakılmıttı:r. 

Küçük çocuktan 
igfal eden adam 
Ellerine para vererek küçük 

çocuktan iğfal etmekten suçlu 
Tevfik oğlu Faik Efendiııin 
muhakemesi dün neticelenmif, 
Faik cürmü sabit olduğundan 
2 sene 5 gün ağır hapse mah· 
kiim olmuıtur. 

• 
lzmir odasının 
Verdiği rapor 

Piyasadan kahve lktısat vekiline ve-
toplandığı rilen 

haberi nasıl çıktı? ı raporda neler var? 
Bir teşekkülün kahve fıatle- IZMIR, 7. - Ticaret ...ı.mmn 

rini yükseltmek için piyasada· lktıaat Vekili Celil B. e lzrnirin lk
ki kahveleri topladığı yazılıyor tiaadi vaziyeti haldunda rapor ver-
d eliğini bildirmiıtim. Bu rapor üç b-
~ d 
B h t • ah son ır. u ususta yap ıgmuz t • 

ı Birincisi harpten ""ellı:i ve --
kikata nazaran, meae e tudur: ıraki rekoltet, fıat mahreç &iimrüJı: 
Kahve limited' §İrketi gümrük- tarifelerine aittir. ikincisi ayni •ene. 
teki kahveleri çekerek sahiple- lerdeki itbalat, kontetnjan, takaoa 
rine vermiştir. Bazı Ticaretha· dairdir. Üçüncüsü ıinai vaziyetmüzi 
neler bu malı birden çekmek- gösteriyor. 
ten mütevellit bir mali müza· Raporda beynelmilel iktisadi vazi. 
yakaya düttüklerinden şirket yetin teıirile ihracatunn 930 da 71, 
bu ticarethanelere bir kolaylık 3l de 50, 32 de 45 milyona düttü
olmak için kendilerinden ı 18 iii y:uılıyor. Harpten evvelki ihra-cat 63 milyondur. 
kuruştan arzu ederlerse kahve Ozüm rekoltetlerinde harpten •· 
alabileceğini bildirmiştir. Mese Tel ile sonra arasında fark yoktur. 
le budur. Vasati "'kolte 40 milyon kilodur. 

Maarif 
• 
Inşaab 

Vekalet yeni bir 
proje hazırhy<Jr 

ANKARA, 8. - Maarif Veiıale
ti bir inpat projeoi hazırlamııtır. 
inşaat projeıi, güzel san'atler aka
demioinin mimari ıuhe$inin bqında 
Pt'Ol'eaör Ernst Egli t.arafmdan ha
zırlanmıt ve Maarif Vekili Re
tit Galip Beye veriJmiıtir. Şiın
diki halde proje ÜZerinde bıa
:n tadilit yapılmasına lüzum gö
riilmüıtür. Bu tadilat yapıldıktan 
aonra inıaata baflanacaktır. Evvela 
bir Maarif V ekileti binası yaprla
cak, bunu müteakip milli bir kütüp 
hane birıa11, milli bir müze, bir san' 
at ve fen akademisi binaları vücuda 
getirilecektir. 

Diğer taraftan pr~fesör Egli'nia 
evvelce hazırladığı brr projeye isti
naden yapılmakta olan Ziraat Mek
tebi Beytar enstitüsü ve Yüksek 
teqrih mektebi binalan Önümüzdeki 
eylul bqlangıcına kadar bibniı ola
caktır. 

Bu meyanda Ankal'l\daki l.metpa
fa ku enstitüsünün geniıletilmesi 
de diiıünülmektedir. 

Yeni İn§aat ile alakadar olmak 
Üzere prufeaör Egli Almanya ve 
Avusturyaya bir tetkik seyahatr Y•· 
pacaktır. Profesör bu iki memleket
te en ıon usullere göre yaprlmıı o
lan mekt.p ve irfan miiesse•elerini 
tetkik ederek tekrar buraya döne
cektir. KendiU- bu •eyahaıte Maa
rif Vekaletinin Avrupadaki talebe
ler müfettişi Cevat Bey de refakat 
edecektir 

Amerika incirlerimizden 928 sene 
mübayaatr 2,500,000 kilo indirmit
tir. 

Yine rapora ıö~ mahnıçlmmiz:
den lnıriltere, rümriik tarifesini art
brclıimdan ilzümlerimi.zin incirimiz. 
den fazla ziyan ırörmeoi muhtemel-
dir. 

Tütüncülük• eakiye göre yiilaek 
vaziyettedir. Vaoati rekolte 22 mil
yon kilodur. Bu miktar 15 milyon 
kiloya diitüıtüliine istifade muhak
kaktır. Rapor uzundur. 

Manisa ziraat bankasının aldığı 
üzüm bir milyon kilodur. Taaarnd 
haftasmda ayni miktar aarf ve sevke 
dihniıtir. Elyevm yanm milyondan 
fazla 1atrlmllJIUf üzüm vardır. 

Tütün rekoltemizin bu sene on 
milyon kiloyu geçeceği oöyleniyor. 
Böylece etki mah•ul satılacak, yeni
•i kıymetlenecektir • 

Maraş'ın 
Kurtuluşu 

Yarın Maraı'm kurtuluı 
bayramına müsadiftir. Bu mü· 
naaebetle şehrimizdeki Maraı'· 
lılar yann saat 14 buçukta Da· 
rülfiinun konferans salonunda 
toplaarak bu mes'ut günü tesit 
edeceklerdir. 

••• 
Maraş kurtuluıunun 14 ün• 

cü yıl dönümil şerefine latan· 
bulda bulunan Meraşlılar tara· 
fmdan 10 tubat 933 Cuma ııü· 
nü saat 2,5 da Darülfünun kon· 
ferans salonunda tertip edilen 
toplantıya bilumum Merathlar 
la Mera,ı sevenler davet edil· 
mektedirlt-r. 

Türk tarihinin ana hatlan 
eserinin medeniyet kıımmı ya· 
zan 50 kitilik müderrisler heye 
ti bugün Darülfünun Edebiyat 
fakültesinde toplanarak timdi· 
ye kadar yazılan kısnnJan tet
kik edeceklerdir. 

Müfettiıler 
toplantyor 

İstanbul ilk tedrisat müfet
tişleri bugün Maarif Müdürü 
Haydar Beyin riyasetinde içti· 
ma ederek pazarteai ııünü mm· 
takalarda yapılan toplantmm 
neticeleri üzerinde ııörüıecek
lerdir. 

Sömestr tatili 
Dariilfiinun fakültelerinde 

ve yüksek mekteplıeırd\, sömestr 
tatili bugün bitmektedir. Cu
martesi gününden tedrisata bat 
lanacaktır. 

Maarif müsteıarı 
rahat•ız 

Bayram münuebetile tehri· 
mize gelmit olan Maarif müste 
pn Salih Zeki 8. burada rahat 
sızlanmıttır. Müsteşar B. iyi ol· 
duktan sonra Ankaraya cLlne • 
cektir. 

Pollıte 

Sinirli 
Kadın 

Azkalsın doktorunu 
öldürecek miydi? 

Sinir dolrtoıiarmdan Ahmet Şülırü 
Beyin t!YYelki sün bir kadın haota»
nm talr.nca ile ani bir taamıznnıı 
maruz kaldığı, doktorun tetik bu
lunmaaı oayesinde kanlı bir akibetle 
kıqılanmaktan kurtulıhıiu yapılmıı 
tı. Dr. Ahmet Şükrü Beye badUenin 
.... mı oorduk. 

Şükrü Bey bize dedi ki: 
- Biz ıinir doktorian 'bana ben

zer tec .... üzlue ilk •ık .-ruz lıa!>
nz. Bu sebepten yazrlmağa, üzerin
de menlda durulmağa değer ortada 
bir teY göremiyonım. Vakıa iki giin 
evvel kadın haıtalanndan biri silaJı
la üzerine hücum edecek oldu. E
linden tabanc:aomı aldım. itte bü
tün meoele bundan iberettir. Hasta
mın kim olduğunu oöyleyemem." 

Dört mütecaviz 
2572 No. lu otomobil dün Ka

armpapdan geçerken, RMim, Cafer, 
Hızır, Kemal iıminde dört phıs yo
lnnu keserek otomobili chırdurmuı
lar ve toför Mehmet Ef. nin üzerine 
hücum ederek kendiıini fena halde 
döğmütlerdir. 

Mütetcavizler buna da lıanmaya
ırak otomobilin bütün camlannı kır
mıılardır. Suçlular zabıtaca vaka~ .. 
mıtlarclır. 

Saate bakacağım 
Beyoğlunda Bo•tanbaımda 2 No. 

da oturan Kalyopi oda•mda iken 
ko~uau Niko içeri gİrmif ve KaJ. 
yopiye: 

- Affeclerıin, rahatsız ettim. Saa 
te bakacağnn... dedikten sonra KaJ. 
yopinin antasmclalıi on lirasını atı
np oavutmuıtur. Vaki olan fikiyet 
üzerine Niko yalcalanmrıtır. 

Yangın 
Kadtköyiinde Acrbıulemde, o ... 

maniye mahalleoinde, Boyacı aolaı.
lmda 2 No. lu Fevziye Hanımın ah
f&P erinden yangm çrkmııaa da e
vin her tarafına ıirayet etmeden 
ııöndürülmiittür. Y angmm evin ikin
ci lmbna bırakılan bir mangaldan çık 
tıft anlatılmqtır. Ev •iıortasızdır. 

Kamyon altında 
Unlmpanı aakinleri11den seyyar 

küfeci Ali, Sirkeciden geçerken to
för Mıutafanm idaresindeki 3034 
N o. lu kamyonnn altrnda kalarak 
•ğ bacatmdan yaralıutmlfbr. 

KA.zım Pı. 
lzmir Vıı!Ui Kazım Pı. nm ıehri

mize gelerek evvelki alqam Gazi Hz. 
tarafından sarayda yemeğe alıkonul
duğu bir refikimiz tarafından yazıl
mıttır. lzmir Valisi Kazım Pı. ıehri 
mize gelnıİJ değildir. lzmir mebusa 
Kazım Pı. gelmiıtir. Bu yanlıılrk i
sim iltilı .. mcı.n ilen gelmiıtir. 

ULUORTA 
.. ;· .... · ... -: , . ·' ' 

Frengistan hacda 
Temiz giyinmiş, züppe 

vırlı bir genci uzaktan a 
cfatlara gösterdim: 

- Dikkat edin, hacr Bey 
çiyor! 

Hayret ettiler: 
- Bu yaıta hacı olur m 
- Evet amma. dedim, 

sizin bildiğiniz Arabistan h 
11 değil! 

- Ya, ne hacısı? 
- Frengistan hacısı~ 
Sonra anlattım: 

- Fıkrayı b;!irainiz; val 
hacımn biri, rast geldiği yı 
hacce dair hikaye anlatır 
"Ben hacte iken,." diye bir 
!adı mı artık bitirmek bilı 
miş. Hacı, bu çene düşi.iklı 
nü bir aralık o dereceye vı 
nr ki konukomşuda dinlen 
tahammül kalmaz. Nibayet 
larmda ona söz söyletmem 
karar verirler. Bir gece, bir 
lantıda adamcağız, yin 
ten bahsedecek olur. Fakatı 
si agız birliği ettikleri için 
cıya iki çift lif etmek fırs: 
vermezler. Zavallı, yutl 
yutkuna halolur. Nihayet 
lecandan dütüp bayılır. Ba: 
Üfüşerek ayıltmağa çabah 
lan sırada gözünü açar: 

- Merak etmeyin, de: 
hal bana hac senesinden 1 
madır! 

Avrupa kaldınmı çign 
-çok tükür ki mahdut
gençleriınizde, gezip dola 
lan yerden, vesile dütsün 
meain, münasebet alsın a 

1 
sm bahsetmek adeti has 
haline geldi Arabistan 1 
lan yerlerini frengistan ha· 
nna terkettiler. ı 

Ben öylesini bilirim ki, 
leynıaniyenin mimari azar 
ni bile inkira kalkışır: 

- Ah, monşer .. der sen 
de Romadaki Saint Pierrc 
sesini gör! 

Fakat Saint Pierre kili:; 
de beğendiği yer neresitlir 
rasmı izah edemez. 

Evine gidersiniz. KOC!l 
bir albümü, elinize 11kıştrr 

- Paris hatıralarım .• 
Ve birer birer açıp göst 

- Eiffel kulesi.. Boule 
des ltalrennes, Louvre: sa 
Ca~e de la Paix, hayvanat 
çesı .•• 

Gözünü meçhul bir is 
mete dikerek anlatır: 

- Ben, şehir diye P, 
derim!. Konfor, insanı çıld 
cak bir konfor. 

Ve nihayet hükmünü v 
- lstanbul yaşanacak 

değil! 

Güzel Boğaziçmi lsviç 
ki Leman gölüne ben.2etti 
çin ,öyle böyle sever. Balaı 
dolmuıa bir adam diye 
ran Temel çavuşun sandal 
içi sızlayarak Venedik goı 
lannı dütünür. Bir ecntbi 
hma müzelerimizi gezdi • 
utancından kıpkırmızı kes 
ğini yana yakıla anlatır. 

Kraköy meydanını 
corde meydanı ;ı,. mukaye 
kalkar_ Sokakta dilencileri 
düğü gün, Banque d'e Fnıı 
ın gişeleri önündeki kalalı 
hatırına gelerek: ' 

- Quelle misere... qı 
misere ! diye hayıflanır. 

Sözün doğrusunu isten
içinden çıktığı kabuğu beı 
miyen nankör kestane gibi 
rağmda doğduğu memlo 
aykırı gözle gören bu fre1 
tan bacılan, öteki hacılaı 
dar bizi rahatsız etmeğe hı 
dı. 

M. Salahadcf 

Posta tayyareı 
Eskitehirde kal• 
İstanbul • Ankara hava 

tına tahsis edilen tayyar
den biri bir kaç gün evvel 
tecrübe5i yapmak üzere A 
ra'ya ğitmişti. Tayyare en 
gün 9ehrimizl'! gelmek 
Ankaradan hareket etm 
havanın fenalığı hasebile lı 
tehirde kalmağa mecbur o 
tur. Tayyare tehrimize ge 
için müsait bir hava bekleıı 
tedir. · 

Ayni tayyare He Anka 
gitmiş olan Y eşilköy ta)'1 
müfreze kumandanı Ası 
dün trenle ~ehrimize dönl 
tür. 
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•aylığı 4- 8-

" 
7 50 14 -

" 
14 - 28-

•elen evrak geri verilmez.
deli geçen nüshalar 10 ku

lır. Gazete ve matbaaya ait 
, a için müdiriyete müracaat 
i r. Gazetemiz ilinlann me

/, yetini kabul elmez. 

j~ ~~~~s~e~ r!!a~ ~e~ke-
\ ).?n aldığımız malümata gÖ· 
• -~gün hava kısmen bulutlu 
.' .ı<k ve timal istikametlerin
~ .,hafif rüzgarlı olarak de-
1 edecetkir. 8-3-933 tarihin-

ıı" va tazyikı 762 milimetre, 
ı:zla sıcaklık 11, en az sıcak 

· f.:.rt derece idi. 

~~------r·. LEK»\I 
1 

l: 1lm meselesi 
• }'. '.m kırmak, vaktile kabada-
1 alametlerinden idi. Fakat 

, la kalp kırmak, pot kır
y ı .l<oz kırmak ve hatta kiri§ kır 

. i ~nun yerine kaim olunca o 
ı 9ardan düştü. Şimdi cam kı

g ( a pek tesadüf edilmiyor. 

• ı ,;en sene Ankaraya giderken 
y . ı vagonun açılır kapanır 
, • şeli maaaıının üzerindeki 

:i 1 kırrnıb bir arkadatla bera
: 

1 
•ı )'8 kurut cereme venniıtik. 

· • _ııtim boyu, 25 santim eni o-
1 'J camı biz kınnadıktı, lakin 
' t' komparbmanda bulunduğu 

T ılarayı bizden aldılar. Ben o 
~ "ı. bu camın dünyadaki en 
(1 ı 1 cam olduğunu zannetmit· 

<I · .ehey gaflet! .• 
~ "kü: 
ı H ıt"ı Elektrik şirketinden ıöyle 

;i ıtl,ktup aldım: 
h• ı'cındim; 
si "!'tınrza ait elelıtrik saatinin 

ı ın kırık olduğu muayıme es
• !11 '1/a görülmüıtür. Gelecelı is
' I~ 'ı faturanıza mezkur camın 
ı N ı 11 masrafı olarak bir lira ila
I ıt 'ı.leceğini arz ... " 
· 'ô.hayretimden dondum.. Ev
~ t :it bizim elektrik saatinin camı 
ı r• ,r kırmadık. Farzedelim ki; 

m 11rdık. Biliyor mu•unuz bu 
• di .,1<e büyüklüktedir. Bu sabah 

,<1. Hilafsız söyleyorum, dört 
. M eni, be§ santim boyu. Yani 
_ :lı-e;ı,nt kutusundan daha ufak. 
. ıe,~di Elektrik §irketinde insaf 
ı vE\:4 dı, lakin bu tirketlere me
l 'ıldiien komiserler de mi böyle 
~ ra 1 fZ şekilde yapılan ihtikarı 
) r ' ·zler ... 

ıe 1 ikal 18 kuruıluk fasulyeyi 
ı rusa aattı diye, manav 4 ku. 
; ~· · ~ portakalı beııe verdi diye, 
'- 1 ı 60 kuru§luk eti 70 kuruşa 
1 J ıdiye muahaze edilir de eaa

n • 1rasını verdiğimiz bir elek· 
... atinin kırk para etmeyen 

' 1 

1 

( iktısadi bahisler )1 
1" Yeni iktısadi siyasetimizde 

• sermaye ve ış 
Türkiye cümhuriyeti 1933 se- 1 dır: İt itibarile lazım olan senna

nesini iktıaadi dönüm noktasında 1 yeyi iki kısma ayırabiliriz; birin
karrılıyor. Geniş ülkemiz, zengin cisi dahili ihtyaçlan lemin eden 
topraklanmızda yeni bir çalışma -daha umumi tabir ile- mem
proğramınm, görgülü bir iktıaat lekeli istismar eden aennaye; i· 
siya.setinin tanzim ve takibi arife· kincisi de ihraç metalarını işleye
aindeyiz, Dünün atıl oay tarzı ta- cek, beynelmilel biyasaya reka
rihe karqacak. Bu da tıpkı diğer bet edecek aermaye. 
muasırları arap harflerinin, din Şehirleıin nakliye, elektrik, su 
ve siyaset birliğinin, içtimai, har• havagazı gibi mecburi ve umumi 
si hurafelerin yanına --saltana- ihtiyaçlnra veya şeker, kumaı, ve 
tın mevkbi hümayunlına bindiri- saire misüllu memleket himayesi
lerek- irsal ediliyor, artık teaa- ne bürünmüş halkın istihlak etti
diifÜn sevk.ile değil, hesaplı ölçü ği işlere yatmlmış sennayeleri bi
lü adımlarla inkitafa doğru iler- rinci krsma misal olarak zikrede
leyeceğiz. itiraf etmeliyiz ki: biliriz. Her halde bu katagoriye 
Ölçülmüt biçilmit böyle bir siya- dahil olan kapitalin imkan ni•be
setin yaratılması ve sonra da bu tinde yerli ve milli olması temen
çerçeve içinde sağa, sola sapma- niye çok şayandır. Çünkü ıimdi 
dan ilerleyif kolay bir şey değil- bir düşünelim: Böyle san'~! işleri 
dir. Fakat Türkün son on seneye için yığılan sermaye evvela kendi 
sığdırdığı bütün o büyük inkılap- hakkı olan faizi alır bilhassa ra
lan dÜ§ÜnÜrsek gönüllerdeki mu kipsiz -fazla ola;ak imtiyazlı 
va~fakıyet imanımız çok kuvvet- ise çok yükseğe mal ettiği- tesi· 
lenır. Ara sıra geberen bir yıla- salını amorti eder, ;, ba,ma getir
nın son kıvranışlarına benzeyen diği emniyet getdeai mümessil
mel'u ... n, sersem, cansız barek~.tl~- terini doyunır, kaz_anç ister, ihti
r«:. ra~.e~ nurlu yoJum~~~:1 yuru.. yat akçesi ayırır. Böylece ve sene
duk; yuruyoruz da ... Dunun Ya· terce kendine bir yiyim yeri te
kın maziainde yıkılan bu heyula- min eder. Bu tarz i§ler için hariç
ların azametine ve çokluğuna ba- ten gelen "100" lira kendine mah 
karak -tabir caiz olsa- "inkıl&- sua muhasebe uaulile memleketten 
bı raayonalize ettik" derdim. JAakal "500" çeker. Hem kimden? 

Büyiik azimle atıldığunız ye- Türkün yorgun alm terinden, öz 
ni cidal sahamız iktısadıdir. Mü!- kazancından .•. l§te milli serveti
kümiiz genİftir, bakirdir, zengin- m.izden ayrılan bu paracıklarımız 
dir. Binaenaleyh cephemizin bu da muhtelif isimlerle aylara, •e
tarafları çok müsait bir safha ar- nelere taksim olunarak harice a
zeder. Ülkemizin vüs'ati kadar re- kıp gider. Hem mukabilinde ne 
fah varlıktan yaratacak, işleri verir? Ne getirir? Hiçi... Belki 
doğuracak yerli oermayemizin bu- muayyen seneleri nihayetinde ha
lunmadığı°;l aöyle~ek te hak~~ti rap, durmayan fennin terakkiya .. 
te~ardan ıbarettır. .Bunun ıçın tı yüzünden ihtiyarlamış, iıe ya
harıçten sennaye getinnek mec· ramaz bir yığın külçe makine ... 
buriyetindeyiz. Müstakar bir oiya- Buradaki müsaade açık gÜmrük 
set, değişmeyen emni.yetl~ vazi- 1 siyasetinden daha tehlikelidir. Öy 
yet. muayyen -:'e mu~ı~ bır men- J le ya, nihayet gümrük serbestiıi 
faal bunu t~ın edebılır. Y '!lnız 1 ile harice giden paramıza muka
burnda e_hemımyetl~ nazarı dıkka bil bir mal alıyoruz, ne ise yine 
te alac:agımız da hır nokta var- bir şeydir. Halbuki bu vaziyette 

camına 100 kuruş alan Elektrik 
tirketine neden bir şey AOrulmu- ' 
yor? Yok mudur, bu hak•ızlığın 
hesabını soracak kimse? .. 

Güzellik meselesi 

aldığımız ne? .. Görülüyor ki, mem 
leketin dahili isıihlaklerinde ya
bancı sermayeye yer vermek ınü .. 
samahalı bulunmak milli serveti 
kemirtici bir usuldür. Halk ihti
yaçlannı temin eden sanayÜ mil
lileştirmek en doğru yoldur. Bı,ı 

Bazı şeyler vardır ki; tarif ede- sure!le ha~ice akan paramız Me~
meyiz. Mesela bana tatlıyı tarif medın ce;bınden. ~mede keç~r kı, 
edemezsiniz. Ağza hoş gelen şey \ bu da hır devndaım -belkı de 
deseniz, tuzlu da hoş gelir, ekti v'!tanımızda sennaye l~vuna 
de ... Tatlı öyle bir ıeydir ki; ifade hızmet-;:- olur. ~u ufak teırıhlen 
ıi güçtür. Şeker gibi de.aeniz bir varacagmıı.z netıce: Bu hu~uıta 
tarif olmaz, teıbih olur. Şeker ne- artık kayıt ve şartlar tesbıt et
dir? Dendiği zaman da tatlı bir mek, çok kı.kanç davranmakbr. 
maddedir. Dememenin imkanı ikinci kısım ise, beynelmilel 
yoktur. Güzellik te böyledir. Gü- rekabete maruz, hariç piyasalar
zeli tarif edemezsiniz .. Yüz hatla- dan kazancını alan sermayedir. 
n muntazam ve vücudü noksansız Bu meyanda bilhassa maden aa
olana güzel diyemeyiz ... Böyle ne· nayiimizi •Öyleyebiliriz. Maden 
leri vardır ki; güzel değildir. He- cevherlerimizi yer alımdan çıkar
le M>n zamanın güzel telakkiO: büs mak, işlenmif bir hale getirmek, 
bütün başkadır. Zaten güzellik cihan piyaaalanna arzetmek için 
sabit esaslara bağlı bir şey olsa, çok mühim ameliyelere ihtiyaç 
zamanla değiıen telakkilere ma- vardır. Bu ameliyelerin kan§ıklı
hal kalmaz değil mi ya?. ğı, çokluğıı kadar da tehlikeleri 

Son güzellik müaabakalannın müskülab mevcuttur. Bunlara ila
dedikodularından bana kadar ge- veten memleketimizi" vüs'ati nis
lebilen rivayetlere göre biz de gü- betinde mtıa7Zam sermaye yekôn
zelliğin eaaslannı tesbit etmişler. lc.rı lazımdır ki, dahilden tedariki 
Bunun ölçüleri vannış .. O ölçüde ne de maddi imkan yoktur. Esa
olanlar hep güzel oluyorlanmş.... sen bu glbi işlerde -rıe kadar mü
Onun için bir güzellik kraliçe•i in saadekar bulunursak bulunalnn
tihap edildiği zaman eğer yüzünü zararımız nisbeten azdır. Zira, bir 
güzel bulmazsanız hayret etmeyi madenin itlemesinde en büyük 
niz .. Güzellik denilen şey sizin rol istihsal masrafındadır. imal 
gördüğünüz 'ey değildir. O bir öl hakkı, iptidai maddeler tedariki 
çüdür ki; mütehassıılan bilir, öl- ve sair suretle bunun da en faz
çer ve aleme ilan ederler ... Yüzün, la k .. mı memlPkeııe kalır. Vakıa 
çehrenin güzelliği, edanın, ifade burada da sernıaye kendine bir 
nin cazibesi ve vücudün haramı hak aln· amma madenin maruz 
hiç bir kıymeti haiz değildir. bulunduğu daimi tehlikeler, piya-

Anlaşılan güzellik te bir nevi aa tahavvülleri m~külata naza-
tezgahtarlık oldu.. ran diğer muntazam ve sağlam 

FELEK gelirli işlerle mukayese edilince 

Hi;;k tabii 
1rlMAJIK'tel ~~~~F;:~~:.~fI~ Bu akşam n 

Hikmet Radi, saat beş buçuğa • - temsil edilen 9, '.1 O te 1 
=~!;;:ğ:~~!:;::-:~.!i~i!~~;~ar~: M , ... LY o N LA R H 1 R s 1 z 1 
sını tablaya atb. Salonun içinde 
bir aşağı, bir yukan dolaımağa 1 
başladı. Yeni üslupta bir salon.. Macera ve a•k menakıbı .... Avrupadao Afrikaya kadar heyecanlı bir takip .•.• Willy 
Belli ki bekar adam aparbmanı.. Y 

Cemileyi karşılamak için yeni yap Forst tarahndan söylenen güzel tarkılar .... İlaveten: R.K.O. dünya havadisleri ..... 
tırdığı pijamasını giymitti.. Bir 
gardrobun üzerinde Cemile için 
hazırlanmış pötiförler, pastalar, 
likörler vardı. Cemile sıcağı sev .. 
diği için soba hani hani yanıyor
du. Fakat Cemile orada yoktu. 
Hikmet Radi bidayette endişe et
memişti. Çünkü iki sene devam e
den münasebetten sonra, genç ka 
dının Jmyuııu ahnıştı. Bu kadın 
söz verdiği saatte gelmeğe hiç alı 
sık değildi. Nasd bir dalgınlığa ka 
pılıp ta saati ihmal ettiği anlatıla 
mazdı. Onun için saat diye bir mef 
hum yoktu. Maamafih geç geldi
ği zamanlarda da, beklettiği için 
nasıl tatlı sözler bulurdu yarabbi! 
Hemen affetmemek kabil değildi. 
F "kat o ak,am artık geç kalmışa 
da benzemiyordu. Çünkü saat dört 
te geleceğini vadetmişti. Halbuki 
saat altıya gelmişti. 

Hikmet Radi şöyle bir düıündü: 
_ Acab;ı. ne oldu? Bari bqma 

bir kaza gelmiş olmasa •. 
Bu kadar gecikiş,kadın bekle

yen a~ıka endite vermeğe ki.fi bir 
sebeptir. Hikmet Radi yinni yedi 
yaşında bir baloda bu kadınla ta
n.ışmı§tr. Bu tan•l}.mad~ sonra ara 
larında mütekabıl bır muhabbet 
hasıl olmuştu.. Cemilenin kocası 
İrfan Bey, sevimli bir adam ol
makla beraber, kansuıa nazaran 
yaşlıca idi. . 

Cemile, Hıknıet Radiye derdi 
ki: 

_ Çok iy_i :'~am ... insanların en 
iyisi.. Kenduunı sevıyoı:um, fakat 
ayni zamanda da sevmıyorum .. 

Sonra da ilave ederdi: 
_ Amma seni .• Bil•en, nasıl se-

viyorum.. . 
Hikmet Radi içm artık haftada 

iki üç defa Cemileyi apartımanm
da kabul etmek, ha vatının en mes
ut anlerini teşkil ~diyordu. 

Dakikalar geçtı. Saat altı bu· 
çuk oldu. Yediye çeyrek var .. Fa
kat Cemile meydanda yok .• Artık 
bunılan sonra da mümkün değil 
gelmez. 

Derken kapı çalındı. Hikmet Ra 
di yayından çıkan o~ gibi .. fırladı. 
\"':'_~ntda bir posta muvezzu vardı. 
Delikanlıya bir telgraf uzattı. He
men actr okudu: 

"K.,;,a;.. çok hasta .. Bir dakika 
içinde telgrafhaneve kosarak şu 
telgrafı yazdırı. Doktor ümitsiz .. 
Ben de endişe içindeyim - C." 

Hikmet Radi, telgraf elinde, 
tekrar gelin kanepeye oturdu. ilk 
intibaı hodbinane idi. Memnundu, 
demek ki Cemile bir k~~a!a ?.ğ
ramamı~tı, memnun de~ıld_ı, ç'.1':l" 
kü Cemile gelemivecektı, kım~ılır 

11 1 r tr.PfO'rw\1'Vfllı., 
,:1-,hq " .. ?~""'"''""' ""'"',."' 

hem daha haklıdır hem de '_!le~
\ekete bıraktığından pek aş.agı bız: 
mikdardır. Bir de düşünelım ~ 
zararımız dnğrudan do~ruya cebı
mizden, yerli servetiını7:~en.. d~ 
ğil, el lte•esindenrlir. Çunkü 1b~tün bunları tenıin eden beyne n:._ 
le! piyasalar, harici kaıalardır. B!
naenaleyh: Bir kere memlekelı
mize esas sermaye şeklile, sonra 
da h"r sene satış dolayıs!le dai~i 
olarak ecnebi döviz gırecektir. 
Bittabi bu gelen paralar memle
kette yeni işler doğurarak refah 
vastıa•ı olı:.caklır. Kaı·şılık. ~lara~ 
vereceğimiz de kıyınetlendırılmesı 
ne veaaitimiz kafi gelmeyen taşı· 
rnız ve toprağımızdır. O halde bu 
tarz çalısına oahalan için gelen 
sermayeye kolaylık ve müsamaha 
göstermek memleket hesabına ya 
pılmış bir fedakarlık sayılmaz. 

Sadreddin ENVER 

cekti, O zaman, §İmdiye kadar mü 1 
nasebetlerine - zahir bir §eyler bil 
mediği için - hiç engel olmayan 
kocaya kar§• sinirlendi. Ondan 
sonra da Cemileye acıdı: 

- Zavallı kadın, dedi, o kadar 
hassas, o kadar İnce .. Şim~i kim
bilir ne yorgunluklar geçırecek. 
Bari hastalık sari olmasa, ona da 
geçmese ..• Herhalde kendini faz
la yorup hasta düşmez. Eve bir 
hasta bakıcı getirtir .. Endİ§e için
deymiş. P~k; tabii ..• Acaba b_!r da- ı 
ha kendisını ne zaman gorece
ğim? Bari şu irfan Bey bir ayak 
evvel iyi olup kalksa .. 

Hikmet Radi yerinden kalktı, 
fikrini bu işle fazla yormamak ve 
diğer şeylerle me§gul olmak. İçin 
giyindi, sokağa çıktı. Kuytu bır lo 
kantada yemek yedi. Ondan son
ra sinemaya gitti. Fakat bütün 
bunlara rağmen Cemilenjn vazi- ı 
yeti bir türlü zihninden çıkmıyor-
du: . 1 

Bu akşam: GLORYA'da 

KARNAVAL 
Veaedik'te Karnaval ,enlikleri arasında ge
çen §&Yanı hayret, zengin, cazip ve romantik 

bir film. 
Mümessilleri : Trajediyen MA THESON 

LANG, DOROTHY BOUCHIER ve 
JOSEPH SCH1LDKRAUT. 

Bu mümtaz eser, Mavi Tuna filminde büyük 
muvaffakiyetler kazanan 

RODA SANDOR 
Çıgan orkertrasınm İ§tirakile 

FOX JURNAL 
filme çekilmittir, 

mühimdir. 

15 Şubat Çarşamba akşamı 21,45 de yeni ve zengin programile 

M o N ı T ı N 
- Acaba nasıl yapsak ta Cemı 

1

. 

leden bir haber alabilsek, diyor- R N U R E Tİ 
du. Telefon etsem, olmaz. Evine llım•••••••ıİKİİııııılOiİııl.INiııİılııİSiİıılıİEiiİll•Rİİılııİiı.••••••• 
gitsem mi acaba? 

Maamafih ertesi gün irfan Be
yin tanıdıklarından bir zata rast
geldi: 

- Ne olmuş irfan Beye? diye 
sordu. 

- Zatürree mi, bilmem, öyle 
bir şey .. Herhalde adamcağız teh 
\ikede .. 

Hikmet Radi İçinden düşündü: 
- Bari grip gibi sari bir şey ol-

masa .. 
Soura da aklına başka bir §ey 

geldi: 
- Acaba irfan Bey ölürse, Ce

mile ile evlenmek icap eder mi? 
Kendi kendine böyle bir sual 

sorduğuna da utandı. Kendi zev
ki için başka•mın ölümünü dü~ün 
mek, ne vicdansızlık! 

Maamafih aradan bir kaç gün 
geçince tahallUl"!ÜI edemedi. Cemi 
lenin evine uğradı. irfan Beyle 
dostluğu olduğu için arasıra eve 
gelir, giderdi. Birinci defasında 
Cemileyi göremedi. Yalnız hizmet 
çi kızdan hastanın çok fena oldu· 
ğunu öğrendi. Üç gün sonra tek
rar uğradı. Cemile sapsarı, zayıf
lamı§, yüzünün hatları çekilmiı,. 
acınacak bir hale gelmitti. Muhab 
bet.iz. bir tavırla: 

- Geldiğinize çok tefekkür e• 
derim, dedi, fakat haota çok fe-
na ... 

- Bari bir haata bakıcı getirtti . .., 
ruz mı. 

- Evet, lakin kocam benim e
limle tedavi olmağı istiyor. Ben de 
bizzanıre odasından bir yere çıka 
mıyorum .. 

Aradan on gün geçti. Hikmet 
Radi bir kere daha Cemileye uğra 
dı. Cemile değişmiıti. Yüzü hala 
aolgun olmakla beraber, eski rev• 
nak gelmitti. Dudaklannı, gözleri 
ni boyamı§, saçlarına ondüli.syon 
yapmıştı. Gözleri sevinçten parlı .. 
yordu. Hikmet Radiyi salona aldı. 
Kapıyı kapattı: . 

- Hikmet, kurtuldu, dedı, ko
cam kurtuldu. Doktor öyle söylü
yor. Ne saadet! Seni de gördüğü
me ne meınnun oldum. Gelip ko
camm sıhhatini sorduğun için te .. 
şekkür derim. Fakat artık kurtul 
du .. Şimdi nekahet devresini ııeçi 
riyor. Bilsen ne mes'udum, bilsen 
seni ne teviyorum. Gene eskiai gi. 
bi buluşacağız değil mi? 

Hikmet Radi ne cevap vereceği 
ni ~mnıştı. Maamafih pes perde 
den bir iki cümle ile kadını teski-

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayj Temsilleri 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Umuma 

919 

Tayyare balosu 1 

Tayyare balosu bu akşam Pera 
Palas aalonlarmda verilecektir. 

Baloda kıymetli eıya piyangoları 
çekilecek, zengin, zarif kotiyonlar 
clağıblacaktır. 

Büyük salonda tayyare modelleri 
filo halinde bir kaç defa uçurulacak 
ve bütün salonlar küçük ve büyük 
yüzl.,,.ce balonlarla tezyin edilecek
tir. 

Gece yarıamdan sonTa aaat 3 te 
Darülhedayi sanat.kiirlanndan Ha-
zim Beyle Halide H. tarafından kü
çük bir iskeç söylenecektir. 

Bu ak§tlm son müıabaya İftirak 
edecek olan güzeller de Tayyare ba
losuna davetlidirler. 

Tayyare Balosu bu sene de mevai
min en güzel ve eğlenceli balosu o
lacaktır. 

ne çalıııyordu. 
Hikmet Radi evden çıktı. Dütlin 

meğe baılad.ı: 
- Allahım, ne oluyor? içim

den ne hisler geçiyor? Biliyonım 
ki bu kadının iyi bir kocaaı var ve 
kadm ondan memnun •. Adamca· 
ğız hastalandı, kadm perişan ol·· 
du. Pek tabii .. Fedakarlıkla koca 
ıma baktı ve onu kurtardı. Pek ta 
bii.. Koca11 .kurtulduğu için ka
dın mes'ut .. Pek tabii.. Tehlike 
eeçtikten sonra. e•ki hayatımızın 
iadesini istiyor. Bu da tabü ve hat 
ta benim için hoş bir §ey... Fakat 
nasd oluyor da. Cemile benim göz
leı·imde değİ§tİ ve neden ben on
dan uzaklaşmak iıtiyonım? 

Yeni icra ve İflAs 
Kanunu Şerhi 

Muharrirleri 
Kayseri meb'usu: Sait 
Azmi, Tokat meb'uau: 

Nazım İzzet 

Bugün çıktı 
Tevzi yeri Muallim Ahmet 

Halit kitaphanesi 

Yeni eserlt1r 

Holivut 

• 

Holivutun 3 üncü sene 6 ıncı nü
mero.u zengin münderecat ve gü
zel resimlerle intitar etmiıtir. 

11!11 

Anadilinden 
Derlemeler 

Toplıganlar: Hamit za
beglr, ishak Re/et 

C. H. F. neşriyatından olan bu 
kıymetli eter çıkmtttır. Maarif Ve

kili Dr. Reşit Galip Beyin " Türk 

dili söz derleyicilerine" adlı bir yazı 

sı ile baflıyan « Anadilinden derl
ler''i tavsiye ederiz. -Ytizbaıı CelAI 

Yazan: Burhan Cahlt 

Burhan Cahit Beyin, kendine mah 

suı güzel üslubu ile 

man çıkınııtır. 

ı•ı 

yazdığı bu ro-

Özdillmize Doğru 
mecmuası 

Dokuzunc.u aayııı lisaniyat ve 

edebiyata dair zengin münderecat 

la çıkmıtlır. 

reden geldi bu herifler? oturdu: - Llvanta çiçeği •• 
- Hay Yllfayum Cankol 

1 AKEDONYA 
göğsüne yaslayarak, belini kıvıra 
kıvıra; 

- Olmaz olmaz! - diye mırıl
dandı - Hacı Nafi Beyi aşağrda 
yatıi-amayız.. Hem onlar için yu
kanki odalara yatak bile serildi. 

- Nereden gelecekler? Sen ça
ğırdın •• Senin davetlilerin. 

- Benim davetlilerim amma •• 
Davet ettiğime de edeceiHme de 
pişmaın• oldum. 

- Katunsalı çok zenaindir. De 
ğil mi? 

- Pek çok •. 
- Hacı Nafi Bey de zengiııııdir. 

~l~ acele soyundu, gömleği 
giydı, mmderin üstüne yan gelip 
uzanınca. ; 

1 
1 ıl 

1 1 

1 ~ 'şman flütçü hazan, biran için 
r or; patlak dudaklarını yab

a ., alnındaki terleri gömleğine 
lef' r, sonra birdenbire bir batka 

1ı ıa geçiyordu. Gayda ile kaval 
1 •• fi .k jzuye a so yapıyor; arınonı -
1 ~turduğu havadan kolay ko
'·lazgeçmediği için ol'kestranm 

l~i çorbaya dönüyordu. Lepis
I 1 il lına rağmen şaşırmıyor, tered 
I ı ~ jetmiyor, durmuyor ve oynu· 

tça/ ı. 
1 dı( ~ 
ı lo ncuklu şişe, Hac• Nafi Beyle 

1 fğ.
1 clı adamın fincanlarını, kimhi

ıra f b.çıncı defa dolduruyordu ki 
f :1kanın belaliıı yavaş yavat 

f ; nıldu. r· eahmur gözlerle etrafı süze-
)'ll1 1 

ı ıde 1 
Canlco! - diye bağırdı-. 

J •la Ollgıcrlar derhal durdular. 

l \ .ıııemen yanına gitti. 
ı Bana bir rakı ver Canko! 

1 
1 ~ ı Lepiska' ya "Canko" diyor-

4 ıpıl 1 unun manası "canım" dı-.mek 
ya 1 jıktı her halde .. ki güzel kız 

t 

Kin, Polltlha ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif ........ ,,,~····-~·········............_ 
tatlı tatlı gülüm•eyerek minde
rin kenarına oturdu. Rakıyı verdi. 

Güzel Bulgar kızının ıevgilüıi 
rakıyı böyle içerdi, Sakallı adam 
Hacı Nafi Beye baktı. ikisi bir
den kim bilir kaçınıcı defa yutkun
dular. 

Genç, bu merasimle bir kadeh 
daha yuvarladıktan sonra, çıevik 
bir hareketle ayağa kalktı ve ko
lunu kızın beli'nıe dolayarak oda
dan çıktı. Tabii, kız da beraber •• 

Bu ev iki katlı idi. Az evvel bu· 
lundukları oda birinci kattah idi. 
Delikanlmm merdivene doğru git· 
tiğini _ııörünce L~iska; 

- Yok.... dedı. Bu aktam yu· 
kanya çıkamayız .• 

- Neden? 
- Görmüyor 

safir var. Şimdi 
lecek •• 

musun? Evde mi 
Nuri ağa da ge-

- Gelsin varsm. Bize ille bun
dan? 

Kız çıplak vücudunu gencin 

' 

- Eey .. Biz nerede yatacağız? 
- Burada. Benim odamda. 
Ahırda bir eşek amrıyordu. Bu 

lundukarı yer zifiri karanlıktı. De
likanlıyı kolı.rnJclan çekerek fışkı 
kokan dar bir sofadan geçirdl. 
Ba.sık bir kapıdan mutfağa girdi
ler. lsli bir lambanın 19ığında yaş
lı bir Bulgar karısı pirzola pişiri
yordu. Bir ba.tka kapıdan yine fış
la kokan bir taşlığa çıktılar. 
Bir kaç adım yürüyünce kız 
meşin ve abadan yapılmış bir kap; 
perdesini kaldırdl. Bir saniye son
ra üç kollu bir şam~ ayd111r 
!attığı temiz bir odada burun bu· 
runa oturuyorlardı. 

- Pöfff! Amma sıcak haaaa •.•• 
- Ceketini çıkar ... uzan şöyle. 
Ve ceketini çıkarmasına yar

dım ederken: 
- Bu aktam sana bir hal oldu •• 

- dedi - az kalım horuldamağa baş 
layacaktm. Hem sarhoş ta değil
sin. Bes kadeh ya içtin ya ıçme
din .. 

Delikanlı hiddetlenmltti; bur
nundan soluyordu: 

- Bırak Allahın~ seversen. Ne 

- Niye? 
- Onu ben bilirim. 
Fakat bu Lepiska ne kadar da 

güzel türkçe konuşuyord\ı. Deli
kanlı oeketten sonra püsküllü yele 
ğini ve belindeki kuşağı da çıkar
dı. Bunları duvardaki çivilerden 
birine üst üste asarken çapkın çap 
kın göz kırptı: 

- Anladım - dedi - Katuııısalı 
Nuri ağanın gelmeyişine kızdın .. 

-Yok canım .. 
- Saklama ona hiddetlendin .. 

Amma hakkın da yok değil. in
san gelmiyecekse, gelmiyeceğim 
der .• Misafir beklemekten ıben de 
hazetmem. Hem kim bilir belki 
de ondan bir çıkarın vardı. 

Genç güldü: 
- Yavrum .. - dedi - ben Katun

ıalı'ya muhtaç değilim; bilakis o 
bana muhtaçtır. Ben yapacağım 
her şeyi kendi baş1ma yapabilirim. 
Nitekim bugüne kadar da yapmr 
tınıdır. Şirudi an~ar benimle it 
yapmak istiyorlar. Bu öyle bir it· 
tir ki, ben· burnumu sokmazsam 
onlar kat'iyyen beceremezler. 

Kız yerde serili bir postekiye 

Onu iyi bilirim. Amma bu kara 
sakallıyı yeni görüyorum. 

- O da çok zengindir. Ona 
Dedeağaçlı Hacı Saffet (1) Bey 
derler. 

- Üçü~ zengin adamlar .. 
- Hem <11ıe zengin! 
- Darılma amma •. Bu üç ada-

mın sa.na niçin bu kadar muhtaç 
olacaklarını anlayaııııyorum. Bir 
iş yapacaklar da sen de para mı ko 
yacaksm? 

Geınıç çoraplarını çıkannağa uğ 
raşıyordu: . 

- Sen benim gecehk gömleği· 
mi ver .• - dedi -

Kız bu emri derhal yerine ge
tirdi. Çekmesini çekince üstünd'e
ki bardaklarla 18.mbalann zelzele
ye tutulmuş gibi sallandıkları bir 
kdllsoldan, iyi katlannıış göğsü 
'kırmızı itlemeli bir gömlek çıkar
dı: 

- Al. tertemizdir Bak hem 
ne güzel de kokuyor, 

Gömleği tam burnuna dayamış• 
tı. Delikanlı ister istemez kokla
dı: 

- Sahi be! Oooh! Ne kokusu 
bu? 

- D~ek ki bu zengin adamla· 
rın bemnı neyime muhtaç old'uk
lanna pek merak ediyorsun'? Bak 
sana ıöyleyeyim. Bu adamların 
paralan pek çoktur amma, yürek
leri yoktur. Öyle kazalı belalı 
itleri, yalnız hatlarına başaramaz 
lar. Halbuki yapacağımız iş biraz 
kazalı iş tir. 

Lepiska, konsolun 'bir türlü ka
pamnaya'n çekmecesini itmekle 
meşguldü. Gencin ağzından çıkan 
son sözleri işitince hemen yanma 
koştu. Dizlerine sarılarak telaşlı 

tela9lı; 
- Ne dedin? Ne dedin? - diye 

bağırdı - Kazalı bir iş mi? Oooo ! 
Yok yok, olmaz ... Yapma bu işi! 

Ve başını delikanlının göğsüne 
yaslayarak boğuk bir sesle ilave 
etti: 

- Başına bir beli 
yaparım sonra ben? •• 
yapına bu işi •• 

gelirse ne 
Yok .. yok, 

(Devamı var) 

(1) Bir zaman Bulgar sobran
yasmda Türk meb'us grupunun 
§eli olmuştu. Bir k~ç sene '"IJıJel öl 
mÜftUr. Galatasaraylı nıer-ltrım 
usait Güftekin" in bn&C'6ıcltr. 



Mıntaka 
Reisinden 
Bir ricam ••• 
Bugün bu yazımda ted'a~ eidil 
rn~i için çok çalıtbiım bır ~as 
talıktan tekrar bahaedeceiıın
Dünyanm her tarahnda apor .. 
halannda olıun, diğer aahalar 
da olsun-en iyi yerler gazeted
lere tahaiı edilir. Buna ela "" 
hep onların hadiseleri daha i?1 
görebilmelerini temin emıektır. 
Halbuki bizim memleketimiı&de 
bu berakistir. "Gazebeeil~ d: 
rede olursa olur" zihniyetı l : 
İrna hakimdir. Diğer arka.da! a 
rımrzr bilmem. Yalnız biz ':;k 
muharrirleri bu vaziyetten 

. ki" V n zaman miışte yız. e zanıa k 
bu mesele etrafında 1~~ Yaptık. Aşağı yukan. bi ç 
ları bittiği halde hiç r ıpor 

h · . arkaduım, haftanın mu amn ..,. t · ı · · mun UaJll maç davetıye ennı 
bir şekilde olmaınıftır. 

Bundan hatka bir ıpor mu-

h · · · her hangi biT arnrının . 
müsababyı r~ha~ ~ır au-
rette seyretmesıne ımkan yok· 
tur. Çünkü ya tribünün bir ta
rafına sıkıtmıŞ veyahut par
rnaklrkların önünde ayakta kal· 
ınıştır. Bu şerait .altında rahat 
rahat maçı tenkit etmesine 
maddeten imkan Yoktur. Son 
çıkan spor yazılan da bU11u 
pek güzel ispat edebilir. Bu nok 
tada kabahat spor murarrirle
rinde değildir. Doğrudan doğru 
ya davetiye itlerile mefgul olan 
!ardadır. 

Bizzat ben defeat ile bu ze
vata muhtelif kombinezonlar 
teklif ettim ve ekseriya kat'i 
vaatler aldım. Ancak neticede 
ayni tas ayni hamam ••. 

Bu hafta tekrar bu yaraya 
temas etmemin sebebi de mm· 
taka merkez heyetinin mütea· 
kip dev11e için nazan dilde a t ini 
bu noktaya celbetmek içindir. 

Kıymetli mıntaka reieimi"· 
den bir tek ricam var: O da 
spor muharrirleri için, spor sa· 
halannda birer yer tahsis edil
mesidir. Yalnız bir noktayı da 
i§aret etmeden geçemiyeceğim. 

Gazetecilere ayrılacak yere 
Yalnu: - muayyen olan -
spor muharrirlerinden bqka 
hiç kimsenin bilikaydü tart o
turtulmama11 lizundır. Piyasa· 
da zaten altı tane gazete ve iki 
tane spor mecmuuı, bir tane 
de ajans vardır. Bunlann mu· 
harrirleri topu topu dokuz kiti· 
a:r ve on olmasına da iınkin 
Yoktur. 

Binaenaleyh ricam tudur: 
Stadyom da olsun, • Kadıköy 
•tadın-da olıun hıç olmaz· 
•a birer kö§eDİD spor mu· 
l:ıarrirlerine tahsiıi çok fay· 
dalı olabileceği gibi ıponın ~r 
rakkisine de hizmet fı&ecektr. 
Çünkü iyi gören mutlaka iyi 
tenkit eder, bilmüauebe apar 
da terakki eder. Aksi halde bu 
Vaziyet devam ettikçe matbuat 
tan istenilen istifade temin ed'°I'" 
leınez. 

Muhte'em Özdemir 

Yeni 
Sahifemiz 

Spor sahilemizin okuyucu
lcırımız; tarafından alaka ile ta
kip edildiğini Üf halta e1111el 
<>çtığımız; Galata•aray - Fener 
bahçe tahmin müsabakasile an 
1amıı olduk. 

Bu kıymetli alaka 11e raf:. 
"•ti daha z.iyade arttırmcık he. 
"e.ile opor sahilemiz.de değifik. 
lik Yapmağa karar verdik. 

Badema her p..-ıembe ırünü 
taz.etemiz;i alan olrayucuları
"'q: sahilemiz.de bir sah yerli 
"• •cnebi spor haıxııdiıleri, muh 
felil reaimler spor makaleleri, 
~hi spor ;ya;r;ılan ile ... ire 
l>ulacaklardır. 

1 
Bu yeni ıeklimi:zin ekuyucu 

~rımız; tarafından beğenileceği 
~. tahmin ediyoruz.. 

Gösterilen ra;;bet 11e te11ec-Ciih D 

it .. e bu sütunlarımı:sda tefel1-
tır et 'b' b b"I' · rneyı ır orç ı ırı:z. 

1 G. Saray mı? 
fener mi? 

MiLLiYET PERŞEMBE 9 ŞUBAT 

• 

Galatasaray-F enerbahçe · yarın 
tekrar karşılaşıyorlar 1'abmin mü•aba

kamıza 
gelen cevaplar Bütün tahminlere rağmen acaba sarı laciv~rt. 

'-A-.ıu.n-· --tı.r-meı.ı---.-_-...... ı Iiler galip gelebilecekler mi? 
..ttan 213 Yapr Bey. 

1 • 1 r...ı.ı,,aray plip r - , GalataaarayWar Fenerlilerden bat I 
Boatana Üdriiclar caddeoi No. 13 ( ka rakibile çarpıftnıt oloalardı 

Glirlıü:ıı Ber: belki iyi oyun ç.ıkaramayacaklan-
6 • O Fen..tıabçe ıralip. nı 7•~nnedebilirdik. Halbuki keyfi 
Ankara Caz:i erkek liıeai 1 ind yet böyle değildir. Galatıuaraylı-

ımıf talebe.inden 58 Y uıuf Bq : 
lar yarın pek güzel oyun çıkara-

l • O Fenerbahçe ıralip. r bildikleri nibi belki de gol atmak Fatih Çırçır Nuri Bey ı " 
2 - O F-behçe ıralip. frnabnı bulabilirler. Bu maç bun· 
Paqııltl M. R"!at Bey: 1 { dan evvelki oenelerde f&mplyona 
4 • 1 Fener ıralip. 

1 
üzerinde müeMir vaziyette idi. Bu 

Kabatat liıeoi 267. Ş.-if Bqı oene böyle olmamakla beraber ge 
1 • O Fener plip. ( ne bu maç ehemmiyetini kaybet• 
Kabatat lioeoi 502. Telit Bqı 
S • 1 Fenabıılıçe salip. meml§ bir halde değildir. 
Kabatq Uoeoi 266. Nuont Bqı 
6 • O F enerbehçe salip. 
Kabatat liıeoi 177 Tacettlıı Bqı 
3 - 1 Fenerbahçe salip. 
Kabatat Jiıeei 805. R"f&t Bq: 
2 • 1 F enerbahçe salip. 
Kabatat lioeoi 603 . Muıtafa Bq. 
4 • 2 F enerbahçe galip. 
Ferikö>· R8!&t Bqı 
3 • O F enerbahçe salip. 
Şelızadebaıı Mahmudiye ı;eflMll 

oobğı Naci Bey: 
1-1 berabere. 
lnkılip liıeoi 8 inci sınıftan Meh-

met Feyzi Bey: 
1-1 berabere. 
tnkilip liıeoi Sami Beyı 
2 • 1 Fener bahçe galip. 
Rsmis Mehmet Bey: 
2 . 1 F enerbahçe salip. 
Maçka Bayraktar zade Mehmet 

Haydar Bey: 
1 - O F enerbahçe galip. 
Moda Ruıen ıokak No 12 de Sa-

mimcı Vasif hanım: 
Galatasaray 2 • 1 salip. 
Beyoğlu Mehmet Ref8.t Bq. 
2 • 2 berabere. 
Büyük poıtahane tevzi meın~ 

H"cil Bey: 4 • 2 Fener bahçe p.lip. 
Foto Fanlnada AnaYİr: 
4 • 1 F enerbahçe p.lip. 
Galatasaray Iise&I 929 Bülent Nec 

det: 
1 • O Galatasaray galip. 
Askeri Sanayi Mektebi IOft sınıf 

tıılebeıinden 196 numaralı Turgut 
Bep: Fener salip 4 - O. 

Banka Komerçiyale ltalyanaclan 
M Rdct Bey 3 • 2 Fenerbahçe ga
lip. 
Kadıköy Erkek liıeoi 344 A . Zeki 

Bey. F enerbabçe 3-1 galip. 
Üsküdar açık tilrbe 76 No. hanede 

Sıza H. F enerbahçe 2-1 galip. 
Fmcancılar Muıtafa Pqa Han 

No. 60 Jetvart Fmdıklıyan <I. Fe
nerbahçe galip 2-0. 

Fmcancılar Mustafa Pqa Han 
No. 50 kahveci Hüsam B97. 4-1 F.,. 
nerbehçe galip. 

Fincancılar Mustafa Pata Han 
No. 50 de Sadi Bey. Fenerbahçe 3-1 
salip. 

Finc:ancdar Muıtafa Pata han No 
46 ela Osman Bey. 3-0 Fener galip. 

Fincancdar Muıtafa Pata han No 
50 de Vitali Behar Fenerbalıçe 0-1 
plip. 

Galatasaray kaptanı Nihat 

Yann Taksim stadyumunda Fe· 
nerbahçe , Galatasarayla kaJ"§ıla
§acaktır. San lacivertliler bu me• 
simde bir maç müsteana bütün o
yunlannda salip ıelmit ve rakip· 
)erini iyi sayı farklarile mağlup et 
mitlerdir. Yarın da birinci devre
deki ııon maçlannı oynayacaklar
dır. Bu maç ilk nazarda mühim 
defil gibi gözüküroe de vaziyet 
bu merkezde değildir. Sebebini 
de ,öylece izah edebiliriz. Sankrr 
mızılılar; filvaki bu devrede çok 
bozuk ve kuvvet.iz bir tekilde ol 

Galataoaraylılann yarın naod 
bir kadro ile oahaya çıkacaldarmı 
bilmiyonız. Herhalde en kuvvetli 
tekillerile çıkmak için elden selen 
bütün fedakarlığı yapacaklarına 

9üphe etmemek li.zırndrr. 

Fenerbabçeye selinceı 

SanU.ciYertliler bu maçm ehem 
miyetini ka'fl"&Dllf bir •aziyettedir 
ler. Heplİ kendilerine terettüp e
den büyük Yazifeyi son gayretleri 
le batannata çalıtacaklardır. 

Fenerbahça rüeoaıile yaptıfı· 

mız temaıta öğrendiğimize söre 
yarın F enerbahçe çıkarabileceği 

en kuvvetli şeklile çıkacaktır. Bu 
takımın en kuvvetli tekli tudur: 

Kaleci: Hüaarnettin, hek: Ya
tar, Füruzan; haf: Cevat, Fikret, 
Esııt; Forvet: Niyazi, Retat, Zeki, 
Muzaffer, Şaban. 

Kalede Hüoamettin iyidir. Bu

günkü kalecilerin içinde en mla 
emniyet edebileceğimiz kaleci de 

Fenerbahçe kaptaııı Zeki 

Re§at, Zeki, Muzaffer, Şaban hat 
b ta.arru• kabiliyeti en fazla olan 
bir hücum hatbdır. Bilbaua Niya 
zinin çeviklifi, topa yetişmeleri ve 
yerinde müdahaleleri çok iyidir. 
Reşat biraz ağır olmaıma rağmen 
zaman zaman hücum hattının sağ 
tarafını çok iyi iıletebilir. Zeki i
çin fazla bir 9ey söylemek lüzum· 
ouzdur. Muzaffer ve Şahan biribir 
)erile çok iyi uyuıan oyunculardır. 
Birinin cesareti, ötekinin tiddetine 
inzimam edince çok İtler görebi
lirler. Maamafih herhangi bir 
fllDUızlık ve aksilik bütün bu bat 
lan muattal bırakabilir .• 

Eter maç hakkında bir tef tab 
min etmek li.zımoa kendi kanaa-

Fincancılar Mustafa Pata han No 
Muıtah Bey S.2 Fener galip. 

Fincanc,Jar Bakkal Minas fi. 4-2 
Fm...- salıp . 

Oeçen sene 11apılan Fener-Galatas11ra11 maçından bir enstantane 

Fincancılar MuıWa P8f& han No 
48 da Nenes ef. 3-4 Fener galip 

F .,..;köy orta kır sokak Ali Bey 
4-0 Fener salip. 

malarına raimen Fenerbahçelile- hudur. timlzde bu maçta Fener büyiik bir 
rin karı111nda iyi bir oyun çıkara aluiliie kurban sitmezoe 1 • 3 ai-
bilecek haldedirler .• Bunu arada Beklere pllnce, Y~tar uzun bir bi bir netice ile salip selebilir. Ba 
mevcıut bil,.ük rekabetlerden dola hastalıktan mliteye)lıt yorıunluk kalım ne olacak 7 
yr tahmin edebiliriz. Eğer yann içindedir. Ancak buna raimen an 

Cro•• Country 

Lik maçlarının 
Birinci devresi 

Umumi vaziyete 
kuıbakııı bir nazar 

1932 • 1933 senesinin lik m&Ç• 

lannm birinci kıunınm bitmesine 
üç maç kaldı. Onlar da §unlardır: 
Galatasaray • Fenerbahçe, Sül~y
pıaniye • Vefa· Kumkapı, Beıik
la§ • lıtanbulıpor. 

Bu maçlar da oynandıktan son• 
ra bu devrenin maçları bitmit ola• 
cakbr. 

Netice istihaal edilmeden ev
vel, yani busünkü puvan Taziyet
lerini karilerimiz belki takip et
memitlerdir. Biz de bunu düıiine
rek hu devrenin bir blinçosunu 
yapmayı faydasız ve lüzunısuz bul 
madık. 

Bu sene likmaçlarma yedi ldüp 
iştirak etmiıtir. Bunlardaı;ı alb 
taneoi bq maç yapmıf ve bır tane
ıi de bütün oyunları oynamı9br. 
Beykozdan maada bütün takımla
rın daha birer maçı vardır. Ki bun 
lar da yukanda oöyledifimiz maç· 
!arda. 

Buna nazaran şimdiye kadar 
Beıiktaı bet maç oynamıı, bun~r
dan birinde maililp olmut ve dort 
taneoinde galip gelmiıtir. Maililp 
olduğu takım Fenerbabçedir. Ga· 
lip geldiği takımlar; Galatasaray, 
Süleymaniye, Vefa • Kumkapı, 
Beykozdur. Attığı gol adedi do
kuz, yediği gol adedi üçtür: Puvam 
13 ve umum tasnifte mevkii ikin
cidir. 

Beykoz hütün bu devre maçla
rını ikmal etmit ve bir galibiyet, 
iki beraberlik, üç mağlup elde et
ml;ıtir. Galip geldiği takım Süley 
maniyec!ir. Berabere kaldıfı Gala
tasaray ve İstanbulspordur. Mağ
lup oldukları da •unlardır: Betik· 
taı, Fenerbabçe, Vefa - Kumkapı. 

Athih gol adedi 13 yedifi gol 
adedi 17. puvanı 10 umumi tasnif· 
te mevkii dördüncüdür. 

Fenerbahçe takımı; bu dewe
nin en ileri gelen takımıdır. Gala
tasaray maçı müateına bütün oyun 
lannr oynamıf ve ancak bir tane
sinde berabere kalarak diğerleri· 
ni kazan.mtfbr. 

Berabere kaldıtı maç son oy· 
nadıiı lıtanbulspor maçıdır. Galip 
geldiği takrmlar tunlardır: Beşik
ta§, Beykoz, Vefa • Kumkapı, Sü
leymaniye. 

Atbiı gol adedi 16, yedili sol 
adedi 4, puvaru 14, umumt taonif
t• mevkii birincidir!. 

Galatasaray takımı, - Fener
bahÇt müsteona - bütün klüp· 
lerle kartılaımıt bir salibiyet, bir 
beraberlik ve üç mai!Ubiyet elde 
.mıiıtir. 

Galip seldifi takım Vefa • 

1 
Kumkapıdır. Berabere kaldıfı ta.. 
kım da Beykoz. 

Maililp oldukları, lıtanbulıpor 
Süleymaniye, Befiktaıtır. 

Atbiı sol adedi 10, yediği sol 
adedi 12, puYanı Mlı:iz, dereceoi 
be§incidir. 
htanbulıpor takımı - Beıiktaf ma 

çı bariç,biitün oyunlannı oynamıı ve 
bir galibiyet ile dört beraberlik el
de etmiıtir. Galip ıeldlii takım 
Galatasaraydır. Berahe"' kaldığı 
da; Beykoz, Fenerbahçe, Süley

5 

~wr 
Genç 
Futbolculara 
Birkaç öğüt 

Biliyorsunuz ki lik maçlanrun 
en hararetli devreıindeyiz. 

Yüzlerce genç memup bulun
dukları ldübün şampiyonadr iyi 
bir mevki alabilmesi için rakiple· 
rile cenk ediyorlar. 

Bu bü,.ük meydan mubarebe
•inin galip ve mağluplarının kim· 
!er olduğunu bilmem, ancak har
bin ıiddetini artbrdığı bu zaman 
da genç muhariplere senelerden 
beri edindiğim tecrübelere iatİna· 
den bir kaç öğüt Yermek, onlara 
Yazifelerini kolaylatbracak bazı 
naoihatlerde bulunmak İstiyorum. 
Atağıya aıraladığım alb öğüdü 
hakkile takip ve tatbik eden ordu 
nun daima muzaffer olacağma hiç 
9üpbe etmiyonım. 

1 - Bir futbolcunun evYele
mirde yüzme bilmesi tarttır: Bu
nun oebebi; kı9 mevsimlerinde fut 
bol .. haamdan göle münkalip o
lan meydanlann maliim halidir .. 
Yaz mevsimlerinde ise to~ bulutla 
nna kartı mukavemet edebilmek 
bir futbolcunun muvaffakıyeti 
iiçn lizrın, hatti. elzemdir. Maa
mafih bu gibi haller vukuunda 
boğucu gaz maskesi istimal etmek 
akrlbca bir tedbirdir .. 

2 - Şiddetli yağmurları müte· 
akıp Taksim luılasmda yapılan 
müsabakalarda takım kaptanları 
çok dikkatli davranmalıdırlar; 
oaha intihabmda meydanın batlı
ca bataklıklannı, suyun derinlet· 
tiği tehlikeli mıntakalan nazarı 
itibara almalıdırlar •. 

3 - Fedenuyon ve klüplerimi:r 
tarafından celbedilen antrenörle· 
rin tatbik ettirmek istedikleri 
W. M ve saire gibi neticesiz aiı
temlere saplanmayıp oyunun cere· 
yanını bazu kuvvetine dökmek la
zımdır. 

Hakeme çaktırmadan rakibe 
ayak §akaoı yapmak ve yumruk 
oallamak gibi cilvelerin fennine 
v&krf olan bir futbolcü, talı:mım
daki mı>vkiini garantilemi9 de
mektir. 

4 - Oyunun neticesine aldmt 
etmeyerek rakibi mütemadiyen 
kıvırmak, topu tandellemek, hao· 
mı yumurtlatmak sibi numaralar 
yapan oyuncunun seyirciler tara
fmdan tutulmamasına imkan ve ih
timal yoktur. 

5 - Hakem tarafından takımı 
aleyhine ceza verilen oyrıncu, ve
rilen hükmün mahiyetini anlaun 
anlamaım mutlaka ellerini kaldı
np havada aallamalı hükme ya
hut hakeme ıiddetle itiraz etme
lidir. 

6 - Bir futbolcu muhtemel mu 
vaffalı:ryetaizliğinin sebeplerini 
maçtan evvel bulmafa ve ezberle. 
meğe mecburdur. 

İtte bu alb sırra Yakıf olan bir 
futbolca muvaffakıyetin ana hat
lannı elde etmit demektir. 

F. H. 
maniye ve Vefa • Kumkapıdır. At 1 !'!'!"!!!!!"'-'!"!!!'!"!!!!!"'_'!"'_'""'!.!!.!!!'!!!'!!IO_'"'!_ 
btı sol adedi 7, yedlti gol adedi 
4, puYanı 11 ..,. umumi taınifte 
me...kii üçünciidilr. 

Süle,.....niye takımı - Vefa
Kwnkapı maçı hariç - b6t6n o-

yunla~ını oynamıı ve bir salibiyet, 
bir beraberlik, üç te maililbiyet 
elde etmiıtir. 

Galip selditi talom Galatasa

Ni.şantaş Sa~t •ı>Vt 85-& 4--0 
Fenerbahçe galıp. 

--· form bir vaziyette bulundufu da 
kak No. 29 Necdet Mahmut Bey. söylenmektedir. Füruzan Yatar İ· 
4-1 Fener salip. le en iyi uyutabilen müdafilerden 

lıta.nbul mıntakası San'at mektebi biridir. Binaenaleyh kaleci ve mü 
70 No. lu Hikmet Rahmi Bey. 3-1 

ray, berabere kaldıiı da lıtanbul
- ıpordur. Mailıip olduğu takımlar 
yapdmıf..,. heyecanlı bir alika İ· da tunlardır: Fenerl>ahçe, Beykoz 
le takip olunmuıtur. Gençlerin Bqiktq. Attığı gol adedi 3, yedi. 
memleketimizde aık ilk tekrar e- ği gol adedi 10, punnı 8, derece. 
dilmiyen bu takım koıulannda si altıncıdrr. 

Galatasaray lisesi talebe teıek sösterdikleri muvaffakıyet yÜz a- Vefa . Kurnkapı takımı Süley. 
külleri ıpor ıubeai mektepli genç- ğartacak, yann hakkmda ümitler maniye maçından başka bütün 
lik araoında bir anlatma ve oeviı- verecek kadar kıymetlidir. maçlannı oynamıt ve bunlann bi
me fırıatı yaratmıt olmak için Umumi taanifte Galatasaray li rinde berabere üçünde mağlup ol. 

Kadıköy Meçhul imzaıile 1-1 be-
raberi.? • 

Fener galip. 
Kara gümrük 

Feriköy Mııbmet Bey 2-0 F- No. 19 da Hayri 
galip. salip, 

Türkiıbm sokak 
Bey. 4-1 Fener 

dafaa zararaızdır. 

Haf hattına gelince: Cevat, Fik dün a.ekteplerinde bir kotu tertip .....; takımı birinci selmiıtir. Atlet lup olmu,tur. Galip geldiği takım 
ret, Eaat hatb Türkiyenin çıkara· etmi9lerdir. DaYet edilen bütün !erin aldıktan neticeler ıunlardırı Beykoz ve berabere kaldıtı takım 
bileceği en iyi haf hatbdır. Bun- mekteplerden ancak Hayriye, Ka- Birinci Cemal (Galataoaray) ikin da latanhulapordur. Matlup oldu 

· Feriköy orta kır soka!< Nuri B. Oıküdar lmrahur eczaneei dıköy liaelerile Alman mektebi i- ci Suat (Alman mek.) Ürüncü Fe gu" takımlar tunlardır: Fenerbah-celil lar üzerinde fazla söz ıöylemek Y 

cabet etmiılerdir. ridun (Ha)'riye) DönHlncü Tallt çe, Beıiktat, Galataoaray. Atbğı 
3-1 Fener p.lip. Bey 2-0 Fener galip. 

Nitantat caddesi Hacı M&Mur 50 Sami Bey 4-2 Fen...- p.lip. .......... ~ ......................... ~. ············ 
zaittir. Müsabaka dörder kitilik takım (Galatasaray) batinci Haldun gol adedi 3, yediği gol adedi 12, 

Forvet hattına gelince: Niyazi, )ar araamda 3600 metre Üzerinde (Galataoaray). puvanı 8, derecesi 7 ncidir. 
'tıı •• '.' ••• '.' '' •• o ' ••• ' "'.' ' ........ ' •• o ' •••• ' ' ' •• ' ••• '.' •••• ' • •••• '' ...... ' ... ' ' '' ' ...... '.' • ' ' '' ' ... ' ' ' ••••• ' ............. . 

Ski Clube de Paris 
Pariste Ski Clube de Paris di. 

ye bir Juı sporlan klübü vardır. 
Bu teşekkül her •ene Franaız kıt 
ıporu ordusuna oldukça bir yekiin 
kazandırmaktadır. Son gelen Av
rupa gazetelerinde gördüğümüze 
nazaran bu klüp faaliyetini bu se 
ne çok fazlalattınnıfbr· Klübün 
azaaınm % 75 i kadındır. Ve son 
imtihanda da bunlann % 80 mu
vaffak olmut ve diplomalar al
mıılar ve Alp aki'cileri teıkilatı
na dahil olmutlardır. 

Bu klüp 20 kanunuevvelden 
20 ki.nunuoaniye kadar 550 tale· 
be çah~bnnıı ve bunlard"n yuka
rıda söylediğim c,~ 80 ini mezun 
vermiştir. 

Bu münasebetle hu ınektep 
talebelerinin iki resmini dercediyo
ruz. Resimlennizden biri talebe
nin ilk Ski derai almalarını göste· 
riyor. Diğeri de Ski'leri omuzla
rında §&falda beraber c;alıımaia 
giden talebel.,rdir. 
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Doktorları 
Tenkit 
Or. Behçet Sabit B. 

bazı neıriyata 
mukabele ediyor 
Doktor Behçet Sabit Beyden al· 

lığımıııı mektuptur: 
Bu hafta içinde doktorlar le· 

ıinde ıre aleyhinde gazetelerde 
jütunlar doluıu yazılar çıktı. Dok 
orların kazançlannı tenkit yollu 
aqredilen yazdann bir ~· ten 
ôtlerini insafsızlık dereceame var 
!ırmı§ bulunuyorlar. Bazı kalem 
rbabı da imıi cismi belli olmıyan 
ıir tıp üatadınm acı akisler uyan 
lıran bir mektubuna cevap veri
ıor •• O cevap mukabele görmeden 
ıükütla geçiftiriliyor. 

Biz b.ı aamtı ıüktitu cnap mu
ıarriri ile meçhul üstat araamda 
~al ve faılolunacak bir meaele di· 
e telakki eder ıre onlan biribiri

e anlAfl'DAia bırakabiliriz. Yalnız 
IÜD bir ıasetenin bir aütunundaki 
ıazılara gelince: Her ,eyden ev• 
1el pek aziz ıre mukadd• tuttu· 
fumuz tıp mealeiimizin verdiği 
ıudret ıre salahiyetle bu bu1UAta 
ıir muharririn edebi kıymetini al 
o,ıayarak t.,,.lislne çalıtbi'ı 
fürk bbbma kartı bir tecavüzü 
~..ria bir .W.ütla yalnız bırakma· 
fa razı olanuyonıız. Çünkü doktor 
uk ünıranmı almıt herhangi bir 
neırcudiyet buri!n de yarın da 
nuztarip bateriye tin elemlerine 
lertlerine bütün kalbini ıre vlcda· 
nnı her bir menfaatin üstünde tn 
arak lttirak eder ıre ona bir kur
ancı olarak dört el ile oarılır ve 
mdat eyler. Kurtannannda duy-
fufu saadeti haıtaımdan ziyade 
•endiai duyar. Bazan tabiatin a• 

noız hlicnmlanna kal'l• iyi e.t
n k hnk1nmm kalmadığını gördü 
Jü anlarda bile rene ona bir acı 
luyurmamağa çalıflllak ıre uğraf 
nak için kendini ve dimajmı par
;alar. 

anı,,_ na..ı bir makoat 
' adır ki o aatırlar içinde inaanbjm 

ırf sağlığına çalıtan tıbba ve o-
1Un miinteıibine kaflı karalanan 
ıu muharririn ya:zılan bana kalır· 

· "'1 en hakiki bir hakikati karart· 
lf oluyor. Çünkü tıbbm can kur· 

ancrlannm can feda ederceaine 
!K!Zlettikleri oay ,,. ıefekatleri yü 
.iiııden aldıldan paralar hiç bir 

· akit apartımanlarmm binaaına 
legil, ancak kendi varlıklanrun 

ıekasma yarar bir derecededir. 
'{oksa nazarlarda o binalar boyun 
.a büyiiltülen bu mikdar bayat
a diğer kazançlara nazaran pek 
ok küçüktür. Y..Iıu:z büyük olan bir 

' !eY varsa o da bütün maddi ve 
5 >ilhuaa mi.nevi ve vicdani me!U• 

= İye! içinde aıhbati umumiyenin 
~ . ekeffülüdür. Bunun da büyüklü-

ü takdir edilmek icap eder. Gece 
~ündüz iatirahatimizi gideren bit
nez cehtimiz •e tükenmez aabn-

t nız mİı.nevi duygulanmızm kay· 
l&ğından dökülen birer çağla

ı '8ndır. 
Bu bôyle olanca, gülerek 

eçirdikleri hayat dakikalannda 
calemlerinin penauzca ve insaf .. 

n ıızca yürüttüğii bu kara çizgiler, 
d 1oktorlan aynen yazıldığı üzere 

:olr haciz memurundan daha İnsaf 
~:1ız, _azrallden daha imanaız bir 
".'ııalılük! ! ve en nihayet te lİfanm 
ı ~ecikmuinden zeırk alan merha
~~etıizce para kazanan ve yerine 

• 1 ~6re de cinayetleri!! gizli kalan 
rl uursuz bir ıürü masum katiller!" 

1 
;· uretinde göatennelerine ve haki .. 
1 lr.at n ıuurdan ve iz'andan uzak-

a,an bu bühtanlanna bizler bir 
}ev demeaek acaba halkm umumi 
ıaklannı müdafaa edecek olan yük 
oek makam ne der? 

Bizler, gene onlann ağlayarak, 
.. zJayarak yanı baınnızda bir a
!ım ilenye ridemiyecelderi hallerin.
le el-li ve ıztırapb basta 
'giuı)erinde imdadına yetitcrek 
'memleketin tıbbi tahaiyetlerini be 
111en bir kalemde kirletmek iate

en ellerine maddi bir menfaat i
in değil, mi.ne•İ bir hizmet için 
urtarıcı eUerimizi uzatıp hakika 

len biçare yÜreklerine bir aükün 
•e leaelliyet verici ırelev bir damla bi 
e olsa,bir ekıiri bayat akrtmağa aa-

1 .. '.'tb~ızda bilmem o zaman ken 
,ı.ıen bıze ne der ve ne ile muka

S bele ederler? 
lı Bana kalır .. , "doktorlann vİc· 

danile menfaati ara•mdalô teza
da dair" yazılan .özler sahne ha
yatında gene kendilerinin edebi 
kalemlerile oynanan (traji • ko-

l '!Jlik) oyunlardan çok uzaklaıtınl 
'malıdrr. Ve böyle yapmalan mem 
leket ve ıricdan borcudur. Son oöz 

MlLLlYET PERŞEMBE -9-~ŞUBAT 1933 

iade edilen 
Paket 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

Yanhı hesabın 
Bağdattan 

dönmesi lazımdır 

Gazi Hz. ne gelen telgraflar· 
(Baıı 1 irııd ••hi(ede) C. H . F. Kozlu nahiyesi reiııi 

Dr. Reşat Lütfi 

Eczacılar 
ihtilafı 

(Baıı t in.el •atıiEecle) 

Poata idareeinde iade edilen pa 
ket, meaeleai hakkında Posta bat
müdürliiğiinden dün şu tezkereyi 
aldık. 

Milliyet ıazeteaine; 

M. Nuri, Zühtü. Ziya, Kaann, 
Güneı, izzet, Kara Oğuz, Ga· 
lip, Hü9eyi~ Dr. Mustafa, Sü· 
leyman, Dr. Retat. Şevket, 
Nuri. 

Vilayet U. M. Reiıli 
Vali Halit 

DIVRIKTEN 
DIVRIK, 8. A. A. - Babl telak

kileri yıkmak ıuretiye hakikate bi
zi UAflıran nuru yodan gitmek iıte
miyen betbabtarın harekelerini nef· 
rete te'in ederken bu yoan dönmez 
yolcusu oldufumu:ru tazimatmuza 

den birinin tercih edilınesi yolunda 
müçtcmi hey'et tarahndan teklif ve
ki olduğunu ve hatta reiılikten çekil
mek istediğim halde bazı arkadaşla
rm muhalefet ettifini hayretle gör
düm. 

ZONGULDAK 8 A.A.- Di· terdifen arz. ~yleriz efendim: • 
"25-1-933 tarihli nüahanızda 

(yanllf bir muamele) bathğı altın 
da nitifar eden yazı Ü>.erine y~pı
lan tahkikattan h&aıl olan netıce
ye ıöre evveleminl;e mevzuuba~ 
paketlerin ııazetenı:z namına degil 
it Bankuı namma gebnq olduğu 
anlaıılmııtır. Bundan baıka (ma• 
lUmdur ki ..• ) kaydile izah edilen 
muamele ,ekli de yanlıt tavaif e
dilmiqir. Kontenjana dahil olma· 
yan, yani merulekete girmiyecek 
olan paketler için (bir hafta için
de sahiplerir.e haber verilip alın
madığı takdirde iade) olundukla
rma dair me,,_ bir naul yoktur. 
Yazıda devlet kanun ve kararfari 
le memlekete ı:imıiyccek olan bir 
madde, müraelünileyhi ıelip alm· 
ca verilecekmit gibi ıöaterilmit
tlr. 

· · ·ı kend' C. H. F. rem Belediye reul 
nı ııyaııete a et yapan ve ı FUAT SEYFi 
diline isyanın, diline isyandan 
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MUALLJ 1 beter old0uğunu anlamaya gafil· AYDIN MLER NAMINA 
!ere le.neti • ., görürüz. Daha AYDIN, s .A .A. - lnkil.ipçı 
dün en hür ve serbest bir hare- türk caıniasmm vicdııni huzurunu 
kete ittirak eden Bursa' da böy· ih&I eden B;J~ıa badiıeoini Aydin_lr
le kirli veiğrenç bir hadisenin fan zü~ırunnefrete karl~adıg1nı 
zuhuruna inanmak iıtemiyo- 1<>nıuz tazımatımla arz eylerun efen 

V k .. ki b' h-_ _._ . dim • 
ruz. e anıız ır """'etm ı\ydın muallimleri naıruna 
piştarlan ve gafilleri Türk mH- FAKIR 

A11l maliim bulunan uaul U.. 
hariçten gelen paketlerin g\imrü· 
fe muayene ettirilerek g\imrükçe 
liate beyannamelere verilen meş
rubata istinaden, icabı hale göre 
sahiplerine tealim veya iade edil
mekte olmalandır. 

BahMldilen paketlere gelince 
bunlardan 4944, 5546 No. lı paket· 
!er gümrükçe, 12207 No. lı karer· 
namenin 16 mcı maddesi mucibin
ce memlekete aokulmamış oldu
ğundan mahrecine iade edilınitler 
dlr. 5384 No. lıaınm iae rinneaine 
müaaade edildifinden tabi..,tiyle 
müraelünileyhine teslimine bir mi 
ni bulunmamıştır. Bu huıuıta ida· 
remizce yapılmıt yanlış bir mua• 
mele mevcut değildir. Tavzihi key 
fiyet olunur ef. 

lıtanbul 
Poıta ve T. T. Batmüdüril 

MiLLiYET - Posta idaresi di
yor ki, paket 1' Bankası namına 
ıııelm4tir. Halbuki paketler dahi
line konulan deklaraıyon an dova 
nın balaaında "Milliyet'' ga· 
zetesi, altında da Türkiye it Ban 
ka11 kayıtları varchr. Buradan şu 
istimzaç edilir ki, bu paket "Mil
liyet" gazetesine aittir. 

2 - Memleket dahiline girme
ıi menolunan paketlerin sahiple
rine mali'ımat verilmesi bakkmda 
mevzu uaul olmadığı söyleniyor. 
Kabul edelim. Fakat tüccar için 
çok faydalı olacak böyle bir uoul 
vazedilemez mi?- Meseli bize ha
ber verilseydi, gümrükte yanlıt 
teşh•ı konulmaaına meydan veril
memiş ve paket te iade edilmemit 
bulunurdu. 

3 - Poıta idareıinin yukarıki 
tezkeresinde bir ıııarabet daha 
ırar .. Buyuruluyor ki iki paket ia
de edilmit ve, fakat bir paketin 
memlekete ithaline müsaade edil
miştir. Neden ikİ•İ iade edilmiş, 
birine müsaade olunmuo. Bu üç 
paket muhteviyatı da ayni makine 
nin akaamıdrr. 

4 - Posta idaresince yanlış ya· 
pılmış bir muamele olduğu söyle
niyor. Zaten biz de. poata idare• 
sinde yanlıs muamele yapıldığını 
yazmadık. Sade gümrük muavene 
memurlannın yanlış teşhi• koy
duk! nnı. '" '' hatanın burada ol
dujunu söyledik. 

Arjantin reislcüm
bur muavini 

LONDRA, il A.. A. - R..,ter a
jansı bildiriyorı Arjantin reiaicüm
hnr mua..ini M. Roca Londraya mu
vasalet etmittır. 8.i)ük n fevkalıide 
muht"tem bir kuııl:ım menıaÖmi ya
pılmıfbr. 

DanimarJ- krab 
Berlinde 

BERLIN, 8 .A .A. - Daniın.ırka 
kral ve liraliçcıi reiıicümbur Hin
denburg tarafından huıuıi surette 
lrabul edilmiştir. Müteakiben kral 
ve kraliçe • 'I. 'on Neurath tarafın
dan terefl~ıno .erilen ziyafette ha
zır bulanm11 lardw. 

lngilterede deniz . 
lnıaatı 

!etinden değildir. Dinin mana
sını bilmeden a.bai din geçinen 
bu softalara 'karşı muhit:mizde 
duyulan kin ve nefret çok bü
yüktür. Türk milleti sevgili 
Gazisine ve onun armeğan elti
li Cümhuriyete Ye Cümhuri
yet inlalaplanna ölünceye ka· 
dar sadıktrT. Vıcdan hürriyeti· 
ni her türlü tazyikten lmrhyan 
cümhuriyetin banisi büyük Ga· 
zinin yüksek huzurunda bu bir 
kere daha temin ve yeminle te
yit ederiz. 

Belediye reisi: Nihat 
T. Odası reisi: Hüseyin Fehmi 

Zonğuldak Halkevi ~si: 
Mitat Akif 

SAFRANBOLU DAN 
SAFRANBOLU, 8 A.A. -

Yüksek itaretinizle milletimi
zin girdiği nurlu teceddüt yo
lunda engel olmak istiyen bir 
laaım sefil softalann Bursa'da 
öz dilimizle okunan ezan aley
hindeki irtical hareketlerini bü· 
tün Safranbolu halkı tiddetle 
tel'in eder. Milletimize lienalık
lan yeter olan bu reziİlere Türk 
vatanında yer verilmemesini is
tirham eyleriz efendim. 
H.F, Ye Belediye reisi: Osman 

ORDUDAN 
ORDU, 8 A.A, - Bursa'da 

türkçe ezan münasebetiyle vu· 
kua gelen hadiseyi Ordu halkı 
nefretle karşılamış ve yürüdü· 
ğümüz nurlu yolda her an için 
Gazisini takibe hazır olduğunu 
bir daha tekrarlamı§tır. Yüce 
muvaffakiyetler diler, en derin 
saygılanmızı sunarız efendim. 

C. H. F. reisi: Haydar, ve T. 
C' reisi: ldrahim Namık. 

Ticaret Odası Rr.: Hüsnü 
Halkevi Reisi: Hamdi 

YALVAÇTAN 
YALVAÇ 8 (A.A.) - Bursada 

birkaç yobazın yapmağa yeltendi 
ği müessif irtica hadiıeaini linet 
ve nefretle karşılayan Yalvaçlılar 
ve gençliğin, eğilmez dehanm ya· 
ratıcı kudreti ile açılan nurlu çığır 
da daima uyanık ve her fedakarlı 
ğn hazır olduğunu arzeylerim e
fendim. 

Fırka ve belediye reİIİ 
EDİP 

SPORCULARDAN 
MANiSA, 8 (A.A.) - Bursada 

bazı yobazların dilimiz hakkmda 
çıkardıklan irticakirane hareketi 
Manisa genç aporculannm nefret 
le tel'in etınekte olduklannr derin 
aaycrı1Anrnızla arzeyleriz. 

Mıntaka ikinci Reis Vekı1i 

MENEMENDEN 
MENEMEN, 8 (A.A.) - Senin 

kurduğun t meli yıkmağa çalıtan 
boş kafalar herhalde kınlmalrdır 
Büyük Gazi. 

M-.nemen Belediye Reisi 
Kazım 

TURGUTLUDAN 
TURGUTLU, 8 (A.A.) - Bur

aadaki yoba:rlara ıtıklı yollanm•· 
zın ailindirilmemeaini yalvanr, say 
aılarrmız.ı aunanz. 
Ticaret odası reioi Şevki, Belediye 
reisi Zahit 7.iihtü. 

EREGLIDEN 
ERE~LI (Karadeniz) 8, A .A. -

Oz dilimizle tannya yalvantımızm 
bor ve bakir olduğu bahaneoiyle 
türkçe e0na kartı alçakça ve iğrenç 
hareketi t,eeasilr ve teessürle karşıla 
clık inkilibm nurunu oöndünnek, hı
zını keaınek iıtiyen hainlerin hareke 
tini tel'in eder, bu gibi mel'unlara 
öz yurtta hakla hayat verilmemesini 
clı1eriz. 

Belediye reisi lsrnail, Gençler bir
liği reiıi llyaı, C. H. F. reiıi Hakla, 
Hiınayeietfal rdıi Ali Rıza, Muallim 
ler birliJi reiıi Dündar, Hiliılahnı« 
reisi Bahattin • 

AMASRADAN 
AMASRA, 8. A. A. - Bursada çı 

Jıan ınüeaıif vakayi bütün Amasralı
lar tee91ürle i<arldaddar. Faillerini 
tel'in eder, a~ tazimat ve sadakat 
eyleriz efendım. 
Nahiye muhtan Fırka heyeti reisi 

HASAN CELiL 

MANISADAN 
MANiSA, 8 .A. A. - Türk mille 

tinin milli dilinin ve milli beşliğlnin 
bütün hayatında hakim ve esas tu
tulaca.ğııu ve kalacağını bilen ve bu 
bilgi ve duyi_u. ile iki a)'l geçen bir 
:r:amandanberi ıbadet ve dinii bu e
sas içine almakla evinen ve ğurul'
lanan Manisa ve köyleri halkının 
Bur<ada bir kaç cahil mürtecinin çı
kardı!!ı ]>Ayağ ı hadiıe önündeki nef. 
ret v: t Pin hiı1erini bütün cihan 
lclrş•.ında ha;okrrır ve yine o halkın 
zatı devletlenne ve büyük türk in
kilabına kart ıolan •onsuz alaka ve 
merbutiyetlerini arz ile yÜk•ek ihti
ramlarımı:mı lütfen .kabul b_uyurul· 
ma.s1nt nuf.h m eylcnz efendim. 
C. H. F. rei •İ Kimi 
Belediye reis vekili Osman. 

TePin telgraflan 
ANKARA, 8 (,A..A.) -- Bursa 

hadiaeıi dolayııile Bafvekalete ge 
len telgraflar: 

YALVAÇ, 7 A.A. - Sinai irtica 
hortlağırun Buraada bat kaldırma 
smı nefret ve laneti~ •. ka~ıılay~ 
Yalvaçlılar ıre rençlıgın cümbun
yet ,.e inkılabının yolunda daima 
uyamk ve her fedakarlığa hazır 
olduğu arzolunUI°• 

DENiZLi 7 (A.A.) - Bursada 
düşünmek kudretinden mahrum 
bazı aeraerilerİtl ıııenfur arzulan-
na dini ilet ittihaz ederek türkçe 
ezan veaileaiyle yaptı~•.~ inkıl~p 
düşmanlığını duyan butün Denız· 
li halkı belediye önünde toplana 
rak ahmakça bareke!i tel'i_n .e~iş 
ler ve tiddetle tec.zıyelennı ute
mislerdir Türkiyeyı eaaretten kur 
tar.an ve· refaha doğru götüren 
tuttnğunuz doğnı yold.a daima izi 
nizde yürüyen bir,.r katle oldukla 
nru Yüce Baıvekille_rine ~rz. için 
bizi tevkil etıniılerdır. Denızlr hal 
kının bu oar11bnaz kararını 1<>n
suz hürmet ve tazimatnnızla arze 
deriz. 

Hoca KAmil Ef. 
meaelesi 

Salhli C. müddeiumumiıinden 
dün şu telgrafı aldık: 

"7 .2.933 tarihli nüahanızda ya
zıldığı f"kilde kaza~ı.zda İrticai 
bir hadise olmadığı gıbı bu sebep· 
le tevkif edilmiş bir kimse de bu
lunmadığı tavzihan arzolunur ef." 

C. M. U. ŞERiF 

Mezkiir içtimada ne böyle bir tek
lif vaki olmu,tur Ye ne de bu yolda 
bir fikir izhar etmi,imdir, çiinkü 
mczkilr içtimada hazır değildim, bi
naenaleyh namına izafetle gazeteniz
de mevcut yazının hilafı h•kikat ol
duğunu beyan ederek muhterem ga
zeteni71e bu cıhetin tekzibini istir
ham eylerim. 

Ecnebi müıtalızaratı hakkındaki 
kanaatmıa gelince, Memleketimizda 
ecza ve müstahzarat imali keyfiyeti 
henüz tufuliyet d"91'eoİnde oldufuna 
nazaran memleketin ıihhi ihtiyacı 
t""mmül «lilcrek eaıehi müatahzar
lanna mümaşatnnız zaruri, bir key
fiyettir, bu huıuaa .,.hıi menfaatla
rm alet olmama11 meoleki bir borç
tur kanaatmdayİm. Bunu ihmal ede
rek ortalığı velveleye nren birkaç 
meılektaınnız pek yanlış bir hatb 
barRket takip ediyoriar. Sıhhat ıre 
içtimai muavenet ırekileti memleke
tin ihtiyacatı sıhhlyeoini pek m 
müdriktir ve ok m6debbirane ıre a· 
ktlane haraket ederek keyfiyeeti hiiı 
nü idftre etmektedir. 

Bilvesile hürmetlerimin kabulünü 
rica ederim elendim.0 

Yahya Ce/AI B. meaeleyl 
anlatıyor 

Farmakolağlar Birliği reisi eczacı 
lar encümeni içtimaıncla bulunmadı
ğını söyliyor. Bununla beraber, en
cümende, mümaileybin vaziyeti tid
detli miinakaşalan mucip olmuttur. 

Bu hususta kendiıile görü,tüğü
mıiz Fannakoloğlar birliği azaım
dan ve eczacılar encümeni içtimam· 
da bulunan Celal Ergon B. in bize 
aô)·lediği fU aözler, bunu teyit et· 
mektediı: 

- " Farmakoloıılar birliğinin en 
ba,hca gnyesi, yerli müıtahzarab hi
maye etmek, ecnebi müstahzaratına 
ka•şı cephe almak ve memlekette 
mümkün mertebe yerli müıtah:zara.. 
tın rüsumunu temin etmektir. Bu 
gayeye ve bugünkü yerli malı kul. 
!anılma" lehin~eki çok kuvvetli ce
reyana rağmen, bizzat Farmakoloğ
lar birliği reiıinin, ecnebi bir mües
sesinin l•tanhulda ~çlığı bir miiı
tal1zeı-at imalAtaneıinir meıul mü
dürlüğiınü deruhte etınit olması, bir 
liğimizin e,a,1na doğrudan doğruya 
bir taıuruz .teıkil eder kanaatinde
yim. Eczacılu ·Encümeni içtimamda 
da bunu söyledim. ve (AK Riza B. 
mesul tutulınalıdır) dedim. 

Arkadatlanm bir çoğu da benim 
fikrimde bulun<lular. 

Cumarte•i günü birlik idare heye
ti fevkalade toplanacak. O gün bir 
takrir Yereceğim; bunda diyeceğim 
ki: 

" Birliğimiz, ancak yerli müıtah
zaratmı telfVik ıre tergip gayeainİ 
ritmektedir. Avrupa müıtahzaratm
dan en ,,.ühimlerinin mümuillerini 
dahilde imal edebiliyoruz. Burada 
yapabildiğimiz bu teYlerin, ecnebi 
nıüstahzarat müeneıelerinin burada 
açtıkları laboratuırarlarda yapılma
sı, Avrupa eczacılığının halkın zara
nna olarak Türkiyede icra,.; aanat 
etmesi demektir. Bu, Türkiye ecza
cıları için darbedir ve böyle bir la
boratuvnnn mesul müdürlüi(ünü 
reisimizin kabul etmiı olması akide
leriınize muhaliftir. Binaenaleyh, Ali 
Riza B. i reımm ya birlik reiıliğin
den veya deruhte ettiği meoul mü
dürlükten çekilmeğe davet ediyoruz. 
Ali Riza B. buna rağmen çekilmez
se, idare heyetinden ben çekilece
ğim. Benim gibi düıüncn arkadatla
nm pek çoktur ve onlar da çekile
ceklerdir." 

Birlik umumi katibi 
ne diyor? 

Diğer taraftan F armakoloğlar bir-
li ki umumi k~tibi Hasan B. le de 
rörüştük. Hasan B. bu mettlenin 
eczacrlann ailevi itlerinden olduğu
nu ve hüsnü suretle balledilmeaini 
ümit ettiiin >Öylemckl~ iktifa et
mİ!!tİr. 

••••••• t -

TaJitı 

LONDRA. il. A. A. - 1932 sene 
Iİne ait deniz İDf&&b proğramı DN· 
cıbince 3 kruaziir , bir filo lr:ulayg.. 
zu, 2 torpito muhribi, 2 Sloop, in
taat tezgihlıın ile mukaveleler ya
pdacaktır. 

GEMLiKTEN 

Eıa .,n biz Salihlide irticai bir 
hareket olduğunu, bu münasebet
le tevkifler yapıl~1ğını ya"'?amıt
tık. Sadece Salihlıde Akaekiler ca 
misinde vazeden Hoca Kamil Ef. 
imıinde birisinin vaız emaıında 
bazı teveffühatta bulunmaaı mü
nasebetile tevkif edildiğini lzmir 
ırazetelerinden naklen kaydetıniı 
tik. 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Çifteler nümune ağılı baytarlığı· 
na Macaristanda tahsil eden lmıa 
il Kemal Bey tayin edilmiıtir. 

Tuna'da buzlar 
çözüldü 

Yeni sene bütçesinde 
değişiklik olacak mı? 
Varidat bütçesinde bazı tadi. 
lit yapılması muhtemeldir 

ANKARA,- Yeni bütçenin mart-ı nun yanında bir mana ifade edemiye 
ta Mecliıe verileceğini bildirmiştim. cek kadar azdır. Öğrendiğime göre 
Bu •eneki bütçede bazı değiJiklikler bu yekun yüz milyon liraya yakın
olacaktır. 11,750,000 lira tahmin edl dır. Bu kabarık rakama rağmen me
len hayvanlar vergisinin bu niıbeti seli 932 bütçesinde bu nevi ver(İ
muhafaza edemiyece~i anlatılıyor. l~r bakaya•mdan .~min olunan va
Kazanç vergisinden de geçen oene ndat ancak 250 bın lıradır. 
tahmin edilm 12 milyon lira vardiat Bu Yergilerden yekünu kabartan 
temin edilemiyecektir. harp kazançları vergiıidir ve şehir 

Gümrük varidatı 932 bütçesin o- itibarile en çok bakaya lıtanbulda 
tuz ıekiz buçuk milyon lira tahmin dır. Maamafih maliye vekileti ha · 
edilmitti. Sekiz aylık varidat bu ye- zırladığı bir kanun layihaaile bu ne
künun hazirana kadar tutulabileceği vİ vergi borçlarına azami teshil.it 
kanaatini veriyor. göster~ıi eaaıını kabul etmiş,borç 

!arın bir kısmını af, diğer kı5'um u 
932 mali sene ba,ına kadar iktisa- d r 

eli tedbirlerin ne tekil alacağı henüz zun va e ı taksitlerle almak gib' 
mal da • müıaait ıartlar teıbit etmiştir. 

üın olmadığm n yenı bütçede iktisadi buhran vergisinin menk 
gümrük varidatının kaç milyon lira kıymetlerin getirdig' i kazançlara v 
olıuak tahmin edileceği bakkmda 
timdiden bir ıey IÖylencmemekte- serbest meslekler erbabına teşmilin 
di 

dair geçen ıene hükümet tarafından 
r. 1· • millet mec ısıne tevdi edilen kanun 
932 bütçesinde 33,67S,OOO lira o-larak liyilıaaırun bu sene bütçe ile beraber 

göz6ken varidat 933 bütçeoi. müzakere edilip edilmiyece".·; henüz 
de belki de biraz noksan tahmin ed) h 1 k · malüm defildir. ece tir. Meseli tuz varidatı 933 ıe-
neo!nde h~neye 7,200,000 lira safi Buhran vergi.inin bu ıuretle tet-
vandat tenıın edaniyecektir. milinin bu suretle ha:z.ineye senede 

ancak iki yüz bin lira V8ridat tetmin 
• Mülg!' verıııiler bakayuı mühim edeceği tahmin olunmaktadır ki,bu 

bır yekun tutmalı.ta ise de her ıene da üzerinde darulınağa değer bir va 
yapılabilen tahsilat bu büyük yekü- ridat addolunmam8ktadır. 

Memlekette 

Nazilli ziraat banka 
•ı muhasipliği 

A YDlN, (Milliyet) - Şeh
rimiz Ziraat Bankası muhasibi 
Doğan Beyin Nazilli Ziraat 
Bankası muhasipliğine ve mua
melat amiri Ki.mil Beyin de 
merkeze tayin edildiğini haber 
aldım. Her iki arkadaşımıza 
yeni vazifelerinde de muvaffak 
olmalannı dileriz. 

Sansar, tilki avı 
Malatyadan bildiriliyor: Karla be

raber av •iY.lrlan batlamıttır. En zi
yade sansar ve tilki avma ehemmi
yet verilmektedir, sansar derisi 
1500-1000 tilki derisi de 400-600 
kuruşa aatılmaktadır. 

Karm kesafeti yüzünden viliyet
ler araımdaki otomobil münakalib 
dunnu.tur. Maialyft ile Adıyaman, 
Arap gir, Kemaliye, Kilimhaıu, Sı

vas araaında ilkbahara kadar otomo 
bil iılemiyecektir. 

Barut :>ay edilirken 
Göynükten bildiriliyor: Sarıcalar 

köyünden topal Ali ile Karafaluler 
köyiinden 1 dria ele geçirdikleri bir 
miktar kaçak barutu aralarında pay
laşrrlı.m barut at"t almış, topal Ali 
ağır surette, ldriı ile yanlarında bu
lunan lbrahim ve Muıtala ela hafif 
ıurette yaralanmıtlardır. Alinin Jıa.. 
yabıulan ümit keailmittir. Tahkika
ta Müddeiumumilik vaz'ryet etmit
tir. 

Düşen ağacın 

altında öldü 

Mesafe 
Rekoru 
Amerika - lstanbul 

mesafe 
rekoru kırıldı 

CAP, 8 (A.A.) - Tayyareci 
Gayford ile Micholetto, tek satıh· 
lı bir İngiliz tayyaresine binmit ol· 
dukları halde Portekize ait Porte 
Alexandre üzerinde uçup dolattık 
tan biraz aonra Amerikan tayya· 
reci Boardman ve Polandonun 30 
temmuz 1931 de Amerikadan la . 
tanbula yaptıktan uçuş neticesin 
de kazandıklan ve o vakitten be· 
ri muhafaza ettikleri 5.012 mil
den ibaret dünya uzun me•a fe re· 
korunu lnrmıtlardır. 

Bugünkü program 
18 - 18,45: Nebil oğlu lımail H 
lu Bey. 
18,45 - 19,30: Orkeotra. 
19,35 - 20: Fransızca ders (iler 
mit olanlara). 
20 - 20,30: Seniye Hanım (Saz) 
20,30 - 21,30: Tanburi Refik Bey 
ve arkadatlan tarafından temıil. 
21,30 den 22,30 kadar Gramofon, 

Ajanı ve bonaı haberi, saat ayan. 

ANKARA 1538 m. 

12.30: Ankara Palas orkestra
sı. 18: Saz (Mahur faalı). 19: 
Ajana haberleri. 19.15: E'.dip B. 
tarafından viyolonıe 1 konseri. 20: 
Hava raporu. 20: Cramofor.. 

• 

ÇANAKKALE, 6. - Eceabat ka
zasında çok feci bir kaza neticesin
de bir renç ölmüıtür. Vak& ıöyle ol 

muıtur: 1 1. ı· • 
iki arlı.adat odun keomek için or- s ve sçı 

mana gitmiıler, bir ağacı tntcre ile L------------
lıesmeie batlamıılardır. Yav&f, ya-
"&f ağacın arkadatınm tarafına doğ 
ru meylettiğini gören lımail arlıada
ıma: 

- Aman dikkat et, agaç üzerine 
yıkılacak, diye haykrrnuftır. Bunun 
üzerine arkadatı ağacm altında kal
mamak için kaçmaiia b&flamıttır· 

Fakat bu esnada ağaç bird';" ~
re aksi tarafa dü9müı ve hnıaıl aga 
cın altında lı.aln111trr. 

Etraftan yetifenl...- ağaCI kaldıl'
dıklan zaman lsmaili ölü olarak bul 
muılardır. 

Balıke•ir Tiyatro•u 
Balikeairden bildiriliyor: Türkiy&. 

nln en ınuhteaem tiyatrolarından bi
risi olan ve Muh~ Huıuııiye ta
rafından vücude ıetınlen maarif ai
n_.ı, milli .~~lıiiı;mızın ifti. 
har edebileceğı bir abıdedır. Bu sine 
manın dahili tertibat ve tefritatının 
i- için bu sene daha yedi bin )i.. 
ra tahsisat konulması dütlinülmek
tetdir. Elyevm ba binada Himayei 
E tfal menfaatine muvaffakıyetli tem 
si)ler ,.erilmektedir. 

Milliyet bu mtunda İf '"' i,çi 
ütiyerılere ta11cıaut ediyor. lı 
tıe ifçi utiyenfar bir mektup
la lı bürornıua müracaat •I· 
melUlirler. 

1, isteyenler 
Senelerden beri Londranın yük 

sek ımıf ailelerinin nezdinde mü
rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
mabnazel burada kibar bir aile> 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar
:ı:uaundadır. Adrea: ilan memurlu 

lanuşlardır. Muhtar ölmüttür, Jan· 
clanna katilleri de geçinni,tir. 

Sağır bir kadın tren 
altında kaldı 

IZMIR, 7.- Denizliden lzmire 
gden 3 numaralı posta treni Nazilli 
ile Koyucak araaında 45 yafmda sa
ğır Fatn. isminde bir kadmı parça
Jamııtır. 

Aydın Belediyesinde 11\rak ta demek iıterim ki beşeri 
..ı vctin ıztınplan lc;inde 11hbatina 
"'' ge hayatma çalıtanlarla onlara 

'kendilerinden ziyade muhabbet 
l foyg lan gösteren insanlara Kont Apponyl 
' hurmet etmelidirler. v-fat etti 

GEMLiK, 8 (A.A.) - Yüksek 
eserinize kartı Burıa.da bazı kısa 
dü~ünceli insanlar tarafından alın 
m11.k istenilen çirkin vaziyet müna 
aeboi!tiyle bugün bütün halk, tqek 
küller, mü"sauat, esnaf, tüccar, 
memurlar, belediye meydanında 
yapılan metinğde bu hareketi mat 
buat vasıtasile protesto etmişler
dir. Derin aayğılanmızın kabulü· 
nü istirhAm eyleriz efendim. 

tnkılabı koruma 
kanunu 

ANKARA, 8 - Bursa hadiae
aine dair buraya gelen. en aon ma 
lumata göre hadise cür'etkirlan 

REGENSBURG, 8 >i. A. - Ta 
nada buzlar cözülmüıtür. Tuna'da 
gemi İşleten Luınpanyalar, bu hafta 
içinde Budapeıteye kadar tekrar 
muntazam aeferere baı;ltyacaklardır. 

Kan•ını tırpanla 
vurdu 

Somadan bildiriliyor: Avdan kö
yünde Hüseyin iıminde bir adam ka 
naı ile kavıa etmiı ve lıanaıru tır
panla ha!ın~n ~ surette yarala
ınıtlır• Huaeym :ralraLuımıt adli
yeye teofım edilınit, kansı hastane
ye kalclınlmıttır. 

AYDIN 7 (Milliyet) - Şeh 
rimiz Belediye meclisi ıubat 
devrei içtimaiyeaini yapmak ü• 
zere yaruı toplaruu:akbr. Dr. Behcet Sabit ~ 

------· 1 BUDAPEŞTE, t. A. A. - Kont 

Madam Gandhi, 
mahk"ftm oldu 

Appon)'l"nin Cenevrede vefatı Ma
cariıtanda lıuyük bir heyecan ıre 
teeHür uyandınnıttır. . . 

BOMBA Y, 8. A. A." - Borsada 
za mahkemeoi madam Ganclbi'yi i

at verğiıini vennecliğinclen Ye ıilih 
ız itaııtai:z.ik harrlıctind,; bulundu

... uncl n dolayı 6 ay bapıe ve 500 rup 
para cezasına malıkiim etmiştir. 

~ -Madam Gandhi, para cezıoaım vermi 
Y vecek oluroa bapiı cezaJtna 6 hafta 

lave rdilecektir. 

Yugoslavyada ki
lise ve devlet 

BELGRAT,& A. A. - Nazırlar 
meclisi, YugoslıiyYada kilise ile dev
letin tefriki hakkında meb'aslardan 
M. Kcckeljovitcb ile bir iki arkada
'' tar•fmdan verilıni1 elan kanun li· 
yih~sını ınÜ:ı:ltktte t'tD"i~tir. 

Belediye reisi Gani, fırka reiııi 
Ziy.<, Ticaret reisi Necati, muallim 
!er bi1·1iği reisi Ba,tuğ, Gençlerbir 
liği reiıi Mahir, Himayeietfal rei
si Kerim. Hilaliahmer reiııi Ekrem 
Zi,.aat Teİıİ Osman. 

KOZLUDAN 
KOZLU, 8 (A.A.) - Cehil ve 

taa11ubun ika ettiği son Buru ir
tica badiııeainden mütevellit nef
ret ve lanet duyrulanmızı izhar e 
der, bu münaaebetle halkın son• 
•uz Mygı vtı :tıe•S"İ1erini :!Unanm •• 

hakkındaki tahkikata ehemnııyet• 
le devam edilmektedir. Tahkika
tın bitirilmek üzere olduğu anla
tılmaktadır. Hükiıınet, inkılabın 
muhafazası husuaundaki baısaıİ· 
yetini bütün ehemmiyetile muhafa 
za etmetkedir. Bu mesele mevzuu 
bfthsedilirken. inkılabın korunma 
u huıuıunda evvelce hazırlanmıf 
olan kanun lavihaaının Mill<"l Mec 

lioine ""rilmeıi lazımgeldiği de i
leri sürülmektedir. Kanun layiha 
sı evvelce Adliye Vekaleti tarafın 
dan hazırlanmı9tı. Layihanın fU 
günlerde Vekiller heyetinde kat'i 
teklini aldıktan aonra Millet Mec
liaine aevkedilecektir. Millet Mec· 
liıinin önümüzdeki mart içtima 
de.....,ainde layihayı müzakere ede 
ceği ve kanuniyet kesbeder etmez 
derhal tatbik aahaaına ıeçileceği 
ha beı evrilmrktedir 

Tarla meaele•inden 
muhtan öldürdüler 

TOKAT, 5. - Tokadm Varzil 1ıö 
yünde bir vaka olmuttur. Salih, Dur 
mu' ıre Ahmet İlminde iiç kifi bir 
tarla yiizünden muhtar llyu ağayı 
bir .. ıdırma ile bet yerinden yara-

AYDIN 7 <Milliyet) - Son 
defa toplanan C.H.F. Vilayet 
kongresince yeniden seçilen Vi· 
liyet idare heyeti toplanarak rİ 
yasete meb'ua Adnan, Halkevi 
riyasetine avukat Neş'et, muha 
aipliğe mühendis Hıfzı. Beyler 
intihap olunmuşlardır. 

Adnan Bey Ankarada bulun 
duğu zamanlar riyaset vekale
tini eskisi gibi çiftçi Etl!lll K.d 
ri Bey yapacakhr 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Emlak ve Eytam Bankasına ait B. 
tertibi hiıse senetlerinin bankamız 
kiıelerinde satqına baılanıldığı ilAn 
olunur. 

MiLLiYET PERŞEMBE 9 ŞUBAT -·-
Harbiye Mektebine 
Talebe Kaydı Kabul 

Talimatnamesi .• 
Madde 1 - Harbiye mektebine aşağıdaki şartları 

haiz Türk talebesi her aene Milli Müdafa Vekaletince 
teımip olunacak ihtiyaç niabetinde kaydi kabul olunur. 

==:=.----=::::::===~----------! " A " tam devreli lise veya muadili olduğu Maa-
İnhisarlar Unıum rif Vekletince muaaddak Türk veya ecnebi mektepleı 

mezunu olmak veyahut hususi mekteplerde veya tabı' 

Mu •• dur·· ıu··gu" ··nden: olarak aynı derecede tahsil gördüğünü iddia edenler 
Maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanım mu 

Bedelleri (13502) nwnaralı kararname ahkimına 'ftlffakiyetle verdiğine dair şehadetname ibraz etmek 
tevfikan tediye edilmek ve renkleri orijinalindeki renk· ve Türk diline tam valof bulunmak. 
lere tamamen benzemek. Ahu Dudu likörü için 87,000 " B " 17 yaşını bitirmif ve 22 yaşına henüz girme· 
takon etiket mübayaa olun~caktı~ :. mit olmak. 

Taliplerin p.rtnaıuelerıle .~rıJin.lıllerini gördükten " C " Vücudunun teşekkülab ve sıhhati orduda ve 
tonı'a pazarlığa iştirak etmek ~ere o/o 7 ,5 teminatları- her iklimde faal hizmete müsait bulunmak " emir ve 
nı hamilen 18-2-933 cunıartesı gÜnü saat 1 il .,,. Galata- kumandaya ııekte verecek rekaketi lisaniyeıi bulunan· 

, da Alım satım komisyonuna müracaatları (331) tar alınmazlar.'' 
~ ---------------------- "D "- Kusursuz vaz'ı tavu- ve ahlak ve seciye sahibi 

Keçi derisi ilanı olmak. 

Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: ma~~-" Ailesi hiç bir sui h1c ve f~na şöhret sahibi ol-

Zabihlere yaptırılacak önlükler için mevcut nümu- Madde 2 - Birinci maddedeki sartlan . haU; olan-
nesi veçhile 200 adet yağlı siyah boyalı keçi derisinin lardan İıtanbul'da bulunanlar her s~ne Mart başın<i 
pazarlıkla mübayaası mukarrer olduğundan bunları doğrudan doğruya Harbiye Mektebi kumandanlığın· 
vermek iıtiyenlerin 13-2-933 pazar günü saat on beşte ve İstanbul haricinde bulunanlar bulundukları mahal 
teminat makbuz veya mektubile müesseseye müracaat deki en büyük Askeri kumandan veya askerlik şube~ 
v-e fiatlarını bildirmeleri lüzumu ilan olunur. (514) riyasetine en geç Temmuz nihayetinde Harbiye mekte 

binde bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler. V · 
Fatih Malmüdürlüğünden: istidalarma şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. 
Edimekapıda Hatice Sultan mahallesinde Karabaş " A " Nufuı tezkeresi, hüviyet cüzdanı veya res-

caddesinde 105/59 No. lı dükkin kiraya verilmek üze- men musaddak sureti. 
re 28 İkinci kanun 933 tarihinden 16 Şubat 933 tarihi- "B" Muıaddak sıhltat ve aşı veıikanarı «Aşı ve
ne kadar yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuş sikası olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen 
tur. Talip olanların 16 Şubat 933 tarihine müıadüf aşı yaptınhr.» 
perşembe günü saat onda Fatih malmüdürlüğünde mü- "C" Mezun bulunduktan mektebin şehadetname 
teşekkil müzayedat ve ibalat komisyonuna müracaat- si hususi surette lise tahsilini görüp te lise ve balCalorya 
tarı. (398) İmtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair her hangi bir ----------------------! liıenin bakalorya şahadetnamesini veya bunların mu-

1• b• saddak suretleri. n ısarlar Umum "D" Mektebe kabul olduğu takdirde askeri kanu-

M •• d •• l•• .. •• d nun nizamları ve talimatları tamamen ve aynen kabul 
U ur ugun en: ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhütlü Se· 

1250 Kilo yeril malı damga kurşunu. nedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çır-

0 pmmak hastalığına müptela olmadıklarına dair talip-
5000 ,, " " stüpi. lerin velilerinin taahhütnameleri". Bu gibi hastalıklar-

Yukarda nev'i ve miktarları gösterilen iki malzeme dan, biri ile, mektebe girmezden evvel, malul olduğu 
pazarhkla satın alınacaktır. Taliplerin şartname veni: bilahare anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve 0 zama
muneleri gördükten sonra pazarlığa İşbrak etmek Üze- na kadar o talebe için hükUınetçe ihtiyar oluı~an bütün 
re% 7,5 teminat akçelerini hamilen 15-2-933 çlarşam- masraflar velisinden tazmin ettirilir." 
ba günü saat 15 te Galatada alutt satını komisyonuna 1078 
müracaatlan. (360) 

.Jft· Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet • fidanlıldarında yetiştirilen köklü. aşılı 

köklü Amenka asma çubuklarile meyve fidanlan tü 
kenınit olduğundan dağıtma işine nihayet verilmiş
tir. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Merkez ve Beyoğlu, Üsküdar dairei vakfiyelerinden 

maaş alan mütekaidin, Eytam ve Eramilin Mart 933 
yokamalarım 25 Şubat 933 tarihine kadar ilonal ve zat 
maaşları kalemine gelmeleri ilan olunur. (558) 

1933 - .. 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

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

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 üncü 
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günü Sirkeciden hareketle (Zongı 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, Giı 
son, Trabzon ve Rize) ye cidecckt 
T af•il&t için Eminönü Rıhtım hı 

I No. 2 ye müracaat. Tel. 20475. 

SEYRİSEFAlN 
MerkM ae..taı Calata KôprGbaıı B 

2362. Şul>e A. lllrk..t Mi\hlirdar a 

do H. 2. 3740. 

idare muhasebesine mü
sabaka ile iki memur ah- ' 
nacakhr. Müsabaka 12-2-
933 tarihinde yapdacakbr. 
Arzu edenler şeraiti öğ· 
renmek üzere Muhasebe 
mi\dilr muavinliğine miira- • 
caatlan. · 

İııt. Mr. Kumandanlı~' 

Sabnalma kom. ilanlar' 
] 

--------------------0 r d u ihtiyacı içın yerli ar~' 

1 

lrotum ve mdckari hayvani 
pazarlıkla sabn alınacaktır. ı 

. zarlığı 11 /2/933 cumartesi. ı 

l 
2·933 pazarteai, 14-2-933 s 
günleri saat 9 dan 1 

ikiye kadar Dolmabah . 
de Üçüncü oKlordu lı . 
van hastahanesindeki ko 
yoo tarafından yapılacaktır. 
saf ve şeraiti anlamak istey 
!erin her gün öğleden evv 

1 dan ona kadar MerkEz kum 
l danlığ~ Satmalma komisyo 

na ve muayyen gününde de 1 

minatlarile birlikte mezkur ij· 
1 taneye müracaatlan. ~· 

(479) (5 . 
1 

Fidan isteği hakkmda devam eden müracaatlar2 
muamele yapılaınıyacaktır. Keyfiyet alakadarların ma. 
liimu olmak üzere ilan olunur. ( 466) 

Darülaceze Müdürlüğünden: kat, Telgraf ad-
Darülaceze için iktiza eden ve şartnamesi veçhile 

Dikim evi ihtiyacı için 
kilo keten ipliği pazarlıkla 
tın almacaktır. Pazarlığı 13,. 
933 Pazar günü ıaat 11 dej'If• 
hanede Merkez Kumanda · 
Satmalma komisyonunda i . 
kılınacaktır. İsteklilerin şa 
me ve nümunestni görmek i 
sabah saat 9 dan ona kadar 
gün ve pazarlığa girişecek! 
belli vaktinde komisyonda 3 üncü kolordu 

ilanları 

Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 
300.000 kilo ekmeğe zuhur 

edım talibin verdiği fiat gali gö 
rülciüğünden 9-2-933 perıembe 
günü saat 14 le pazarlık sure
ti\e ihD.le edileceti ilin olunur. 

(3018) (562) .. "' 
lzrnitteki lat'at hayvanab 

ihtiyacı için kapab zarf 
usulile bir fartname da
hilinde 218, 7~4 kilo arpa 
ile 75,000 kilo yulaf 25 
şubat 933 cumartesi gllnll 
saat 15 te k!1palı zarfla aıü
nakasaları lzmitteki Satuı
alma kominyonunca yapıla
cağından ,artnaaıelerini g6r
mek üzere mezkOr komis
yona müracaatları. (3014) 

(455) 
1061 

Arap harflerile l~~;~ .~,._. 
hini Ali ve 331 tarihlı muhnunii yo. 
ni barfların mevkii. tetkik., vaz'in. 
den evvel zayi etmı' ve ondan sonra 
yeni harflarla mühur hek ettİrmİf 
ve ani kullanmakta bülünmÜf oldu
ğumdan eslô mühü~e kimseye vı:nı
nı.İş senet veya veşıkam olmadıgıw 
re zuhur ederse hü~i olmRyacağı
ro: beyan ve il~n edea·un. 

İbrahim Bayram 

1071 

lt l:: N. K t:. S 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

Adananın birinci nevi en temiz çekirdeksiz nı.lalından resJ• •. lstanbul Şe• 
olması meşrut bulunan iki bin beıt yüz kilo mapuğun pa 
zarlılda mübayaası 16-2-933 perşembe günü saat on k T l f 
dörtte icra ve intaç edilecektir. Taliplerin yüzde yedi er - e e 00: 
buçuk niıbetinde teminat akçelerile müraeaatan. (557) 1 

:ur bulunm~lan. ( 480 (5 
11 

924 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman ŞükrO 

G_e_d_ı·k- p-aşa'da Janda-r-nı~-a - - 2447 0-79 i Maltepe ~,:eıi .. Ln .. .si i 
yacı için 250 adet ruğan bel 

S t 1 K 
• d meri pazarlıkla satın alınac 

8 ID8 ma OmJSyonUD an: 902 tır. 12·2-933 Pazar gi•nü .,~ 

J d 1
10 da Tophanede Meıkez Jo; 

an arma eşya ve levazon ambarında mevcut on al- mandanlığı Satmmılma koni 
Birinci 11nıt maıahasa,. tı kalem köhne telefon, santral veıair telefon malzeme- yonunda icra kılınacaktır. 4 

si 14-2-933 salı günü sa'at 13 ten 14 kadar açık artbr- ı fstanbul Belediyesi fJAnları ı tıeklilerin şartname ve öme~~ 
maile satılacaktır. Taliplerin mezkiir günün ı_nuayyen görmek içim sabah saat 9 C' 

saatinde komisyonumuza müracaatları (554) ---------------------- ona kadar her gün ve pazar!• 

( Babıall) Ankare caddesı No.!!O 

ANA .DOLU 
Türk Sigorta 

4 tlncii 
Şirketi 

Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sennayesi: {1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir 

Tiirkfye 1ı Bankası tarafından teıkil oluamuıtur. idare meclisi ve 
m~dürler heyeti ve memurları kAmilen Türklerden miirekkep yegane 
Tul"k Sigorta Şirketidir. Tilrklyenln her tarafında (200) U geçen 
•centalannm hepsi Türktiir. TUrkfyenln en mühim milesseselerinin ve 

bankaların.ın sigortalarını icra etmektedir. 

~angın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sıgortalarıoı ıtn iyi şeraitJe yapar. Hasar vukuunda zararları sllr'at ve kolaylık!• öder. 

Telgraf: iMTİYAZ - Teiefonı fst. 20531 
894 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı giriteceklerin belli vakti.nde 
59 lı obilln 

misyonda haur bulunmalar' 
haciz altına alman 2 8 numara otom • • Şubat (4Sı)(s:ı 
933 yılının 18 inci cumartesi gÜnÜ Sirkecide Demir ka- ı 121-

pıda Şark garajı önünde bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. (569) 

• • • 
Maltepe askıeri lisesi icin 

kalem Spor malzemesi elb Ç 

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Fatihte Ha- ve teferruab 13·2-933 pazaıl 
si günü saat 10 da Tophano 

fız paşa caddesinde 6/8 numaralı belediye malı dükkin Merkez kumandanlığı satıı 
ve ıarauı kiraya verileceğinden talip olanların 27-2-933 ma k<ımisyonuııda icra kıbf 
tarihine müsadi pazartesi günü saat 14 le daire encü- caktır. İsteklilerin şartname, 
menine müracaatları ilin olunur. (565) &rneklerini görmek icin herır ----------------------! ve pazarlığa girişeceklerin ıf 

İstanbul Belediyesinden: lcra edilmekte olan kanali- 1i vaktinde komisyonda ha: -
zaıyon ameliyatı dolayısile 10-2-933 tarihinden itiba- _b_u_ıu_n_m_a_ıa_n_. __ <48_G_>_<_sct 
ren Süleymaniyede Mimar Sinan caddeaile Fuat Paşa , 
caddesinin Mercan yangın yerine ınüaadif kummm bil l H T 1 R A İ LA N~ 
cümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. "Her çmpta efvahı nariye içiaf 

(570) bili tefrik ve tebdil kaplama uool 

---------------------- hakkında istihsal olunan 13 T. !f 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı 

haciz altına alman 1919 numaralı otomobilin 933 şu
batının 14 üncü salı gÜnÜ saat 11 de Tophanede Seyri
ııeain karşısında laniail Bey garajmda bilmüzayede sa

l tılacağı ilan olunur. _(572) 

1927 tarih ve 594 numaralı ilı: 

beratı bu defa mevkii füle kon/ 
üzre ahere devrü ferağ veya ie1/ 
dileceğinden talip olanların Galı-1 
da Çinili Rıhtım Hanmd" Ro'r • 
Ferriye müracaatl~rı ilan olunur\. 



) 

- 1 

c • 
d , 

JaKınınız. 

-- -------------

Bütlln 

p 

' 

·~ılı.. 
'i~ 

' '., ,, .. '"'""'""". ·. P H 1 L 1 P S 
~~~~--- ıl .J.ıJ'~ ( .. ~~& 

EN MÜKEMMEL RADYO CİHAZI 
Avrupa istasyonları, bir itina ve mevsukiyeti 

mutlaka ile hazırdırlar. 

RADYO MERAKLILARI YALNIZ: 
Süperindü' tanq - Mikrometrilı.' li 

1 IPS 630 A 
cihaı.lar nı ararlar. 

!tf' __________ ---
il 
v1i 
~ Tayyare 

• 
ıyangosu 

14. cü Tertip Başlıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

Buhranı kaldırmıya 
Yardım etmek maksadile 

SA Ti E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den 5 sortiye kadar küçük tenvi
rat tesisatı icrasına karar vermiştir. 

ıoıs1 

f. 'dana Belediye Riyasetinden: 
: Belediye kimyahanesine muktazi alat ve edevatla 
!nunlice pazarlıkla mübayaa edileceğinden Şubatın 20 

p ~i pazartesi günü saat onda taliplerin tahriren veya 
y v>İzzat belediyeye müracaatları ilan olunur. (563) 

L 

MiLLiYET PERŞEMBE tjUBAT 1933 

iş BANKASI KUMBARALAR 

Cocuklarınıza 
bir istikbal 

yapmak için 
• • 

• • 
ıyı 

güzel ır vesı e ... 

Bi~ İş ulJ)barası 
Hediye e • • 

ınız 

• .. • r~.·' O·" .... ~~ .Gffr-\..~ ı!• "'Yı\. ""' ' ..,, ;- .,. ~ .... . . , ,.,_. . . ~ - . . ,... 
1 ı l 3 

ir Ziraat Bankasından: 
HAJIO kaltml, Ha•ttıt, T61ı:car , Artbt, 
M .. nıı,ı.u . l•ısıın ••lhuıı ı.ının ruaıı.tane 

•~•hl •• 1Mr9up tıa1'mldlr. Aarl ıeııtın 
praU. tıılMıldlr 

1.so 
IUllltıMlll 

Cim 11,hı •I· 

Mevkii 
Daraağaç 

" .. 
Birinci Kordon 

., 

Sokağı Cinai 
Paralıköprli Selamet Arsa 
Tramvay C. Depo 
Tu mvay C. Vadoplo Depo 
Elyevm postahane binaıi Bina 
Elyeym posta tevzi Bi a 
dairesi ve milştemilitı 

Mesahası No. 
1896 metre murabbaı Bili 
24 te 7 hiısesi 123/121 
276di 266 Yuoan'b bi11esi 2317-133/101 

62 
64 

Muhammen K. 
120il0 
15000 
40000 

110000 
51000 

T.L. 

rtllltepll ..... 

1111, •ır ••'l• 
tıal•M Wt°'&thf 
•liıt ıltrııı .. 

lıtJar. Cln.al•I• ali· 
•U .. ,ı f!!..arıaı•. 

Birinci Kordon Hane 284/436 25000 
İki ci kordon Hane 1621422 35000 
Gö:ıtepe Danit B!y Hane 9/7 12000 
Yukarıda evsafı yazılı t mnle ihale ıtınilnde haddi liyıkile talip ç.ıkmadığıdan bunların 4 ıubat 933 ten itibaren pazar· 

i'İ'ftfllı ltdıll . fftıaıdlktİn 11nra 
llOtiılİil tMIJI edll: r . 

--=.:!:....~ ._ - --·~ ....,. ... c-..
l'15ra için prra\c:,n de hav: :ır:a n ıvor. 

nıuon f&riı 'tin unuunl •.,uıterl : 
#. • TGUDO lttaai•I , Sultuhımım, H_. 

pwlı Hıa Ilı. 11- Tıa.I• ; .... 

917 

!ıkla satışlarına karar veri'. i. 
1 - Yevmi ihale 27 ıuııat 933 pazartesi günil~ilr. 
2 - Sahi peıh para iledir. Gayrimübadillere verilmiı olan bonalarda nakit makamında kabul edilir. 

Dr. A. KUTiEL 
3 - Mal.ın •atıldığı aeneye ait bilümum vergileri ile belediyeye ait rllsum ve sair masarif mü1teriye aittir. 
4 - Talıp olaaların yukarıdaki kıymeti muhammenelerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminl t par, Jadle birlikte 

mezkur gönde saat on beşte Ziraat Bankasına müracaatları 

• •• 
evsım sonu mun 

24 KinunJUani iUi 15 Şubat 1933 

0/o 20 tenz·ıat 
Yalnız Çocuk oyuncakları J Yazıhane takımları 

Kris!al eşya Gümüı kaplam lı eıya 
Porselen bihelo Albıim, cüzdao, çanta 
Oyu takımları i üzerine 

Beyoğlu'nda lıtikllil caddesinde 314 numerolu 

Bazar dü Levan 
Anonim şirketinde yapılmaktadır. 

Ucuz Almak 
iSTER MiSiNiZ? 
Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
Ma.ğazasına Koşunuz 

Tasfiye milnuebetile 
Bilumum Tuhafiye enraıı 

o/o 50 noksanına 
satılmaktadır. 

• 
istifade 

Ediniz. 

.---- L>r. ARA NlSANY AN ----•
1 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep •okak 35 No. lı muaye-
nehaneıinde haatalanor aabahtan ak~ kadar kabul ve tedavi 

eder. Telefon 40843 
974 

Ziraat Vekaletinden: 
Mersin'de yevmiye 8 saat çalışmak şartile giinde 

yüz balye pamuğu dezenfekte edebilecek bir fürnigas
yon cihazı tesis edilecektir. Bu cihazı satmağa talip 
olanların diğer şartları öğrenmek üzere Ziraat Vekille· 
tine müracaatları ilan olunur. (465) 
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BIQ KUMBARA 
ALiNiZ 

-------------------- --------
907 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem! MlLLlYET MATBAASI 
951 


