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NUSHASI S KURUŞTUR 

Fırka 
Vilayet 
Kongresi 

E vvellri sene toplanan bü· 
yük kongrede yapılan nizam· 
name tadilatına göre vilayet 
kongrelerinin iki senede ltir ol· 
ması karar altına abnmııtı. 
Bu karar iktizaudır ki Cümhu
riyet Halk Fırkası vilayet 
kongresi dün fırka merkezincie 
1933 senesi kongresini aktet· 
mittir. 

ı 

ı 
• 

Dünkü içtimada vilayet ida· 
re heyetinin çalışkan ve kıy
mı::tli ıe'si Cevdet Kerim Bey. 
bu heyetin iki senelik faaliye
ti haklcınd uzur> .,e cidden is· 
tifadel i bir rapor okumuştu~. 
Okunması iki saat süren ve bır 
hülisası diğer sütunlarımızda 
ınünderic bulunan bu raporun 
ınütalea~ı. modern ve canlı bir 
liyasi fırkanın faaliyet sahası
nın geniıliği hakkında bir fi· 
kir vermesi itibarile dikkate 
layıktır. Fert v,. cemiyet baya· 
tının biç bir safhası yoktur 
ki, fırka uzaktan; yakından a
lakadar olmasın. Bu, siyasi 
fı~kalarıu hayatında ç:ık ehem· 
lllıyetli bir tekamüldür. Ve 
Yeni zaman siyasi telikkileri· 
ne uygundur. HükUmetlerin 
~·z~fe ve salahiyetleri hakkın· 

Fırlıa olllget lıongreılnln dünkQ ilk lçtlmaında hazır bulunanlar 

1 •kı te~ ikkiler de ıon zaır.an· 
t~rda ayni istihaleyi geçirmiş-
ır " 1 k ·· .. b d • "ng o sa son sozu meş ur-

ıı:;r: ~evlet o kadar müteki· 
k· l hır tekil almalıdır ki. hü
ii ı.ıın~tin mevcut olup olmadr 
dı hıuedilmemelidir. Bu asır
lik~· devlet telakkisi ile bu te
V 1 arasında bir tezat vardır. 
ia~ hükümet te siyasi fırkaya 
ıı,~ıı.t ettii!inden ıiyaai fırka· 
ıı; da vazifeleri o derece ge
hi~e fumiıllü olmuftur. ~u, 
kıt· •aa memleketimiz gibi ın-
1&1>'1> hayat. yaşayan ve inkı· 
ııa 111 Ptenıipler'ni halJc arasr 
ol~'~ınak vazifeaile mükellef 
ıfo r bır ıiyasi fırka hakkında 

J lllfın.. 
'Y • &lanln.ı u· . .d b 
b

• ' ,,., .., ayeti ı are e-
l~ zanı 11 e-vvel, ço1' ı......ıı. 

nıışti s~ndıı. 'la.zife başına geç
kaç def 

1Yaıj hayatımızda bir 
Y•ffak ~ tecrübe ~ilip te mu· 
ıle 111 .. IUıaınıyuı bir fırka 
fıcli!ın~':deleden sonra intihap 
llııttı r 1k Serbest fırka dağıl· 
fırka.' ·~ at Halık fırkası. bu 
de ol,~ e k!aa bir zaman için 
de ha.yf ?tı.ıcadelesi neticesin· 
renınişı:. '~i.~adeli dersler öğ· 
raretlj laf lıcadelenin en ha· 
Y•Pıldığııı hası da lstanbulda 
bul fırk a göre, acaba latan· 
d~rıten ::: teşkilatı, alınan 
lllı!ti? derece iatifade•et· 

1 Fırka le k't• 
f~ 'Ye f 1 atı dışında bu
llalıYetil Yahut ta tetkilitm 

)lnııyıı.ııı e Y•kından alakadar n'' .'1111.l ~ın. ~erakla sorduk· 
ey,n ok ~ ıdı, Cevdet Kerim 

cev \td ı" • J'P 'Yerj ısu rapor bu suale 
"P 'rinj hYor. Fırkanın pren· 
llr:d •lk . a tıı111 • ve gençlık ara-
Yetteıı 'Ilı Yoll!n.ı_ ._. f r 
ve _ orınan • :ı-xı aa ı· 

loller'ı k ışlerme sulama ne u 1 

1 • Vapı.ı1 tutına meaeleleri-
erin Ve ş . . 

n ~· Verı:'l '.lllendifer tanfe-
1• zır 1 erı 'b ı l •ate nı n cı ayet tarzı· 

a~r ". llıüı:.,d uzır olan hayvan· 
• azı tev~" eleye k" 1 .. 1 ııhh ~•ıııe • oy u ere 

it ·~. İşleri~ lrıaarif. itlerine, 
nıudafaıı. : t

1
ayyare ve mil

nıı~ta~a hıılk 1f erin bülua 
•~dı, ıçtinı. 1 •nıtı siyasi, iktr 
aıt · · ~ \1 h 
1 ışın lefer _ e ara hayatına 
ıhıılınış v,. b~atına kadar ça· 

e - . ır k k -·,.nııyellj ço sahalarda 
11YdeaiJnı • . nıuvnffakıyetler il lflır, 

nı 'rıorun 
d tnınuııi mutaleaıında 

en Dok Yelle dikkati celbe
küırıeı t!a ~ırka teşkilitile hü· 
lıenk . . tkılitının tanı b' 
lı ıcınd ır a· 

•kika" T··e çalışmalarıdır. Fil
ni teın · urk milletinin refahı· 
Yeaini 1;· h vata.~ını imar, •eci· 
çıkarın ~ a yukıek derecelere 
Ye • ve kültürünü takvi-

etmek 1 d k' llleaa · d f Y0 • un a ı hayırlı 
ele ı e . ırka ıle hükumet el 

Dünkü fırka kongresinde iki se
ne ik mesainin hesabı verildi 

Ortada gözle görünür ve 
hakikat vardır: 

her sahada memlekete 

elle tutulur bir 
Fırka 

faydalı olmuştur 
~~~~~--~--~~~~ 

Dünkü kongrede söz alanlar ne sö .. qlediler? 
Cümburiyet Halk Fırkaaı vili- · 

yet kongre• dün ba,lanıııtır. Kon· ~~~--------~ 
ırrede latanbul vilayetinin 15 ka
zasındaki Halk Fırkaaı tetekkü.1-
lerinden ııelen 65 mümeNil ile 
mecliai umumi azalan Halkevi te .. 
tekkülleri mümeNilleri muhtelif 
tqekküller reia ve katibi umumi
leri, vali, vali muavini, belediye 
reis muavinleri, Seyriaefain, U. 
man fİrketi müdürleri ve aair ze
vat hazır bulunmuşlardır. Saat i
kide açılan ko..,-rede evvela riya 

....... -11!.....- • • •• • ~ - .............. --· --

el reisliğe Sanyer kazaıı mümeı· 
aillennden Hüaamettin Pata, ikin 
ci reialife Beyoflu kazası mümea
aillerinden Nakiye Hanım, katip
liklere de Beyoiilu kazası mümea 
.illerinden Kadri ve Kadıköy ka· 
zaaı mümeNillerin F anıki Beyler 
intibap edilmitlerdir. 

Dün kongrede .~iJz alanlardan Adalı Avni, Nazmi Nuri, 
Methi Salt ve Cevdet Kerim Beyler 

Cevdet Kerim B. kOrsilde •• 
nın 932 icongresini yaparak on Ü
çüncü yafım bitirmif olduğuna İfa 
ret edilerek, fırkanın aon iki aene 

muı ve geçen büyük kongrede top 
lanıp ba:Janlması takarrür eden 
dileklerin hülasa olarak bir liıteıi 
yapılm19tır. 

Dilekler başar1lmıştır 

Bundan aonra idare heyet rei- zarfındaki faaliyetine dair malu
ai Cevdet Kerm Beyin fırkanın me mat verilmiştir. Raporun bat tarllf 
u.iaine dair olan raponınu oku- larmda Cümhuriyet Halk fırka••· 
maaı iki aaat aürm\iftür. Otuz bü- nın tarihçesi yapılmıı, inkılabımız Cevdet Kerim Bey baıanlmaaı 
yük aahifeden ibaret olan ve baaıl daki büyük rolü cümhuriyetin te- takarriir eden bu dileklerin he
mıt bir kitap halinde kongrede rakki ve tekamülü yolundaki yo- men kafeainin tahakkuk ettifini 
hazır bulunanlara dağıtılan bu ra rulmadan ve yılmadan yapılan me söyledikten ıonra Cümhuriyet 
porda Cümhuriyet Halk Fırkaaı· sainin kısaca hülasalan zikrolun• (Devamı 6 ıncı sahifede) 
............................................................................................... 
Galatasaray mezunları dün 

kongrelerin 1 aktettiler 
Galatasaray mezunları ce

miyeti umumi kongresi dün 
toplanmıttır. Cemiyet yeni te

sis edilmit Vt> Beyoğlunda Lük 
aemburg apartımanında mükel 
lef bir dairede yerlefmiştir. 
Dünkü kongrede idare heyeti 
raporu okunmuştur. Raporda 
;dar~ heyetinin mesaisi hüli.· 

sa, bu meyanda cemiyet ıçın 
sarfedilen gayretler izab edil· 
mİftir. Bu rapor müttefikan 
tasvip ve idare heyetine teıek
kür edilmiştir. Azadan bazıla
rı, cemiyette ara ııra konferans 
lar ve konserler verilmeaini 
teklif etmişlerdir, Bu teklifler 
de idare heyetine havale edil· 
mittir. 

1 Film nasıl 
1 Olacak? 

Bugün Rusyaya dö
nen M. Zarhi senar
yodan bahsediyor 
latiklal harbi ve inkılabımız hak 

kında yapılacak filmin senaryoau· 
nu yazacak olan 
Rus Sovyet Film 
Müeaıiaeleri mü • 
mea.sili M. Zarhi 
bugÜn filmin ae· 
naryoaunu ya7.
mak için Çiçerin 
vapuru ile Odeaa 
ya, oradan da 
Moskovaya .-ide· 
cektir. M. Zarhi 
muharrir Re,at 
Nuri Beyle bera· 
ber Bursa, lzmir 
... Afyonkarahi· 
sara ııiderek ı.. 
tiklal harbinin ce 
reyan ettiği yer· 
]eri görmüt ve ya 
zacafı aenaryo M. ZARHI 
hakkında bazı 
malUınat toplamıtb• Dün Park o· 
telinde kendisini ziyaret ettiğimiz 
M. Zarhi bize yazacafı ıenaryo ve 
çevrilecek film hakkında fU beya
natta bulunmuttur: 

Vermı•I• b. 'b' . . 2-h • . • ~r ve ın ınnın mü· 
~tı olmuşlıırdu, Kongreye iştirak edPnler 

de k evdet .~erim Bey• her hal· tir B - -

- Sevahatimden mak&a.t, m-:m 
lekeli, ;;,sanları gönnek ve yaza~ 
cağ-ımız eser için mevaddı İptidai-

d aza mumesaillen' h • u hesap resmen kaza mü-a · · uzuruıı. mes · ıı · :ı . reıaı bulundu"u he t' be •be• erme verilmit olmakla 
••u aen l'k • 15 ye ın ra r h kik b"" ·· 1 <rok . .e ı mesaısi hakkında tanb • a atte utun s· 
v-rr 'Y•, doğru, dürüıt h ~I fırka mensuplarına ve 

•kıyetli bir hesap ve ~u· d atta b~tün millete verilmiş 
vernııt· 1 emektır. Ve kongrenin ciünkü 

- ye hazırlamaktı. inkılap ve iatik· 
içtimaında raporun kabulü lal mücadelesi muhtel:f noktai na· 
hakkında ittifakı ara ile ve al· zarlara göre pek çok filmler yap· 
kı 1 1 ·ı k 'k' malr imkanını bahıedecek kadar 

~ ar a verı.en arar, ı ı sene- • d' F k t b n ,u d kikada l'k f r . b ki b' zengın ır. a a e a 
ı .. Y_?nıcu il.il ıyetın a ı ır j ıize yapacağımız filmin ~e etkilde 
mukafatıdır. olacağını anlatamam. Elımde çok 

Ahmet ŞUKRU (Devamı 2 inci sahifede) 

1 İsveç sefiri 1 

1 
Bizi İsveçlilere 
Anlabyor 

1 Refikası da Türk 
kadınından bahsetti 

lsveçin Ankara aefiri M. E." 
Boheman bir müddetten beri me· 
zunen Stokholmde bulunmaktadır 
M. Boheman Stokholmde çıkan 

Sahip ,.e Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMU1 

Umum~ Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Nya Dagligt Allehanda gazetesi· E . • 
ne memleketimiz hakkında taya- • ,r!JRııl ıehrinın um11mı manzarası 

nı dikkat beyanatta bulumuştur. E e 1 b k 
M. Boheman beyanatında diyor ki rganı ya DiZ a ır e - Türkiyeyi tammayanlar için, ' 

lsveç ıeflrl ott refikası 
M. oe Mm Boheman 

ğil altın madenidir de. 
Bu madende senelerdir altın 

tiU gibi akıp gidiyor 
Esbak Ergani mutasamfının gazetemiz• 

verdiği ıayam dikkat izahat 
Eabak Ergani Mutau.mfı Mih 

ran Boyaciyan Bey Ergani bakır 
madenlerinin ehemmiyeti ve bun. 
daki altın cevheri baklunda gaze· 
temize tayanı dikka izahat ver· 
ıniştir. 

Bilhaua Erııanide ıu ııibi &ene• 

lerdenberi akıp giden ve milli aer 
vet için, yapılan hesaplar itibarile 
yalmz 1914 tenberi 40 ıııilyon li
ralık kayıp tetkil eden, alım cev• 
heri için kıymetli maliimatı ihtiva 
eden bu izahatı berveçhiati derce 
diyonız: 

- Erııani kelimeıi, eakiYunan ti 
aanmda bakır demektir. Oç bin ae· 
ne kadar evvel Yunanil r tamim· 
dan da bu bakır madeni iıletildi· 
iiinden tehir dahi Erııani ismil" 
yadolunmuttur. Sonra Romalılar 
ve daha sonra Araplar tarafından 

._ on aene zarfmda oradaki İn· da bu bakır madeni ifletilmiştir. 
taat faaliyetini dahilde ve hariçte Bir ara muattal kal......, da Ya· 
yapılan ısl ye tebeddülatı h k vuz Sultan Selim umanlannda ~ 
"'" "~" -·· ·--- füim"ahi!ıım'=-ırırn~iliJr . ....ı..,. 
yapmakta oldulu ıalahattan bah- rek o zamandanberi bunlar mari· (Deuamı 6 ıncı şahıteae 

.. Jtthran boyacıyan Be11 

aedilmi,tir. Bilhassa bu ıalahat en ı ,;.="".:.,;:.,="'========--==----------=-
(Devamı 2 inci sahifede) 1• 

Maarif 
Müdürleri 

SalAhiyetlerinln 
geniıletilmesi 

mevzuu bahistir 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

933 bütçeaile Maarif teıkilatında 
bazı tebeddüller olmaaı melhuz• 
dur. Bu meyanda Maarif müdür
lerinin aalahiyet hudutlannın ...... 
niıletilmeai me•zuu bahiatir. Bu 
gÜn azami 55 lira asli maaf alan 
Maarif müdürlerinin maaılarmrn 
dokaana ibl&i edilmeai n bu ma· 
atların orta tedrisat faalmdan ve
rilmeai de muhtemeldir. Ankara 
ve lzmir gibi mühim merkezlerde 
Maarif müdürlüklerine birer de 
muavin ilave edilecetkir. 

A 

Ali iktısat 
Meclisi 
Perıembeye kadar 
mesaisini bitirecek 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
Ali iktıaat meclisi petJembeye ka 
dar komisyonlar tarafından ha· 
zırlanan raporlann mü2akereaini 
ikmal ederek içtimaına nihayet ve 
recektir. 

---~--~ 
Milli mücadele 

hahraları 
ANKARA, 13 (Telefonla) -

Harita binbaşısı Salahattin Bey 
Milli mücadele hahralarmı canlan 
dıran tablolannı Halkevinde !a
rından itibaren teşhir edecektir. ................ ·······~·· ... ·-·············-

Bir izdivacın 
hikiye•i 

DOrrilşehvar nasıl oe 
kiminle eolf'ndi? Şimdi 
nerede ve ne yapıyor? 

Bugün Milliyet'te 

Lik maçları devam ediyor 

Beşiktaş-Süleymani 
yeye güçlükle 

bir sıfır galip geldi 
İstanbul Spor. Beykoz ile sıfı 

sıfıra berabere kaldı •• 
Fanerbahçede: 

Kasımpaı• 11/ - Vefa ili 
Feneabahce 111 - lıtanbul!ıpor 111 
SIJ/eynıanlye B - Beşiktaş B. 
EyDp / - Allınordu l 
Beşiktaş ı - Sllleymanlye 1 

Tak•imde: 
lstanbul Spor B - Beg!ıoz B 
Topllapı 1 - Kasımpaşa 1 
lıtanbul Spor 1 - Beylıoz I 

DilnkO maçtan bir •nstantene 

Dan Fener aahaaında lik maçları
na devam edildi. 

Bu hafta havanın bozuk olmaaı 
pek fazla seyirci toplamamı4tı. Sa· 

bahleyin batlıyan g<nçleı· şamp 
naaı maçlanndan Vefft ile Kaat 
f8 küçükleri karıılRtlılaı· ve K 

(Devamı 6 ıncı sahif 
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Tarihi tefrika: 71 HARİCİ HABERLER 
93 f elô.ketleri 

• 

• ve lgnatief 
ı ispanyada 
Galeyan 

--·-
Uyuşturucu maddeler 

Süleyman Paşa önde, Murat 
Ef. arkada çıktılar 

Çaldaris ekalliyette 
kaldı ve çekildi 

Cafandaris'in bir temerküz 
kabinesi yapması muhtemel 

Müsademeler, ölen
ler, yaralananlar 

berdevam •• 
MADRfT , 13. A. A. - KadiJu 

civarında Kazaa Niegu köyü janılar 
maaı bir takım miifritlerin girip yer 

lktısat Vekaleti afyon ihracab 
için bir layiha hazırlayor 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Uyuıturucu maddeler bak~ 
kında hükUmetin hazırladığı program esasları dairesinde İkti
sat Yekaleti tarafından ihracatına dair yeni bir kanun liyibuı 
bazrrlaıımaktaclır. 

Dediler. Süleyman Pqa. ya 
da yüzbaşı Necip Beyle ile

yürüdü. Zencilerden biri: 
- Efendim, rovelveriııizi 

ıraksaruz. Efeadi Hazretleri 
yet korkarlar. 

Dedi. Elim uzatarak paşa· 
m rovelverini almak istedi. 

- Geri dur! Batı bozuğa si 
lh teslimi asker namusuna do 
unurl 

Zenci titriyerek geriledi. 
Süleyman Pqa, •İl.bıru 

ıimaşr Necip Beye Yerdi. O· 
ad'an içeriye girdi. 

Lala Süleyman Ağa, kapı-
an gireni görür gönnez: 

- Bu. Süleyman Pqaclır. 
Diye .eUmıladı (1). 
Böylece t.nrlan Süleyman 

a,a, Sultan Muradı askerce 
elamladr: 

- Buyurun, teşrifinize mun 
ızınz. Asker sizi bekliyor! 

Dedi. 
Murat Eftendi, valdesoin 

lini öptü. Süleyman Pataya 
oğnı yürüdü. Elile önden yü· 
mesini iıaret etti. Süleyman 

ata önde. Murat Efendi ar
da, kapıdan çıktılar. Kapı ö-
'nde d:ıran bölük, bemeo ıe

durdu. Süleyıııaıı Patanın 
aeti üzerine Sultan Muradın 

/!r tarafnu asker ihata etti. 
lep birl"kt yürfulüler. Yolda· 

J. karakollar hep oelii.m durduk 
'ırı gibi, dıt kapıdan çıkrlmca 

adaki bölükle Harbiye tale
si de selam verdiler. 
Süleyman Pata da önde gi· 

rken aeğerdip ıelim duran 
keri n batına geçti ve kılıcını 

erek yeni paditahı selamla-

Murat Efendinin dairesinde 
idesi, düşünce İç· de kalmıı· 

• Çıt yoktu: oğlu acaba pa· 
ah olacak mı? Yoksa bütün 

. ın .. lM!A.lw'lı~Vsroir~ı! .. li: 
t ve korku yüreğini iki tara· 
çırpınci'ırıyordu. Lala Süley· 

an Ağa, valdeye teselliler ve 
yordu, Zenciler, diğer hade
e düşünce içindeydiler. 

Sultan Azizin daireainde 
rk~s u kuda idi. Nöbetçi o

n birkaç zenci, veliaht daire
etrafmda aıker kalabalığı 

lnnü lerdi. Fakat akılları d 
ekliklerile beraber mahvedil 

' e benziyen bu hadımlar: 
- Galiba Murat Efendi bir 
nlik ettı. Efendimiz de as • 

r gönd rdi, aldırdı. Ya kat!e 
cek, yahut nefyettirerek a:
ıını verecektir. 

hep ıaraya doğru dönmüşler
di. 

Bunu dütününce Fahri Bey 
itin ba1ka türlü bir tetebbüs e· 
seri olabileceğine akıl erdirdi. 
Fakat pek hiddetli olan Ab· 
dülazh:i uyandırmağa cesaret 
edemedi. 

- Her şey olacağına Yarır. 
Sabah ola, hayır ola. 

Dedi. 
Saray etrafındaki maiyet 

bölükleri ve muhafızlar, daha 
hareketin iptidaaıncla mukave
mettizce Süleyman Pata tabur 
!arma yolvenrıitlerdi. Zabitler 
araaında tek tük muhalefete 
kalkanlar da Süleyman Pata·· 
run maiyetindeki zabitJ.erin ro
velverlerile tebait edilince yel· 
kenleri suya in<lirmi§lerdi. Sü· 
leyman Pa§a bu gibileri ihtiya· 
ten tevkif ettirmişti. 

Kayserili Ahmet Patanın 
emrile zırhlı donanma kuman· 
danı Arif Pata ela deniz tara· 
fmdan sarayı abluka elmİ§ ve 
sandallar ind'ırerek deniz cihe
tioclen bir kaÇlfa meydan ver
memek üzere tedbirler almrttı. 

* * * Süleyman Pa,a yalıdan çı· 
kınca, Seraıker Hüseyin AYDi 
Pata da, sadrazamın yalısına 
gitmiş, Rü§tii Pa,a ile Hayrul· 
lah Efendiyi kendi yalısına ge 
tinrıiıti. Riiştü Pata. yalrıın· 
dan ayrılmadan evvel hareme 
girerek ailesile belillaşmıştı. 
Serasker yalıaından çıkarken 
Hüseyin Avni Pa'a da gene 
böyle davranmıttı. Vükeladan 
yalnız Mitat Pata metanetini 
muhafaza ediyordu. 

Sabaha kartı Sadrazam mü· 
tercim Rüıtü Paşa. Şehislam 
Haaı..n Hayrullah Efendi, Se-
rasker Hüseyin Avni Pata. 
Şurayi Devlet Reisi Mitat Pa· 
ea. n:.n Sun..n Ar,k·..7 R,.:.; 
ze çlklııar unce Sa ıpazan is· 
kelesinc vardılar. Hüseyin Av
ni ve Redif Pağalar buradl\ çı
kacaklardı. Serasker. ıadraza· 
ma teklif etti: 

- Haydi, '•ep b'rlikte sara
ya gidelim. 

Müt~ı;cim Rüştü Pa~a. yap
tıkları ııın büyüklüğü ve kor
kunçluğu önünde titriyordu. 
Bir türlü itbatında bulu mağa 
cesaret edemedi. H:ıtti •eras· 
keri de vazgcçirmcık istedi: 

- Yok. acanım, Hatt'.t. siz 
de gitmeyiniz. Biz hep birlikte 
Seraskerkapuına gidelim. Var 
sın, Redif Pata oğlumuz git· 
sin! 

ATINA, 13. A. A. - Mebuaan milli birlik kabinesi teıJWi teklifin· 1'."kl~ebr~ we ~eb~dileri~-~~:1"fu et· 
___ ,, ti en ır en ucum •~e zaptet 
uı=iıinin içtima.ıncla batvekil M. de bulunmuşt~r. . . . . mitlerdir Jandarma ı.u ..... etinin bu 
Çalılaris ile harbiye, bahri1e ve ela- M T aal.d~ıı, .' '!Wnı d~ , ba•d<etten maluadı bilerin ölümle 
biliye nuırları milletin menfeaUeri- fıı":alann. ııtu:aıwe. ~ fı~ ~- tehdit ettikleri yaralı bir poliı nD 
n;il daha. iyi hi~~.~-Taadile takip n.eaı teıkil edılmeaını teldif eyi.,.... rini kurtarmalı idi. Bu pou. imdat 
e e~ •ıyaaet ~n ~ uzun uza. tir. • kuvveti gelinceye kadar kendiıini 
dıya izahat ~tl~dir. .1 ATINA, 13. A. A. - M. Venı· revolverile müdafaa etmeğe imkin 

M. Çaldans bu munasebctle vaki zelos liberal fırkanın bükGmete kar- bulmuıtur. 
beyanatında millete kartı vazifesini !• takip ettiği müaamaha a.iyuetinde J11ndarmalar bu faciaya aaiıne c.-
yapbğından macliı kendiıini iıkat e devam etmiy~cetin aöylemiıtir. lan evi el boaıbalarile bıbrip ebnit 
d~k olur~ ~nun kendi~ince _hiç- İtçl ye ç!ftçi fır~ ~ tıı... !erdir. Bundan aonra poliı kuYYetla
bı~ ~emmıyeti olam.yacagmı aoyla- rallerin p~ş•, sıra yuruyeceld'!n ...,.. ri hır tepe üzerinde olan bu köye 
mııtir. . ne<'ilmektedir. birçok tara!larclan hücum etmitler, 
. A 1:1NA., 13. A .A. -:-". Çaldaria ka Meb'uaan mecliılnin içtiı-1 bü- bütün evleri ar&Jbrmışlar ye birçok 

hın meb uaan meclmnde. 109 ra- kfunetin iıtifa edip ..-efe karar kômeleri tevkif ebniılerdir. Bu Ta· 
ye kartı, 91 rey almak ıuretile ekal- vermea.i için muvakkaten tatil edil- k'a eınaımela müfritlerden 19 polis 
liyette ~ı~~ıl~!r diitiirülm.iiıtiir. mittir• !erden bir kiti ölmü! ve 6 lcitl' de ya 

Meclıaın ıçtimaı aababa kal"f• aaat nlınnııttir 
6 te nihayet h<tlmuıtur. Romanya hablneıl de.. B~nkil · müfriUerin ufradıldan 

/(im gl'lecek? BOKREŞ, 13. A. A. - Maniıa, ırayiatm daha fazla olıııaaı limn gel.. 
A Ti NA 13 A. A _ M. Zaimb lcabineıi iıtifa elmittir. lıtifa kabul eliği aöylemif, nk'a ve zayiat bak-

iıtitareleri~e b..,ıaın:,tır. ' eclilmi,tir. '!'ada henüz d~ğ~ tahilit alamadı-
M. Venueloı, M. Cafandiriı'in ri- BOKREŞ. 13. A. A. - Yeni b- ıımı beyan etmlftiı'. . 

yaseti altında genİf bir temerküz ka bin...,in M. Naicla tarafından teıkl- MADRIT, 13. A. A. - Sewillede 
binea.i te§kili mümklin olmadıfı tak lini ıiyasi ıııabfeller muhtemel gör- Te :V~•nce'da vaziyet y~id~n tabii 
dircle M Taaldariı'in riyaıetincle bir mckteclir. baUnı almı,tır. Amele lflen baııına 

· gilınqtir. Cadix de bir ıanat mü

Bulgar 
Kabinesinde ---Bir nezaret mesele· 
sinden ihtilaf çıktı 

SOFY A, 13. A. A. - <Balkan ma 
habiri mah•uıumuzdan) M. Muşa· 

Bulgar 
Komünistleri 
Bir meb'us on •ene 

ağır hapse 
mahkum oldu 

noff. yeni Bulgar kabineıini teıkil et SOFY A, 13. A. A. - (Balkan mu 
tiği şrrada çiftçilerden münhal ka- habiri mahıusamuzdan). Muhakeme 
lan maarif ve ziraat nezaretlerini edilen Bulgar komüniıt mebuılar 
nasyonal liberal fırkaaının kabulü- bal..kındaki malıkeme kararlan teb
ne taliken vtlıalelen idareye karar lig edilmiıtir. 
vermiı ve bu kararını naayonal li- Mahkemelerden biri amele meb'u 
berallere bildirmişti. au Kaıtorol'un lıeraatine karar Yer· 

iki nezaretin açıkta brrakılmaaı miştir. 
nasyoruıl libttaller arll$Ulda kabine• Diğer bir mahkeme, yİne ayni cii
ye ı~tinık edip t'tmemek buıuıunda rümden dol,.yi &mtle mebuıu Nau
ikilik vücuda getirmiştir. lofru 10 ıene atır hapae mahküm et 

Bu fırkanın '!'erkez kom!tesi _bir- 1 mi,ıir. Amele m_ebu~ ,ımran duy. 
kaç günden bcrı bu me eleyı muza· duktan aonra meclıs reı11ne ve mah
kere etmekte ve eski kabine uaıın· keme heyetine ağır hakaretlerde bu
dan sabık ticaret nazm Y orgi Pet· 

1 
lunmut ve aalondan jand.armal r va 

roff kabineye ittirak al~bi.nd.e, mec:-j ııtaıile çıkanlmqbr. 
liı ikinci resi Sopoff ıae ı!t.İrak ı... _ _,.,.._ __ 
.. • .. • • .. .,,,, • -·· • &afi • .._. __ _ 
yetinin ellerinden alınan ticaret ve 
adliye nezaretltri yerine ziraat ve yanıyor 
maarif nezarttlcrini kabule kanır ver TOK10, 13 (A.A) _ Alr 
mesi muhtemeldir. 

•-i önünde bir fi,ek patlamı,tır. 
Bir yol bekçiıi yaralanmııtır. 

Ahora gazeteıİrHı bildirildiğine 
göre, Cacli>. eyaleti valiıi Caaaı Nie 
gas bacliaeleri baldunda evvelce öğ
renilen tafıilab teyit etmiştir. Vali 
bu badiıeler esnasında 50 kadar kim 
ıenin ölmü, ve yaratanını, olduğuna 
da aöylemi,ıiT. 

Birkaç müzip çıktıktan bir bina
nın çepheıine bir gün evvel ölen 
bir muhafızın cesedini, zabıta üzeri
ne bir tesir yapmak maksadile bağ
laylp asmızlardır 

Bu ceaet, binaya ka..., rnüıelleab 
kuvveti~ tarafmdıın uıulü dairesin
de yapılan bir hücumdan sonra ora
d11n kaldmlabilmiıtir. 

Mt\DRIT, 13. A. A. - Dahiliye 
na=ı Havaı Ajanıı mümesıiline 
yapbğı beyanatta vaziyetin tamami
le memnuniyeti mucip bir 1-.alde oldu 
iunu ve muhtelif kargaşalık merkez 
terinin birbiri ardı sıra yola getiril
diğini söylemittir 

Nazır, c .... Nieaa• hadiaelerinitıp 
....,him oltn•larma ra!men, alatmctP. 
uğrayan hartkctin ıon bir tezahürü 
oldıı-ğunu ela ilave etmi,ıir . 

Diş tabipleri 
Kongresi Bu takdirde naıyonal liberallerin , nan bir telsize göre bir Rus 

bu iki nezaret için ımclia ikinci rei- vapuru, Okhosk denizinde ka· 
ıi Sopoff ile geçen ıene Bulgar he- zaya uğramıştır. Halihazırda 
yctile Ankarııya gelen mcbuılardan geminin yanmakta olduğu söy Dün Halkevinde 
Panayoto'ru namzet göatereceii !eniyor. ı•k k 
aöylenmtkteclir. sene 1 ongre 

• Sofyada kırk gün halinde toplandılar 
ır ey bayram lstanbul diş tabipleri dün 

T hh••t Halkevinde senelik kongreleri· 
88 U SOFY A. 13 {AA.) - Bu ni yapmıtlardır, Kongre riya· 

E • J aebah kraliçenin bir kız evladı ıetine Feyzullah Rasim. katip-tm eml Ş er dünyaya gelmittir. Bu h:.dise liklere de Cemil Niyazi ve Ni-
-• büyük bir meserret uyandır bat iffet Beyler aeçildikten 

Laval Am rikada mıştır._ Me~te~ler ve dükkan- sonra müzalrerata batlanılmıı, 

Bu lt.yiharun ibtiYa edeceği hükümlere göre afyon ihracah 
teaiı olunacak, bir devlet inhisar idaresi tarafmdan yapılacak· 
trr, Yıugoalavya ile imzalannuı bulunan afyon mukavelesi de~ 
Millet Meclisince tasdik edildikten sonra mer'iyete girecektir. J 

lktısat kon/ er ansı için hazırlık 
ANKARA, 12 (A.A.) - Dünya iktısat konferansı için b..

zrrlrklarda bulunmak üzere iktııat, ziraat ve maliye vekii.letle
rindeo ikiter mütebaasııın if tirakile tetekkül eden komiayon 
bugiln hariciye vekili Tevfik Rüıtü Beyin riyasetiocle Harici· 
ye Yekaletiocle içtimalanna bqlamı,tır. 

Romen - Yugoslavya komisyonu 
BELCRAT, 13 <A.A.) - Hariciye Nazın Yiçiç, dün~ 

tam Romanya - YugoelaYya muhtelit komisyonunu:ı içti· 
mamı açmııtu". Komisyon iki memleket arasında idari iktr· 
ıadi Ye muyuaJaya ait bazı nıeselelerin halli ile meşgul olacaktır. 

Bir mesele daha mı? 
ROMA, 13 (A.A.) - Popolo di Roma gazetesine Zaradarr 

bildirildiğine göre. Yugoslavyanın Perazserav köyünde bulır 
nan Venedik aralanı tahrip edilmiştir. 

işçilerin bir takriri 
CENEVRE, 13 (A.A.) - Bir itçi grupu, 40 aaatlik çalıı· 

ma haftası konferansma, it saatlerile beraber ücretlerin de ten· 
zil edilmesi hususuna muhalefet eden bir takrir tevdi etmiştir. 

• 
lsveç Sefiri 

(B'lfı 1 inci •ahileıle) 
İyi oemereler vermek ıurctile bin

Film 
Nasıl olacak 

niıbe az bir zaman zarfında yapıl (Ba. 1 ı inci Eahiled•} 
mıflır. Türkiyede tam bir aaayİf ve mütenevvi mevzular ve bunla· 
hüküm sürüyor. Emniyı>t teşkilatı r&. nazaran yap1lacak film için 
ömek ittihaz edilecek bir halde- ı· 1 1 d An d' G · · d' I' • b' P an ve asaYVUr arım var ır. • 

ır. azı, şım ı, ısa?m ~enı lf' CAk timdi bunlardan birini tercih 
•urette ıAlah ve taafıyeaılC9 meı- . • • - • 
guldür. Yazı lisanı, ao<Tlıırdan be- edecek \'azıyetıe değılım. Turkıyc> 
. k ı· 1 ·ı d de bulunduğum kıaa zaman zar 

n Arap ve Ace.m e 1'!:' .. e_n e . 0 fında edin iğim m hinıat ile ii-
ludur. ~B'lnlar lısanı mu4kulle1tır- 1.,.,,.,,,.,.1 bir tıım h J ,,__ 
lfifı gıuı ıaanaa ıo.ç-.,..u. ............ ,.... r . • azrr a,.~~-
aari •eraite uyacak kader kullanı' [ ıddıası da h'."az kıaa dütüncelil;k 
lı değildir. lıte Gazi, lisanı ağır- 0!~r: ve hen!"' ba işi baait düfiln 
la,hran hu unsurları, lisandan u- ~u.~ıme. d ... ı_al..ı eder. Burada bu 
zaklaıtırarak yerlerine 11 rık ve ta 'f ıçın ~ır ıkı ay değil, hatti bir Si! 

bii konutnıa liııanma yakİ,.,an bir ~e ı.etkrkatta bulunmak lazım ge
yazı liııanı yapmak- iotiyo~. Türki. lırdı. Bunlara ~."ii'."e" bu filmin ae 
yenin maliyeıi tedbirli ve alcılane ?aryos~.nu, Turkıyede bulundu· 
bir •urelte tutulmuş ol n m.,tıi bir gum ~udd:'tçe, ba~a ~ürk ri~al, 
siyaset aa)1eıinde çok sağlamdır. Vf! aan. atk~r ~ .. edıplerı tarafın 
Yeni Türkivcnin h""men Je ha.tici dan gosterılmı, olan yardım'ar 11e 
borca yok gibidir" kol.aylık!a~.? b~ndan aonra .;" gÖ$ 

1 flrklyede hndınlı(/ın terılme1ı~ı umıt ederek, iki üç af 
zarfında ıkmnl edeoceğimi ümit e-

lnh/şafı d~rim ... '!'ürk~yf!den ayrılırken 
Diter taraftan Madam Mar~a. T.urk hu!cumetıne ve temas etti· 

ret Bohemaa da ayni gazel yeTür ğım zevata, bana gösterdi leri yar 
kiyede kadınlığın inlqafı hakkın- dun.dan ~'.'l~yı te,ckkür ebneği bir' 
da mühim bazı beyanatta bulun- vazıfe bılınm. 
muftur. Madam Boheman'ln beya . - ~a,pacağınız filmin karaktr 

Z nnına dÜtmü,ler, böyle 
fedakarlığı alallanoa getir 

m;şlerdi. 

Nöbetçi bulunan rkmc:i ma
i nc:i F hri Bey, bir aralık 
lıköşkten bakarak saray et 
da asker görmüştü. llk 

mi ede· 

Dedi. Böylelikle işi Redif 
ve Süleyman Patala kendi 
başlanndan kurdukları bir ted· 
bir gibi göatermek. vükelanın 
methali yokmu• gibi davrana· 
bilmek kapısını açacaktı. Hüse 
yin Avni Pafl\: , 

- Artık a)'tp olur. 

ik ? lar tatıl edılmıı ve toplar a· evvela sabık ida.-e heyeti ra· 
en ne görü müttü tılarak şenlik yapılmağa bat· poru okunmuıtur. Cemiyetiu 
VASINGTON, 13. A. A. - M lanmaıştır, bir senelik mesaisi izah d'ld'· 

J:!oov~in i~madma mazhar ol~uğu Bu münasebetle Sofyada 1 ği esnada Ankaraya gid!ı ıh;_ 
aoylerulen b ... zat, M. Hoover'ın M. 40 gün bayram yapılacaktır f · • d 
Laval'in ziyareti eınaaında harp • j ye ın ~esaıaın en ve yapılan 
borçlarına müteallik hi.bir teahhüt Ba maktan kurtuldu ~ebbu~a!ın muvafakıyetle ne 
alhna ı:-irmemit olduğunu, bilakiı tıcelendığınden de bahsedilmit 
M. I;a~lin Almanyanm ~rat borç BIZERT~. lŞ (A.A.) - ve bu mesaiden dolayı gerek 

natmı aynen dercediyoruz: rı nedır · 
- Türkiyede kadınlık çok inici - Bu film, ne mücad .. te ve in• 

faf etmiştir. Türk kadınının, mo- kılap tı:.rihidir, ne de bunun ıhti· 
dem bir kadm olması da p.yanı va ettiği vekayii tekrar eden bir 
hayret bir weydir. Türk kadını yal f'.lmdir. Bu film, Is iklal harbi i· 
nız peçesini atank haremi tcrket çınde. Ya§am!': ızlırap ç<'lmıi• o
meğe kalkınaırut, Avrupa ka- lan hırkaç kı,ınin tıtrihidir. Hatti 
dınlan gibi, vesayetten kurtula· ~unlar latiklal harbi harekiıtmııt 
rak tahsil ve terbiye görmüştür. lıderleri de değildir, Bunlann tA• 
Türk kadmııım divanlar üzerinde ri.bini filmde görenler istiklal bar 
oturup reçel ve tatlı yediği giinler bıni de görmüş ve öğreıuni, ol"· 
artık geçmiştir. Onun yerine mu• caldardır. İki Üç ay aonra, "lruıf' 
eize kabilinden olarak kimilen yoyu • ik_mal ettiğim :ı:aman, fa yel 
değitmit terakkiye ve tahıile let- meaaunıze devam ebnf!k İm!tanı 
ne ve müteşebbis bir kadın kaim hasıl oluna, tekrar bu gilul meD' 
olmuttur. Türk kadının yalnız ha lekele gelip çalı~maktan büyiilı: 

- Zahir softalar vakur gi
bir hareket var. Sarayı mu· 
~za İçin asker gönder\lmiş 
Cak. 

ına düttü. Fakat dikkat 
nce böyle olamıyacajfınr an· 
• Harice kartı sarayı mu
zaya gelen askerin yüzü 
ya değil, sokağa dönük ol· 
lazımdı. Halbuki asker 

1) Murat Elendinin oila So
iıldin Elendi, bir aralılı HarlH 
ncktebine talebe ya:ıulınlmıf
;ala Süleyman Aia, bu müna
•tle bir iki drla melıteb" gel
I Süleyman PQfU ile 1Iôrüımüı· 

üleyman Pcıfanın ''hQıi inkı .. 
Ümile neıredilen hahratında 

1 Süleyman Ajanın lıenduine 
nıli Hturetlf!rİnin muraılı 

;dumlarına bilainUrıa ôlıtiJı 
.. misillu muamele olan· 
:llır. Selam ettiler: •İ:ıul"n bu
f'!_ep ediyorlar." ılemif, Süle,.. 
Pasa da "pelı münasip. Emir 

ba ününe. Lakin ıehzade cin 
tarı ara8tnda baz.ı terbiyeai:ıı; 0 • I 
rar görülüyor. Taluile zarar 
•"k iilıaatta bulunmamaları 
onlr.-ra ıla tembih edilmesi ta·. 

1 . .. 
" r. c .. oabını oennİf.,., Lala 
rman Aliaılan "bövle müna

ı .. iz: hallerde buıu.;anlan tart 
'ide d~ mczetnsunuz'" di,. 
~ele önnüı alılu!funu fıikti· 

lılmc-ktedir. 

Diye cevap verdi. Redif Pa
ta ile beraber iskelP.yc çıktı. 

Rüştü ve Mitat Paşalarla 
Hayrullah Efendi de Bahçeka· 
pısına, oradan da Serasl<erka· 
pısma gitiler. 

lacı ıçın Almanyaya.verı!mı! .• olan Batmak teblıkesıne maruz ol· cemiyete, gerek heyet azasına 
nıoratoryomun temdit ~lmf'IJ lazım dug·u dün bildirilen ve imdad. t-ekkür olunmu tur 
gelmokte bulunduğu mutııleaımı ıer .. 1 O · • 1 -~ t • 
detmit bulunduğunu beyan ebnittir. na yetışı en uınouas~~ adlı . Kongrede mesleğe ait muh 

Ayni zata göre M. Hoover , M. Yı ni\n vapuru saat 16.25 te telif meseleler müzakere ve 
L~. ıl°e tediye kabiliyeti ~sıııma iıti Bizerte limarurıa girmi,tir, kararlara raptedildikten sonra 
naden ve her borçlu devletle aynca 40 t J yeni idare heyeti intihabı ya· 

Serasker, Redif Pa~a ile bir 
likte Salıpazarından bir araba· 
y~ binerek Dolmab hçeye gel· 
dıler. Saat sabahm dokuzu idi. 
Hesaplarınca Süleyman Pata 
o saatte askerle sarayı sarmıt 
olacaktı. 

görüşülmek "'rtile borçlar meıelcıi- saa ça ışma pılmıştır tdar h 1 t' K" 
nin yeniden t•tkik edilebileecğini k ferans E t R'fe Se e .ıne a· a< .,!emiştir. CD l zım . sa • ı at arım, Suat 

Ayni zat, M. Hoo,.er'in. ~talyan ve CENEVRE, 13 (A.A.) _ 40 ı İsmaıl, Rıza, Kemal; Şevke.t; 
Fransrz borçlarının t~kısına mua- aaat çal •m konferansı me . . Orhan, Osmao Burhanettın 

b 1 d • f icat 1 'it 1
' a aaısıne B l "f · ı·kl d nz . u un ugunu. ve a ngı. ere, devam etmiı,ir. Alman ve lapan- ey er, mu ettıt l ere e Zi-

~ı•t.•n, Yurıan,.tan, Mac"1'1ıtan yol işçilerinin murabbaıları M I ya Cemal Te Halil tlyu 8 • 
:;' ;!'!i:'1~~=~nv:~~:?1n bor:_çl~n Splirdt ;ı,. M. Cow:y bir silah v~ ler intihap edilmişlerdir. ey 
m!ştir gunu aoy e-: tadil yapılma•• lchıncle beyanatta intihabı müteakıp Kakım 

(Devamı var) Fazla olardı. M. Hoover M. La- bulunmu•lardır. Ro~en patronla- Eaat Bey ittifakla in-......... ,. . . .. aebet'ı' 1 n murahhası M. Mıc"a huna zıt 'h ed'I . 
Talın zıya' eti. mu na . . ı ~ '.'lu~. bi bir noktai nazar müd1tfaa etmlıt- tı .. ap • ı m~~lf c imasından_ 

Hu··srev Bey ten ,.,ı .... ,h .. ~~.mdah.ki •1m~ıki ~una tir. lıviçre hükümeti murahbaaı muteeasıren ııtifa etmek iste
kaşalar do ayısı e. ıç te muleessır ol M. Revggli, Çek patronları mu- mif, fakat heyeti umumiye bu 

__ manıakta \"e bu yuzden canı sıkılma- rahb~sı 1 Nauck ve Japo h"k" • ff kah 1 · · B 

A d b mal<tadır. Zira, Franııanm tS Kinu- meti mu~ahhaoı M Yosbik:'d u u 16 1 ayı u etmemıştır. un 
vrupa 8 İr üy- k nuevvel taksitini t"'!iye ~emek ıu ni noktai nazarı i;ah ebn. ıe':..Jr: dan. ~onra azad~n l;emi Bey 

f ·r .x.. 1 retile S<·nelerden beri Amerikaya icar t• " · yem ıdare heyetıne bır takrir 
p er .... e • ınıyor fi göstermek zahmetini ihtiyar etmİf M. Lut her ın bir Yererek bazı adamların aslı ol· 

Hüsrev Beyin oldu~ "A,,.,.~a ~d,.tini~ bozmut tk madığı halde kendilerine dit 
Avrupadaki olduııu kanaatindedir nu . u t b'b' .. .. k 1 • de 

----·--- a ı ı susu verere ev erm 

Husrev Bev 

büyük elçilik- D ' J BERLIN 13 (A.A.) - Volff gizlice dİ§ tedavisi yaptıkları· 
!erden birine es~au ya ge en Ajansından: Rayiıbank müdürü nı mevzuubabsetmit ve bunla-

- Ç h tf M. Lutber, Breslau'da bir nutuk ,. .. . d maklediceği ve ın eye . t .... k d . t' ki· rm men ı uçn ıcap e en teteb-
rab ıra euerf! emıt ır . • b'· t I . . . 

. rana da DESSAU, 13 (A.A.) _ . Mi~i .~biyo~, bir_ me~ele de usa .ın .Yapı msaını ıstemıtt~r. 
Vıyana elçi· W lff A. dan· ç· . ğıl, butun ıkbaadı ve aıyası haya. Takrır ı.:ap eden muamelenın 
niz Hamci'i 0 Janım · ın tı~r~t tm ıartı lazimi addetmeğe yeni- yapılması için heyete havale 0 
~ . rf naz~ı M. Kun.g •. yanı~a Çınm ı den alı m lıyız. Mumaileyh. bun- lıınmuştur, luıngre münasebeti 
e~n le ıan 1 Berlın orta elçısı ve bırçok Çin- dan ~"nra Almanyanın 1930 aene le Gazi Hazretlerine ve sa' 
ayın olunaca- li mütehaıaıs bulundug"u halde si ortalarmdan beri ya.,i ecnebi h"kumA et · 1. t . t 'ır 

h be 1 k 1 · d bo u rıca me azıma te • ı a r ve- ı Dessau'ya gelmi Yunkers meme et ere en zıya ,. rçlu ol I . • 
!l--'-ted'ır ta ya fab 'k 1 §, 1 duğu bir zamanda 7 milvar ravl• graf a, çekılmesı kararlattırı-
~"" · I Y re rı a arını gezmis· . · -r ı k '- 'h 'l . marktan fazla lf!dıyatta bulımmaJ ara ... ongreye nı ayet verı • 

tır, olduğunu oöylemittir. mi~tir, 

. • bir .:evk bissedcce"im." yab değil, harıcı görünüıü de de " 
iitmi,tir. Eaki ,işman kadın yeri 
ne timdi ince ve zarif sportmen 
bir kadın vardır. Türk kadını spo 
ru çok seviyor. Türkiyede kadını. 
fın inkifıtfma hi>:met eden memle 
ketin modem mekteplf!ridir. Yek· 
diğerini müteakıp açılan mektep.. 
ler Avrupa derecesinde mükem
meldir. Bu mekteplerde nazari 
derslerden maada, ev kadınlığı, re 
sim, diki, gibi ameli deraler de göa 
terilmeketdir. Mekteplerde laveç 
usulü terbiyeibedeniye harekatı 
ıröıteriliyor. iki genç Türk kızı la 
veçte terbyeibedeniye tahsil etmit 
tir. Azçok asri bir şehir olan Anka 
radan çok memnunum. Şehrin ya-
ni mahalleleri, Stokholm'ün mı.
dem IDAhallelerine benzyor. Ora-
da en ziyade nazarı dikkati celbe 
den feY tahiatin güzel renkleridir 
Orada bizde her zaman bulunmı: 
yan bir 1CY •ar: Bol ziya ve gü. 
Def. 

Ankara kıtm bir kür yeridir . 
29 T eşrinieVYelde, Türkiyede cüm 
huriyet ili.nmın yıldönümü müna
aebetile Gazinin verdiği ziyafetin 
h8tıaraıını hiç bir 2!antan unuta· 
mıyorftlhm. O, Türkiyede bulunan 
ecnchilcrin iılinthatİni tMnİn •çin 
f4hsan he,..evi yapmakt1tdır. Rü
tün Türk mili tinin, gösterdiği mi 
aafirperverlik aayeainde rcnebiler 
ivi bir bayat geçirmektedirler." 

Fethi. Bey 
An karadan 

dün 
geldi 

Dün Ankaradan gelen bir tıa· 
herde sabık "Serbest Cümburiy,.C 
Fırka11" lideri Fethi Beyin tf!kaiİ' 
d! ~vked~l~ek olan Vatingtoı>. 
buyuk elçımız Muhtar Beyin yefl 
ne V ~ington büyük elçiliğine ti' 
yİn edileceği bildiriliyordu Dün lı" 
meseleyi tekrar Fethi Beyden ıal 
duk. Fethi Bey bu haberin doitt"' 
olmadığı ce•abını vennittir. 

lngiliz menfaetine 
dokunulma•ın 

TOKIO. 13 <A.A.) - s-· 
liıhiyettar bir menbadan h~ 
alındığına göre, lngiltere111IJ 
T okio sefiri hükumetinden .J' 
dığı talimat mucbince dün bl' 
riciyc ı ıı.zırını ziyaret etlllİf' 
Çinin ıimalinde l1üküm ııüte11 

vaziyetten dolayı lngiliz nıtJll" 
faatlerini tehdit eden tehi~'° 
ye nazınn dikatini celbetJlll( 
tir. .i' 

Sefirle nazır samimi sıır<"' 
te görü~müşlerdir. 
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Bozuk Terkos saatlerini Belediye değiştirecek mi?1-t. rpari 

Ekono111I 

İzmirde incir, üzüm 
vaziyeti ne halde? 

•••••••• 
Mevsim iptidasındanberi ve son 
hafta içinde görülen muamele 

lzmir Ticaret ocluı iatatiıtiklerine 
.........,. mevıim iptida11ncluı 7-1-
1933 tarihine lıadar lzmir Bonum
da 44,841,968 kilo üzüm aatdmııtır. 
Son hafta zarfmcla lmıir bcınallllda 
----· .. .._,,___..... 6atleri 
.......uKıe ııoren --
9ucharı 

ı-7/1/1933 

No. ()ldaıJı • Knnat 

5 13 -ıs 
6 14 -17,S 
7 17 -18 
8 17,5 -18,B 
• 17,75- 19 

10 19 -22,5 
11 23 -24,S 

Mevıim lptidaımdan 7-1-1933 ta
rihine kari. lzmlr Bol'llllmda 14, 
&27.846 kilo incir utılmıttır• Son 
hafta zarfında lzmir bortuıncla 

muamele ııöraı incirlerin fiab ıu
dur: 

1·7/1/1933 

Nev'i Okka.aı • Karut 

Süzme - - -
Elleme 11 - 11,S 
Paçal 9 
Natürel - - -
Harda ı; - 5,25 

Almanyamn 
istikrazı 

BERLIN, 13. A. A. - Volff ajan 
•ından: Almanyanm ecnebi memle-
1.etıerde yaphğı iıtrilmızlar tahville
rinin kıymetinde ııörülen .,.., bilhaau 
n .. weı iıtikrm: tabvillenne itibari kıy 
"1ctinin fevkinde fJat tayin edilmesi 
llıanyaoın mAli itilıarma ait n.ziye
lin kunetlendiğini n Alman hakkın 
..,,.ctile tezahür eden yüluelif Al
~ i · dm artbğnu ıöıt~ 

Bir fen 
kurbanı 

llükG.metin ıefkatinl 
esirgemiyeceği bir 

"•dise karşısındayız 
~lekette on loet sene rontııen r------ itlerile uğrııfmıJ, 

ıon defa Enurum-
da rontııen müte
buaıalıiı ya,-ıt o 
lan NecmedcDa B. 
de fen kurbıııı..... .,,.._ 
ımzdan biridir. 
Rontııeııin tahrİ· 
babnı h...kea bilir. 
N ecmedclin B. de 
ahiren bumunda i 
nz olan bir tümö
rün tedami için, 
biikümetin yardı

mı ile mezumyet 
alarak Viyanaya 

1), t>ı gihniıti. Oradaki 
· Ccrıı ~din muayenesinde bur-

P.fu~ B. nunda kamer ol-
lıayL t' d duğu anlaıılınışbr. 

1 BORSA 1 

(lı Bankaamclaa .ı._ emeldir) 

12 Klnunusanl 1933 
Akı.,. Fiatı.... 

f rtllrrular T a.la'rilAt 
ın da•w vı.ı/4 
'"t d.Jollan l,61 ltletırlt 

D. l11Y•••1dı eı,- Tra•uJ 
Cl•rtllır ı,n TIHI 
lıJdl ..uı r.- llr•u• ıa, ı o 
llırd•• '·" .badoı. ı o,ı.o 
T. 11hrl11 f,n • m 41,ao 
laalr B•l•dl11 .Mla•U 0,51 
lıtltrm 

ESHAM 
it Bı. l'I .. • ıo •• 
• "Ha•lllı 10,11 
.... Mlc:ulı 111,-

Anadolı H ,U 
Reji 4,11 
(lr. blJrlJ• 11,-
Trıaıl'•J 40,IO 
t·•••t•fıorta ıı,-

ÇEK 

Pırll 11,(6 
Loıdrı 71~. 
N9york 47,Jt, 
MUaıo t,19,1 
Brüıtl 1,19,!4 
AllH 17,ll,,-
Clııura 1,44,61 
lolyı U,14,-
J.ııılHtr ... l,lf,11 

Boaoad 
Tırtot 
Çlaııııo A.. 
Oa7oa dıy. 
fart dır. 
!alya 
farka
Ttl..ıoe 

14,10 
11,10 
10,40 

14,71 
ı.rı 

l,IO 
l,,VI 

14,-

Ti.ARI 
Prıf 
Yly ... 
Mıdrlt 
Bc:rUı 

Y"'fOYI 
Peıtı 

ll~krtf 
Bılcraı 
Moıkot'a 

11,11,r 

•,Ot,-
1,1'5,I 
ı,ıı,ıe 

4.19,-
1,17,U 

rt,16,-
14.67,-
10,96,-

ICUKUT (!abe) 
lurut ~Druf 

10 f·Fr11111 17U,- 1 1111 .. 4•, -;;:= 
1 lıttrlı• rıı,- 1 putta ır.-

1 4oı.t tll,1/1 ı •art 
1( llrcı llt.
u 1. l!tlçlta 117,

IG 411~al 11.-
10 1. lnlçro Hu,-

ı ~eloti 

1 pCI(I 

IO ley 
• 41-. 

I0,-
14,
ıa.-
11,-
11.-

1 Ç<BOY09 
tt lnı !O, - 1 Altıı t,tı 
1 !lort• 11, - ı Mıcldlyt u,-
1( hı Çtk 111,- ı Bı•hot 1,19,-

ll••rlft•. 

Yeni 
Mektepler 

Bütçeye konacak 
tahsisat 

kararlaıtınldı 
Şehir meclisi daimi encüme 

ni Muhiddin Beyin riyaaetiır 
de toplıırunıt, içtimada maarif 
müdürü Haydar Bey de bulun 
muıtur, içtimada idarei busu
aiyenin 933 senesinde İnf a ede 
ceği yeni mektepler hakkında 
müzakere cereyan etmit ve bu 
maksatla bütçeye konulacak 
tahıisabn mikdan da kararlaı 
tınlmıtlır. 

Bundan sonra belediye fev
kal:ıde masraf bütçesinin müza 
keresine baılamnııtır. Bütçe 
bir kaç güne kadar ikmal edi
lerek matbaaya verilecektir. 
Bütçenin ıubatın birinci güıı:ü 

açılacak olan tehir meclisine 
verilmesi dü§ünülüyor, 

bir ""bıı;, 0~tor fİmcli burnunu 
mil "'.udd ,.V~'Yettir. Halbuki daha 
Yor~ •ad.; ar· 'Y&nada ı.aJarak tema• 
tı b' u: 1'.ı.at'Y•t etmesi !&zan ııeli-

1111i' • tııezu · • ah • 
)lef ı 1 ·~;,, nıyeti ve t SlA• Edirne Lı"sesl •n.ıe ı..iı avdet ebnek mecburi-
~lerce ~ "';. tır. Memleketimizde J 
ı..';:"'~din 8 '•.r verildikten sonra, mezun an 
I" "'rin t·L tıbi fen adıunlanmın Ed' 1. • d 
ıırı.. IJıİ)f • -nl'İlıine t '·ed· _ _._ ıme ısesın en mezun o-

ııı·· •tın; er. •v~--. 1 1 b ld D lfü d · .u••ii ~ bn ı...d111ınaslığına ve I up atan u a arü .. nun a 
'çındj ı. · "• •na h. - 0 ··1cs • ce t r ~•. bu ,_ •ç orgmaz. nun 1 ve yu ek mekteplerde okuyan 

•cl;a • '"Yınetli dokt . . rrıeı;,, Yııini tem· ed .~n_ •Y!·; gençler arasında cemiyet tq· 
'ef1..ıt• •n eceiıru buku· ı . • 

ındcn beldeyoruz. ., kil etmek üzere dün Halkevın-
de bir içtima yapmışlar ve e-

Vatanda r aas itibarile cemiyet teıkiline 
Ş k ve bu hususta bir nizamname 
le:ı er bııyramı hedfge- yapmaya karar venni§lerdir, 

n, memlekellmi:ılrı 
Parn ırıı dııarıu• •kıt- Erzurum Lisesi 
111nmaıı. mezunları 

"11/lt lklı11at '1e Erzunı ı· · d fa 1 m 11esın en mezun 
~nrru( CPmlqett 0 up Iatanbulda Darülfünunda 

ı ~e Yükaek mekteplerde tahsil· 
' ~ bulunan gençler aralarında 

Zekat ve sadaka. bır cemiyet yapmaya ve nizam 
fıtrınızı Ta 1 n8:18e hazırlamaya karar ver-ce • . yyare mışlerdi, 
tnıyetıne veriniz Gençler nizamnıımelerini 

b~zı~l~mıılar, dün l:ongreleri
nın ıkinci celsesini yaparak ni-

Terkos 
Saatleri 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Büyükçekmece'de bir gece ••• 
Bozuk olanların teb

dili düıünülüyor 
Belediye fen heyeti müdiiri: Bür

haneddin, nafia komileri mühendis 
Mustafa Arif, ~ebi-r mecliti iizeım
clan Hacı Adil 't'e Tahir Kevkep Bey 
!erden mürekkep Terkos murabba 
heyeti nzifeye baılamııbr. Heyet, 
müeııe.enin idareıiıll tenzim etmek
tedir . 

Dumanlı sahillerin karşısında - Asfalt bitti! -
Samimi bir topluluk •• _ Rady.oda lstanbulun 
sesini dinleyen köylülerin hayranlığı ••• Davul 

zurna ile bizi nasıl teşyi ettiler? 

Halk ötedenberi terkos ıu saatle
rinin bozukluğundan, ııünün muay· 
yen saatlerinde tehrin muhtelif ıemt 
!erinde ıu cereyanının kesilmesin
den şilı:iyct edip durmaktadır. Mu· 
rakahe heyeti, halkın terkoı saatle
rinden olan ıikayetlerini ortadan 
kaldırmak için bozuk saatleri tedri
cen değiıtirecektir. 

Bundan h14ka lıtanbulun bazı 
semtlerinde ııeceleri saat sekiz bu
çuıiıt bazı yerlerinde saat on bire ka 
dar, bazı yerlerinde de haftada bir 
lıaç gün su verilmektedir. Muraka
be heyeti bu niıbetsizliği de ortadan 
hldmnak iıtiyor. Yapılacak bir 
programla her yere aym saatte ıu 
verilmesinin ve ayni saatte ıu kesil
mesinin temini dütünülüyor. 

Osküdara vapur üc
retleri indiriliyor 
Belediye, Oıküclar-Köprü n.pur 

ücretleri.Un indin1mesi için Şirket-
bayriye nezdinde tetebbüaatta bulun 
muıtur. F akııt fİrlr:et, bu aeueki vari 
dalı gec;en senelere nazaran daha 
yüksek ohnııdıf1ııclan belediyenin bu 
müracaatini i...E edemiyeccktir. Şir
ketihayriyenin bu seneki açığınm 

yüz bin liraya balii ohıcafı tahmin 
ediliyor, 

Şirketilıayriyenin ;ıarar ebnesi ve 
Boğaziçinin rağbetten dü...-i bele
diyenin ehemmiyetle nazarı dikkati· 
ni celbehniıtir. Belediye bu aaıe bu 
meıele ile yakından alakadar olacak
tır. 

Kooperatif 
Lokantası 

Belediye kooperatifinin açacatı lo 
bnta hazırlanmaktadır. Kooperatif 
bayram münasebt.tile ortaklarına u
cuz 1'e taksitle elbise ve ayakkapı 
temini için de bazı müea-..lerle an
latmıfbr. -------
Kral Feysal'ın 
Emlaki 

Vera•et vergisi alın
mak lazım geliyor 

Küçükçekmec:e yolundayız. 
Her tahta11 ayn ses veren gü· 
rültüiü bir otobüs içinde Ça· 
talca müıtabkem mevki ku· 
mandam Fuat Pata Hazretle
rile koııutuyoruz. Ben, bir ara· 
lık. önümüze parça parça seri· 
len Çekmecenin dunıanlı ıahil 
!erini göstererek: 

- Patam, nasıl JJtanzara? 
Diyecek oldum. 
Fuat Pata Hazretleri gü

lüm-1i: 
- Yilzbatılığım buralarda 

geçtL Her tarafını karıt kant 
bilirim, ve severim de ... Fakat 
benim en boıuma giden yer, 
)kğaziçidir!.. Meseli Rumeli 
Kavağında o hava nedir efen· 
dim ..• Gecede iki saat uyku u· 
JU•Mltz demir gibi kalkanınız. 

Asfalt üzerinde rüzgar bı
zile gidiyoruz. 

Pqa Hazretleri devam etti: 
- Boğaziçinin yerlisi sayı· 

lırız biraz... Evvelce yaz, kıt 
Kavakta otururduk. Bence, ne 
Adalar, ne Y eşilköy ne de E· 
renkôy ..• Boğazı dünyaya de
ğitmmı. 

Muhterem kumandanın yük 
aek tevazuundan cesaret ala· 
rak ıorduk: 

- Bu akşam Büyilkçelane
cede kime miaafir olacağız Pa· 
ıam? 

Gülerek cevap verdi: 
- Şimdilik ben de sizden 

fazla bir fey bilmiyorum .. çağ· 
nldık, gidiyoruz! . 

Söz, döne dolat• bizi davet 
eden Büyükçekmece nahiye 
müdürü Kenan Fevzi Beyde ka 
rar kıldı. 

Fuat Pata• diyorlar ki: 
- Mutlaka bir ıürpriz ha· 

ZJJlamııtır bize ••• 
Sonra hep beraber diifünü· 

yoruz: 
- Acaba köye elektrik mi 

1ıetirildi? 
- Yoksa balo filln mı ve

recek? 
Balo sözü, genç bir arkada· 

tı beyecaaa diltürdü: 
- Aman aus ••• ben bu açık 

renk elbiseyle nur) giderim ba 
loya ... 

- Belki balo değildir ca· 
Irak Kralı Feyaal H:ıı. nin Ya_. 

niatanda n memleketimizde mlilıim 
mikdara balii olan -ıiki .......ıır. 
Kral H:ıı. nin umumi w:IDll Aziz mm.,, 
Mahmut Bey ııeçenlttde Yanania- Ni.hayet otobütteki Bilyilk-
lana ıritmit. Feyaal, H:ıı. nin ondald çelmıec:elilere damıtık: 
emlilône mukabil Yıuwı biikümetin - Ne var, bu aktam köyde? 
den 15 milyon drahmi almqbr. A· Omuzlarını kaldırarak biri• 
ziz Mahmut Be,. Kral H:ıı. nin telı- blrlenn' e L - 1--,tılar: 
rimizdelô emlilônin taafiyeai için de .,_, 
Defterdarlıfa müracaat ebnittir. - Vallahi. biz bilmeyiz oe 
Tetkik netic:eoinde bu -lilrin Kral var! .. 
Hz. ne pederi Şerif Hüıeyinden in- itin içinden çıkabilene qk
tilcal eıtiii, bu sebeple veraset ..... olıun. •. anlqılan Nahiye Mi!· 
ıriıi verilıneıi lhmı ııeldiii anlaııl- dürü Bey, yapacağı ifi kimlO" 
mıtbr. Vergi mikdan 20 bi.n .Iira:ı:i ye haber veruıeuıişti. 
bulmaktadır. Euaen bu emlikin dı· • ·· 1 hm' l 
- .......:ı · d il eli"' • · bir Bız boy e ta ın er yapar ger v~ 5 .. erı e ver me 5 .. ıçın .. . and .. .. 
kısmı evnlce haczedilıniıtir.,Defter- ken otobuı bır a altı ustu
darlık 20 hin lira tutan veraset ver- ı ne gelmit gibi sarsıldı. Can 
giıini de istemektedir. Halbuki Kral korkusu ile pencerenin demirle 
"'·'· nin vekili buna itiraz ehniştir. rine yapı§lım. 
Yapıla~ tetki~~ neticea.in~e Kral Fuat Paşa Hazretleri beye-
Feysalın şehnmızde Buyükderede k • • 
altı tanr köşkü. Galatada dört dük- canımızı. yatııtırnıa ıçın ha· 
kanı, Çatalca, lstinye ve Maltepede ber verdıler: • 
bazı çiftlik ve ıarlalan bulunduğu - Asfalt bitti! 
anla.ılmışbr. Ben gülmeğe batladım: 

zamnamelerini müzakere ve 
kabul etmişler, yeni idare he
yetlerini yaparak faaliyete baş 
lamışlardır. 

Felsefe talebesinin 
çayı kaldı 

Edebiyat Fakültesi felsefe 
zümresi talebe cemiyeti tara· 
fından dün saat 15 te Halke
vinde buseneki memuzlarma 
bir çay ziyafeti verecekti. Çay 
tehir edilmittir. 

Hukuk talebe kon
gresi aktedilemedi 

- Asfalt bitmedi, biz bittik 
Patanı .•• 

Yolun en cefalı kısmı bun
dan ıonra başlıyordu. Çamur 
ları yer yer kabannıt batak bir 
yol ki neuzubillah.. · 

Bizim otobüs. otobüılükten 
hani neredeyse istifa edecekti. 
Böyle sarsıla sarsıla, kafamızı 
pencere camlarına çarparak a· 
kibet Büyükçekmeceye geldik. 

Çatalca Kaymakamı Cevdet 
.Salih Bey, Küçükçekmece Na· 
biye Müdürü Kenan Bey. Ça· 
talca ve Çekmecenin bütün 
belli başlı simaları burada ... 

Köyün meydanlığında, me
taleler yakılmış, çoluk çccuk 
hepsi ayakta... Büyükçekmece 
bayram yerine dönmüş vesse
lam ... 

Sanki biribirlerile tanıtma· 
mıt insanlar ara11nda değiliz. 
Memleketi içinden ıeven ve 
içinden tanıyanlann botuna 1ıi 
den bir topluluk •. 

Doksan yatındaki köyağalan 
buradL. yirmi yaımdaki ha· 
nım muallimler burada.. sekiz 
yatındaki ilkmektep çocuklan 
burada.,, 

Cümhuriyeti kuJ'MI ordunun 
mü.mesaili buradL.. kazanm 
kaymakamı, nahiyenin müdü· 
dürü burada .. 

Bu kaymakamm hlfızamn:· 
da yereden eski kaymakamlara 
L. • k B "P " -.nzer yen yo , u af& 
halkı ka11p kavuran patalar 
dan değil. 

Hep bir arada, ayn gayri gö 
zetmeden oturuluyor. 

Radyoda 35 kilometro uzak 
taki latanbulun sesini dinliyen 
köylülere bakıyorum: benüz 
hayranlıktan kendilerini ala· 
mamışlar .. , 

Nahiye Müdürü diyor kiı 
- Küçük arıza olmasaydı. 

bu aktam onları sinema karfı· 
ımda görecektiniz! 

Sinema, radyo ... belli ki on· 
lar için hila esrannı muhafaza 
eden ıeyler •.• Esrarlı, fakat ca· 
zip •• 

Bir aralık mecH~e hafif bir 
durgunluk çöker pi olmuıtu. 
Kenan 8Ey. birdenoire orta· 
dan kayboldu. 

Onun birlıaç dakika sonra, 
iki zurnacı ve bir davulcuyu ö
nüne katarak içeri girdiğini 
gördük: 

- Haydin çocuklarL. 
Davul, ilkin bafif bir tempo 

tuturdu: 
- Dran dam da dran dran •• 
Fakat bu ağır aksaklık, tez· 

canlı Kenan Beyi memnun et· 
mediı 

- Daha hızlı! Daha htzlL. 
Davulcu da tuhaf bir adam. 

tokmağı ber indiritte yerimde 
bir kere zıpltyor. 

Zurnacıyı hiç sonnaym. cot· 

Poliste 

tu da CO§tu., 
T abil bu davulla çifte zurna 

botuna gelmemııleı eli, 
Kenan Bey rastg('!e bir kaç 

1ıenci, kol •. ndan lutup kaldır· 
dı: Filiz cibi köy delikanlılan
DUll ellerinde yazma mendil, 
memleket iti hora tepmeleri ııö 
riilecek ıeydı doğrcuu .•• 

• 
Her zaman lstanbul eğlen· 

mez ya.. Auda. bir, köylü de eğ 
lenir, 

Hele Büyükçekmec:eliler, 
çok neıeli insanlar doğrusu .... 
Bazılan, oyun!\ kaldmlınca na· 
zederler, Oynamamalı için bin 
türlü bahan-, bulurlar. Büyiık
çekmece köylüıü, böyle nazla· 
nan takımdan değil .. Sekiz ya· 
tmdakiler bile bize oyundaki 
meharetlerini gösterdiler. 

Hele bir hanınıkız. yatından 
biç umulnuyacak bir U1talıkla 
öyle mükemmel bir zeybek o
yunu oynadı ki az kalsın alkış 
lamaktan avuçlanmız pallıya· 
caktı, 

Gec:eyaruma kadar bu da· 
vullu zurnalı eğlenti devam et· 
ti, Yerlerimize çekileceğimiz 
11rada merdiven ayağında ne 
bakalım, davulcu bir tarafta, 
zumacılar bir tarafta- Meğer, 
bizi teşyie gelmitler. 

Uzatmıyalmı. davul zurna i· 
le sulu sepken yağmur altında 
mektebe doğru föyle bir yü
rüYütümüz var, uı;andrğnn 7a· 
man ilk itim pencereden bak· 
mak oldu. Ortalığı hf'mbeyaz 
görünce Nahiye Müdürü Ke
aan Beyin sözleri hatırıma gel
di: 

- Beyaz köy •• Büyükçek· 
meceyi bembPvaz bir köy yapa 
cağım! diyordu, 

Tabiat, ondan evvel davran 
mııtı. Nahiye Müdürünün yap 
mak istediği feyİ, bir gece için· 
de yağan kar yaptı: Büyükçek 
mece. hakikaten beyaz, bembe
yaz bir köydü. 

M. SALAHADDiN 

Heroin kaçakçılığı 
Dört kişi daha yakalandı 

Usküdard'a Sıtkı isminde ı ad111111 yakalamıttır. Rıdvan 
bir adamın esrar ve heroin sat· kendisine maliye memı_ıru süsü 
makta olduğu baber almmıt ve "Vererek Tarlabaşı cıvannda 
zabıta bu adamı takibe başla· bazı evlere gi~p. dolandıncılık 
mıttır. Evvelki ııün Sıtla bir yapmak iatemtfhr. 
kahvenin önünde Yusuf ismiD" Feci bir dÜfÜf 
de bir adamla bir müddet ko- s·rk .d s an ha· eb'nd b' ı ecı e anasary 
nuştuktan sonra c 1 en !r nında eldiven fabrikasında a· 
paket çıkanp Yusufa vennıt mele 16 yatlarında Victor da· 
ve para almııbr. d d - d' çıkar 

B da kenef . • .. t vara aya ıgı ıner ıvene 
a sıra ısını aoz~ • ken müvazeneaini kaybederek 

. lemektı: olan memurlar yetir camekik üzerine düımüttür. 
mitlerdır. Sıt~ me~urları '°: Sukut neticesinde camekan 
rünce kaçınak. ıa.temııae de ya parçalanmıt ve !anlan camlar 
kayı ele vermı,tir .. Sıtkım.n Yu Victor'un muhtelif yerine sap
sufa verdiği paketın. he~ı!1 ol- lanmıı, kendisi ifade veremi· 
duğu anlaıılmıt ve .uzenndah. yecek bir halde hastaneye kal-
ranmaaında ceplennde • cL 1 h 

1 • d b rı mı§ r. 
başka beroin paket en e u- Kazada kimsenin alakası ol 
lunmuştur. . . de b' dam madığı anlatılmıştır. 

Mehmet ıımın ır a 
da Beyazıt civarmda tüP.heli Ecza kaçakçılığı mı? 
"Vaziyette dolaıırken . polisler Zabıta ile beraber gümrük 
k disini yakalamışlardır. 'd . . bi ka k 1 en . , erinde aketler ı areaı, yenı r ecza ça çı ı 
Mehmedın iiz P .L ğı tahkikatile meşgul olmakta· 
de esrar bulunmuttur. Mka~ dır Tahkikata fazla ehemmi· 
medin bu esrarları kenar ır • ·ı -'·ted• B · 1 )• 

lcta ld ğu ı yet ven m.,,. ır. u ıt e a a 
velerde satma 0 u an a· kadar olmakla maznunen bir 
tılmıştır. B ıt.ı kaç kitinin ifadeleri alınmıı· 

Ev.,.elki gece eyo".u me; tı 

kez devriyeleri Kalyoncuda bır,, r, Tahkikat IOn safha a el· 
kahvede arattırma yapmışlar, 1 • b ) Y g 
iki ki inin üzerinde büyük ka· mtt .u unmaktadır. Mesele ta-

l ! p·'·etlen' bulun 1

1 

mamile meydana çıkanldıktan 
ma ar ve esrar - tahkik k 'h · tu sonra at evra ı ı tı as 
muBş r.uretle zabıta bir gece mahkemesi mllddeiumumiliği-

u a eril k. 
zafında dört esrar ve heroinci De V ece tır, 
yakalaınıttır. Bu dört ki,i ad- Kumarcı kahveleri 

'' , .. ~ : .-:. . .-.. ~:.. .. ~: 
Çifte hayret! 

Bir Bursa gazetesi ben 
güzellik müsabakaları aleyh 
de bulunuıuma hayret ediyc 
Diyor ki: 

- Garip fCY• Bürhan Ca: 
Bey frak giyen, apartımanda 
turan, dameclen. Avrupaya 
den hatta lüks kurt köpek! 
olan (!) bir muharrirdir. Bö 
medeni kafalı bir adam nasıl 
lur da güzellik müsabakası 
leybinde bulunur!" 

Yeşil batlı Bursa gll%rl 
ııüzellik müsabakasının mı 
nf bir it olduğuna nere< 
hükmediyor, ben de buna h 
ret ediyorum. K.ongo'nun y 
yanılan. Alask•nm Eskimo! 
Amerikamn popau rouge'I 
arasında ela ııüzellik yan ı v 
dır. Ve abanoz bacaklı (Çı 
kadınlannm en güzel ballı 
bumuna en yakıımıt olanı• 

Bunu geçelim. 
Medeniler arasındaki giı 

lik müsabakalarına gelince 
beyaz kadm ticaretinin Y 
baılamıt ve modaı;ı pek ça! 
geçmİf bir 9eklidir ki bu se 
batta Almanya olarak lsviı 
İtalya, İspanya, Yunanisb 
Yugoslavya, Bulgaristruı ve 
ğer birçok memleketler ya 
etmiılerdir. Hatt:ı Almaı 
hükümeti netrettiği emimı 
de bu müsabakanın gayriab 
ki olduğuna İfaret etmiştir. 

Esasen bu müsabak lar 
dii bir mahiyette olsa bunu 
riıli birkaç maceraperest dı 
her memleketin güzel aan'a 
kademileri tertip ederler. 

Bunu da geçelim. 
Apartmanda oturan, Av 

paya giden. danseden bir ı 
mm bunu tenkit etmesi ka 
tabii bir tey olamaz, ç· 
böyle bir adamm okumu,, , 
mıt bir adam olmasını k 
mek ve ona böyle peateıık 
teylerde olsun &erbeıtçe 
ıöylemek hakkını 
zmıdır. 

Kurt köpeklerime van 
kadar husuıi hayatımı 
Buna gazetesinin meden 
imanın en tabii haklarını 
memesine de ben hayret e 
rum! 

Anlatılıyor ki (medeni. 
medlulü ile (bars) ın far 
bilmiyenler arasında Burst 
zeteai gibi meılektıı9lar d 
lunuyor. 1933 sen ine giı 
Fakat içimizde hila (Mon 
quieu) den evvel yafıy 
var. 

••••••• 
Feribot 
İşleyecek 

itilaf hasıl old 
tesisata başlanı 

A 'IPl'Uj)lldan ııelen trenleri f 
demlen büyük araba v purl ·ı 
darpafllya, Anadoluclan gden 
ri de Sirkcciy naklctm•lı içi 
rac:aat eden lngiliz grupunun 
etrafmda anlatma lıiaıl o 
Heyeti vekile mukaveleyi tas 
mittir. 

lnııiliz ıırupunun vekili Ş 
aat Bey Ankarada bu itle m 

maktadır. Yakında tesisat• 
caklıT. 

T,..,..Ieri nakledecek büyük 
vaparlanıun yana~ı için 
Sanyburııunda, gerek Hay 
ya tesiaat yapılacaktır. Sanıy 
ela küçük bir dalgakıran da ' 
lecektir. 

Yeni teaiaat aayeainde Av 
bilbaıaa meyv" ihracatının 
yadc artacağı tabnıin ediliyor 
ketin huıuıi vagonlan Ana 
meyve yiikliyecek ve bunlar 
aevkedildikleri yerde vagon 
kanlacaklardır. Bu ıuretlc 
ler bozulnıadan acvkedileb'lec 
dlT. 

brma yapmı,br. Bu arattmıı 
hafta içinde Taksimde Nano 
ela J, Buna aokaiında 1, 
civa\'Cla iki ıokakta birer k 
kabveai meydena çıkar.mftır. 

Bıınclan bAıka Galeta, Al 
Yedikule, 't'e Karaglimrük 
da da 7 kahvede hem kumar 
clıi>, lıern de esrar içil eli ~i 
uıüştür. Ka•tlerİrı hepsi kap 
sahipleri yalaılanarıık l>•!.larıı 

uni mnamLlo,ye bq runııL.,., 

Hukuk talebe cemiyeti dün 
Sultanahmette Muallimler bir
liğinde senelik kongrelerini ak 
tedeceklerdi. Ekseriyet olma· 
dığmdan batka güne tehir et· 
mi~lerdir. 

Aktam yemeğinden sonra 
fırka binasındaki radyonun ba· 
şmda kôylü, sehirli hir araw. 
toolandıv 

!iyeye teslim edilmitlerdir. Zabıta gec;en hafta içinde ıivil me Poliı ahlaki kısmı m=ıır' 
murlarcbn mürekkep devriyder tef· ' beş gizli •ano!evu evi meyd.ın 
kil ederek lıtanbulun muhtelif aemt ı mışlar ye ev en ıle kapnm• 
!erinde iÜpheli yerlerde ealıı bir ııra~ Ev sahipleri a ıllyeye venlmı 

Sahte memur 
Zabıta Rıdvan İ$minde bir 
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HİK 
A 

i
l dimyuı'ın yerini bilirsiniz?!. bir angarya daha!. 

- Hayır madam! Ecza~ Gazeteye vardım., odama 
den IOl'Unuz, çıktım .. dört ayrı ahbap bekli-

1 - Hangi eczaneden? yor. Selim kelam .. sıraaile baş 
- Şu pasajin yaınmda.. ladılar .. 
Bu sırada bir tramvay ka· Birisi bir it için tavsiye is· Telefon Numaralan: 

ımııl>arrir n Müdür• 24311 
azı qleri MGdiirlüfil 24319 
idare n Matbu ınıo 

çar., ötekini beklemiye mecbur tiyor .• ben kim tavsiye kim ... 
; olurum .. Nihayet beklenen ara , - Hüseyin Beye şöyle bır 
ba eelir .. binerim. kapının ö- ı' do~naklı mektup yazarsanız ı BAVUL 

:ONE OCRETLERl: 
TIJrld,-. ipa 

1- K. 
•:rlıiı 4 -

1 so .. 
" 14 -

Hu/, i~ı 
1- K. ·-14 -
21-

f:
.elen nrak seri ...nımea -
ddeti rçeıa nilı!War 10 kv-

ı • 
1 ur. Cazet. n lmltbacya aıt 

r için miidiriyete mürac:a.at 
ür. Cazetemi:ıı ilinlarm m• 
iyetini kabul etmez. 

nünde b;r Rum kadını: bu 19 olur ... 
ı - Kurtuluae gider? diye so On~ yapt~~ git~i.. i~~isi M. Stoufle Madam Yal--' 

müddeıumumılıge bır ıatıda an< 

j nr:::._ Bilmiyorum madam! Bi· yazılınnak istiyor .. bir dolandı- lle görüımek istedi, M. Stoufle 
letçiye sor. ncılık iti ... onu da yaptık. 0- kadının müteveffa kocasınm 

- Biletçi nerede?. çüncüsü diti afnyonnuı• bera dostu idi. Fakat Valard'lar <>-
Cf'vap ~·ermiye vakit kalma ber ditçiye gitmek için gehnit.. nu ancak uzaktan uzağa gö-

d h k Mi Candan bir arkada9 .. onu bek- rebilirlerdi. içeri girdi. Dul 
an tramvay aTe et er. kadının karııaına gelir.ce, bi· 

ArabaJa mi.ı~lnınin biri il - !ettik.. .. 'b 
ra vermiş. Taksime inecekmit• Dördüncüsü tanımadığım raz tereddüt eaedr gı i ol"u. 
Biltecidc ufaklık vok! Lira boz bir zat. Benden bir aile hakkın - Madam, edi, sizi gör-

' durm~k istiyor, Bende de var .. da ıı.alumat almıya gelmiı .. Bu meğ~ gelmb.ezdhenl' edvvel dkendi 
1 1 m•lümatı sormadan evvel y"ır· kenaıme ır ayı ütün üm. Ufaklıkları verir, irayı a ı- ~ b 

T k • d d • · A mı' bet dakika kendisinin kim Cünkü nazik İr vazife ban .. 
nm., a sım e e ınerım.. ra 1 teveccüh etmic bulunuyor. Ma 
ba gidf"r. Sonradan fı. rkına va- olduğunu, beni ne suret e tanı- . > .. .. 
nrıru ki; lira sürülmt-si şüpheli dığını anlattı. itin tuhafı ben edamafıh d~şka turlu de hareket 

AN 17 1 ·ı · d O da h emez ım RAMAZ ı o ac>ık kadar yırtıktır o aı eyı tanıma ım.. ay· · d' , 
S. D. · Yolda gidiyaıum .. Yatlı bir ret etti, ben de .. kalktı gitti. dit - l\ztese

1
le
1 

nmeu . .1tre.ve'f ·'-
H b. l" <l ' · kı " ' nd k f s y mruklı - ava ı • a ... oca-k 5 39 anım ır c ın e llır çı n, o- agrısı an a a mı u . : d ' .•. . 

1 teki elinde bir papağan kafesi.. i yan arkadaşla çıktık .• Sırkecı· n~zın.bana tedev 1, ettıgı bı~ ıey .. 
tar 17 04 • . hl ' de b' d' . 'tt'k Sıze 1zah eyım. Hakikatte ----------111• arkad~ında papaganria ıf~ta k~ n kırld ıkşçı~~ gı ~ld'y~ ım sa~ bu izahat. ben'm İçin bir farz 

.lJGONKO HAVA uç ort tane sene ıno ope· ı at a ı ·· ıı çe ı. en ga t h . d ibarett' Ç" 
ğ' zeteye döndüm. iki '.kişinin ge- ve a mın en ır. un. 

'eıilköy Aıkeri raaat merke j ı .. Berabe.- grdiyoıuz, yani yol lip gittiğini, birinin beni bek- l kü Vablard sağlığhndj açb.'ktan 
en verilen habere ııöre bu- lanmız müvazi .. kadıncağız bi· lediğini öğrendim.. bekliyen I ~ığ1a .a.nad .~aldr_a Bat e ır ter 

ı . l . h kk d b' f' soy emış egı ı. ana emnı-hava bulutlu olacak ve rüz raz etlice .. ben de papağana ba zat spor ıı en a m a ır ı· 1 . rdı 
k. 1 k · · 1 · d yetı va hafif faurette ıimalden eoe karak yürüyorum.. . '' a ma ıçın ge mış .. ona a . . · "B . 

ir. 12-1-1933 tarihinde ha- - Evllldım. dedi şu kafesi , akıl öğrettik .. artık yazılarıma Derdı ki: . en seı;den bır 
zyil<ı 76lmilimetre, en faz biraz tutar mıaın. ve:.C koysam başlıyordum. Saat te altıya yir- 1 hizmet. bekh~:rum. ' .. Fakat 

cakhk 8, en az sıcaklık 4 bu murdarlar parçalıyacaidar .. 1 mi vardı. Telefondan çağırdı- . °'!9 ıl. hMızmet, fih :'.°.. soy
1
leme-

. ef d' 1 1 d' B' hb ı mıştı. aama ı ven an ama-rat kaydedilıni~tir. - Peki en ım... ar. n ım. ır a ap aoruyor.. l du s· d' d 

f tanın yazısı 

, yatım 
?garyadan 
;aret! 

d 1 ş· d' dea" ? ğa ça ışıyor m. ım ı şu a-Papağanı aldım .. ~~ 
1
•n _ çı- - ~mb. 1 der 

1 
~n. kikada da anlnm;ğa muvnf-

~ınıoı y~red~ıra~ı ~e ,ız enn· 1 1 f~ edi 
1~rı'.!~en:'z,~!:~f: fak olduğumu zannediyorum. 

en aşagı .. uşml ıre Kaşfııl·.a~-~o eed . dl;> 1 •• ? - Söyleyiniz efendim ney-
raplannı duze ttı.. a eııı uaı- , r esın ıye soru ur mu. ı .. . . • 

• • ı y · ted kı ıe soyleyınız. den alırken papagan bende bır - anı gaze en çı nca B'I' · · k' .. ff ' · k · ., - ı ırsınız ı, muteve a l>atıra kalsın diye olacak palto nereye gıoece sın. ·ı . d ı· rlcı b" d 
k. 1 tt' bo d b .. - Anladım yeni bir angarya sag ıgın a e 1 s ır adam ı. mu ır e ı.. y an oya .. vu • .. E h tta ok h · · 

cudünden umulmıyacak mı - - itim var, mühim bir ı,im - vet. a ç · asıstı. 
tarda .. içerledim, ama nasıl! var, - Ez~":1 m_evt~küm bi.1-
• ormaym., kadıncağız da bunu - latanbul tarafında mı? hayır .. dıyelım kı ~lı sıkı . ?ıı: 

- Fransızcadan -
vermezdi. Hediyeleri severdi. 
Onun için hediye vennelk ve 
hediye almaktan hotlanırdı. 
Hayatında en zevk aldığı ıey, 
balolar, yıl dönümleri.. Muh· 
teviyatını bilmediği bir pake
ti açarken, heyecandan adeta 
elleri titrerdi. Onun için koca
aı da muayyen günlerde karı· 
sına hediye almağı eksik et
mezdi. Maamafih hediyeden iğ 
renirdi. Bayramları hiç sev· 
mezdi. Nihayet kansı öldü. 
Neden öldüğünü belki bilmez- , 
aNıiz. Bir mağazadan çıkınca 
kendisini ütüttü. Tam da böy
le bayram, balo mevsimlerin· 
den birinde idi. Hastalık bir 
kaç gün içinde kadını aldı, gö
tördü. 30 k:munuevvelde öl. 
müftü. Odası aile ve akrabası 
için aldığı hediye paketlerile 
dolmuştu, 2 kanunusanide bu 
akraba ve d'ostlar cenazesine 
geldikleri zaman, herkes ken
diaine ait hediyeyi aldı ve bit
tabi alırken: "Onun bir hatı
rası" dediler. Bu ölü odasında 
Valard'ı hatırlarım. O •unla 
yalınızdım.Hatta benim odada 
olduğumu unutmu~tu. Mavi, 
beyaz, yetil kağıtlara sarılı o
lan bu paketlere bakıyordu. 
Bir aralık gayriihtiyari bir ha
reketle bu muı<avvalardan biri 
ni açtı. Bu her halde kendisi· 
nin kanıma aldığı yeni aene 
hediyesi olacaktı. Danteliı.lı 
bir yatak örtüsü .. 

- Ah? baplarımdıı.n bir vezne
ardır, zenginlik bahsi edil 
er zaman tekrar eder: 

görüp mahçup olacak yerde: - Hayır, kartıda... adamdı. Maamafıh kenduı~ı 
-A. a a a! Pek iyidir, uğur - Hah! Ben saat altıya her feyden mahrum etme7dı. 1 - Evet madam .. Mukavva-

Annem ben çocukken 
Püa ederdi: "evladım tuttu 
ı ltın olsun inşallah!" der-

dur evliıdım .. dedi. Ben arka- doğru gelirim, beraber çıkalım. Ne lazımsa onu alırdı. Fakat yı kapattı .. Bir kere daha he
rna bakmadan hızlı hızlı yürür- Bir fotoğraf alacağım da, bir aldığı . şeye de lcıy?'et~naen 

1 
diyelere b~~tı. Dudaklarını~ 

ken bu pek temiz olmıyan uğu· kere görmeni istiyorum... fazla bır şey vennezdı. Bılhas- a~asından sonuna kadar .. 

" Mektepli Kızlar,, ı görenler ) 
mu akkak bu filmi görmelidirler 
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Dantelalı yatak örtüsü. 
- Allah Allah .. 
- Bu paketi size verdi de-

ğil mi? Ben de zaten böyle o
lacağını anlamıştım. Belki si· 
ze de ilk hediyesi idi. Çünkü 
ilk kansı bunu hiç kullanma
mıştı. Hatta gönnemişti bile .. 

- Oh, fakat .. 
- Efendim, ben anlamıı· 

İstanbul Belediye&! 
Şehir Tiyatrogu 

Darülbeday: T t'msilleri 
Bugün suvarc 
saat 21,30 da 

Sarı 

Zeybek 
Opereti 

Umuma. 

l'enl eserlt>r 

Mimar 

' .adıncağızm düaaı kabul 
ru ıiliyordum.. - Peki! sa lüzumsuz masraftan son de 1 dıye mırıldandığını duydum. 

· rece kaçardı. Ben ne deme1< istediğini anlar Gideceğimiz yere gittik .. f. Yazıyı yazıyorum ... aşağı- 'b' ld "Ol" k d 

tım. Hatta ondan sonra hedi
yelerine devam etti, değil mi? 
Çünkü bütün bayraınlann ari· 
fesinde muntazaman gelir, ba
vuldan bir paket alır, giderdi. 
Nihayet bunu tabii buluyorum. 
Niçin parası verilmiş hediye
ler varken, yeniden para ile 
hediye alınsın? Sizinle evlen· 
mezden evvel, bir İ1Danın kan· 

Bu mecmuanın 23-24 Üncü sayıla
rı intiıar etmittir, 24 Üncü ıayıl'r i
le üçüncü senesini idr~k eden bu 
mecmua her ııün biraz daha tekamül 
ederek adeta türk min11.rlıirru tem .. 
ıil eden bir mevcudiyet olmuttur 

ı ı Veznedar oldum. Tut· 
'1uz hep altın .. lakin çe fa 
bana ait değil.. 

>kı onun gibi bana d'a an
'lutlaka: 
Evladım! Allah seni it· 

r.akmuın! demit olmalı 
,iz kalmak fÖyle duraım, 
baıımı kaşmııya vaktim 
• Ama, - veznedarın de
jbi - çe faide! .. it benim 
eiil• başkalannın iıi .. 

;bahleyin evden çıkarken, 
t kapıcı selam verir ve ao 

Beyim, saatin var mı? 
ı<ıa saat söylemek güç bir 

t ;gildir ama, sabahleyin 
1 angarya ile batlıyoruz 
tir. Bedava ile siftah et· 
<im ister .• 
~ap veririm: 
.Sekizi yirmi geçiyor ... 
ha tramvay istasyonuna 
dan bir Ermeni Madamı 

eyefendi ! Doktor Hin-

! illiyet,, in romanı: 84 

k 1 · d dan bir posta paketi havalesi Mektepte beraber okurduk. gı • o um. unceye a ar, 
şimizi gördü .. öğ eyın eve ön Onun a a o yaş arda böy e bana lüzumsuz bediye masra-
diını., trat olurken bir telefon: geliyor .. Ben bir yerden ne pa- f cak" d e1ı: • • 

- Alo!. Sen misin Felek? ra ne paket bekliyonıı:ı. Arka- bir huyu v rdı. La in ilk k - ; yı;rtıral hem h lıdstıyfor~ 
_Evet benim.. smdan bir de mektup! Açıp 0 • nsı bu huyunu kusur haline u. u ö üın, er a e ecı 
- Kuzum kardeşim. Bugün kudum .. bir arkadaşım adresıni soktu. bir ş1di. 1Fakat ıekiz gün ev-

• ' 'del' B' bilmedig"i digyer bir arkadatımı· - Kocam, ilk karısmm müa -rel va İ 0 saydı, bu kadar yeni 
fU senın terzıye gı ım. ır 1 . den . 'f ld • L _ d ki ıene hediyeleri için masraf e-
i<ostüm ısmarlamak istiyorum. za verilmek üzere zmır ın- ı n o ugunu uen en sa a.tna· 

ı dilmiş olmayacaktı. - Hay hay!. cir gönderiyor .. alıp ta ona ver mıftı. 
- Ama, geç kalma! memi istiyor, -. O ~a öldu madam., .Di. - Peki, M. Stoufle bütün 
- iyi kardefİm ama, benim Altıda fotoğraf almak isti- yelım ki paraya ei)emmıyet bunlan bana ne diye anlatı-

işim var.. yen dostum geldi •. biraz bekle- •r•••Ut•••UUU•U•U•U••U••··-·••eooou••-- yorsunuz? 
- Canım i,ini sonra yapar- di, yazımı bitirdim, Beraberc.e değilim. Fakat bir kere bu çe- - Çünkü madm, o tarihten 

sın! .. Sen aaat üçte bizim yazı· çıktık.. - tit ya9ayıfa angaje olmuşuz. iki sene kadar sonra Valard 
haneye gelsene!. Fotoğrafı seçtik, parası çı- / Değiıtinnek elimizde değil.. size tesadüf etti ve aizinJe ev· 

- Nuıl olur yahu! kı9madı .. beş lira da ödünç ver . Bir Seldııikli dostum vardır. lenmek istedi. lzdivacınızdan 
- E mızıklanma!. elim. · Bana bir nasihat vermişti: bir kaç gün evvel evime gel· 
Daha evdeyken yeni bir an· - Yann veririm! dedi - Kan olm'ıyan şeyin zara- mişti. Kapının önünde büyük 

garyaya angaje olmuştum .. Ga O gün bueündür hayat ve rı vardır., bir bavul vardı: "Kardeşim fU 
zeteye gitmek için çıktım.. mematından haber yok. Ben bu hakikati geç öğren· bavulu saklarsan, bana büyük 
Tramvaya atladım .. her zaman Ve hayatım itte size bir dim ve her gün onun kıymeti· bir hizmet etmiş olursun" de.. 
eksik olmıyan yolcu • biletçi hülasasmı yaptığım tekilde an ni bir kere daha takdir etmek di. Başka izahat vermedi, ben 
kavgalarından biri oldu .. ben garyadan ibaret olarak geçip gi fırsatına da nail oluyorum, olu de istemedim. Bir müddet aon 
de - itim yokmut gibi - mü- diyor... yorum ama tatbikine imkan bu raydı, Noel arifesinde geldi: 
dahale ettim. it döğüıe kadar Vikıa vakit geçiyor, insan lamıyorum. Çünkü benim ha-· "Bavuldan bir iki !ey alaca
dayandı .. tramvay durdu .. po- işsizlikten sıkılmıyor ama ele yatım böyle angarya ile geç· ğım" dedi. Bir kutu ile ip is· 
lia geldi ve bizi de ıahit yazdı· avuca geçen bir şey de yok.. mek mukadder imİf. tedi. Paketi beraber yaptık. 
lar. Allah verince veriyor. itte Ben bu hayattan memnun FELEK Bavuldan aldığı şeyi gördüm. 

"' ... "' 
"Kıskançlık bibimin, ciğerle-

sına hediye vermesi lazım gel
diğini bittecrübe bildiği için, 
öyle yapıyorlardı. Yalnız za
vallı adam tahmininden evvel 
öldü. Bavulu hala dörtte üç 
hediye doludur. Ben bu bavulu 
getirdim. Atağıd'a bir otomo
bilde duruyor. 

Madam Valard daha fazla
sını dinliyemedi, Sağa sola gi· 
diyor, aklmdan geçen feyİ söy 
liyemiyordu. 

Nihayet patladı: 
- M. Stoufle. dedi, size bir 

tey söyliyeyim mi? Kocam ba 
na hiç bir hediye almamıtbr. 

Ve aoııra muhatabına çıkıf· 
tı: 

- Siz de sanki bu hikayeyi 
ne diye gelip bana anlattınız? 
Ben ki kendimin cidden aevil
diğimi zannediyordum. Siz bü 
tün mukaddes hatıralarımı 

mahvettiniz efendi. 

Yeni intişar senesine eiren · r 
mecmua. ı bu sene daha tekamül et
mit bir şekilde çıkacağını vadetmek 
teılir. Son intitar eden nüıhasınd:ı 
Mimar Cel~I Beyin Kara Balkaıon 
harabeleri hakkında vakıfanc hir ya. 
zı11. Mimar Hüınü, Çubukçiyan, A
bidin, Cavit Raşit, Abdullah Ziya, 
Nizamettin Hüınü Beylerin son e
serleri hakkındaki izahlarla ·•yeni 
tezyini san'at'' ve ''Halılarda sem
bol" e dair iki makale vesair teknik 
yazılar ile mimari habtrleri vardır. 
Tavsiye ederiz. 

irtihal 
Temyiz mahkemesi azalığın

dan mütekait merhum Darvagan 
zade Nazif Beyin biraderi ve tem 
yiz mahkemesi üçüncü ceza daire 
ai ki.tiplerinden Arif Beyin pederi 
Jıtanhul adliye•İ tebligat mıntaka 
memuru Kemaliyeli Hüanü Bey 
dünkü cuma günü vefat etmiştir. 
Cenazeıi bugünkü cumarteıi r.unu 
Cerrahpatadaki hanesinden kaldırıla 
rak Sünhüldendi dergahında namazı 
badeleda Silivrikapısında aile 
makbereaine defnolunacaktır. 

Mevla gariki ralımet eyleye. 

SEN ve BEN " rimin içini kemiriyor. Bu hissimi 
"yenemezsem rahat bana haram 
"artık! Gözümü her kapayııta se
"ni Nejadın kolları arasında görü 
"yorum. Bu, etimde. kanımda ku 
"dunnut bir yılan g;bi zehirini 
"kalbime akıtıyor. ' 

Baharın ııüneıli bir ırunu 
Güzin bendeki meı'ut değişik

liği farketti: 

Onu her zaman kalplerimizde sak
layacağz. 

- Buna naaıl muvaffak olacak
aınız? 

- Hissen beraber olmak aaade
ti bize kafi geliyor Güzin! 

!analı, Nejadcn bana yaklaşması
na tahammül edemiyorum. O. be
nim kendisinden kaçtığımı görü
yor mu bilmem; fakat ben, o ka
dar ondan uzak ve Bedi Muam· 
mere yakınım ki, hayatımda baş
ka bir sevgi, başka bir rabıta için 
yer kalmadı. 

1 

\yaz elbise içinde bir gü· 
~' ~~gibi bana yaklaıtı. Canım - en kopacak sandım. Onu, 

kuının kansı olarak kolla· 
~ldım ve .. danaettik. Zaval-
1 rucak! Zavallı beni 
1 adamdan nefret ediyorum .. 
jmaklanmla bojm k istiyo-

vallı teyzeciğim, ıabaha ka 
'Ah teyzem olmasaydı!" di-
lyat ettiğimi bir bilsen! 

.__ 'f 'f. 'f 

YI -'ıu kurtarmak için ta uzakla 
ğunpıeııine razı oldum. Şimdi 
Ye matemini çekiyorum. Şim 

hiilti görmeden ya,ıyamıyacağı 
~lıyorum. Kalbim karuyor. 
tan t 1 b . t . M.:.su o sa an. " ,,. .. .. 
.an ;lyli, kalbinin sıcaklığile be
up< e ısıt ... yemin ediyorum sa· 
i~d~şka bir şey İstemem. Senin 
illiıs; iraz clsun sevdiğini bilsem 
;n mi a yetişir. Senden bir ıey is 

i ka rum benim ilahi sevgilim! 
:ıYalnız gözlerini ver! Bu sa
ana kafidir. 

Muazzez Tahsin 
"' 'f. ... 

"İki aylık hasretten sonra seni 
"kollarımda sıkarken, uzakta ao • 
"luk yüzlü bir adamın hançer gi
"bi gözlerle yüzümü deldiğini gör 
"düm: 

"Anladım Leyla .. o biçare de 
"aenin gözlerinin alevinde yan-
"mıı. 

"Şen Franaız kızı, farkında ol
"ma:dan kardetinin sırrını bana 
"açtı.. 

"Sen de onu sevdin mi Leyli? 
"Hayır değil mi seveilim .. böyle 
"eeçici maceraların senin temiz 
"kalbinde yeri yok değil mi? 

"Gözlerinde bueün bana yakın 
"gelen bir bakıt var. 

"Seni bulmakla çok mea'udum .. 
"çok, çok mes'udum. 

"' "' 'f 
"Bazı günler, beni sevdiğini 

"sanıyorum. Kalplerimiz biribiri
"ni buluyor ümtdi benliğimi kavu
"ruyor. Bazan da seni benden oka· 
"dar uzakta görüyorum ki 1ıu üıni
"dim hemen eriyiveriyor. Sen de • 
"ğiten bir kız mı oldun Leyla? 

'f "' .. 

"Seni bütün bir gün yarumda 
"hissetsem.. senin dizlerinin di
"binde bir iki aut yaf&sam .. Bu sa 
"adet bütün ömrüme kafi gelecek 

"Sana yakl-.mak istemiyorum 
"Leyla .. çılgın ve ateıli hislerimi 
"yenebiliyorum. Fakat senin bana 
"manen yakın olduğunu istiyo· 
"rum. B u emel yanında bütün bat
"ka hislerim sönüyor. Senin kal
"bin benim olsun Leyli.. sıcak 
"sevein benim olsun.. gözlerinin 
"tatlılığı benim olsun.. yalnız, 
"yalnız benim! . ,,. .. 

"O adamı nasıl öldürmedim? 
"Saçlarına doğru iiilen yüzünü na 
"sıl tokatlamadım? Sen de öteki 
"kadınlar gibi düıtütı ... sen de yer 
"lere geçtin öyle mi 7 

"Sefil! .. 
"Temiz sevgimi lekeledin .. aşk 

"mabedinıi yıktın .. lanet olsun aa
"na kadın! ... " 

• 

- Son zamanlar bana kalbini 
açmıyorsun Leyla; fakat saadetin 
gözlerinde okunuyor. 

Bunu inkar edemedim: 
- Hakkın var Güzin, okadar 

ıneıı'udum ki bu hissimi kendime 
saklıyamıyorum. Herkes bendeki 
bu tebeddülü görüyor. 

- Ya Nejat? 
- Nejat mı? Y\lvrum onun 

benle uğratacak vakti var mı? 
Kitaplan onun nesine yetmiyor 
ki ... Y •kında Anadoluda bir tek. 
'kik seyahatine gKlecek, timdi o· 
na ait dosyaları okuya okuya ha· 
fız oluyor. 

- Sana bir şey söyleyim mi 
Leyla? Senin yerinde ben olsa 
idim. şimdiye kadar çoktan ko
camdan aynlmış olacaktrm. 

- Ya teyzem? 
- Teyzen.. teyzen... onun ü· 

zülmemeai için ikiniz de hayatı
nızı zehir ettiniz. 

- Bll!ka türlü nasıl olurdu? 
O ikimize ele analık etmedi mi? 

- Şimdi hayatınız r.e olacak 
kardeşim? 

- Bedi Muammerle karar ver. 
<lik. Sevııimizi kirletmiveceiliz. 

- Zavallı Leylacığım.. Sana 
ne kadar acıyorum bilsen! 

- Hayır artık bana acıma! Gö
rüyorsun ya cidden mes'udl.ım. 

- Demek sevdiğin adamdan u. 
zak kalmak seni bedbaht etmi
yor. 

- Sevdiğim adamın uzaktan 
beni sevd\ğini ve dütündüğünü bil 
melde mes'ut oluyorum. 

- Zavallı karde,im.. Sonuna 
kadar böyle mes'ut olmanı temen 
ni ederim. 

Güzin aıkımızın yüksekliğini 
ve kudretini anladı -nı takdir etti 
mi bilmem. 

• 4 • 

Genç kızlığım sakin bir çocuk 
hayatı ıribi geçmi,ti, kocamla aı· 
kı tatmadım . 

Şimdi Bedi Muammerin sev· 
gisi bende bot bir yerbıralmıadı. 
Benliğim, son zerresine kadar, o
nunla doldu. 

Onun da gözleri benimi Yeşil 
bakıtlarında ruhunun içini oku
yorum.. Temiz aşkile canımın 
içine giriyor. 

Kalbimle Bedi Muammere bağ 

Fakat o mes'ut değil.. Benim 
uzak sevgim onu tatmin edemi
yor mu yokaa? Halbuki onun bir 
saniyelik saadeti için, ben vücu· 
dumum lime lime ayrılmasına se
"erek razıyım. 

Bilyiilrada ... mayıs sonu 
Nejat, bir heyeti fenniye ile 

birlikte. Anadoluda, üç dört ay 
sürecek olan bir tetkik seyahati
gidiyor. 

T eyzenı bueün gelen Bedi Mu· 
ammere dedi ki: 

- Oilum, Nejat eidecek.. Bu
rada yalnız kalmak istemem. Bü
lünbütüne Adada olmak senin için 
güç olursa, hiç olmana haftanın 
üç dört gecesini burada geçirebl
lil' misin? 

Kalbim, ondan gelecek cevaba. 
mce bir telle bağlı imiı gibi hele
canla titredi. Gözlerimi elimde
ki diki9e bağladım ve bekledim. 

Bedi Muammerin yerine Ne
jat söyledi: 

(Devamı var) 



MiLLiYET CUMARTESi 14 KANUNUSANi 1933 s 
:> Bir izdivacın hikaye•iı 1 

Dürrüşehvar nasıl ve 
kiminle evlendi? 

ilk büküm şudur: Abdülmecit 
kızım sattı 

Kasabada 
Kuduz köpek 
Büyük, küçük yir

mi kitiyi ısırdı 

ersin ehemmiyetli 
bir liman oluyor 

Karacasu' da dokuma· 
cılık ne halde? 

•••••••• NiCE, (Huıuıl) - Ha~ 1 
da.rahat nizamının ıenç veli· 
ahti ile evlenen sakıt ~alife 
Abdülmecidin kın Dürrüfeb
~ar geçenlerd'e ~ı il~. bi_r 
lıkte buraya geldiler. Durril· 
tehvar'ın tekrar Nice'• danü· 
•ü, bazı mehafilde epeyce dfr 

KASABA, 10 - Kasaba halkı e•ıh • h ti • ı• 
son iki rün zarfında büyiik bir he- ı assa yenı a arın ınşası 1-
yecan geçirmqtir. Bu heyecana 1 • 
sebep kuduran bir köpe~tir. K_a: man hinterlandını genişletti 
sabanın Su batı mahalleaınden ırt 

Bu yerli sanayi daha ziyade 
inkişaf ettirilemez mi? 

dikodu uyandırdı. Dürrüt~· 11;; .. ;ı; 
var'la kocaıı aruında ıeçım· 1 t 

ıizlik batlachğnu. ~ .halife 1 ~-""\~ 
lnzmm bir daha Hınclııtana 
avdet etmiyecefini iddia eden· 
l"r oldu. • • 

yan bir köpek ağzından salyalar 
akarak batı önünde ,ehre doiru 
koımağa batlamıtlır. Bunu gören 
diğer köpeklerde etrafını aldıkla· 
n için kuduz köpek evvela bunla· 
ra bücum ederek ıaınmJ ve ekseri 
ılni dalamıttır. Bundan sonra şc · 
hire giren kuduz köpek sağa sola 
saldırmalarma devam elmi§, bü
yük ve çocuk yirmi kiıiyi rsmnıt· 
hr. 

., 

KARACASU, (Milliyet) - Kara 11cak yemek vermektedir. Ayni ZI· 
caıu Aydın vilayetinin 4000 nüfuı- manda bu çocuklann elbise ve ayak 
u ve deniz ae.iye1inden 500 metro kabdannı da temin etınitlir. 
yükseldiğinde tirin bir ~ mııır· Karacaıu muallimleri önayak ola· 
kezidir. Bu kaza merkezi aynı zaman . rak, fırkanın himayesinde bir genç· 
da Aydmm bir mesire yeridir, yazın ltt birliği teıkilini kararlattırarak li 
kasabada kimse kalmaz, herkes bir zı.ınrelen makamlara bat vurmuf
saat mesafedeki yaylaya çıkar. Ya:r !ardır. Gençlerin bu teıebbüıleri 
laya Aydın, Nazilli ve diğer yeri«· memnuniyetle karıılanarak her tür· 
den de bir çok aileler ıreliTler. lü yardım ve müzaheret vadolun· 

Hakikatte Nice ziyaretmın 
ıebebi batka idi. 

Kuduz köpek daha fazla saldır 
maaına meydan verilmeden öldü
rülmüş ve derhal zabıta tarafın· 
dan diğer köpeklerin dr mnlarak 
aıılanmaaı ihtimaline karşı cezri 
tetbir olarak bütün köpeklerin öl· 
dürülmesine baflanmıştır. Bu ıu· 
retle ve iki rün içinde K .. ,.bada 
yiizden fazla köpek öldürülmüş
tür. 

Kaza halkının baılıca iti dokuma muıtur. Birlik bu günlerde faaliye
cılıktır. Bu san'atlan sayesinde te baılayacaktır. 
halk ötedenberi refah içinde Y&f&· Karscaıu tüccarlanndan Portıı· Hintli prensler, babalan 

Nizam'm arı:uaile geçen~ 
liindiıtan içerlerinde uzun bır 
ıeyahate çıkınıılardı.. Seya· 
hat iki ıeoe sürec:eHtt. Yeni 
~Iilerin seyahati için büyük 
taşaalı bir program h~ırl!ll'· DDrriişehvarın en son 
tıııştı, Bqlıca Hint ıehırlenne rfslnılertnden •• 

Kuduz köpek tara frndan ısrn
lanlardan ikisi lzmire ve on !\eki
zi de derhal lstanbulda Daülkelp 
haataneıine göndcı·ifmi~ferdir. 

mıtlardır. Harpten evvel kasabada kal zade Mehmet Nazmi bey, fırka 
800 tergih vannıt- Halkın yerli dairesine bititik olan mazasını kira 
mallarına rağbetinin azalmaoından almayarak fırkaya venniıtir. Fırlaı 
ve çülbalann iti hileye dökmelerin- kaza idare heyeti buraya nakletmiş 
den iki ıene evvel tezkah miktan ve diğer binayı okuma oda11 yapnuı 
200 e kadar düşmÜf. Fakat iki sene· J tır. Gündüz ve gece bir çok gençler 
denberi halkımızda uyanan yerli mal kahvelerde yakıtlerini öldürmeyerek 
larunıza rağbet hiuile, bir aralık ' burada toplanmaktadırlar. 
aönmeie yüz tutan bu san'at yine Karacasuyu Aydına 33 kilomelro· 
inkitafa batlanuıtır. Buırün tezkih lik Kuyucak karacasu ıösesi boi!,la· 
adedi 400 ü geçmit b<tlunuyor. • maktadır. Bu ~ıe vilayetimizin en 

llğra?Ilacaktı •. ecek memleket· lard~n beri, Iaviçrenin Davus 
ler·Zıya~:t ~!ri Nizam'ın o- t~hrmde. yüksek bir cl'af t~ 

lD mı r_aç . • enci" ··ık 1 ıinde kurulrnu, muhteşem bır 
&_ul ve gelınlem11 k 1 ul e "" otelin misafiri idiler ·Geçen· 
tınin hudutla~da .k~'ı ara·. lerde, sabık sultanla; kocala
;:aklar, şereflenne büyuk j aJi ı nnın müsaadesini alarak baba· 
yr' fenlikler tertip ed~ ~ ' I lannı görmek üzere Nice'e gel 
alnız nedeme velıabt ıle ı diler. On gün kaldıktan sonra 

~ardeşi, bu seyahat için peHk te tekrar (Davus) a döndüler 
1•lekI" ··rü ·· rlardL ay 1 · · d • 1 ro nmuyoda" cla" svıçrenin sağlam havası ve 
lı~r.ıbat'ta, rahat. g guız iyi bakım sayesinde Hint veli· 
hır hayat geçiriy~rl.ardı. Seya· ah ti, iyileşrneğe yüztuttu. lş
lıı~e çık~_rklan gibı. y~rgun- tihası arttığı gibi, kuvveti de 
c~l~r, külfetler bat ııa.tere- yerine geldi. Dürrütehvarla 

Katil hoca 
Karuını balta il• 

il/dürmüş 
Tosyada Göbe göyünde tüyler 

Ürperten bir cinayet iılenmiıtir. 
Selim oğlu Ali iaminde bir 9ahıa 

genç kanat Nazmiyeyi yatağında 
uyurken balta ile öldünnüı ve •· 
deta odun yarar gibi kafasını iki
ye bölmüttür. 

Katil koea ayni zamanda an• 
nesinin yanmda uyuyan kızı beş 
yqmdaki Emineyi de kolundan 
yaralamıtlır. 

Mer.,inin ıslaha muhtaç limanı ıı~ rıhtımı 

ANKARA, 13 - Ergani demir 1 Ergani hattının itlemiye batlama
yolunun intasma leveuül edilmek 1 sı bakır gibi kıymetli bir ihraç 
le Mersin limanı meseleai de orta madde.inin de buraya akmasına 
ya çıktı. Çok zengin bir m!nt";ka· vesile olacak ve Niğde, Akaaray, 
nın iskeleai bulunan Mersın. lıma Kayıeri vilayetlerile Si•aa vilaye· 
nınm bugünkü İptidai halın~en yetinin bir luamı..;n methal ve 
ku 1 ·· ·· akl Hiıku r1u Uf ıunu Y atınıflır· mah~ini de buraaı teıkil edecek· 
met merkezinde takdir edilen vaz t.i"r Bu k · h ti h • · • • 
1 b k · d" s · ısa ıza a a e emmıyetını yet, u anaatı vermekte ır. ı- b ·· . . .. 

• · ki··• t b" takı< te aruz ett.innıye çalııtıgım Me"' 
naı ın ~a namıze ır mın .. f • td · b ·· ı· • . "d • dd 1 • ft..;,, . aın e ıse urun ıınan teaısab yok 
nın ve ıptı aı ına e erı ze-. .. - tur Lim · ·· 
b• t "ktı d" faali • anın ınıaaını muteakıp 

Mamafi, Karacasu dokumacılıll!"' iyi yollanndan birisidir Yapılması 
evvelce öldüren sebepleri pek ıyl bitirilmeyen üç buçuk lcilometroluk 
takdir eden çulhalar aralarında - kıammın tatlan kırılnuş ve dö9e~ 
Ticaret odası mümeuilliğinin hima· ğe başlanmıştır. Bu fÖse Denizli bu 
yesinde-bir birlik teşkil etmi9lerdlr. duduna kadar uzatılacak ve vilayeti
Birliğin ayırdığı bir komite tezgih- mizle Denizli vilayeti muvasalasını 
!ardan çıkan umum dokumalan mua temin edecektir. Vil•yet makamı Ka 
yene etmekte eb'at ve evsafına ay· racuudan • Tavasa doğru viliyetİ· 
ırun bulursa damğalamakta, ~lal hal miz hududundaki 30 kilometrolu~ 
de hem dokuma musadere edilmekte kıanun heman inşasına ba9lanma11 ı 
ve hem de sahihi ayrıca ceza gör- çin emir vermiş ve faaliyete geçil
mektedi_r .. ~irliğe girme'.!~ bir iki ınİ§Iİr. • • 
çulha bır~ğl yıkmak ı~ın. olanca Nafia dairesi bu ıöıe üzenndekı 
kuvvetlerile çalıtmakta ınuıler, fa- b" k k"prüleri tamir ettiriyor fa. 
kal . • . lhal __ '--d ır co o 

, temaa ett.igım çu ar, ınu<sa. J kat Çiftli kahve yenice köyleri arasın lı, . • H Nilüfe de, sanatoryom haya· 
d Fakat, çaresızdı bu... ar tından memn ·· ·· ·· orl Ali yaplıfı cinayetin fecaati 

kart11mda korkmu9, kasabaya re. 
lerek teelim olmuıtur. 

ır va an parçaaının ı sa ı C b" t kd · ı "k • 
ti• b"' ı b" ı· b 1 b tına enu ı ranm a enız e ı tıaadı ye oye ır ıınanı atı• ··ki·· M • lb"d 

im k • f"d" z· T 04 ve muna a eaının eraıne ce 1 e 
~~u~ !aht~~~a hareke~ eden bu bir .W.a iki köprü ile yenice ile Karaca 
iki kitının kotü emellerıne muvaffak d ki bin"ncı· köprünün ta-ar'L • b··ı·· ar un gorunuy ar aoat Nızamırun u un dı 

~tılar1 gibi bu arzusu da yerine · B 4 

yaşa ıya a ı ır. ıra or d • .
1
• M • ı· 

Amanos tünellerinin açılmaım· C~lf edı ırse, . er~ın. ımarurun 
dan, Fevzipafa. Malatya hattının mustakbel ehe!"mıyc;tı bır kat da: 
intasından sonra Meuin ıktısadi ha artar. Merıınde lıman mahfuzı 
mıntakası ırenişlemiştir. Bu ıuret- yetini lemin edecek hiç bir teıisat 
le Merıin limanı Merıin .. Haydar mevcut olmamaıma, nhtımıızlıia. 
paşa hattiyle Konyaya kadar o- ihracat iskelesindeki vaaıta noksa 
lan sahanın Merıin • Nusaybin ve nına, antrepo ve ardiye cepheain
Merain • Malatya hatlarile Marat. den fakirliğine rağmen; iatatiatik 
Antep, Malatya, Elitziz. Urfa ve ler burada aon senelerde deniz fa 
Mardin • Diyarıbekir havalisinin aliyetinin muntazaman artbğını 
iskelesi olmuştur. 935 •enesinde göstenneketdir. 

la ,_L__ " li 1 ıu araıın a 
o mayacaıwırmı soy yor ar. . leri bir an evvel bitirilirse bir yağ 

i:elecekti. Mademki babalan utün arzuları, oraya müm 
Pamukları temiz

lemek için 

Karacasu ilk mektebindeki fakır nur ag" dıg-, zaman bu yoldan gidit 
tal beeJ · h" • ti nıur Y 

h I~-- b'": '':?"ye cemık :reennelun;ı~ gefüe mani olunmamış olur. b" G" de- kün mertebe geç dönmekten 0
Yle ferman ediyordu. 1 ibaret olduğu, her hareketle-

Ceklerdi. n"n-'-- anla•ılmakta idi. Go··ru·· • 

~ aın ır gun yeme v enm ta · 
0 

HiLMi 
mın ederek h<r gün otuz üç çocnia aman 

)) N" lüfer'" """ll • Ziraat Veklleti en yakm bir za• 
Ürrü9ehvar ile 

1 ın nüşe bakılırsa Nizamın ikinci manda Meninde Adana pamukla-
~! hazırlrklan bir h_afta ka· veliahti olan kUçük prensin Ni- n için dezenfekeiyon teeisah yap· 
b· r. •ürmüıtü. Bir ıabah hep lüfere kar§ı zaafı vardır. Bu- mak için 120,000 lira Ziraat ban
kıtlıkte Haydarabat'tan hare- rada her gitig" i yere, kanımı kaımdan almıştır. Tesisat üç ay-
et etfl H' tli 1 ri da ikmal edilecektir. 

Hapishanesi 
Boş şehir 

:;,_ •ef~ er. arını': :.;;::~: da götürmekte. ona bir sürü lzmir vilayet bütçf!si 
ra-:~ fazla adam vardt ... u.!f·. ·.hediyeler almakta idi. Nilüfe- f • d 1 IA d b 1 d" f d H k f i .. fi d 
g;(r~kJan yerlerde buyük rin kocasını tiddetle kıskandı- Vilayet umumi mecliai önümüz zmır en ge en Y ID e e ıyes n e ar es f guc n e, 
~ itııı . tı muhakkak.. Çünkü yanın· deki şubahn 11 inde içtima ede- serseri çocuklar istif al ar gayet mükemmel 

de k avlan tertip edilmeaı dan biç aryılrnıyordu. cektir. içtima hazırlığı yapılmak-
L ararlaıtığı içm· kafilenin tadır. 933 seneıi bütçeainin ihzarı lzmirden yazılıyor: - Dün Da-ı AYDIN, (Milliyet).- Belediye dokumalar yapılıyor ql.tek Dürrü•ehvarın kocasına ge- ı· • · • Raif F · B-' • tifa et d·r , etinden evvel on 1..~ ka· T için daire müdürlerine emir veril- biliye Vekaletinden Vi ayete ge- re11ımız em ey .n ıo • 
~ fil "9 lince: Bu adam, kardeşi gibi mittir. len bir emirde 9 ila tS Yatındaki ti;;<~: hildirmi•tim. Viliivet makanun 

i.iıt(i d Yola çıkanlmıştı. Fil degı" ·1. Veliahtte kansına kar•ı Dairelerce yapılmakta olan bu"t çocuklann iı bulmak veyahut di- ca lıtifaıı Dahiliye vekaletine bildiri! MALATYA (Milliyet) - Son 11 
" k 1 1 • • · bel d" birkaç ıene içinde Kemaliye, di· ına.k, lı· ap an avcı ıgı yap· gözden kaçmayan bir ala" kasız çeler peyderpey husuıi muhasebe g" er bazı veaileler bahane ederek rruttır. Cevap gelmce e ıye mec-

Qtn.J' · d h d li · ı cak • • · • · ier iami (Erin) kazau hakikaten eğl"ıı uıatan a en şa ane !ık seziliyor. Vakıa, münaae- müdiriyetine ,.elmektedir. latanbula gittikleri ve ora a •o· 11 top ana ve yeru reısımızı ae- sanayi noktai nazarından pek ile-

s ~lerden biri sayılır. betleri timdilik tabii mecracia • V~laye~ ~ncüın~nlnce, 933 aen~ kaklarda kaldıklan, bunlann ı.. çecektir. Şehrimizde çıkan Büyük rilmnittir. Kemaliyenin dut, ba· 
"i'-1! ki . . . at butçe11nın varıdat kıamı 1 mıl- tanbul belediyesince toplattırıla- Mendreı gazeteainde reia olmuı 

tı f"lı: 1 at kafilesi, uğradı a· ııder gıbı gerunuyor. Fakat 1 yon 800 küsur bin lira tesbit edil- rak Darülacezeye, bir çoğunun muhtemel olan bir çolı: iaimlerden dem, peynir, kaymak ribi meıhur 
ıah\i~r erde, çok heyecanlı te- aralarında mutlaka gizli bir diğine nazaran 933 seneıi varida da belediyenin verdiği para ile 1 bahsedilmekte iıede henüz takarrür yiyecekleri herkesin malıimudur. 
si ab,lt t ile kartılanıyorlardı. kırgaulık var. tı, 932 senesi varidahndan 200 memleketlerine sevkedildikleri ebnlş kimse olmadığı gibi, t-- et i;Pcenlerde Baıvekilimiz Malatya 
el'İ h •ultan.ıarı. içine dü9tük· Dürrütehvar ihmal edildi- küaur bin liralık bir nokıan gÖ•· görüldüğü ve gerek zabıtayı, ge· tiii;im her belediye azaaı dolqan i- meb'wu ismet Pata Hazretleri 
''rtıQı~!"PYeni llem, adeta ıa· iinL eskisi kadar sevilmedi· termektedir. rek belediyeyi iual ~den bu ri~i simleri? hiç b~ıinin ~l~ıı ihtimali 1aarmeldidkalenriHzalıamE:,~ezmaadleiylbe tür·.-~': d ••ı Ş Bu fark umum masraf bütçele- . serseri çocuklann çog~un lzmll' olına~ıgını !'-~yelle soylıyorlar. .?ııı:ı,llı · ereflerine yapılan tini görüyor. Bu terkedilit, o- rinden münaalp şekil ve surette . ve mül!ıakat•;ı<!an ,,., cıvar vila- , Raif ~eyın ısbfasmdan ~~ ı.. Halil Bey tarafından, büyük feda 
~lelıit~lar, ancak rüyada gö· nu uabiyete ıevkediyor. Sa· çıkanlarak daire masraflarından j yetlerden, m\\him bir kısmının da j zı ı,..J~dı!e ~anrun da 11tifa ed~ kitrlıkla muazzam bir sergi tertip 
k 8.aurıı,• d şe!le~~ • Bil?.as~.a 1 raylarfl!da ~zlerce c1;riye bea- tasarruf edilecektir. j Rizeden ve lıav .. ıisinden gelerek ceklen ıoylenıyordu. Oç azada dün edilerek, serri hayli mastaf ihtiya 
t a.hlll, h il .aorduklen husnu- ı Ieyen bır Hınt prensınin tek Tenzilat miktan bütçenin umu- ıokakb.rda kaldıklan bildirilınq- istifa ettiler. Bunlar sabık halkevi rile Malatya.ya getirilmit ve orta 
,u. ~ih:'P'ıııden parlak olmut· bir kadınla yatamasına imkiıı mi :rekilnuna nazaran y\izde 10 · tir. : reisi Doktor Mukadder, evvelce be- mektep binaamda teıhir edilmitti. 

dak.~'"l~e, Hindin en güzel olmadığını anlamak istemi· derecesinde bir noksanlık röıter- Henüz küçük yafta. olan bu ÇO• ledi:re claimi "?cüm~ azalan &en Pata Hazretleri bu sergide bir sa 
a llrinJ mekte oldutundan işlere fazla te• cukların memleketlennden ayn). ıon def'a bu ıte seçılmeyen saatçı atten fazla vakit ıeçirerek, çok nı 011.ları , Masur sarayın- yor. Gerek veliaht, gerek ikin- air etmiyecektir. mamaları için zabıtanın tedbir it- hacı Mehmet ve 'Muhtar Hakla ef. mütehaaaiı ve memnun kalmıtlar 

c:i'i llr "'ıııi . eğlendinneğe me- ci veliaht, oldukça çapkın a· __ __ tihaz elmesi ve bu halin önüne !erdir. Bunlann yerine sıraıile ye- ve sergide mallar haklunda iza· 
k·'"hla~tı, Bu ıaray. peri pa· damlardır. Küçüğü ara sıra cevherleri bulmaktan tamami· geçilmesi tebliğ olunmuştur. deklerden AYUkat Nafiz, ecza11 Şev- hat almıtlardır. Bu sergide Kema 
b:r ''tayla~ ~ayali ülkesinde- nefsine hıı.kim o. l_abiliyor. Fa- le ümit f.eaildig"i bir ıırada ih· lzmı"r ı•htisas kdeır· t. ve toför Saim Beyler gelmekte- !iyede bulunan·zengin maden kö-'•t .. rol d b k c:a.k ka Can B h d b' mürü nümunelerile dokumacılığa du " aa il re e ıra a t a a ınn canı ıraz tiyar bir köylü, 'koltuğu altın· hk ı·nd Dahiliye vekiletinden emrin ırel- h ıu 0 

l"tt e oh k ld • • • h" • ma emes e ait bin befyÜZ parça amam ta gel • llıt •. ,.oz amattınyor tez o ugu ıçın ıssıyatmı açı· da Dürriı~· ehvarın ,...km--1• mesile meclis toplanacak -.e yeni rei k 
1 

tak t Dıı t• çl'i.n ,.. ~-· mı, havlı, o ta ım an, ya a· huy ·,'· '· " net'eai yerine '°a vuruyor. . . olduıc.. h de kapıyı <"•lmıı, İzmir ihtiaas mahkemesine, te· sini seçecektir. · d ,. "rolt d • ısu ,... "b knnlan dibaırate ait qya, ıç, ıf 
geç· Ylllde efa bu bay ve Prensler. şımd1ye kadar çok· çekmeceyi aabrk sultana tea· tekkül ettiği giinden itı aren 932 Sıvas oda intihabı çamafırlık, elbiselik dokum~lar, laın

1

Yor, dı~ıreceleri uykusuz tan Hindistana avdet etmi§ o· lim etmittir. Dürrütehvar, ye· yılı aonuna kadar <692) it gel- bilhaua kilim ve halılar tethir e-
1Yorı ~."Dm • b cakl d D · h m.İf, bunun (687) si hükme bağ- f h d"ldf ff in et D h l.td1 ege vakit u· la ar ı. iırrüşe vara ait niden sahip olduğu kırk mil- lanmıt ve b-•i de 933 yılma dev- es e 1 dilmit ve büyük bir muva a Y 

d a il · '-'k "l T'" k l" •-- on)-.J- ekm ...,. kazanmıflır. Kemaliye halla her 
a İ11" ki •ey h . Kır mı yon ur ırası ıuy- Y ux ç eceyi sevinç göz rolunmuttur. Mahkemenin verdi- SiVAS, (Milliyet) - Geçenler sahada iatidat ve kabiliyet ıröıter hastaİ • ır"İ· htın ilk ayların- metindeki mücevheratın mah· ya9lan araınnda bağnna bas· ği kararlar mucibince (55) kiti de yapılan Ticaret odau intihabm mektedirler. On aeneden beri ka· 

ğın t' tDdı. r>'\: birden bire fazasile birlikte ortadan kay· mıt ve Paul O oran ismindeki bir ay hapse, ( 11) kiti üçer ay da dördüncü 11nıf tüccann da rey zada cinayet olmamıfbr. Hapiaha 
Niıa~ 0 oldu~ orlar, hastalı· bolması onlan bir müddet için bu İyi kalpli köylüye lkırk bin hapse, (264) kiti altıtar ay hap- vermesinden dolayı intihap veka· neai bombnftur. Herkeı qile ırüci 
takt ın o&ı .. Rllnu söylediler. yollarından alıkoymuştu.Prens franklık bir mu"'cevher hedı"ye se, (19) kiti birer yıl babl;'ae, (19) letçe bozulmuttur.. Ve yakında le met~•ldür.. Son zamanlarda, 

an d " kn-k kişi ikisel yıl hapse ve ır kiti de yeniıi yapılacaktır. •-kalktı• •tarı 'Çılc gün y_a· ler, zevcelerile birlikte 18 ~a· ebnittir. üç yıl hapse mahkıim olmuıtur. Rua, Türk mütebauıalan buraya 
si~d· kiıı! ~llıarı Dıadı. Ayaga nunuevvelde Cenevreye gehr- Dürrüşehvarla kocası bir Bu cezalar arasmda on .do.··rı kqi Bir otomobil UÇll• uğrayarak, tetkikatta bulunmut-

1 ıkj 0 k d 1 N" 'l M k · • k k d"" ki · ti lar ve pek iptidai tezgahlarla bin dü,;: • ad a ar meca • ken, ıce e onte atını asa· aç gün evvel Hindistana don·· sürrün cezasına, ort şı miıeb- ruma gı"t d .. 
1 "YOrd 

1 1lı. t • h" ıl d ah mütkülatla mey ana getiri.en. an -.;.f u. a •a yorııun bası arasındaki yolda otomobi· mü•lerdir. beden umumı ızme er en m • L- ak 
f 11 

od• 1 1 • d"kl · ·· h Ab' rumiyet ce:ıaaına mahkfun edil- MENEMEN, 11.- Evvelki ırün al faaliyet Ye muvaffa~~elini t ıaata.f • il. dah k e yer ettır 1 erı mucev er dülmeci<lin kızı ile ilk se mislerdir. Bunlardan baıka mah- buradan altı yolcu ile lzmire hare- dir etmiılerdir .. Ruayadan gelecek 
lerıni •~ın ilk a orkunç bir mahfazasını yerinde göreme- yahatinde ayni vapurla Bom· ke;,.e ( 473,266) lira para cezaaı ket eden şol"or Hüsnü Ef. nin idare fabrikalardan birinin burada ku-
i · Hı ı.- arazı '-• c;.. · 1 d" b k d 1 • d ki bil b" il d ka Ji rulaca<>ı söyleniyor. Bu haber kar Çıı:ı b• · "-endi& . 11 mı• er ır. aya a ar giden bir İngiliz hülonetmit ve altmıt tane de be- sın e otomo ıraz er e ar • ~ 

1
•
1 

bü .. k bi 
g . it kan ını muayene o··rru·· h 1 'bı" M" •. b k . t" tı0 <>ı0 ru0n fırlaması neticeainde bir uçu , .. mcı. Kemaliye ı er yu r se-etıttı'ld· ..,. Dıu""telı u te var, çı gm gı ısa ı, ana sakıt 'halifenin raet ararı vermıs ır. & d 

I l B Usıs dokt h k ob"l d d Hind rumdan aşağı yuvarlanmıştır. Fa- vinç duymuılar rr. 
•o ta11 · llnlar uz tı· OT' ay ırarak otom ı i ur ur· e gelin gönderdiği kızına Tokatta kat içindeki yolcular bir müddet 
!l'erferj:.ndan ao~a un 

1
! ko!' muştur. Geçtikleri yoldan bir ait pek çok meraklı şeyler an· k J J baygın kaldıktan sonra tehlikesiz 1'tıı.ı a(i İ Çok zayıf pb~d~;:ı· daha, bir daha geçilmit, fakat !attı. 8 pazan ar bir tekilde kurtanlmıttır. Yolcular· 

kit 
1 ~iler ve kend~ine v •: çekm~e .. bulunamamıt~ır,. Bunları bir silsile mektup TOKAT. - Burada kalp (25) dan birkaçı hafifçe yaralanmıtlır· 

Da.... reçırnıeden I . ~ · Durru,ehvar, mıly-0nluk halinde yazıp gönderiyorum. lik imal eden bir kalpazan yaka- d bel d" 
.... '"" . d •vıçrenın çekrn •. b" h 1 lanmıttır. Niksarın Hüsam mahal- Havza a e ıye 

a git ~';1 e bir ıanatoryo- ~iDi ır da a e e geç· Bu mektuplarda Abdülmeci· lesinden Celep oğullarından çilin 
eliah~t!aını . tavıiye ettiler. lllemek uzere kaybettiğine hük din Nice'teki köşkün<le geçen gir Şevketin paraları Kitmil ismin intihabı 
'4lı ,,; ~enne telgrfaJa da- ~~k s1arsıla •arıda ağla· nişan merasimini, şrmank ve de birisi marifetile tedavüle çıkar HAVZA, - Azaların istifasi-
lıııca ıza"':ın muvafakatini . aga aş amıştır. Bunun üze- züppe Orner F aruk'un marifet· dığı tesbit edi!.....,,i~tir. le inhilitl ettiğini bildirdiğim Hav 
a.k Bose:"~b Yarıda bıraka· :me Mon~ekati'li'ye gitmek· )erini, meahur Hint düğünü- . . ıs. tane 25 lik ve ka!'I! elde. e- za Belediye intihabına hafta için 
i. 

111 
Y dan vapura bin· rne~ vazgeçılerek Nice'e dönül· nün tafsilatını. Haydari.bat j dılmıt •. k~lpaz~nla şerıkı Adlıve- de ba,lanacaktır. 

Uf ve mes 1 b h N" ·1 • il h . ye verılmı.lerdır. e· d i ·ı Ü l(ü ··k be ' . - e e za ıtaya a· ızarnı ı e ogu arımn ususı· ır yer e yen O ç -
u fırı~~ :rensle Nilüfer de r Z..'b'lrni!tir. yetlerini, yaşayış tarzlanru, Utak şeker ler kullanıldı 
,. li 

1 açırmak istemedi 1 ıta her tarafa memur- Hindin raks ve eğlencelerini Fabrı·kası 
~ ep beraber HindistandU: kar _çı_kararak Nice - Monte- ve daha buna benzer Hint sa· , 
p~ayj hareket edildi h a:ını yolunu günlece taradığı raylarının bir cok esrarını bu- 1 UŞAK, - Utak ~eker fabrikası 

enı er ve refikala,.;, ay· k ah~el ç1eknıeceyi ele geçirmek lacaksınız 1932 kampanyası hıtaın bulmuştur. 
a 1 O amamıştı. Artık. mü- Fabrika 112832 çuval teker İstihsal 

M. R. etmiıtir. 

MAPAVRI, - Nahiyemizde se 
nebatmda yeni ölçüler tatbik edil 
miştir .. Senebaşı nahiyenin pazan 
na tesadüf ettiği için bu yüzden 
çok garip vak'alar da olmu tur. 

Sıva•ta yılbaıı 
sıv AS, (Milliyet) - lliYasta 

yılb .. ı 1933 receeini ten ııeçimıek 
gayesile zabitan tarafından aakeri 
mahfelde bir balo tertip edilmif. 
tir. Balo çok güzel devam etnüt, 
milU oyunlar, eğlenceler tanzim 
edilmqtir .. Ayni gecede kahveler 
de tombala çekilmit ve tayyare yıl 
bqı biletleri olanlar radyo başla• 
nnda heyecanlı dakikalar yatat· 
mıtlardır. Ramazan dolayıaile as
keri mahfelde her gece tombala 
devam ediyor. Tombala aralarm
da askeri bando çalmaktadır. Ve 
bu auretle Sivaslılar ramazan ge
celerini cemiyetli eğlentiler için· 
de geçiriyorlar. 

Kadını ormanda bo
kup öldürmüıler 

MALATYA, (Milliyet) - Bura· 
ya alb 1aat uzakla Hürmür köyü';'· 
de oturan Ömerin kan11 on sekiz 
ırün evvel kaybolmuştu. Köy balla
nın bütün arattırma ve merakına 
rağmen hayat ve memalın~an ~ 
almmanuttır. Kocası da fılvaki ara· 
yor ıibi görünüyordu, fakat lakay~ 
diıi ıröze çarpıyordu.. Nihayet A~ 
kan köyü çobanlan bıare kadının o
lüıüne rastlamışlardır. Hükümet me 
seleden haberdar edilmit ve. c~et 
fethimayİI için buraya sevkedilınıt· 
ti. Muayene neticeıinde kadının ba· 

~-L.: •• tü" •. ;n...., sokularak, 
flDOILILI or nun fteo-··-

ele.i daraltıldığı ve boğazasından da kalınca bir ip veya bir kuşııklo 
ııkılaralı boğulduğu anlatılmı,tır. 
Kadının bazı uygumıuz halleıind~ 
bunun bir namuı mes~le.ıi addedıl~ 
rek, böylece temizlendiği zannedıl· 
mektediT. Hadiıe ehemmiyetle tah· 
kik edilmektedir. 

Malatyada doktor 
lhtf yacı fazla 

MAJ.ATYA, (Milliyet).- Burado 
hemen her evde haıta göze çarp
maktadır. Memleket hastanesi dahi 
liye mütehauıalığr ile aıhhıye mÜ· 
dürlüğü münhal~ir. Dokt_ora tidcl-:t· 
le ihtiyaç hiaaedılmektedır. Oç gun 
7arfmda üç kişinin lekeli hummaya 
yakalanmıt oldukları teıhis edilmitt 
haatı!lar derhal tedaviye alınnutlır 
Belediy~ doktoru Hüıeyin Hüsnü B. 
ıehrin sıhhati ile iDii derece meuuı. 
dür. Tathirat yapılmaK üzre baa 
honlar muvakkaten seddtdilmittir. 

Sıvasta Fırka 
konj(releri 

SiVAS (Milliyet) - Merkez 
dabil olduğu halde bütün kazalar 
kongrelerini yapmıtlardır. Ve kon 
greler esnasında halkın dilekleri 
konutulmuf, bütçe tanzim edil
miftir. Merkez kaza heyeti idare
aine Çetil oğlu İbrahim, Dava ve
kili Ferit, hazinedar oğlu Rahmi. 
San hatip oğlu Rüttü, Hacı Ab • 
oğlu Rıza Beyler aeçilmitlerdir. 
Vilayet kongrelerine de ba,lan 
mqtır .. 

Şeker fabrikası 
Sıva•ta açılmalıdır 

SIV AS, (Milliyet) - 31 kan• 
auevvel 932 tarihli gazetemizd 
,eker fabn"kaamm Si ... ıta aç 
11 için yazılan yazı burada 
memnuniyetle kartılanmıftır. 
ker fabrikası muhakkak ıure 
sn.asta yapılmalıdır. Çünkü sı .. a 
aı:ı pancar yetiftinneye müsait a 
raziai nrdır. Sivaa kuvv 
pancar ziraatine elverifli bir yer 
dir. Çünkü buradaki pancar tah 
lil edilmif ve neticede pancard 
sakaroz mikdarının yüzde y' 
bir olduğu tebeyyün etmiştir. 
itibarla Sivas mıntakaaırun teker 
pancan ziraatine salih oldui[u a 
latdmı,ıır. 
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. Dünkü fırka kongresinde iki Ergani yalınız bakır değil 

altın madenidir de .. 
Lik maçları devam ediyor Yeni tertip 

~senelik mesainin hesabı verildi (Btl§ı 1 inci sahifede) kontrol etmek müıkiilihna rağmen p• 
paşa küçükleri 2-1 kazandılar . her iki taraf oyuncuları da bu ilk da ıyango 

Bundan ıonra Fenerl>abçe - lalan kikalarda büyük bir gayret ve faa- 8 d f 4 (BOf' 1 inci _,,üecle) 
Halk fırkumm umumi prenaipla
rindeıa ve balkç•hfa nrdifi ebem 

yelten bahaec!erek fırkanın U• 

mumiyet ib"baril• iki aene :oarfm· 
da yaptıfı itleri anlatmıfbr, b1JDP 
dan aonra raporun fırkanın vila· 

t yet l"lkilatmm yapbfı faaliyete 
o:ve batardığı ~lere dair kıammr o
l kumaya ba1layan Cevdet Kerim 

Bey vilayet hududu dahilinde aon 
- ıki ıene zarfında bapnlan 11hhat, 
•(evkaf, nafia, sa, maarif, sanayi, 

ticaret, liman, gençlik ve apor, İç· 
timai muavenet itleri hakkında 
ddden çok faydalı ve tatmin edi 

• ci izahat ve malUınat vermiftir. 

Sıhhat işleri 

Cevdet Kerim Bey uhhat İfle
;erini izah ederken aon iki aene 
d zarfında Fatih. Oaküdar ve Betik 

1 
tafta birer aüt Ye mektep çocukla 

un bakım evi teaia edildiıtini, bun
r !ardan Fatihtekinin 20 bin lira 

1 ıi•aarfile mükemmel bir hale ifrai 
.'>edildiğini, Oaküdardaki Zeynep 
-Kamil haatabanesinin tamir edil

Jmekte olduğunu •e ıubatta açıla 
cağmı, mülhakat kaza ,.. nahiye 
!erinde aynca Kadıköy, Eyüp ve 

~Kaannpa§Ada birer dispanser oldu 
talunu, Beykozda da bir tane açıl
-k üzere bulundutunu, Beyoğ-

lu diapanaeriniıa muhiti için çok 
ayd lı bir bale ıreldiğini, Divan• 

'eyolundaki çocuk diapanaerlerinin 
erpek yakmda yeniden faaliyete ge 

1 
h&eceiini, Akaaraydaki çalı~tınna 
h..vurdunun 100 fakir kadm ve şe
. "hit kızını geçindirdiğ'i aöylemit
ır'\İr. 

pz Eokaf işleri 
ca 
gı Evkaf işleri meyanında tehrimi 

i güzellqtiren cami, sebil, çeşme 
ıibi eaerlerden bir çoğunun 150 

flı.in lira aarfile tamir Ye ıılab edil 
-fiğini, bu meyanda Kandilli camü 
~ e Ortaköy ve Beylerbeyi nbtım
~ nnm zikre şayan bulunduğunu, 
1,.. }iileymanlyedeki Mimar Sinan tür 
r-'? "nin tamir edilmekte olduğunu 

ıoylemiftir. a Nafia işleri 
f b Bundan aonra nafia işleri izah 
1 1 dil • 1 • • b • b" h m.q, yo lfllle uıusı ır e em 
t.r'ııiyet atfedilerek Üsküdar· Şile 
erıolunun iyi bir tekle konulduiunu 

1 
yolun uzatılacağını, Kadıkö

ıı.üa iinde baflayan asfalt yolun Boa-
1ttıancıya kadar olan kwnının bitti
acf:inİ, bu yolun vilayet hududuna 

t \.adar tahdit edilece ini, Oskü
• Jar • Beykoz yolunun Üç ıeneye 

1 :ıu :adar mükemmel bir halde krnal 
badil.-ceğini, Kartal - Yakacık yolu 

ıJkı n tamir edildğiııi, Topkapıdan 
:ıurüçükçckmeceye kadar aafalt yol 

apıldığmı, Büyıikçekmeceye ka· 
• E ar olan kwnm ikmal edileceğini, 
ırakatova - Buraa yolunun ikmal olun 
tiz ğunu, Yalova • Karamilrael yo
ba un bet aenelik programa alm· 
Aıimı. ayrıca Edirnekapı • Ama-

• • tköy - Boyalık - Dai • Yenice 
~.olu ile Y edikuleden Defterdara 

beg~adar olan kaledıtı yolunun, Bo
ac'lııiçinin Rumeli aabilinin bet ..,. 
k<elik yol programına dahil olduğu 

u aöyl-itşir. 

Be. Şehir yolları 
K~ •1 Cevdet Kerim Bey bundan aon

ı:ı bu bahiate wehe müteallik olan 
C' arumı izaha başlamıı, bu aeneki 
tir. tçede konulan para ile yapıla
<im>k yollan ıu şekilde aayıru,tır: 

•vap 1 - Saraçhanebatı - Akaaray 
, S ~ 2 - Şehremininde Ahmetpaşa 
he unii önünden aşağtya Davutpaşa 

a tikametinde uzanan yol. 
r.lan 3 - Tophaneden Dolmabahçe 

ayma kadar devam rd~ yolun 
[Be)" larafmm ıalah •e tanzimi. 
- 4 - Akaretlerden Ma~kaya çı 
t ll/i. y~lun dar loaımlanıÜn reniıle 

mcaı •• 
l- 5 - lçerenköy yolunun yanu. 

1 6 - Hacıoamanbayırı yolnnun 
mali.. 

C 7 - Heybeliadada ana yolun 
. i. 

11 9 - Ortaköy iakcleainde tram-
1 y caddeıine çıkan yolun ıslahı, 
yazı - Bazı müteferrik parçalar. 

'\ gil Bundan ba,ka Kaaımp.aıa • liaa 
ien ıy yolunun 933 ıeneainde )apıla 
ka ğr ilave edilmiı ve aon i:.i ıene 

- ld fmda BakırkÖy, B<'tilctaf, Enıın f '\ü, Fatih. Sanyer kazalan dahi
li ruaıde ÜçyÜze yakın elektrik tim
~ ada ı konduıo, Büyükada, Heybeli 
.crnaJ , Göztepe, Çengelköy ve civa
•I un elektnlde tenvir edildiği aöy 

ali ilmi tir. Bundan sonra au işleri 
'Ah h edilmif, Terkosun belediye

e devredildiği, Taşdelen suyu
' 'yat Oıküdara indirileceii aöyle

iıtir. 
J 
,ıu k! Maarif işleri 
dfles•Raporda Maarif itleri üzerinde 

e m la tevakkuf fedilmiı, vilayet 
l'1', gö dudu dabilmde metkepıiz kai
l Jıyo tek bir köy bulunmadığı, 25 
u,aut 1yde yeni mektep yapıldığı, bele 

ain 47 tane yeni mektep yap. 
,a li ı, Kandilli Ye Kadıköy ortamek 
,l•y • 1 rinin liseye çevrildiği, Kadı· 
~t ıaılyunde, Çatalcada ve Adalarda 
şka er orta m ktep tesia edildiği, 

'iraz Pata v ,. Ortaköyde birer or 

mezua olduiu ıdkredilmitfir. 

Eınaf işleri 
(BOfl 1 inci aahifede) pılarak yÜzde lmictan altmıta ka bulspor küçükleri müaabaaı yapıldL. Jiyet göıteriyorlar, dakikalar geçtik- U e a piyango 

al de vardL dar cevher bulunmaamdan meaa- Fenerbahçeliler düzııün bir oyunla çe oyunun büsbütün müıkülit arzda 1 k"J k? 
Bundan aoara eanaf tetekkfill• 

rinin T11zİyetina geçilmiş, bu işe 
bilh...., ehemmiyet verildiği anla 
blarak biribirile münuebeti olan 
cemiyetler birlettirilerek muhte 
lif esnaf cemiyetleri bütçelerinde 
bu aureıle 9000 lira taaarruf edil
diği, küçük nakliye kümeaini teı
kil eden hammallar, arabacılar ve 
kayıkçılar gibi teşekküllerin vazi 
yellerinin 11lahı için tetkikat yapıl 
dığı, İt aahibi ile işçiler ara•m~a 
daimi bir ahenk tevlit edecek, IJ
çilik hayatlarını ve h~k!annı, İt 
sahiplerinin menfaatlerını koru~a 
cak olan it kanununun çıkmak u
zere bulunduiu zikredilmittir. 

"Yüz metreyi mutecaviz ma· rifi korumuyor denerek bu mahal· lıtanbulaporlulan 4-1 yendiler ceğini dü,ünerek bir an evvel aayı DSSI çe 1 ece 
den ocaklanndan çıkanlan bam leri terk ile yüzde doksan beı safi Bu maçlardan aonra Süleymaniye- çıkarmağa ç.alıııyorlar • Bazen bir Tayyare piyangosunun on &ı.-
bakır orada İnşa edilmif kalafat• bakır Yeren eski mağaralan itlet- Beşiktaf B takmılan müaalıakaaı ya- taraf, bazen diğer taraf hücuma ıro- düncü tertip biletleri bugünden ltl-
baneİerde izabe ve külçe haline miye baılamıılardır. O 'vakit Kara pıldı. çiyor.. haren aalıfa çılıarılmıttır. Yeni t ... 
ifrağ ile vaktile Tokata aevkolu· denizin Bartın civannda bulunan ikinci takımlar araaında rakipleri- Mamafih aahanın berbat hali a- tip üç ketide üzerine ve bermutat 
nurmuf. Kalafathanelerin mabru bakır madenini işletmek için imtl- ne karıı muvaffakiyetli neticeler alan benldi ve zevkli bir oyun yapılmuı- 50 bin numara eııasıne göre yapıl
katı iae her gün üç dört yüz mer- yazını talep eden şirket reisi olan Süle)maniyc B takımı bu müıahaka- na imkan vermiyor, Takım halinde mı9br. Bu tertipte 50000 biletten 35 
keple üç dört gün uza k bulunan 1 bir bankerin doatn bulunan made- yi da 2-0 galibiyetle bitirdi. mütesanit bir hücumla netice elde bin bilet muhakkak ikramiye ve •· 
ormanlardan katiyat yapılıp nak· nin tahrirat müdürüne yazdığı Öğleden ıonra ikinci küme birinci ı edilemiyeceğini gören latanbulapor- morti kazanacak, 15,000 bilet kaybe 
!olunan odunlardan ibııretti. Er- mektupta mezl::Ür bakır madeni· takrml:ırrndan Eyüple Altunordu dan Reşat şabıi bir hücumla Bey· decektir. ikramiye kazanacak nwna
gani civanndalu cesim daf lar da nin yüzde 17 •İ aafi cevheri bulun karşıla,tılar. G~en hafta tehlikeli ra koz kalesine kadar indi ve takmıı- ralar üç k"fidede 4000 tane amorti 
binlen:e aenelerdenberi keıile ke- duğu denize dört saat mesafede kibi Anadoluyu mağlup ederek Kü- nın ilk golünü kaydetti. Bu gol, la- kazanacak numaralar da 31 bin ta• 
aile halihazırda orman eaeri kal- olup gayet istifadeli olduğu ve ken menin ön sarfında mevki alan Eyüp tanbulıporlulara makus bir teıir yap nedir. Ayrıca yüzkırk numara binw 
mamışlır. M;ıliim olduğu üzere bir disi bakırdan anladığı cihetle tir· Jüler bu hafta da Altunorduya kar- b ve hemen gevfedikleri görüldü. liralık mükafat kazanacaktır. 
madenin kıymetli•İ eakiliğidir. Er- kellerine dahil olmaııru ve neka· tı oldukça bftlıim bir oyun oynadı- Bu vaziyetten istifadeyi bilen Bey- Birinci ve ikinci k"tide de piyan
gani bakır madeni, teşekkülitı dar biaae iaterae verilecei'i teklifi· Iar. Oyun ıeri ve ahenkli bir tarzda kozlular mukabil bir hücum yaptılar. go dolabından biner numara, üçün
arziyenin birinci devrinde tekev- ne, meb'uau sabık olan tahrirat devaJT1 etti, neticede Eyüp biri p... lıtanbulapor kalecini :ramansız bir 1 CÜ keşidede 2000 numara çekilccelr
vün eylediğinden en eakiıi olup Af müdürü kendiai madende yÜzde naltıdan olmak üzere 2.0 galip geldi. çılotmdan istifade ederek beraberlik ' tir. Amortilerin keşideai bir seri ha
rika ve Am.,rika bakırlanna kat 95 aafi bakır cevheri olduğundan Beşiktaş S illegmanlgeyl aayıaınr kay~ mu:vaff~ oldular. lin.~e ~irinc_i kerded~ bat'?'acak -Liman işleri 

Liman itlerinin çabuk, kolay ve 
düzııün olmııaı için muhtelif Ji. 
man teşekküllerinin birleıtirilme
ai, kaçakçıhğm önlenmesi için tel 
bir alındığı zikredihnit, ve bunun 
için umumi merkez tarafından bir 
kanun teklif edilmek üzere oldu· 

enderkat müreccahtır. hiaae aenetlerini ret ile cevap ver• dl Devre bu tekilde bır bıre beraber· üçuncu keşıderun nihayetine kadar 
Ergani şehri civarındaki mür- diği cihetle bu tezkere maden ha· gen likle neticelendi. devam edecektir. 

tefi daklann çoğunda yüzde kırk kmnm zenııinliğini aynca göste- Bu maçtan ıonra asıl mühim olaıa /hinci haftaym """?rtiler ıu. aure~e çekilec~k?r· 
tan dokaanbeşe kadar aafi bakır rir bir haldir. (Madenin yerli uıe- Beşiktaı-Süleymıuaiye birinci ta- KC!fıdelerde ılmuniyeler çekildık-
çıkanlıyordu. Bir ara şehrin ,imal murlan kalafatbane itletmiye me kımları müsabakası baılack ikinci haftayım baflarbaşlamaz, ten sonra birden 100 sayıya kadar 
tarafındaki dağlarda hafriyat ya zun edilir). Hakem Sait Salabeddin Beydi.Ta Beykozluların birinci devreye naza- 100 rakkam ikramiye dolabına ko

ğu bildirilmiftir. aanayi itlerile daha yakından ali 
irtlmal muavenet işleri kadar ohnao?" .i•~erdim. latanbul 

. da S O- 60 bın ışçı vardır ve bun-
Cev~e.t ~ermı Bey ~und~ aon· ı ıar aenede devlete 3 milyon lira 

r":. Hılilıabmer'.. Hımay!'ıetfal! vergi verirler. Bir o kadar vergi 
Turk Tayyare, Turk Maanf cemı de aanayi müeaaeaeleri verirler. 
yetle~ile ~~btelif fı~araperver ~- Raporun Sanayi ve kredi bankan 
ıekkullenrun fırka ıle çok denn- hakkındaki hükümlerine lnenmı. 
den rabıtaaı ~lduğunu. bu müe~ yoruz. Memlekette aanayi, teşviki 
ıelere Halken vaaıtaaıle beledıye &anayi kanunu ile inkitaf ediyor
bütçesinden _mühim m~kdar~a yar du. Altı ay evvel tetviki aanayİ ka 
dan yapıldıırı~ n;ıealekı cemıyetteı: nunundaki muafiyetlerin ehemmi· 
le de çok aamımı temaalardan gen )'etli kısımlan kaldınldı, bu yÜz-
kalınmadığını aöylemitıir. den inkitaf ta durdu. Bunun mea' 

Spor oe gençlik ulü ~a?"yi ,.., kredi bankaaıdır. 

teşekkülleri demıtşır. 
Raporda apor ve gençlik için Sıhhat bahsi 

çok mühim bir kmm aynlmııbr. Nazmi Nuri Beyden oonra o .. 
~ büyük aahife talıaia edilen bu ba man Şerafettin Bey aöz almıt. aıh 
biate genelik teşekküllerine veri· bate ait meaailden kıaaca babaey 
len ehemmiyet iızun uzadıya izah lediğini, bu bahiste muntazam bir 
edilmit ve fırkanın açbğı talebe program olmadığını aöylemif "ve 
pansiyonundan, Halkevi t~ekkü- böyle bir programın lüzumunda 
tünün himaye ettiği talebelerden ıarar elınİftİr. Oaman Şerafettin 
bahıedilmiştir. Spor balıainde ı.. Bey mevaddı gıdaiyenin kontrölil 
tanbul Halkevi apor tubeıinin fe- edilmeaiııi de iatemitşir. 
derelenmemi~. bütün kulüpleri ça Süt oe lmtigazlı şirlıet
lıfllla mevzuu olarak ele aldığı, 
25 bin lira aarfile Yenibabçede /er bahisleri 
bir atad teaisi için çalı,ıldığı, fır. Omıan Şerafettin Beyden aon• 
kanm müzahereti ile Kadıköyün. ra aöz alan Bakırköy mümeuili 
deki Feneratadmmmükemmel bir Oaman Sait Bey çiftlikler Ye ara 
1ekle ifrağ edildiği, Anadolu kulü zi meaeleai hekkmda bazı temen
bü için mükemmel bir bina temin nilerde bulunmuş, Kartal mümea 
olunduğu, fazla ihtiyaç içinde o- aili Şefik Bey hayvancılıktan bah
lan kulüplere Halkevi •aaıtaaile aederek çok aüt iatibaal edildiğini, 
vardım edildiği ve aair bir çok te- fakat pekaz aütten iatlfade adile
ferrüat zikredildikten oonra Halk rek mütebakiıinin heba olduğunu 
evleri tefekkülünden bahaedilmiı kooperatifçiliğe ehemmiyet veril. 
ve: meai icap ettiğini söylemİtfİr. E-

t - Dil, edebiyat, tarih. minönü müıneaaili Methi Sait Bey 
2 - Güzel aan'atler imtiyazlı tirketlerden ve bu tir-
3 - Temsil ketlerin fazla ücret aldıklanndan 
4 - Spor tikiyet etmitşir. 
5 - içtimai yardım Kongre reiai Hüaamettin Paşa 
6 - Halk derabanelerf ve knra mümeuillerin bahaettikleri me-

ler lelerin raporun esasına ait oldutu-
7 - Kütüphane ve nefrİY•t nu, mmakerenin rapora müteallik 
8 - Köycüler bulunduğunu, bunlann dilekler aı 
9 - Müze ve aergi raamda ileri sürülebileceğini bil-
Olmak Üzere 9 tubeyi ihtiva e- dirmiş, bundan aonra Cevdet Ke-

dan Halkevi tetkilitınm meaaiai- rim Bey aöz almqbr. 
ne ve bu meaaiden basıl olacak Cevdet Kerim Beyin 
büyük fal~elere ltaret edilmif, 
bundan aonra fırka le:ıJ<ilitırun 
meıkür hizmetleri. fırkanın bina 
vaziyetinden azaya malıimat veril 
mittir. Cevdet Kerim Bey raporu• 
nu "' cümlelerle bitirmiştir: 

Vatan ve millete refah ve aaa• 
det temenrulerile .özlerimizi biti
rirken Umumi Reia Vekilimiz ı .. 
met Pata Hazret)erini ve "Daimi 
Umumi Reisimiz" Reiıicümhur 
Gazi Muatafa Kemal Hazretlerini 
derin bir hürmet ve tazimle anar, 
konvemizin vatan ve millet için 
hayırlı meaaiye mazhariyetini di· 
!eriz efendim. 

Cevdet Kerim Bey raporunu o ' 
kurken muhtelif yerlerde şiddet· 
le ve aürekle alkıtlanmıflır. Rapo 
run kıraatinden aonra celaeye on 
bet dakika faaıla verilmiıtir. 

ikinci celse 
ikinci celae açıldığı zaman kon 

gre münaaebetile Reiıicümbur Ga 
zi Hazretlerile Meclis Riyaaetine, 
Baıvekatete ve Fırka Umumi Ka
tiplifine tazimat telıraflan çekil 
"Deaİ kararlllfbnlmrt. bundan aon
ra encümeni daimi azaamdan Av 
ni Bey rapor hakkında aöz almıt
tır. 

Vergi oe tahsil meıeltJsl 
Avni Bey fırkanın esnaf iflerile 

yakından alikadar olduğunu 
beyan ve memnuniyetle söze bat· 
lamıı, yalnız bir noktanın kendiıi 
ni tatmin etmediğini, bunun dama 
li kanunlann tatbikabndan müte
vellit miifküller olduğunu, vergi· 
terin cibayetinde ve tevziinde bir 
takım haksızlıklar vukua geldiği· 
ni ve vergi kaçakçılığı ile alaka
dar olunup yolauzluklann kafi 
derece mürakabe edilmediğini ve 
bunlann neticeai olarak iffeti tica 
riyemizin tecelli edemediğini, ili 
tahsilin zenginlere münba11r kal· 
dığmı, fakir gençlerin yükaek tah 
aillerini yapamadıklannı aöyliye• 
rek fırkanın bu itlerle daha çok 
alakadar olmaaı icap ettiğine ita 
ret etmiştir. 

Sanayi bahsi 

izahatı 
Cevdet Kerim Bey rapor hak· 

kında mütalea aerdedenlere idare 
heyeti namına ayn ayn cevaplar 
vermiı, Ye ezcümle verıri itleri bak 
kında : 

- Vergiden kaçnımak, Yergi 
tahsili meaeleleri çok mühimdir, 
bunlar memleketin eaaalı ihtiyaç• 
lanna ait itlerdir. Bunlarla ve bun 
lar gibi bir çok itlerle aene içinde 
uğraıtık, bepaile ayn ayn meıgul 
olmak mümkün değildir. demiştir. 

Cevdet Kerim Bey bundan aon-
ra: 

- Şuurlu Türk milletinin vergi 
kaçakçılıiı yapmak gibi bir itıi
bam altında bulundurulamayaca• 
irnı, münferit hidiaelerle mücade 
le etmenin bütün vatanda,lara ati 
bir vazife olduiunu ııöyleıni,tir, 
Cevdet Kerim Bey bundan ıonra 
tahsili ili hakkındaki temenniye 
İşaretle bunun yalnız devletin ya 
pacafı bir fey olmadıirnı huauıi to
ıebbüılerin ıılikadar olmuı İcap et
tiğini, Maarif cemiyetinin bu buau 
ai teşebbüslerden biri olduğuna, 
bu kadar büyük ümitlerle başlı· 
yan bu cemiyetin bir çok azalan
nın senede bir liralık taahhütleri
ni bile veremediklerini aöyledi. 
Daha ıonra da sıhhat islerinden 
bahsederek bu itle etı"bba te,ek
küllerinin de alakadar olmaımm 
Oıman Şerefettin Beyin ifllJ"el et
tiğ-i vazifelerin ifaamı kolaylaıtıra 
cağını bildirdi. 

Enciimenler intihabı 
Cevdet Kerim Beyin cevabın

dan aonra encümenler intihabına 
geçilmiş, beaap bakma encümeni· 
ne Mehmet Ali, Mustafa Faik, Av 
ni, Retat Yılmaz, Yusuf Ziya, B. 
J.,r, bütçe yapma encümenine Ab· 
dülkadir Ziya, Galip Bahtiyar, 
Hikm t, Celil, Asan, Kamil, Bi
can Beırler, raporlan ve ihtiyaçla 
n tetkik encümenin d" T vfik, Yu 
auf Ziya, Sadullah RJZa, Aann, 1'4ı. 
harrem Nail, Cemaleıtin Beyler 
ııeçilmi,Ierdir. 

Bakır madeninde mebzul lmnlar .at.aya çıkbklarr zaman B&-- ran da faal ve daha 11kr hücume geç nulacakbr. 
altın cerherl bulunauor ıikblfm oolinaaidinden mahrum ol- tikleri ırörüldü. Ve hemen beşinci 1 inci keşidede bu 100 rakkam-

duğu görüldü. Buna mukabil Süley- altmcı dakikalarda ikinci gollerini dan 6 rakkam çekilecek ve bu 6 rak· 
Mukaddema madende külçe · d L.. lan b" ka 

haline ifrai edilen bakırlar toka- manıye e .... ta 0 ır ç oyun- kaydettiler. kamın aon iki rakkamı neden ibaret 
cuaunun yerlerini bizzarure genç o- Saba arlık temamiyle bir bataklık iae o numaralı biletler İki•er lira a-

ta gönderilip oradaki kırk elli J J -'--' · · • yuncu ara taeYıye elmifti. halini almış, oyuncular ko•abilmek morti kazanacaktır. Bilfarz l>u rak-
kalafhanelerde levhalara tabvilen B ·ı.. •• J-'-- b" • ' Oyuna eşı • ..,. uarm \İcumu ı- ve paslaşabilmekten ziyade çamurla kamlar (05, 16, 23, 57, 85, 99) olur 
Topaneye gönderilirdi. Ahiren in le başlandı Rüzgin lclılerine alan ra saplanan topu ıürebilmek için aa bu rakkamlarla nihayetlenen mı-
giliz Şirketile aktolunan bir mu- Beşikıa, ~ı mütemadiyen Sü· uğraşıyorlar. maralar amorti alacaklardır. 
kavele ile madende iatilıaal olunan ' leymaniye kaleaini tehdit ediyordu. Bu vaziyetteki bir lalanbulıpor a- 2 inci keşidede 1 inci keşid de çe-
bu külçe bakırlar ester Ye develer Arada bir fırsat bularak Beşiktat ka kını eanaamcla Beykoz müdafilerin- kilen 6 rakkam hariç 94 rakkamdan 
le Mersin ve lakenderuna kadar lesine ookulan Süleymaniye muha- den bliri ceza aabaaı dahilinde lopu yine 6 rakkam ,.., 3 cu·· k-idede de 

kil oralarda . k t t r -. na ve fır e e ea ım o- cimleri kolaylıkla durduruluyordu. eliyle tevkif ettiğinden hakem penal- 2 inci keşidede çekilen 6 rakkam ha-
lunduf>!nadn Tokattaki kalafat• Buna rağmen Beıiktaşlılar bugün tı verdi. riç 88 rakkamdan 50 rakkam çeki-
hanclenn .aeddıne aebep ohnut ve kendilerinden beklenen oyunlarım lıtanbulsporlular bu penaltıdan lecek ,.., bu - •.L--•--la nı"hayetle-
b ta ıle mai t" • t · d ,.......,,.,...-u vaar ile ını emın e en oyuayamıyorlar ve yaptıklan akın- beraberlik ııayılanru çıkardılar. nen numaralar amorti" alacaktır. 

· "leler bu karii'-'-" t b nıce aı ..... ıp en ma • !arda bir netice elde edemiyorlardı. ceye nrannyordu. Bu plan 2,500,000 lira kazanç e-
nım kalmıtlardı. Rüzgara kartı oynayan Süleyma- Her iki taraf oyuncuları da bitkin ıası üzerine yapılm15lır. PLinda tev-

Madendeykeıı aldığun Şarla niye müdafaaaı aayı yaptırman.k bir hale gelmiı ve oyun öyle bir va- zi edilecek ikramiye", mükafat ve a
Karip Near. Eaıt gazetesinde Er· için bütün gayretiyle çalıııyordu. ziyete girmişti ki, hakem bile artık morti miktan 1 milyon 561 bin li
ırani madenınde eater Ye deve ve Oyunun 25 inci dakikalarında S... batalı hareketlere müııamaha ile ba- radır. Her biletin üç kqidelik fiyatı 
vapurlar!~ Mançeatere kad.ar. nak ,iktaılılann ıoldan yaptıkları bir hü- luyordu. Bu vaziyette bir gol daha 50, onda bir itibariyle de 5 liradtr. 
!olunan külçe bakırlardan ıatıhsal cüne uzaktan bir alıfı Süleymaniye çıkarabilen taraf maçı kazanmlf o- Yani biletler, diğer tertiplerde oldu 
olu"nan •.ltm .cevherle bütün meaa- kalecisi batali bir vaziyette komere lacaktr. Fakat, her iki tarafın da uğ tu ıribi, birinci ve ikinci keşidelerde 
rifi naklıyenın leaviye edildiii ke- atmak iıtedl. Fakat BetikU.. mer- ratmalan bir türlü müspet bir neti- birer buçuk, üçüncü keşide de iki !i-
mali ~ayretle okuyarak bittercü- kez mubacinıi yetİferelc Betiktafın Oyunun aon kııımlannda latan· raya aatılacaktır. Üçüncü ke,ide de 
"!f. m~t~=~ bera;~ makamı ilk Ye aon golünü yaptı. bulıporlular daha fazla gayTetlen&- en bilyük ikramiye üz bin liradır. 
VI aye e etmıftim. Bundan aonra Beıiktatlılar taz• rek Beykoz kaleaini miitemadi bir Bundan başka bu ketidede 60 bin, 

Şehrin. cenap aemtindeki dağm ylklerinde yine devam etbler ae de tazyik albna aldılar ve adeta tek ka- 40 bin, 30 bin, 15 bin, 10 bin lira
altında "!~~elkadim yÜz yirmi met yap\ıklan hücumlardan bir ._.. le vaziyetinde oynadılar. Fakat yu- lık ikramiyeler vardır. 
re derinlıgınde büyük büyük ma- elde edemedil• ye baftaym lıoı au- karda aöylediğimiz gibi gerek aaha-
ğRralar ve muhtelif yollar açılmıı retle bitti · eti" - -'- B k · daf 1 

B ğ raı k • · nm vazı~ . ıren:x . ey oz mu. aa- kartıamda bir türlü muvaffak olamı-
~..İ.m ::.::.:ıı:rd:":.:b:ı::;:ı:~ ikinci haftagm sının degerli ~~li batka .bir aayı yordu. Fakat bugün güzel anlaşan 
kalan ara•mdan akıp ırelen kay• • IJ?nci devreye Süleyınaniyeli~er .~ çıkanlmasma nnkin "ermed! ve lı:" lzmirapor muhacim hatlı üçüncü go-
nar mavi ve Y"fil aulann çoğu tah- nncı de.reye ~ ~aba duzgun auretle maç 2-2 ye beraberlikle bit· lü de atmakta güçlük çekmedi ve 
telirz meera bulup kaybolur ve baılac!ılar. Beşiktaılılar ilk devrede- mit oldu. devre c!e 3-0 lzmirapor lehine bitti. 
mütebalU~i bürük arklardan ıra- J.! hakimiyeti, ?"'!.n~larrnı.n .yerleri- Diğer marlar llunci devrec!e Altayın iyi bir o-
çerek tehır I<enanndan geçen Dic· nı karbetınel"":' yu~nden ıkind dev Bu maçtan evvel oynayan Bey- yun oymyaca~~ il.mit olunuyor.d'!.Fa 
le nehrine akrp rider. Bu sulara rede ıdame etllTI!llllyorlardL Bazı an koz-latanbulapor B. talmnlan maçını kat,. maafoı~f. ~ıtler bo~a. g~tb ve 
bir demir parçaa1 on yirmi dakika lar, B~iktaı ı.aı.._.ine !'-dar inen Sü 4-2 latanbuhpor ve ikinci küme lzmırapor binncı devredekı ıruzel .,.. 
müddetle batrnlıp çıkanldıkta aa- l<;Ymanıye "!ubacimlen sayı fıraatlan maçlarından Topkapı-Kaamıpa .. ma yununu idame Pttirerek Altayın bir 
n renkli olarak galvanize olduğu bile kaybettiler. • _ .. , ı da 2-0 Topkapı kazanmııbr. t~k aa!mııa kartı daha .~ , "!- aı."':' 
görülürdü. Bunun albn zerrab ol- Açı~n vaaıtasıyl~ yurum

0
ek Jtt~ çın Lı"k rak musabakayı 5-1 gbi ıyı bır neti· 

duiuna 1üphe yolctu. Altmıt aen• yen B.,.ikta4War, • Sül~ye m~ Ankarada ce ile luızandL 
evvel bir Fransız ınübendiai ma• dafaumm gayretli ve yermde mu- J S • f f 
dene ıelip tetkilrab amikaaı neti· dahaleleriyl~ durduı:u!uy?'" ve sayı maç an eyrıse B n • 
ceainde bilbesaP me:ı:küı- mafara· yapmak fırsatı cerdirilmiyordu. Hat ANKARA, 13. A. A. - Buırün Kurtul Uf 
!ardan çıkıp Dicle tıebrine dökü- ta ~un~n. aaa!_>jl~ ~tiktaf ~u: Ltiklil ıpor aabaamda lik maçlanna 
len bu mavi ve yetil ıular içlerin- hacımlennın hilali bir iki bareketım devam edilmiş ve Mubafızgücü birin Dün Kurtulut sahıuında 
de günde yüz aekaen liralık altm hakem cezalan~dı. . . ci ve ikinci takımları, Çankaya birin- Seyriıefain - Kurtulut birin
cevberi olduğu halde Hint deniz- Oyun her iki tara!mda • nebceaız ci ve ikinci talmnlarile karfıl••nuı- ci takımları kartılaıtılar. Saha 
!erine kadar ııötürdiikleri beyan bücuml~ri!le aben~~ ~~~ta br. çok kalabalıktı. Bir kaç kıy· 
eylemi§ ve vermİ! olduğu kroki devam etti. ~akat tun pp~uenne Havanın güzel olması abaya çok ı· d ah 
veçbile dai eteğmde ve nehir ke- rağmen BqıktaşWar batka. aayı ya- aeyirci toplaınıtlL lzmir Meb"uau met 1 oyuncusun an m ruDJ 

d b .. '"k bir b • il pamadılar ve oyun 1-0 Betiktaf le- Saraç-"lu Şükrü Beyler Ordu müfet olan Seyriıefainliler güzel ve nann a uyu •vuz lDf& e b. ı.; • "" 
bu maYİ ve yetil •ulan oraya akıt- ınBe .• lf!. d lik 

1 
d" titlerinden Fabrettin P"f• Hazretle- can1ı bir oyunla ilk devreyi 0-3 

bnldıkta zayi olup ıiden altm zer d T~~ evrKadıka"'ç ~n ri de gelmişlerdi. lehlerinde bitirdiler. İkinci ha( 
ratr sühuletle el~<; edilebileceti :'ac11arm'd:. ~~ e.ufmi tir e Hakem Altunordudan lbrabim taym he"r iki takım diı. birer sal 
dermeyan eyledığmden o •akit Dl- • 1 • Turgut Beydi. ikinci takımlar anıam yı yaptılar. Oyun böylece 4-1 
yarbekirde teşekkül eden bir tir· TalıslmdtJ daki oyun Çankayalılarm bire karp Seyrisefainin galebesile netice-
ket tarafından böyle bir haYUrnn Saat 15,15 de latanbulıpor • e.,.. yaptıklan iki sayı ile neticelenmit- lendi. 
lnıaama müaaa~-~ talep edildifi koz birinci takımlan kartıJattılar.Ya tir. 
halde verilmedıırmden o zıunan- • ian yağmurlardan yine bir çamur Günün merakla beklenen blrieci D ftlf ~ k 
dan buırüne kadar bugünkü para ırölü belini alan aalıada baştan - takımlar maçı Çankayalıların bir bü. ar unun upası 
ile ve bu auretle kırk .lllilyon lira· t• kadar çamura balanan oyuncular curnu ile batlamıt ve mubafızgücü Darülfünun spor klübün· 
lık serveti milliye zayı olup gitmit tam bir buçuk aut bir didipne ı... kuvvetli püdafaaaı karfıaında netice- den: 
tir. !inde uitraftılar. tiz kahnıfbr. Ki b T bb" 

1914 temırıuzunda Bitliae git· Hakem Adil Giray D-di. Bundan oonra oyun mütevaır.in 1 - Ü ümüz, ı ıMye.u··. 
k r. bula Id" d - 7 bir kild d ,_;. bi etı" Di,.,.i, Eczacı, Mülkiye, me üz!'re ""u:i . ge ığim e Beykoz mutat talmıır ile, fatanbul ıe e evam e......, ve nn - n 

berabcrımde al ıgmı hanı bakır- ıpor da fU tekilde çıkıruftı: ce tarafeyn birer sayı yaparak devre- hendi•, Orman; Güzelsan'atlar 
dan birkaç nüın~ne b~ada tahlil Lutfi, Halit, Sabih Aziz, Samih :yi beraberlikle bitirmişlerdir. P.S.N.; Hukuk. Baytar spor 
ettirildikte üzerınde rorülen muh Fahri Tevfik, Nihat 'Orhan, Sali-' ikinci devrede oyun aert ve aeri teşekkülleri için bir futbol tur 
telif aarı danıarlal filhakika beddi;,, Reıat. ' bir tekil alınış ve zaman zaman her nuvuı tertip etmiştir. Galip 
altın olduğu arıla§• nuştır. Ovun latanbulaporun aıkı bir bu··- iki takımın tehlikeli akınları göze kı D '"lfü k 

k d ' M hafız ··cü ta ma aru · nun ı.;pası ve' Mühendiai ıo.~r .. um Ört aaat J cumu ile baıladı. Ta Beykoz kııleai çarpmağa baılamıştr. u ııu 
f d e Gölcükten neb n · ·· kad · 1 bal merk~-: muhacim Ahmet, soldan ~e- rilecektir. Salahiyetnameyi ha· meaa e en v ea ônune ar ınen atan apor mu- .,_ • ~" 

ve yüksek daclardan .•kıp gelen hacimleri bu ilk dakikalarda luıt'i len topn fevkalade bir maharet ve aı İz birer murahhasın 14-1·9_,., 
ıela!eleri topla>?P dtqkı.1 . edeceği bir aayı fıraalı kaçırdılar. kı bir ıütle hasmı kaleaine aokarak c:uınarteai günü saat 14 te Hal· 
ku,"Vetli bir şelale e~ ":"tibaal olu- Çamur içinde topu aiirmek ve aayı adedini ikiye iblağ etti. Mama· kevine tetrifleri. • 
nacağı kuvvei ele.ktrıkıyenin ma· fih aradan çok geçmeden Muhafız: A k 1 1 k rt 
den Ocaklarında ınfa olunacak 1 k d d E güçlüler aleyhine verilen bir kornen 2 - li me tep er e, ıu e. 

1 . . tab dan ve yahut • en erun an r• k 1 b" liıeler ve sivil liseler talef>esı' 
fabrika makine erını rik ede- ırani maden ocaklarma kadar ta- Çankaya aağaçığı mü emme ır vu-
bileceğini de beyan ~tmiftir. Ahi- minataız timendifer battı inta e- mşla gole tahvil ederek beraberliği Din ittirak edeceği bit 
ren Erı:ani made~ cıvar dağlann• deceğini iıtida ile teklif ederek temin etti. (Croııı) tertip edilmittir. M•" 
da kömür madenı_de bulunduğu ia meşhur bir mübendiıin dahi izamı Oyun bu ıuretle 2-2 beraberlikle dalyalar verilecektir. Mesafe 
tibbar kılındığı cıh1 _edtle bunun da için Londraya telgraf çekmifti. Li neticelendi. Darülfünundan Sultanahmecll 
ehemmiyeti fcvka a esi olduğu kin 0 aıralarda muharebe batladı Al fzmır" "d 1 - .ı• J · ak ede' 
derka• rdır. • d k b ti • • tay 8p0rU lfl İp ge IDt.'<lır. ştır 

gın an re a ., er ve muracaalı ki • • 1 • · 17 ·h·-~ 
Yüz yirmi metreye kadar varan vakıalar akim kalmıştı. yendi ce erin ısım erını tarı n;, 

ocaklardal:i mağaraların tavan ve ltbu maruzatı mubtaaaradan kadar atletizm kaptanlığı • 
duvarlarından damla damla 11zıp anlaıılacağı veçhile Ergani bakır fZMlR, 13. A. A. - Mmtaka bi- göndermeleri, müsabaka ta,.;lıl 
akan yetil aulann tere .. übü ile madeninin serveti memulün fev- nnciliklerine bu cuma da devam e- 20-1-933 cuma sabahı 9.30 ~· 
yukandan aşağıya ve aıağıdan yu kinde oldugu üç dört bin aeneden• dilmiıtir. Birinci oyun aııbalıleyİn 3 _ Kadın sporlan İçin tıif 
kanya kadar yük"!'lerek bir göz. beri akvamr muhtelife tarafından Şarkıpor-Buca birinci takımları ara- I . t 
lafı (ıulfate de cuıvre) ormanı işletildiği halde, kanaatimce an· aında yapıldı. Şarlupor İyi bir oyun- (Voleybo ) turnuvası tertıp tJ 
halini iktiaap eylemektedir. Ara- cak binde on niabetinde cevher a• dan aonra iki - bir katip geleli. dilmittir. Ali mektepler, fak~ 
lanndan geçerken elibeıelere hnabildiği bele keareli miktarda ikinci oyun da K. S. K. • Türk. teler, liselerden ittirak etrrt 
damlamamak için çok dikkat et- akıp giden altm zerralı büyiik al· apor araaında y11pıldı. Bu müsabaka- istiyen Hamm takımlanısl~ 
mek lizımgeliyor. Bu tabii meb- hn damarların mevcudiyetine de- da 1-0 Karııyaka sporlular ıal.İp 16-1-933 pazartesi günü •~.ı 
zulen ve meccani olar11k vücuda !ilet eylediği ve bunun memleke· ıeldiler. 5 H lk • de k JJY 

1 •• 1 b • ) • "k • d" 11'°' o~;n...;: mu·· .. L.1- oldukr• bey.. 1 le a evm aptanl ıre en goztaı arına agcı anınızın timizın ili ı tisa ıyabna taa u• •- - ...... .-
ne derece ihtiyaçlan olduğu izaha lrunu derpif buyıırup mahallinde canlı oldu. Altunordulular, atılgan lclal hamma müracaatlan. 1 
hacet yoktur. Şukadar ki bu akıp fabrikalar inıa ve fünunu hazıra ve güzel bir oyun oyıuyarak Gözle- 4 - Niaanın birinci hafl f 
ıriden sular kaplara doldurulup daireainde viai mikyasla ve aübu- peyi 4-1 yendiler. aında Ankara Halkevinde ıoo' 
her taraf bağcılarımıza cüz'i bir Jetle .. tde edilecek bakırlann eh· Giinün aon •e en mühim miiaaba- lanacak (Beden terbiyesi) 1' ...1 
bedel ile tevzi olundukta da külli ven fiyatla uzak denizlere kadar kası lzmirapor - Altay araamda icra • k "ıter'« 
iıtifadeyi mucip olacaktır. Bu isal için intıııı zaruri olan demir- edildi. Her iki blmn da tam kadro- gresıne raror verme 

1 iJ 
veçhile badema hariçten bu ecza- yoluna aarfolunmak üzere vııtan• lariyle aaba çıktılar. Oyun başlar- mütehauıslar martın ~teı:.i" 
nın da celbine lüzum kalmıyacak- daşlanrun menfeatlerini de göze- başlamaz lımirıpor, güzel bir alun- , kadar rap~rl.arım konıı a ye mntkep. a.çılac:ığı, Oaküdar or

m ktrbmm lıaeye Çl'vrileceği, 
t.>ru

1
rr ne lstanbulda resmi ortam k Avni Beyden ıonra Milli Sanayi 

ya !Uılere 2186 talebe girdiği •e 373 birliği umumi katibi Nazmi Nuri 
l~ana e mezun oldui!u, resmi liaele lky aöz almıf, 

712 talebe girdili ve 319 talebe l - Raporda biz aanayicileri ali 
n oldu!u, ilk mekteplere I-ad .. r eden kısnnlar vardır. lıtan 
9 talebe girdi "i 4220 talebe bul •enayi merkezidir. Fırkanın 

Kongrenin devamı 
Bundan aonra çar~ba günü 

aaııt 14 te toplanılmak üzere ko,.. 
greye nihayet verilmişt.iı. Dün ya 
pılıın iki celsede 10 maddelik ruz 
namenin ancak dört m.aJdeai biti 
rilebilmİ§lir. 

tır. terek istikrazı dahiliyeye lüzum la rakip kalea"ne indi ve bu ilk dakİ· göndermelıdıler. .. ıJ. 
Mubarebei umumiye arife•in• gören durendi' lım t Pata Haz· ~da bir oayı ~ydetti_ Go.Iün •erdi 1 5 - Ea'·i mühüriinı\OUJJ ~ 

de teşekkül eden iki rakip ıirket retleri Hükümetinin bu baptaki ii şevkle lzmırapor Al!".y~ CJ!eyce ar kümsüz olduğu vil::.yet "~:hl' 
Ergani balar mııdenini iyice keşf faali yeti nekadar alkıtlanaa az- ~t!ırddı. Çok ıteçmedenaffıkikncıldgloll" 

1 
lise bildirilmittir. Yeni C--;;r 

ve mu ycneden aonra ,irketıen bi dır." nnı e yapmaga muv a o u ar. 1 •• .. d ld 'f . 
ris: i~letme imtiyazım elde etmek Eıbak Ergani Mula•arr1'ı Altay gol çıkarmRk i~in çalışıyor- rumuz e ay yı ız ve • 
üzere bül:iimctin tenS1bile Sam ur Mihran BOYACIYAr aa dl\ lzmiraporun kuvvetli d 1ansı dır. 

I' 
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n 
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Rumeli ham 
Cinayeti 

IDUnyada neler oluyor?I 1 İş ve İş~i ıı 
Tayyare !~----------------

Göz Hekımi 

t::J ROFESÖR Mil iyet atbaası --·---
Katilin bur da bir 

İngiliz 
nişanlısı varmıı 

v Milliyet bu ııütunda İf cıe İf~i apura çarpb ütiyenlere tavcıuut ediyor.,, Df ESAT PAŞA 

Atina gazeteleri yazıyorı lstanbul
da Rumeli hanında ma Antua· 
neti öldürenlerden bunıda yakalanan 
icat il Yaninin cinayetin ne su~tle ~ 
pddığına dtür Yuaaıı polis müdün· 
yetinde Yttdiii ifade yazılınıtb. JCa. 

Bu 
-- ·-. 
garip kaza 

nasıl oldu? 
LONDRA, 13 (A.A.) -

içinde 9 kiti bulunan büyük 
bir deniz tayyaresi ile Navar 
tenanesine ait bir talupa Pir 
mouth limanında çarpıfmıtlar
clır. 

Deniz tayyaresinin mürette 
batmdan bir kitiortadan kay· 
bolmu1, diğer bir kimse ağır ve 
6 kiti de hafif surete yaralan
mıtlardır. 

• Bu~ardan batka 9alupanm 
içırıdeki tayfadan biri ile bir 
yolcu da yaralı dütmüılerdir. 
Kaza fU suretle olmuttur: 

Denize inen tayyare yeni· 
den havalanacağı sırada ka· 
natlanndan biri talupaya çarp 

Katil Yani u• aıaktuıaa mı§tır. Bunun üzerine tayyare 
of1lu Sokral denize dütmüttür. Hali yan 

T
- • ......: la suya batmıı bir halde bulun-., r:ret· iıcTber .,......ye, .. ' •~-d 

tı .. me•u ı • .5..ı.r.ıa ylikletmek iıt&- ma.ıua ır. Hava itleri nezare-
::~1:;:.e:iıunafih Yunan. ubıtuı ~ _ tarafmdan ne,redilen bir teb 
katilin bu iddiaa_na ah~yet ~er- lıgde yukarda zikredilen zayi• 
miyot ve cinııyetın ~~~ failı yanı :ı- at mikdarı teyit edilmittir 
d • kanaatinde ....,unuyor. a • 
.~gdu Yan'ı bü,,;;k bir mdite için l Çarpışma esnunıcla kaybo-
uz en ' ,_ il k ' . T-rk 1 

;iedir. MuhıJ<eme ed me ı~ın. u an tayfanın bogu" ldug" u ve tay 
· ed'I' edılmıyec&-z:ı.bıtaı•rıa teslım 11~ -t yueyi idare eden pilot zabitin 

ğini poliı manurlarm mu ema- hafif yaralılar arasında oldı.-
diyen ıonıyor. ...___ dandır ğu :zannedilmelrt·-'' 

Katil Yani Yunan t.,......ıın • <><Ur, 
Bftbabı Korfolu id.i, anaoı. ltal~n.. B" h"I k 
drr Kendiri Ru-li hanı cınayetin- ır 1 e Ar 

, d fu da 
d"? evvel bunıd~ ~lun u .,ıı:dea FRIBURC. 13 <A.A.) -
ı\tınanm en buyuk ot · · · W olff A• d l • · 
• ı\cropol" otelinin oda Jıbmetç•11 •· ı Janam anı ımınm 
di. .•. 1 Daubmaun olduğunu, büyük 

~atil Pirede t~ edild~~ ~ [ harpten beri F rasada esir ola
kc:lıma~ maballesınde ~!:Jildiği za. : ~ak k~ldığmı ve nihayet Ceza· 
mıye .~'"!amııtı. T"'..z dnıhmi, Ati-1 ı~ hapıaaneıinden kaçtığım i.d· 
mal\ uzerınde yed! yu 000 drahmi j dıa eden bilek" H 1 iki 
"" taıarnıf aandıgma 7 b ar umme , 
y~tırdığına dair bir ta!arruf cüzdanı uçuk ıene hapse mahkum ol· 
bulunmuıtur. Valizlennde de Y"!'· muştur. 

. 'k" k tum,·· -•dam Antuan~tın 
yenı ı ı os .. ~ 1 1 Bi • f") Ak 
evinden cinayetten ~onra ça ınıt ~-. r ın 1 a 
dur... 3 eıki ~ra. hır ııltm saat, uç AMIENS A A t "u ,... bul ı • 13 . • - Yo -tahvil ve ' i fanı"IA unm.0 •. ur, 1 

Katilin srrtmda yepy hır koa- arı temizlenmekte olan bir 
parkta oduncular ateş yaktık- ' 
lan sırada toprağa gömülü kal 
mıı bir obüa patlamıttır. 5 ço- , 
cuk ağır surette yaralanmıı· 
trr. 

tüm vardı. 

Nişanlısı dıı varnıı. 

Katil bu yeni koıtümleri nasıl t~ 
d- rik ettiği ve tasBJTUf s ndığına ya
tırmış olduğu pernlan nereden bul
dul(u bakında zabıtaca sorulan sual
lere ıu ceYabı vermiıtirı 

lstanbulda bir fn '!iz nıii 
rebbiye ile niıanlanımıtım. 1 ıtanbul
dan aynldığmı zaman nif8111rm bana 
120, annem de 60 Türk lirn11 verdi. 
Ba parnlaıla hem elbiıe tedarik et
tinı, hem de la.sllnıf cüzdanında ya
zı!. olan pııraları tasarTUf sandığına 
yal•rdım. Katilin üzerinde gayet gü
z 1 bir lnz olduju ıın\aıılan niıanlm 
J ~iliz müreb iycıile beraber çıkart 
Dltf olduğu bir fotoğnıf, kardetl 
Sokralın mubtelif vaxiyett" reaimleri 
~e bir habrat defteri de bulunmut
~. 

Hatıra defterinde neler 
rıar? 

Bu hatıra defterinde, katilin ken· 
di elile yazdığı ııatırlardan bazıları 
tunlArda: 

" Ben maıum oldai:ına cihetle, 
dünyıonıa ea bedbaht adamıyun, yor 
tul ar ) akla~ıyor. Halbuki ben bir 
lıaoiııhaneye benziyea bu oclllda 
aaklanmaga m~burum. Allahmıl 
Masumiyetimi i bnt et, bea de me
sut günleri yafıya)'DD. 
Maıum olduğumu bir ~ bilirim, 

bir de allah. •. Eğer maıwniyetimi iı 
bat ed•me:ısem, İntihar "deceğİm,ge 
te giindi::ı ağlıyorum. Fikrim hep al
lıdıt:•dır. Hürriyeti ondan bddiyo
rum. Eğer maıumiyetimi iılıat ed&
ınez"""' Yani Adamantopuloıla 
( ınaktülcnin oğlu) muhakeme oluna· 
cağım. Ben onu karde, diye tanıyor 
duın. Hal!:ı •iri o, beni itham ediyor. 

Dün ga telerde fotoğrafrmla b&
raber aleyhime yazılmıı yalan bir 
çok ı•ylcı gördüm. Poliıe riı!t'«k 
nıaaum bir adam aleyhinde böyle 
te)'ltt yazılmasına naııl müsaade &
dildillini IO coktrm. Bir gün aleyhi 
~" yazılan yazıların heMbmı sonca• 
ı,ıın. Allahım, ıen benim maonmİY• 
lınıi işbat et.'• 

Yunan zabıtasının tahkikfttına cö
j;• kP.til lstanbuldan kaçtıktan sonra 
~•Ava pejmürde bir kıyafetle cel

"'' iken, m ktülenin çalınan pera 
be tnücevh«·•·lerinden biııesine i1a
•t eden 15000 drahmi De bir kaç 
Uıı icinde kılık kıyafetini düzmüş, 

tok tık bir adam kıyafetin • · tir. e SU'DUt-......... 
Toros gençler 

birliğinde 
Toros Cen~lerbirlifi dün saat :4 te Şchzftdebatında T.....,. Genç 

ekr yurdunda senelik konırresini 
~ ~"'1nit ve yeni heyrti ldareoini 
U>tıhap etmittir. -----Gayrimübadiller 
Kongresi 

Gayrimübadiller kongreai ya. 
nn saat on dörtte Halkcvi konfe. 
ranı salonunda toplanacaktır. 

Kanad da bir 
k"li e yandı 

MONTREAL. 13 (A.A.) 
- Saint-Louis de Franee is· 
mindeki katolik kiliacai çıkan 1 
bir yangın neticesinde harap ı 
olmuıtur. Y angınm sebebi 
meçhuldür, 

450 bin dolan bulan mada~ 
zarar, kilisenin İgortalı olma· 
ıı dolayısile hemen hemen ta· 
ınamen kapatılabilecektir. 

fakat bir çok kıymetli re
ıimler, nakıflar ve saklanan ea 
ki eserler mahvolmuıtur. 

Bunların arasında eski Fnın 
ıa kralından Saint Louis'ye 
ve çok kıymetli bir eser de 
vardır. Kiliseye yakın bulunan 
8 kadar bina ateıin tesiri!e ha· 
fif surette hasara uğramıştır. 

Berlinde İslamiyet 
müzesi 

BERLfN, 13 - Berliodeki 
Alman müzesine mülhak ol· İ 
mak üzere bir "lslamiyat" ıu· 
besi ilave edilmi,tir. Daha doğ i 
nııu, bu tube, timdiye kadar 
çok küçükken timdi büyütül
mü,tür. Bu tubenin 17 büyük 
ıalonu vard~r ve çok zengindir. 
Muhammedın Medineye geli· 
tinden on beti~ asra kadar o
~n devir gayet muntaz'im bir 
surette tesbit edilmittir, Ayn
ca Türklerin Selçuki devrin· 
den itibaren on yedinci aıra ka 
dar olan devirdeki aan'at eser 
!eri çok mükemmel bir sul'f'tre 
ifade e<lilmektedir. Türk san'at 
eserleri tam iki salonu doldu.~ 
maktadır. Gümüt ve altın üze
rine i~lenmit gayet nefis e&eı- I 
ler. Bılhaua Türk halıcılığı 
gö:z alacak bir parlaklıktadır. ı 
T ürlc çini itleri de son derece 1 

kıymetli bir lcollekaiyon halin- 1 

de teşhir olunmaktadır. 

Tayyareci Mermoz
un seferi 

TETUAN, 13 <A.A.) 
Havas Ajansından: Arc-en· 
Ciel tayyaresi saat 17 de T e
tuan üstünde uçmu,tur. 

PORT ETIENNE, 13 {A. 
A.) - Arc·En·Ciel tayyaresi, 
hiç bir hadiıe olmak11zm saat i 
2136 da yere inmiıtir. 

.,., İfçİ utiyenler lıir melıtap
la lı lıüromaza mürcu:a ... t et· 
melidirler. 

işçi isteyenler 

- BABIALİ - • 
t14NHllRA CADDl!SI N~6t. 

112 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkJan 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afiş eri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Mektepte hademelik yapmak 
üzere bir erkek bir kadın had&
me,.., ihtiyaç vardır. Her ikisinin 
okuyup yazma bilmeai, kadm a• 
demenin kırk ya9ından fazla ol
manuıaı ve erkek hademenin elek 
tiril< itlerinden anlamaoı tarttır. 
1ıtiyenlerin Osküdarda Kız San'at 
mektebine müracaat etmeleri li,. 
zmıdır. 

isteyenler 

mütehassısı I 
Camadan maada herı:ün öileden 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar fs. j 
tanbulda Dinnyolunda 111} r.uma· 
ralı huıuıi dairesinde dahili basta· 
tıklan m.ıuayene ve tedavi edw. Te. 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 

• Benden" orta mektep d-· 
ceainde tahsilim vardır. Oldukça 
fran.oızca bilirim. Yedi sene bir • 
maden tirketi kimyahanesinde 1 
kimyager muavinliği vazifeaini 1 
yaptun, maden tahlilitmdan bi· 
hakkın anlarım, veaikalamn 
meYcuttur. Bu cibi itlerde eczaha
ne Ye fabrika kimyahanelerinde 
ehven teraitle her naaıl it oluna 1 
kabul ederim. 

Muhterem ceridenizle ta•u•ut 
buyurmanızı rica ve istirham ey· 

1 
!erim efendim. 

Adres: Ortaki>y Mandra aokak 1 
No. 28 K. lamail. 

w 

' • 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Biltlin kitapçılarda vardı; 1 

11ı;J 

lefo~: lotanbul 2239& 

Umum Emlik 
centası 

Irat Sahiplerine 
Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adreıı: İstanbul, Bahçekapu 

Ta§ Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 

Gedikpaşadajandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

"20000" yinni bin çift yerli sarı kunduranın kapalı zarfla 
münakasaaı 19 ikinci kinun 933 tarihine muaadif perşembe gü· 

nü ıaat 15 te yapılacaktır. Taliplerin §eraiti anlamak ve nümu 
neleri \ görmek üzere hergün ve münakasaya girmek için tek
lifnamelerile mezkiir güııün muayyen saatinde kouıiıyonumu:za 
müracaatlıu-ı. (6786) 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~ert N. GASS~ )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

61 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap ısını 
Telefon: 24310 24319 - 24318 

.. .- _=3·~ 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayeııi: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA. Şubesi tSKENDERIYE 
TORKlYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiıtlr 

iTHALAT, İHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de oablmıık üzere emaneten mal ı:önderenler, 

hesabımıza, TORKIYE iŞ Bı\NKASI fllbelerinden 

avanı alabilir!et". 

En iyi fiyatla. m az masraf Ye komisyonla emin bir ıutttte 

İt cörmek istiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telcraf adreıi: MISIRIŞ-lıkenderiye 

,Beykoz Malmüdür üğünden: 
Polonez köyü ve Kılınçlı hududunda Argatbaşı mevkimde 

Nikoli veledi latavriden metruk 350 lira kıymetiınde ve 350 dö
nüm mikdannda ıaman Çavuşlu ve yol Garbeıı dere Şimalen Po 
lonez ve Evkaf ormanı ve Ceuben de Polonez ormaı ve 11dere ile 
mahdut çalılık Ye fundalık peşin bedelle mülkiyeti satılmak üzere 
4 Kanunusani 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü
zayede çıkanlmııtır. Yevmi ihale 24 Kanunusani 933 aah günü 
ıaat on üçtedir. Taliplerin yevm ve saati me:zkUrda yüzde 7.5 
ni.betinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne müra.
racaatları. (37) 

187 

Gedikpa a'da: Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 
Kumaıı verilmek suretile 15.000 adet efrat aya yeleği 

imaliyesiniın kapalı zarfla münakaıuı 29 ikinci kinun 933 pa 
:zar günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin f8Riti anlamak ve 
nümuneyi görmek ÜZCTe her gün ve münakasaya girmek için de 
teklifnamelerile mezkür günün muayyen saatinde komisyonu 
muza gelmeleri. (109) 

EMLAK SAHİPLERİNİN 
Nazarı Dikkatine 

EmJikinlziD idaresini •ailam ve •mniyetli 
eller• tevdi edmla. 

Galatada Ünyon Hanında 

''JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 

Bu .... atı bala bDyllk bir mDessesıı ol~p çok . a~ıun 
şeraitte mülklerin idareııi. ah~ aatım, ı~r ~e ıı~car, 
ikraz ye iıtikraıı: .,. kira Oıı:enne aYanı tflerıyle ıttgal 

Telefon 43358 

Karadeniz Postası 

Suıh vapuru ~5Paza 
K. sanı 

günü akfADll saat 18 de Sirke 
ci'den hareketle Zonguldak, ı. 
nebolu, Ayancık, Gerze, S 
ıun, Cireıun, Vakfıkebör, Tral> 
zon, Sürmene Ye Rize iskelel · 
rine azimet ve avdetle ayni is 
keltlerle Görele, Fatsa ve On 
ye'ye uğnyarak ndet edecek 

1 
tir. Fazla tftfsilat için Emiııöıı 
Rıhtmı Han 2 No. ya aıiiracaat 

Tel. 20475. 

1 
3 üncü kolordu 

ilanları · 

••• 
16 mcı Fırka aatınalma 

misyonundan: 
Menemendeki kıtıı t ihtiy 

için 95.991 kilo Kırka a 
kıtaat ihtiyacı için 95,991 
ekmek ayn ayn ~artnıımecl 
mak üzere kapalı zarf usu 
münakasaya konsnuştur. H 
kiıiııin de ihalesi 30 119 
pazartesi günüdür. Me 
deki kıtaata ait ekmek • 
te ve Kırkağaca ait ekm 
ni günde saat 15 te ihl 
cektirŞartnameaini görmek 
re hCT gün ve münakasay 
rak için o gün ve vaktind 
vel Maniaadaki komisyonal 
racaatları. (3003) ( 

33f 
• ,. * 
* • • 

K. O. ve l. F. Kıt'atı 
20.00t> kilo bulgur pa:zıır 
alınacaktır. ihalesi 17 /J 
salı günü saat 14 tedir. T 
ler 9artnameyi görmek · 
her gün Ye münakasay i 
için me:zkür saatten evv 
misyona müracaatln. 

-=-~----( 
Dr.A. KUTi 
Karaköy Bön'kçi fmm sıraım 

O: SOleyman Ş Q ..... """ 
(8a-ıt.-.ı-

Bütün iş ada.riiarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası ı POTO llTll 
Kadı k ö y'de 

Diş Tabibi 
ZEKi HALti 

Her giin Haıtalanru Altı 

ı 
at.andaki uayenehan 

k•ool ve t•clavi .-d ..... 
tlcretl ıılınm:ız. 

Ankara cadde.ı Cağaloglu yokuşu No. 42 
lt8 114 
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PERTEV Surubu 
' PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

·~ 

FABRIKASI 
lıtanbul Çenbull Tas 

Avrupada bİl'inciliği diplomalarla musadclak f&yanl itimat marb 

HASAN 
M O S T A H Z A R A T 1 : 1933 Fiat tarifesi: 

Haun kuvvet ıurubu küçük 60 Hasan Fayda 1/ 2 60 

•• " " büyük 100 " " 1 100 
,, ,, ,, 1 K. 150 Hasan Fayda 6 litre teneketile 400 

H ... n kolonyası 1/ 24 litre 20 ı " n Pompa 75 
,, ,, '.t 1/ 16 ,, 30 Haun çiçek suyu 1/ 4 k. 30 

" " 1/ 8 50 1 " .. " 1/ 2 k. 50 
,, ., 1; 4 " 100 · Hasan ııül suyu 1/ 2 lı:ilo 50 
,, ,, • 112 :: 180 ,, Mai mukattar (Odi~tile) 20 

Nl!Srin kolonyası 1/ 8 ,, 30 Hasan Garanto {prezervatif) 
., ,, ,, ipekli 75 

" " 
1

/
4 

" 50 Haun diı fırçalan muhtelif fiatta 
" " 1/ 2 " 80 Hasan balıkyağı 1/ 4 k. 40 ___________ _... İ Haun tuvalet sabunlan küçük 20 j lr. 

E b k f L_ '" ,, ,. 1/ 2 60 n üyü ve evKalll- ,, ,, ,, büyük 30 1 ı.. 100 
d ·- ~ e satış yarın Huan ııliserin sabunu 20 H asan diyabetik çikolatası 

başlıyor. ,, ,, ,, limon,gül 25 ,, ,, ,, k. 
Y a r ı n a k a d a r Nenin gliserin ubunu 10 Hasan gluten ekmeği 

sabrediniz ! ! ! Haun çocuk pudra11 20 I ,, ,, gevreği 
- Ha.an sürmesi <sürmedanlığı ile) 20 ı ,, Bademli gluten ekmeği ____________ , ! ,. ,, Lüks büyük 30 

1 
., Gluten makarna11 1/ 2 K. 50 

İat. Mı. Kumandanlığı Hasan ( Dantos) clİ§ macunu 20 ,, ,, Şehriyeleri 1/ 2 K . 50 
•• (Dantoa ) di, auyu 30 Huan pirinç özü unu 250 gr. 25 

Sahnalma k om. lliinlal'ı b -d .. .. • t Hasan Biriyantini 40 ,, ug ay ozu nıt"• a11 ,, 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
700 takım maa &eTJ>Ut elbise 
kapalı zarf usulile ıatrn alma.. 
caktır. Münakuuı 23 kinunu 
ıani 933 pazartesi günü saat 
14,30 da Toplı&nede Me-rkez 
Kumandanlığı satmalma ko
misyonunda icra kılmacaktır. 
T alipleriıı nümune ve tartna
meaini görmek için sabah saat 
9 dan ona kad'a.r her günı ve mü 
nakasasma İftirak için de ıart
nameai veçhile hazırlıyacakla
n teklif mektuplanm ihale gü
nünün muayyen vaktinden ev· 
vel komisyon riyasetine ver· 
meleri. (396) (6873) - 62 

* * • 
Merkez kumandanlığına mer 

but müessesat ihtiyacı için 
17200 kilo benzin 3215 kilo va 
kum 159 kilo gl'et yağı 165 ki 
lo gaz yağı kapalı zarf wulile 
satın alınacaktır. Münakasası 

-1-933 ıah günü saat 15 te 
ophanede Merkez kumandan 

ığı satınalma komisyonunda 
ra kılınacaktır. lıteklilerin 
rtnamesmi görmek için aa
h saat 9 dan ona kdr her gün 

e münaksaıma giriteceklerin 
elli vaktinde komisyonda ha
r bulunmaları. (405) (7010) 

88 .. .. . 
Harp Akademisi ihtiyacı için 

kalem kıtlık sepze açık müna
aaa auretile ıatın alınacaktır. 
ünakasaıı 22-1-933 pazar gü-

1 
ü saat 14 te Tophanede Me-r· 
ez kumandanlığı satın alma ko 
isyonunda icra kılınacaktır. 

ateklilerin tarlnameıini gör
ek için sabah saat 9 dan ona 
dar her gün ve münakasaya 

iriıeceklerin belli vakitte ko 
iayonda hazır bulunmalan. 

(408) (7035) 
82 

••• 
f'iyade Aht mektebi ihtiyacı 1 
'n 2300 kilo benzin, 230 kilo 
akum, 60 kilo Valvalin pazar 
kla satın alınacaktır. Pazarlı-
• 16/ 1/ 933 pazartesi günü ıa
t 11 de Tophanede Merkez 
umandanlığıSatnıalma komiı 
onunda icra kılınacaktır. Is. 

ilerin izahat almak için sa
h aaat 9 dan ona kadar her 

ün ve pazarlığa giriteceklerin 
ili vaktinde komisyonda ha
r bulunmaları. (431) <150) 

398 . .. . 
Merkez Kumandanlığına 

erbut müeaıesat ihtiyacı için 
kilo kuru incir pazarlık

ıatın alınacaktır. Pazarlığı 
/ 11933 cumarteıi günü saat 

1 de Tophanede Merkez ku· 
andanlığı satm alma lromis

unda icra kılınacaktır. la· 
klilerin izahat almak için sa 
b saat 9 dan ona kadar her 
·n ve pazarlığa giriıec:eklerin 
ili vaktinde komisyonda ha-
r bulunmaları, (430) (164) 

evredilecek ihtira beratı 
Kalvileri ve toprak kalvilerini ve 

atıklara kurıun halitalannın uaul 
imali" haklnnclaı.i ihtira için berat 

' zunnmdaki 28 Nisan 1928 ta
ve 11961 numaralı müracaat ü

. ndeki hukuk bu kere bqkaıma 

ırir veya icara verileceğinden bu 
ta fazla malfunat edinmek iste. 
zevatın lıtanbul' da, Bahçekapu' 

Tat Hanında 43-48 numaralarda 
n vekili H. W. Stock Efendiye mü 
a11ıt etnwleri ilin o1unur. 

409 

1 

• 

1 

imı ik özü Hasan Zeytinyaiı 1/ 4 K. 25 " 
patates özü unu 

.. " 1/ 2 .. 40 " 
,. ,, ı,, 70" arpa " .. 

yulaf .. " " 35 
mercimek özü unu ,. 25 
bezelye özü unu ,, 25 

., Munasti nnle panzehiri 50 

l Ok. 90 " .. " .. ,, 2.1/ 2 Ok.§itesile 225 " 
" .. ,, 5 Ok. tenekeaile 450 

,. ,, 13 Ok. tenekl!SilellOO 1 Tn1ıofil Saç Suyu 125 
Hasan Bademyaiı Şife 30 1 Süheyl Romatizma ilacı 
Haun Kmakına Hiilauaı 30 Süh..,,1 İflah illeı 
Haun Fayda 1/ 4 k. 40 Naaı:r ilacı 

Her ne 
isterseniz 
Bulursunuz 

İstanl:ul: Bahçekapu 
Beyoğlu: İstik ~al caddesi 

Ankara: Çocu', sarayı ca8de~ 
Sam,u": Ban'· al •r cı-',1 es· 

ŞEN BURSA PAZARI 
Pariı'in en yükıek moda 1alo"larından aLnan 

son desen ve caz'p renkleri "ŞEN BURSA,. 
Pazarında bulabilira.niz. 

Fiatlanmıza rekabet 
mümkllıı değildir. 

Krep Amazon- Krep 
. ll ongol • Krep Kris
~'lı tal - Krep Şen Bursa
~ Krep Saten - Krep 

Maroken-Krep Ayda 

419 

• ' 

Tayyare 
Piyangosu 

14. cü Tertip BaşJıyor 
1. ci Keşide 11 Şubat 

1 

GÜNEŞ İŞ 
Paramzı Yüzde 20 Varidatla Ka pahr. 

Antika, mücevherat, her türlü bono 
Emlak Ahm Satımı: 

Her İf ve dütüncenia için mutlaka 

GÜNEŞ İŞ'e Geliniz 
Fabrika l'e ticarethaneler.n İf ve adreslerini bekleriz. 
iatanbal, Balıkpazar Makaudiye Han No. 18 

----.Tel. 20670- Telga G0NEŞIŞ4m __ _ 
408 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

··rk Anonim 
Şirketinden: 

A ',pullu şeker fabrikasıııın 
İstanbul depolarından 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. 

• 
ın ve mütebakisi hamule 

senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal göndert 
lir. Depodan itibaren bil_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

İ!lterse sigorta ettirilir. 

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

ker -Telefon: 
24470-79 

Dr. 1BRAH1M OSMAN 

TEŞVİKİYE SAGLIK EVİ 
Nitantaıı - Çınar sokak No. 38 (15 inci mektep ;raamda) 

Her türlü tedavi ve iıtirahat' vuıtalarma malik en uri konforlar ile 

teaiaab havi. memleketin ., ucuz hattaııeaidir. 

İstanbul Darülfünun 
Emanetinden: 

lstanbul Darülfünun Kütüphanesine 20 lira asli maaılı al· 
manca bilen bir memur alınacaktır. Taliplerin llakal Orta tah
silini ikmal etnıi~ ve 25 ile 35 yatı arasında bulumnalan lizım
dır. imtihan hakkında dört buçuğa kadar müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (168) 

Işıklı Otomatik ıskala üzerlrı· 
de göstereceğirıiz her istas. 
yorıu mükemmel olarak işi· 

tebilirsiniz. Tek bir duğmeyi 
çevirmekle bütün avrupa İs· 

tasyonlannın temiz bir seda 
ile ve bir bırterıne karı~ma
dan önünüzde resmigeçit yap· 
taklarına şahit olacaksınız. 

80URLA BIRADERLERv• · $sı veSATIE MAÖAZALARI 

-----~ -
Yüksek Mühendis ektebi 

Mübavaat Komisyonu Riyasetinr en: 
1 .- Mektep Elektrik laboratuvan için lüzumu olan alat 61 

güo müddetle aleni münakasaya vazeditmit tir. Münakasası 15 
Şubat 933 tarihine müaadif çar§amba günü saat " 14" le ic:a edi· 
lecektir. Mübayaa edilecek içbu alat memleket dahiline ithal o
lunacak ecnebi malidir. Bunun için "11940" numaralı kararname· 
ve buna ait diğer ahkam ve mevzuat dairesinde takasa tabiair. 
Taliplerin münakasa §artnameaindeki takasa ait kuyudat ve di
ğer §arttan öğrenmek üzere mektep idresine müracaatları ve 
münakasadan evvel teminat akçelerini mektep muhasebesine ya
hnnalan iliaı olunul', 

2 - Mektep malzeme liboratuvan için mübayaası iktiza e
den alat 61 gün müddetle ileni münakasaya vazedilmiştir. Mü 
nakasası 15 Şubat 933 tarihine müsadif çarıamba günü saat 
(14.30) da icra edilecektir. Satm alınacak iıbu alat m t mlekete 
ithal olunacak ecnebi malidir. Bunun için (11940) numaralı lm
rarname ve buna ait diğer ahkam ve mevzuat dairesinde takasa 
tabidir. Taliplerin ıartnamesinde yazılı takas hakkındaki kayıt· 
leri ve diğer tartları öğrenmek üzere mektep idaresine mür ca 

atleri ve münakasadan evvel teminat akçelerini mektep mubase· 
be.ine yatırmaları ilin olunur. 

ı 3- Mektep için mübayaasına lüzum görülen (40) adet per-
ırel takımıı 61 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Mü 
nakasaaı 15 Şubat 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat ( 15) 
te icra edilecektir. Satın alınacak pergel takımları memlekete it 

' bal olunacak ecnebi malidir. Bunun için (11940) numaralı karaı· 
name ve buna ait diğer ahkam dairesinde takasa tabidir. Taliple· 
rin bu hususa ait ıartnamedeki kuyudat ve diğer evsafı öğren
mek üzere mektep idaresine müracaatlan ve münakasadan evvel 
teminat akçelerini mektep muhasebesine yatırmaları ilan olunur. 

(6572) 

Ramazam Şerif münasebetile 
Hafız F A H R 1 Beyin 

ODEON 
Plaklarında pyet temiz ve parlak olarak okumuş oldu" , 

1 
DlNI ESERLER BU KERE SATIŞA 

ÇIKARILMIŞTIR. 
- Son 202948 - 202949 • 202950 numaralan dinleyiniz. 

NEZLELER 
Emulılon SCOTT ile muntazaman te
davisi halinde vOcudu besler, kanı zen• 
ğinlettirlr ve intan mikroplarına karşı 

tabii mukavemeti artar. Bu tarzı 
tedavi, nezleyi tevkif, &kıllrüğll 
teskin ettiği gibi bütün zayıf ve kıt haıtalıkla· 

11 rile musap olanlara iadel ııhhat eder. 
Emulsion SCOTT iımine iyi dikkat ediniz • 

EMULSION SCOTT 

19 

12 

Darülfünun Mübayaat 
Komisvonundan 

Tıp Fakiilteıinin 1932 seneyi maliyesine ait ikinci altı aylık 
yat sebze yq ve kuru meyva olbaptaki ıartnameıi mucibince bu 
kene aleni münakasaya vazedilmittir. Daha fazla mallimat al 
mak istiyea taliplerin her gün öğleden sonra mülga Harbiye bina 
ıında komisyon kitabetine müracaatlan ve ihale için de tayİ'll e 
dilen ikinci kanunun 25 inci çaqamba günü saat 14 te teminat 
larile birlikte komisyonumuza müracaatları ilin olunur. (7021) 
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MiLLiYET MATBAASI 
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