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Dünya İkhsat 
konferansı aziHz.Ban ırma n e • • 

Sahiı> 'e Başıruharriri 

Siirt Meh'usu MAHMUT 

Umumi N~triyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

r ·f Buyurdu) 
lauaanne tamirat konfe~an~-1 

d,. toplanmaama karar yenlen CJ· 

kan ikbaat konferanaımn ru:zna• 
llleıini teıbit edecek olan k....U.
~on bir müddetten beri Ceneırred• 
ıçtinıa ebnektedir. KonferaDUJl 
loplanmaaına karar verilirken, İç· 
1İnıa luihi olarak ıeçen aanenin 
aonLh d'' .. "'-.. tü" Sonra 

• . • . .: .... ' :. . '1' , • .· f • ... • ' ·· : • . .. • - . '. • -· • - ---. • -

.,. an UfllDUUDUf • • 
~o &enenin ilkbaban ...e ıalip bır 
•htinıa1 olarak nisan ayı ileri aÜ· 
rüldii. Şimdi de yaz ortumdaD ev 
11~1 loplanabilmeaine ibtimal ye
l'llıı:ıiyor. Konferansm ihzari ko
hıiayonu yarmdan sonraki pazar· 
leai günü Cenevrede lnıiliz Hari• 
~iye Ni.zrrı Sir Jobn Simon'un re
ı&liği altında içtima ederek ciha• 
""' iktısadi dertlerine çare araya· 
tıılı: olaıı bu ehemmiyetli konferan· 
lıtı tarihini ve içtima y~rini • bu· 
11'"1 Londra olduğu tahakkuk et· 
~ gibidir • tayin edecektir. 

Cihan ikbsat konferansmm ruz· 
~--esini tesbit etınekle met~l. o
l~ komiayonun müzakerelen gız· 
1 cereyan etmektedir. Fakat mÜ· 
~'kere aalonundan dıtarı sızan 
•berlerden konferansın karşıla· 

~cağ, '?ütk~latı~ derece;~ h~k
d~da bır fikir edınmek mumkün· 
'"'· Ruzname encümeni azaları !;: n?ktada anlatmıtlardır: Dünya 

nı.:'ı. i!<tıaadi dertlerine çareaaz ol
" L •çin fu meselelerin müzakere 
e -ili lazımdır: 

ed 1 - Beynelmilel ticareti tahdit 
;n kayıtlarıi. hafifletilmesi. 

le,, k- Kambiyo Üzerine vazedi· 

3 •Yttlann hafifletilmesi. 
ıu1• b;; Beynelmilel borçlarla bu· 
~ rçlar meselesinin halli. 

>il--; Gümrük tarifelerinin indi-
···~aı 

~ s --tT . 1 Yiil. optan etya fiyat arının 
11 &elıneai. e;;-:. ~ltın eaaamm kabulü. . 

lıer ı.~luyor ki bu meselelerın 
dar .'::,. •Yn ayrı devletleri alaka· 
lef lıo ı.::,kted ir. Meseli beynelmi 
rifet/~ meaeleıile gümrük ta-
1\ll\er'} llleseleaini halletmek için 
kart1~~anın diğer devletlere feda· 
l:ii he a hulunmaaı lazımdır. Çün· 
de .\ın Ytı~lnıilel borçlar meseleıin· 
d.,,,ıeıı "'!kahlar alacakh, diğer 
<İyeı; derın hepıi de verecekli va· 
'"'da 11 ~dirler. Büyük d<"Vletler ara
olo.n &'iitıırük tarifeleri en ağır 
İki 111 "'•ııılek ı te Amerikadır. Bu 
bir t::"'• o kadar Amerikalıların 
ı-. h~flı fedakarlığı ile halledi-
dar ır ....... te~d· lı.' • .ı· k 
1 A.tnerik ... 1 .. k• ,,.' 1 •ım ıye a-
ıaat \, \U \Utı ti b İk d · ı ~"'fer an, d e unun • 1 rneııne bile •n a ınüzakere e-

Ko t ra2 1 d • 'ld" d' ı n enfaııt egı '· 
" atı llleseJ ~~n 11e kambiyo tab 

~~•en r d eaının hail' . . l" I' e ak" l ı ıçın azım 
ı• •lt<:e; h11 br ıiuı yapılmasına 

ndan l'llp j atlıca Fransa tara· 
ı Diğp • • , 

1 
'fiak laznndır. 

ed~karl ·ta an lngilterenin de 
tı k • g ı alt 0 la•ınd d ın eaasma avdet 
Çok alı.,, ı::· ,Ve bu noktada en 
"'"rika sa ıbı olan Fransa ve A· 

1 ısrar etın k . 
nıı:iJi2 e tedır. 

Itoa1 1 . nıurahha11 Sir Fred • k 
e~e n~ılteı:enin aJtm eaaaına .e::ı~ 
"'•'-' ey tar olmachtını ao" 1 
• • "'" beraber bu Y e•çın Ö 1 ' eaaıa avdet etmek 
ki, L. Y e şartlar dermeyen ebni ti 

""nla kab I" .. ' r l'rledi"· nn u u mumkün gÖr\il-
teıa.ı.rne tıazaran red mahiyetinıl., 
lıaıı, 1 edilmektedir. İngiliz muraJı. 
•.ı altın eaa11na avdet etmezden ev 
edi!!;: . ':""tlann sırasile kabul 
iini aö"'\°' lngilterenin talep etti. 

l ..! :"ittir: 
leıinin lı eynelmilel borçlar mese-

2 alfj 
_,, -Gii'.. • •• • • 
•unıeai ltlruk tanfelenmn ındı· 

3 . 
.. ı.- l'opı 

Y11 selıne . an eıya fiyatlannm 
4 aı, 

ğ• - A..lt"' • 1 ~artfal'Jıı d "'aaınm istinat etti· 
reyı •hın e11anı1. Yani lngilte-
bar ed "sa•ıtıd • • d en &eh., an aynlmaga ıc· 

anp gel111; ı>ler;,, tekrar mey· 
nat,. ·ı Yece•· h • erı ltıeı · gı alı.kında tem•· 

Sonra in !j. 
ndeti kah Rı 12ler lbn 
1 • 111 "lııı a eaaama 
"'- eıkı Jt1.,_ . ekle İngiliz lira· 

rar le · , • .,.,lı ii . • . 
1 1 lllın etnıeğ· d zennden ıstık-
d:r ~r: Bu lıoaua't e ~a~hüt ebni· 
ta gı~ısnıeınekle a hiç bor taahhü-
~ınlere g" beraber, yapılan 

llıin.ı . . ore, eğ • . 
I' . •çın bir k er ••tikrar te-
12 lıraaın_rn, •.rar verilirae in • 

Q1 ı;· • Yenı la . • gı· 

l
e nın ancak .. Ynıeti, es'-' kıy 

O k UÇte 'k· . "' • •c.a tır. 1 181.1\e nıu d"I 
Görür· a 1 

aın., uyor ki ln'l'ilter 
"'2-11 ••det etınek • • e altın esa 

•r orta •çın çok a • 
fllrtın ·ı Ya atınısbr B gır 
11.tııer·k' k iki,; do:ı...:d · d ~ dört 

ı ayı d'" ~·w an og 
say1 af• k • ıgerlerj de ha 1 nıya 

A " lldar etın k ' ıca Fran 
t ttıerika • e tedir. 
•rifefer·ı 4ıındiye kadar .. "k 

ille 1 ı e he 1 . &'Umnı 
··"" eıinin 'k )'ne mılel borçlar 

;j"~11k.,,.,1 • ~ ~aat konferanımda 
o. \le lıu •nı abul bile etıniyor

de lıenii nu kabul ettiğine dair 
nı~ Ce~ 2 reanıi bir söz voktur Yal 
lı .. e.,rPd k · A · · 11.aı M: .f!>. ı menka murab-
anfa~ılı r. W!llıams'ın sözlerinden 
hu noı.for kı Amerika hükUıneti 
ğifdir 8ada eıki i kadar musır de
lav~iha llnı;:ııa beraber, bu nokta 
bilir k • nıu l~çtır. Çünkü herkes 
t'İle A.r:; ~en~a mecJiıinin kara
.... len.,_ilerı a Cumhurreiıi, borçla
ltıo.Jır.,· """.a tPcil salahiyetinden 
lı ' ı· nı edıfm· ı· y b a. ~ d 1~ ır. e u karar 
he"eti ~ruyor. Öyle bir murahhas 

•ıa vvur edilebilir mi ki mü 

r 
l Meclis reisimiz j Derleme 
Adanada Faaliyeti 

Relslcümhur Hz.nln Madanyaya giderken oapurda 
alınmış bir resimleri 

Gazi Hz. Bandırmadan 
Balıkesire gittiler 

Bursadan sonra uğradıkları 
Gemlikte ve Bandırmada 

coşgun tezahüratla karşılandı 
BANDIRMA, 20 (A.A.) - Rei-

sicümhur Hazretlerini getiren Gülce 
mal vapuru saat 22 de Bandorma ön
lerinde demirledi. Soğuğa ve vaktin 
geç olmasına rağmen iskele civan, 
büyük misafiri görmek ve ıelimla- / 

mak istiyen kalabal:k bir halk ile do
ludur. Şehir baıtanbata ıtıklar içinde 
bayraklarla donanmııtır. Reisicüm
hur Hazretleri, vapurda vali İbra
him Etem Beyle belediye reiıi Naci 
Bey ve C. H. F. azasından mürekkep 
Balıkesir heyetini Bandınna kayma
kamını, Konya meb'uıu Tevfik Fik
ret Beyi kabul buyurdular. Bir müd
det kaldıktan sonra refakatlerindeki 
zevat ile birlikte Bandırmaya çıka
rak trenlerine bindiler . Gece yansın 
dan aonra Balıkesire hareket ettiler. Refslcümhur Hz. oapurds .. 

Bandırma sel'lnç içinde 
BANDIRMA, 20 (Milliyet) 

- Bütün Bandırma Gazi Haz· 

ret~ni istikbal için ayaklan· 
dı.. iskele meydanı binlerce 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Fırka vilayet kongr~ılnln dDnkD içtimaı • 
Istanbulun dilekleri 

tesbit edildi 
Fırka vilayet kongresinin dün. 
kü son içtimaı pek samimi oldu 1 

Yeni bir idare heyeti seçildi I 
Cümhuriyet Halk fırkası Yila- ı alakab ve hararetli bir çahtmaya 

yet kongresinin üçüneü topla~tm aahne olması beni tekrar sizinle 
dün yapılmıttır. Top~~bda. rıya- 1 mqgul olınağa sevketti. Cümburi 
set mevkiini ikinci reısı Na'?Y~ ~·. Y~t .Halk fırkası büyük ve derin 
işgal ebnit ve fırka um~mı ki~bı bor manma , aıcak bir sevıiye da· 
Recep Beyden kongre rıyase!_1De yanan !'anlı bir çalıtma ocağıdır .• 
gelen bir mektubun okunacagmı Bu ocagın bugünkü hayatiyeti müı
azaya bildirmiftir. Bundan sonra tak~el kudretli ve fevketli Türki
Recep Beyin aynen dercettiğimiz yenın temellerini mtır. lstanbul 
fU mektubu okunmuttur: bun~ her z8"!~ anlıyordu. Fakat 

"Kongrenin toplanmasım bana 
bildiren iı'anruz üzerine arkadat
lanm hakkındaki samimi sevgi his 
le!'~İ ve muvaffakıyet dilekleri· 
mı ıfade .ve cevabımı arzetmittim. 
Kongrerun daha batlangıç günün
de uzaktan takdirimi celbedecek 

zaterenin mevzuunu teıkil ede
ce ?lan bu borçlar meselesinde 
tenzıl veya tecil ıalihiyetinden 
?t~hrukm olsun da bir konferansa 
ı~tıra etsı" ? E • 
't • • n · •• ger murahhas 

W ıllıama borçlar meaelesi müzake 
~e mevzuu tetkil edebilir demiı 
ıse, 4 marttan sonra İt başına ge
çecek olan yeni Cümhurrciş~ Roo
scvelt'in bu noktai nazarı \.:ısvin 

y~m ~ongre~ızm çalııması bu ha· 
kikatin bugun daha ileri bir anla 
yııla kavrandığını göaterdiği için 
kongre hakkında yeniden takdir 
hislerimi yazmanın bir vazife ola 
cağını hissediyorum, bu çalıfllla 

(Devamı 6 ncı sahifede) 1 

edeceğine ve bunu meclise kabul 
ettirebileceğine emin olduğu için 
söyl~m~. olacaktır. Herhalde bu, j 
bugunku mesele değil, 4 marttan , 
son~a tahakkuk edecek bir vazi- 1 
yettır. Ve cihan iktisat konferan .. ı 
t.ının nisan içinde toplanmasına ı' 
im1tin görülememesi de bu sebep 
ten ileri geliyor. 

Ahmet ŞÜ[(.RÜ 1 

Bugün ıehlrde ziya
retlerde bulunacak 

ADANA, 19 - 'Meclis Reiıi Ka
zını pafa Hazretleri bugün Adanaya 

Komitelerin mesai 
tarzı bug6n 

tesbit edilecek 
vaııl oldul~r. Kazım Pata Hazretle Sö' d 1 • • 1 t b 1 ·ı· t · • B 'd ı· • , ku z er eme ıçın s an u vı aye 
rını ozanı. e va'• Jancarma man hevetini e ti"" d" t faal' et k • 
d Y · ed M • a1· • e ,, n s ç gı or ıy omı 
anı, ıı!nıc e crıın v 111 '!e g - teainin mesaisini teıbit edecek alb 

len heyetler, Adana halk fırkası ve l ki · ·ı·k k • b .. "ğled • • • §1 ı omııyon ugun o en son 
beledıye reıslen kartıladı. ra Köprülü zade Fuat Beyin riyaıe-

T d" d" k e gel . ren on or " çeyre geç - tinde ilk toplanışını yapacak ve pa-
~·· lstaıyond:ı fır~ kumandanı, zartesi gününden itibaren faaliyete 
ıandarma, pobs ve bir çok halk var- başlamaları mukarrer bulunan loomi
d~. ~·~ .Paıa alkrtlar. !"'as~da 1 telere verilecek direktifleri teslıit e
aıleaıle bırlıkte trenden ındı._ ~uler decekt' r 
yüzle herkesi selamlryarak, ıstikba- '-·---------
fo gelenlerin ayrı arrı ellerini sıktı 
ve yine alkışlar araımda otomobile 
binerek ikametlerine tahsis edilen 
mimar Senih beyin evine misafir e
dildi. 

Kazım Paşa cumarteai günü be
lediyeyi, fırka kumandanlığonı, halk 
fırka&1nı, bazı fabrikalan pazar gü
nü ziraat mektebini, kıtlayı ve bazı 
mektepleri ziyaret edecektir. Bele
diye tarahndan ıerefine bir akşam 
ziyafeti verilecektir. Hafta içinde 
Menine · gitmesi çok muhtemeldir. 

Vergi 
İtirazları --Komisyon birçoğunu 

haklı gördü 
ANKARA, 20 (Milliyet) -

latanbulda son yapılan vergi tah· 
ririne edilen itirazlann mühim bir 
yeküna baliğ olduğu anlatılmakta 
dır. Bu itirazlardan muamele safa 
batım ikmal eden Fatih ıubeıi ev 
rakı bina vergi temyiz komiayonu 
na gönderilmittir. Yalnız bu itiraz 
lann yekünu iki yüzü ıeçmekte· 
dir. Komisyon bunlarm kısmı aza 
mım haklı ıörerek nakzetıniıtir. 
Az bir kısmı da gayri varit görül
düğünden kesbi katiyet etmittir. 
Nakzedilenler uaulen yeniden tah 
mİn :re lıihrire tiıbi tutulacaklardır. 

Aka 
GündüzB. 
ittifakla Ankara 

mebusluğuna seçHdi 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Buıün, Ali Beyin vefatile inhillj." · 
eden Ankara mel 
ualuğu için ini 
hap yapıldı.. V 
fırkanın namzec 
olan muharrir / 
ka Gündüz B. e 
seriyetle Ankar 
mebtualuğuna a 
çildi intihaba bt 
!anmazdan evv< 
Halk Fırkası ka' 
bi umumisi Reccı 
Bey müntehibi • 
nilere koymetli v 
mühim bir hitab 
de bulundular v 
çok alkıtlandılaı. 
Yazılan ve roman Aka Gündüz; IJ. 
luile kendini her 
kese sevdirınit olan gÜzide muhar
ririmiz Aka Gündüz Beyi bu inti
haptan dolayı tebrik eder "e mil
let itlerine bakarken de kendisi
ne muvaffakıvetler dileriz .. 

Malullerin on 
Senelikleri 
Taşrada Ziraat 

bankası ta
vassut edemez mi? 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Di
vanı Ali ve lıtiklal mahkemesi mah
kümlanndan maaı tahsis edilmek Ü· 
zere müracaat edenler henüz yok
tur. Danlardan maqa iıtihkakr olan 
lar varsa enela ait olduklan veka
letlere müracaat edecekler badehu 
muameleleri ikmal edilerek tahsiaab 
zatiyeye müracaat eyliyeceklerdir. 

300 kuruta kadar maaıı olanla· 
rın on ıen~Jikleri verilmiıtir. Bun
lardan bir ailede ayni maaıı olan bir 
kaı; kiti bile on ıeneliklerini almıtlar 
dır. 

Bunlardan evvel yüz kurut ma
aşı olanların 341 tarihli müvazene 
kanu11iyle verilmesi liızun gelen on 
senelikleri müsait oldukça veriliyor
du. 

Bunlardan bir kısmı verilememİ§· 
ti. Son zamanlarda evvela yimıi beş, 
sonra kırka kadar olanları verilmit· 
tir. Bu kırk liralık maaıWardan on 
seneliğini almayanlar hemen kalma
mıı gibidir. 

Emlak Bankasının merkez ve şu
beleri bulunan lstanbul, lzmir, ve 
Ankaradaki ihtiyacı olan malı1ller 
maaşlarım muayyen faizle bu ban
kalardan almakta ve bund~n memnu 
niyet göstermekte iseler de Emlak 
Bankaaının şubeleri olmayan diğer 
yerlerden de müracaatlar vaki olmak 
ta ve bu itin şube ve sandıkları her 
yerde bulunan Ziraat Bankası tara
fından yapılmaaına tavauul edilme
sini Maliye vekaletinden rica etmek 
tedirler. ,;_ __ . ___ _ 
Ali lktısat 
Meclisinden dönüt 

Ali iktisat Meclisinin bu devre 
içtimama iştirak eden azadan Niza
mettin Ali, Sadettin, Nazmi, Ziya, 
Adanadan meclise giden Niyazi Bey 
lerle diğer bazı zevat dün sabah An
karadan avdet etmitlerdir. 

Nizamettin Ali Bey meclisin bu 
'çtima devresindeki meıaiıi hakkın
daki sualimize cevaben demittir ki: 

- Tediye muvazenemiz tetkike
dildi. Bundan başka Türkiyede aa
nayiin tceuüı ve inkitafı çareleri 
görütüldü. 

Bu sual üzerinde uzun tetkikat 
. 'apılarak neticeleri bir rapor halin
de teabit edildi. Çok mufassal olan 
bu raporda, aanayün inkişafına mani 
olan sebepler; bunların izalesi için a 
lmacak tedbirler tesbit edilmiştir. 
Rapor, hükümete takdim edilecek
tir.,, 

1933'ün En Büyük Edebi iddiası 

A.Şk, Kin, Politika, 

Ne terc~me 
Ne adaptasyon 
Ne intihal •• 

Yüzde yüz telif 
bir roman! 

llliellifl r 

Kan ve .. 
•• Heyecan! 
Pırnarlı ve 

Balkanlarda 
bombalar 

dumanlı 
çıjjlar ve 
arasında 
bir aşk 

Nizameddin Nazif 

Bu ayın 24 ünde neşre başlıyoruz! 

1 Recep Bey mühim bili 
nutuk söyledi 

Vatandaş reyini vermekten hi 
bir. suretle menolunamaz 

irfan seviyemiz yükseldikçe bir derece 
intihaba da okadar yaklaımış oluyoruz 

ANKARA, 20 (A.A.) -
Münhal bulunan Ankara meb· 
usluğu için bugün yapılan in· 
tihabatta Cümhuriyet Halk hr 
kası namzedi Aka Gündüz B. 
ittifakla seçilmiştir, 

intihabata b&Jlanmadan ev 
vel, Ankara müntehibi sıuıiıi 
bulunan Cümhuriyeı Halk hr 
kası katibi umumisi Recep Bey 
müntehibi sanilere hitaben tu 
nutku söylemittir: 

Aziz arkadatlamn, 

Biz bugün burada Ankara 
vilayetinde münhal kalmıt o· 
lan bir meb'usluk yerine yeni 
zir meb'us arkadatı seçmek i
çin toplandık Bu topla.nıttan 
istifade ederek intihap itleri 
miz hakkında bir hasbuhal yap 
mağı faideli buluyorum: 

intihap haktır ve vazifedir. 
Arkadatlanm, bugün inli· 

hap yapmak,- meb'us seçmek 
vatandaşın bir taraftan hakkr, 
bir taraftan da vazifesidir. 

Meb'us seçmek, belediye a· 
zası seçmek, devlet ve millet iş 
!erini görücü diğer meclislere 
aza ıeçmek bir taraftan hak 
olarak niçin telakki edilir eli· • 
ğer taraftan vv:ife olarak ni-
çin telikki edilir? Bunlar bir 
çok vatandaşlar tarafından bi· 
lmmekle beraber yüksek bir 
milli vazife görmek makaadi· 
le yapılan bu toplanıfımızda 

Recep Beg 

bilmiyen bazı vatandatlar 
tenvir ebnek ve bilenlere te 
rar eylemek abes olmaz. 

Evvela ıeçmek vatandaş 
çio bir haktır. Çünkü yeni 
nada muasır mlUl3.da dev] 

milletin reyi ile kurulur.Kan 
milletin reyi ile toplanan m 
liıler tarafından yapılır. Em 
ve nehilerine itaat edilecek 

(Devamı S inci sahifede) 

Lik maçları devam ediyor 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fener bahçe, Vefa 
Kumkapıyı 4-1 yend 
Galatasaray çok zorluk çeke 

rek Beykoz ile 
4. 4 berabere kalabildi •• 

Fenerbahçede: 
Kasımpaşa Ill - SOlegmanlge 111 2-0 
Fenerbahçe 111 - Galatasaray 111 2-0 
Hlllll l - Kasımpaşa l 2-0 
Galatasaray B - Beykoz B 0-0 
Galataıarag ı - Begkoz 1 4-4 

Takaimde: 
Fenerbahçe B - V~fa B 4-1 
Anadolu l - Beylerbeyi l 7-9 
Fenerbahçe l - Vefa l 4-1 

Baıün ıerek Taksim ıtadyomu 
...., ıerek Kadıköy Fenerbahçe stad
yomu lik maçlarmdan iki mülıim 
müsabakaya sahne oldu .. 

Bu zamana kadar yapbiı maçlar 
da daima iyi neticelerle ilerliyen;k 
ön safta 'bulunan F enerbahçcnın 

1 y .,ı. ile ve bu ilk devre esnasmda 
derecesini en son olmaktan kurtar-

maia mecbur olan Calataaara 
Beykoz ile kartılatmalan büyük 
alaka ile takip olundu. 

Havanın yağmurlu olmuma r 
men stadyomlann tribünlerini 
yülı: bir meraklı kütlesi doldunn 
tu. 

Taksim stadyomu her Yaima 
(Devamı 6 ncı sahifede) 



2 M1LL1YET CUMARTESJ 

Tarihi tefrika: 77 

93 felaketleri 
• HARİCİ HABER ER· 

.D 

ve İgnatief M.Roosevelt Hooverle ikhsat · 
v ' • Konferansı 

Bursa/ırka vilayet kongresi 
RURSA.. 20 (Milliyet) - Bu aktam kazalardan gelen murah· 

haslarm ittirakile Halk Fırka ı Vil.iyet kongreai yapıldL Kongre ..;.. 
yawtine vl\)İ Fatin Bey seçildi. Müteakıben fırka vilayet idare heyet• 
reisi Hufüsi Bey f1rkftnın senelik meaai raporunu okudu. Rapor heye· 
ti umı.nniyesi itibarile ta•vip ve kabul edildi . ... Yasakbr! Dön geri! .. 

Abdüllzh:, T opkaprda uç 1 !aziz da · dört ıün evvel nefer 
kalmıt· üçüncü rece çocuk lere değil, milfürlere bile f6!" 

ı ve maiyeti erkanile gene ma.nını geçirirken. bugün bir 
yıklara bindirerek Çrrağan tek nefer ona böyle bir mahpus 
rayına götürülmüttii. Vafde muamelesi edebilirordu. 
iteni r diğer saray kadmla- Tahttan indirilmiı h_iı~üm -
ın bir kısmı da orada idiler. dar, geri döndü. Fakat ıçinden 
Huseyin Avni Pa,a, Abdü- köpürup gelen infial, •on haddi 

izin böyle yer dewittirme- bulmuıtu. 
en biç memnun değildi. Çı - ~öyle ya ~· t a öl-

an ı rayının bu dairesi Pa· mek bın 'kat evladır! . 
anındaki kendi yalısından Yuk n pencered~. olup .bı·: 

ru urdü Abdüllzizin Top- teni görmü olan bır canye, 
pıaarayuıdan ayrılmak iate- Abdulazizin bu sözüm\ de duy

inde bir desise olmasından du Koşarak Valde ıultana ha 
.;>belenmişti. Abdülaziz bir ber verdi. Bütun daire halkı te 
lunu bulup tekrar tahta çı- l;.şa duttiiler. O zama.na kadar 
rs herkesten önce f<enıilai- Topkapıda olsun, Çır landa ol 

"n kellesini keseceğinden e- ıun. herlaesin en r.ok çalıştığı, 
· idi. Bunun için Çırağan tahttan indirilmit padişaha, 
rayını sıkı muhafaza altma kendi-inin hayatına kimsenin 
dırdı. Karadan ve denizden kaatetmiyeceğini inandırmak
r kaç kat karakol altına alı- tı. Şimdi iae Abdulazi:rin kendi 

dairedeki askere kumanda kend1ne ka.tetmesine kar.ı gel 
zabitler, seraakerden eski mek icap ediyordu. Valde sul· 

dişahın muhafuaaı, pencere tan. achnlar, cariyeler, bi~-
~ bile deniz tarafına baktr mette kalmıt mabeyinciler, ba
lmamaıı gibi emirler aldılar. deme, hattl ttdn:adele~ taraf 
: kadar ıiddetli tedbirlere lii taraf •ranarak tabanca, biçak 

m olmadığını tayleyen vtilcıe- değil, ortada bir~ bile brralc 
•ya kartı ıeraıkerin cevabı ta mamıya ko9u~tular. 
a ve kat'i idi: Abdülaziz. oduma döner-

- Muhafaza cihetıi askere en, yeiaten brarmıı röz&e:i 
ttir, O iti bize blfalamz. Han bu telitlı ar~hnnayı farkettt. 

tt ·~ ö .. 1.. Acı acı güldü. 
ı sure e emnı1~~ ı nı une Apt il ı Sanki b t 
'Y'e yapılır - a ar aya r 

' .;, ~ ~ mı muhafaza edecekler! Bu 

Çırağ andaki daire, T opkapı ~:ıe Ytlflytp ta ne olacak NO-

arayııun loş odalarına göre, ·Abdili' . - · k-.1 · t elll 
d ·ı k k d 1 • azızm .,..erı, es 

. enı ece • a ar guze - kabul edebilecek acılardan de-
ı. Bır yanı denıze nazır olan. -·ıd· 1 "nelen •--L- el h"d . ı'kl d • • .. ··mı g• '· çı --np il' en ı ı ~ 1ie lf ı aırentn onu e.ar d bi ürl" bo k b 
asında muntazam ve lenİ! et. r t u şanac:a yer u 

L • - .. 1 • • lamıyordu. 
açett:ır goz ere aevnıç venyM S bık d" ah 1 hi 

ı ıı. Abdülaziz. T opkapı sararı _ .. ~- pıı _:
1
•. m a~ı a~ı 1 

• _._ - '- Irk •- al • .,...,..,,.. tea.,. ı vermıye ,.otan 
ıın ıç111<1<>1o 'Karan ve ı<ap ı mabe , .1 . Abd"!' • nel 

amaraamdan l<urtulduğu, ye yancı en, u azız --
•. _._. 'nd bü't'" ·ı - fr Tetle k•rtıladı: , ı uııırseı e un aı eaı e a- Def t 1_ 

da beraber bulduğu için, a· -
1 

o ııu " amlan, mel'· 
ta bir sevinme duymu,tu. unlar_. 

konuşmaga gelıyor 
Yeni reisicümhur ikhsat kon .. 

feransının bir an 
evvel toplanmasına taraftar 
NEVYORK. 20 ( A.A.) - Yeni ı rihe teaadiif ettirilmeaini, hatta l 

Amerika reisicümlauru M. Roooe-ı niaan olarak te•bit olunmasını kuv 
Telt'i Vaıingtona götünnekto olan Yetle iıtemektediı-. 
trenin hu~u•! ııalonıında ~· ~or· ı·enl hariciye tıuztrı 
m.<n Dawı1 ile bazı buauaı muta- T 
virlcr M Roo•evelt ile müzakere VAŞING ON, 20 (A.A.I -
de bulunmaktadır M. Rooıevelt M. Rooaevelt ile görü~? ayandan 
Vnıingtonda yamı M. Hoover l- M. Huey Long, bu mulaka~ .•.ana
le görüıecektir. Profeaör M. Mo- aında ~ı·!".. .b~n·<;lar~ meae~esınden 
ley ile M. Tugivell iktısat mÜ§Avİ· b~b~ech~dıgını taadık etınış ve de
ri aıfatile M Roosevelt'e refakat mııtiı" kı: 
etmektedirler. - M . Rooııe~elt faizin muraba 

ha demek oldugundan bahseden 
Neler lıont1ıacalı/ar'? mukadde• kitaplara dair bir ima· 
VAŞiNGTON, 20 \ A.A.) - da bulunmuftur. 

Harp borçlan m"3eleainin dünya ı M. Stimson'un M. Da·Nia ile ı·e 
iktıaat ve para konferan&ında mü ni mülakatlarda bulunması M. 
zakeı-e edilmesi ha' kmdaki lngi- ı O wiı'in Deıııota.ıt hükumeti Ha
liz talebinin M. Hoover ile M. Roo riciyc nazırı olaeağ ır.a dair gittik 
aevelt araamda yapılacak miu:ake çe büyüyen zan ve kanaati arttır· 
rnle de tetkik ınenuu olacağım maktadır. M. Roo•e•elt mütebas
cöateren kuvvetli alametler var· a11larla y .. ptığı IOıı görüımelerde 
dır. lnariltere hükümetinin bu ha· çıkanlan rteticeleı .! &Öte yeni rei .. 
auıta Amerikan hüku etme bazı aicümbur, ecnebi memleketlere a• 
tekliflerd bulunduğu :ı'>er ahn it me1eleler halıckmda yakU>Ja 
lllllfbr. Yeni rniıiciimburua e!l'afm harekete ııeçmelr: niyetini cöater. 
da bulunan kinueler M. Rooaenlt mektedir. 
in borçlara ait meaeleleri iktı1a~ Baıka para gok l 
konfenııuma müteallik İflere ka-
nıtmıaafa taraftar olmadığtnt ib- LO.NDRA, .. 21!. (A.A.) - lncil
ıaı etmektedirler sena bu satlar terenm en buyuk bukalanndan 
bu dilet laaldmıda 'bir itilaf buıu- biri olan Barklaya Bank müeaseae 
1 ., __ _,,.,. •-'-d' d H sinin idatt meclisi reilİ M. Coo-
e se~,.ı ..... ır e oover • d L h ti' • • • 

Rooeevelt mül.ikatınm oem-is enou~.., ~~ . amwaıye IÇ~
kalacatı .Oylenmektedir. Henıld ''.'da. aoyledıiı bR" nutukta demıt-
T _.._,.__ t-·'-'- V • tir ka: 

....,_ caze - aşmgton b 1 •• 
muhabirine göm M. Roo.e-velt M. - .Harp 0~ •!" ~eaele11D11l 
Hoover ;ı., müzakerede bulunmak hey-;tı _ uın~ıyeaı ~uzakere v~ 

t • • kat'ı bır te1Yıye IUrehne raptedı-
t~a~un . ngilta.:en•n veya !inceye kadar lngiltere harp borç 
dııer mılletfenn Amenkaya ol.,. )arına mahsup edilmek üze,.. A· 
bo~lan ~ak_k~da evvelce taaar- mcrikaya ba~ka tediyatta bulun
lanınıt bır fıl<tr mevcut oldufuna mamahdrr. 
lıaret edemiyeceiini demdlcrat Geçen 15 birin.:i kanun takaitı.. 
fll'lauı liderlerlne bilclirmi~tir. M, nin tediyealni ta ... ip eden M. C..... 
Rooaevelt gerek. loıiltereye, ge- denough Amerikanın ikbaadi itler 
rek batka milletlere ait lıorçlann ve gümrük re•İınleri baklandaki 
ayni eaaaa !öre ~et~ik me11zuu ola aiyautin! dej1İft.İnnek yahut harp 
cainu da 10yleıruttir. Cene bu mt.t• alacakltlarının hepıinden veya bir 
hablrin bildirdifine göre M. Hoo- kumandan vazgeçmek ttlı:lanndan 
ver llı:b1at konferanımm toplan- birini ergeç tercih mecburiyetinde 
ma zamanınm daha yakın bir ta- olduğu fikrini de ileri •lirmllttilr. 

Dıye kovdu. Hrzmeti en 
t Fakat memlekete, hatti bü- m bul sayıla canyeler. haz- V 
ın dünyaya sözü geçer aza· ned rlar bile: ap r aponya 

lırar diyor , ıet!i ~ir pa~iıah iken: !u dai- _Cehennem otun şurada&! Yangın lan 
. eyı bıle o hıç ıevmedığı Yei~ Allah belanızı versin! ----
~ oİa llltfona borçlu kalmak, Ha aretinden okerulilorini .. , I ı bl 
ı \e Abdiil. ziz gibi gururunu kurtaramadılar. 'ıılde sultan, n aıan ar gen r ı•trnllı 
ı d d b' tecrlibe ediyorlar 

--·-
E'ı•relce ı•erllen tallmlll 

teyit edildi 
m ereceye var ırmıt · ır a· Abdülazizin cı ım dındirmek 

~ i~in, -dayanılır ıeylerdeıı için. en çök evdiği iki tebza .. BERLIN, 20 A. A - Wolff A- TOKIO, 20 A.A. - Sala.lııiyet-
~ gıldı. Bunun en acılı da Sal· deaini ya ma "gönder 1: Yuıuf janaından: tar membalardan beyan edildiğine 
ı\ll Muradı ne kadar sevmese lzzeddm Mahmut Celiled- Herhangi bir Alman potta ..-apa.. gör., J poa hüküıneti Cenevrede mu 

> lı: di ka....1-..• · "i ntnda çrka.bilecek bir yangrnm ıre- ~ahbıuma gönderdiği yeni talimat-
ı S\e en •v~mın o,. u. din f:fend " e ', lıer Z man iltifa çtmlerde Atlontik ıemisinde oldu· ta Çin - Japon lhtiWnua halli halı: 
~ !ıncli ıo>'U:'.1 •. ~fü:'ü diy~ !a: tma alıttıkları babalannm ya· iu d~inde şiir'atb b'.;yÜmesi ih- kmda 19 lar komiteıinin kal-.. al-
11 .Y~D Abdulaz•zııı. • kendutn1 nı a girdiler,onu teı;elliye çalıt timali olup ol!nadıiı meselesi hakkın dığı teıviye sureti projesine dair o-
• nı lıukumda.dan zıyade ser tılar. F kat Abd'ü!.ıziz. artık da ıazetelerde açılan bir l>alıiı üze- lan cn-ellti talimatını teyit etmit-

~ ıkerinb zoru altında bulmaat co bir fırtına halinde idi. r1ne Nord D""t1her Lloyd kumpan- tir. 
•, ı. Hüseyin Avn.yi zaten hiç ükadar sevdiği ııehzad leri bile yaımın b1r miimeoili tu beyanatta ----

~ zdi. ltbaşına getirmesi ıöğ" saya ka"'ı~aıd n kovdu .. ""1~~Z:"~nyama gemilenle yan Almanyadald 
P z rla idi. 11k öııoe Fuat Pa Od na -apandı.. mala lıablli,.eti olmıyan bir vernik G • 1 "k 

ıpnın, ıonra Ali Patanın ıarar s. "' • kuttaruuak ıuretile muhtelif iklimler ergın 1 1
ril seraskerliğe kadar- çıkar. bdül, • lı' da bir takun tecrübeler yaptırmakta - -

ıı ııtı. Mahmut Nedim itbatına A ..J .p:: 1~: 0 gece (ku~u- d..-. Bu tecrübel-.r timdiye bdar1Fırk4 rels!erl bir toplantı 
el"nce. ilk iti bu herifi atmak · Y~t1J~ _.'· udtun dugecıe yada 

1
° ta- ı pek aiyade ~-niyeti muelp neti gapıgorlar 

' mu tu Sonr ene ebnq 1 •DH1.,..UTar an v ra o aş ı. celw •-mıl,tir. 
.. f. Zad a g d I d ' G&lü önünde bütün geçırjf can PARIS, 20 A.A. - Havu Ajaa BERLIN, 20 A. A. - Wolff A-
rJ ırvanı . e ~am~~ a aa ra- ·ı laruJordu: ı •lftdan: Denizlerde ıeyrilıeferin ıs- Janamdaa: Gazetdet"in ı.- hepei 
1 ımın velıahtle gızh muhabere Kend" .. ,._ b·u ... ı lahma we emniyetine dair olup bHa Rei-Lı•-- ----"·indeki fvb reiııl • • • 'f d k .>. k un Ut< IKUı;ı zaman· , . . .,. - _... " en rl nı ı ta < ere aaaret ma a •· I ·k· . M-L d' . . , ernılce meb uıan mecltsınce kabul mecliıinin bu.ün oğleden ıoara ~ 
~ k 1 tk· d-' d ar, ı ıncı nımut evr mn ~"-- 1• ib ·- .~ :~rnı ya a amıştı. ı e.-a er- il . d' M d Meh t ı e.....,.. kanun aJ1 umın iyaa - pacatı lçtimaın ıon derecede karqık 

• ahmdan uzak'a,tırdığı bu he 1A°"ı· ~· ba~ı ~ .. ':- . ıırl a ,,_!l'_e ı lioiade müuık~resi etna1mda mazı. olan dahili siyasi vaziyeti iyi bir ne-
• d __ .ı k d" uuıı ır •Klnct su tan gıuı ıa· t ha • • ob k ı da M · . ,. k t" · ·· r n enın e son,.ıuua en ıne • .. • . . " mu r.ın "" 1 ""ı:ır ar n · · tıceye erdn·ccegt anaa ıru rostw-

• ,_ .1 • d tedıgını yapmaaı. lsta.nbuldakı ı Rio u beyanatta bulunmuttur: 1 mektedir , 
t ım ... esı mcsıe ayanamı· f d. · 1. ki ,..__ ı rfmd · · 

rdu e en •sıne .. artı aya anması, 1 - "'"':"en atı sene n a. ya!'- ----·----' J · ı Suriyeye ordular göndermesi, ' gta yuzunden mahvolan ıerrulorın 
.Hüseyin Avni de devlet düş lbrahim Pa.ıa ordul r mn Ada-1 umumi miktarı 296 d<r Bu l'!emil.,.... Bir tayyarec' 
nü l'.bdülazizden İntikam al 1 d K d . k K .. . den yaln•• 16 " Franırz, ıekizi Al- b ld 

ak kil "'ki" "'nd '- nd" . na n. onya an "eçeıe . u 1 man, 66 ' ln'!iliz. 88 zi Amerikan, kay O U 
çu ugu en 1<e ıru a· ı tahyara kadar ge mesı o 20 si ltalvan ve 15 •İ J>r>0n millet- • 

ıyordu. Muhafazaya devirlerin -en korkulu vak' l ıerinc aittir. Tonili\ta m'ktan itiba- f BERLIN. 20 A. A. - Evveli 
b"tl · k d' • 1 1 • • • Brend" · gı"tınek ve oradan Avus-ur ""1 ı erı en ı ıeçmıı. sa· ı alan idi A.bdüliziz a- nle Frruuanın zayıah bındo 9, ecne- 12~Ye_ • d 

ha1tanm pencereden denize ha oc. k'ken L. Mı· 1 bi memleketlerin zRyİatı binde 7 niı. luralya ıstık~etın5 e 11
•

11•elunaLode-
k b'I k · • ç u ""' bet' dedi vam etmek uzcre cun evv n-
m:umı 1 e yua etmıştı. aır korkusuyla büyülenmişti. ın r , dradl\n haVl\lanan tayyareci Hinlder 
G61diğinin ertesi gunü Ab- Yan maaal olarak dinledikleri .. • •· · - - - [: haklanda hiila hic; bir haı.e.- almama 
a?.iz, bir aralık bahçeye in-

1 
arasında "Mo kof Kralının" fnai!iz ankası mÜ- mıttn;· . Al lan da 

k · t d' Ç' ki d d h baba d • · ,...- Hmklen 8enM> P n ara-
1 1S ek ı.d' ~ed er a,ruın .: ~~-l!a ımdu yar.ndoo d~~ dürü evleniyor 1 mak üzere dün saat 11 de harekete-

ara • e~ız f'n ge en ~a~ı uooanma ve or go er ıgı. . den tayyareci Hoı>e ile Hinklerden 
vayı teneffuı ederek bıraz o Myede Muır orduıırum Kü- LONDRA, 20 A. A. - lnglhz de bi~ bir haber alrnıunamı§tıı·. 

dağrtmak umudunda teli. ahyadan beriye geçemediği hi be.nkuı umum müdürü &'!. Mouta- Berne Alpl rmda büküm ıüreııı 
kisi gibi d' rit, debdebe için k;.yeleri de vardı. Bütün padi· hgu No'?""

1 
nınl yakı~?ab~~·· Wrilora~- ıidi hava, araıtırr.ıalan daima gii9-

I d • d k d' ba hl ğ uıd M S orne ı e ev ene<:eg. a...,,- "e mlf 1 . ktedir o ma ıgın an, ı ıma ıa ı ı esnaı a ı&ıra ve u· ti e§tinne . 
ağıya indi. Daireden çıkarak riyeye kar§ı bu çocukluk batı- r it Montacu Narman bekiırdu LONDRA, 20 A. A. - Ka,.ı.o. 

- --...... .. -
Hazırlık komisyonu 

. serbest 
attın esasını istiyor 

CENEVRE, 20 <A.A..) -
Para ve iktısat konferan•ıru 
hazırlıyan komaiyon, raporu· 
DU bitirmi~tir. 

Komisyon bu raporunda hü 
kümetlerin büyük harp dolayı· 
atle biribirleriııe olan borçları 
meselesinin halledilmesi lazım 
geldiğini, böyle olmadığı tak
dirde bu borçların malı ve ik
tısadi kalkmma gayretce yı
hlması vc- yenilmesi imkan· 
sız bir engel olacağını beyan 
etmiıtir. 

Komisyon Londrada topla· 
nacak ikt11at konferanımm ,u 
•§ağıdaki mühim ve esası. me
seleleri tetkik etmesi icap et· 
tiğ.i fikrinde bulurımu~tur: 

1 - Beynelmilel para e.aa 
ve mikyasının hakiki stft't':tte 
11laht ve kıymetinin iadesi. 

2 - Maliyet ve aatış fiatla
n arasında gittikçe artan mü
vazen~i-zlik, 

3 - Kambiyoların müraka· 
besi hakmdaki tedbirlerin kal· 
dınlmuı. 

CENEVRE, 20 (A.A.) -
Para ve iktuat konferansına 
ait hazırlıklarla mefgul olan 
laomisyondaki müt.ehauıalar 
kaleme alınan raporun altına 
ilave ettikleri terhlerde ıerbeşt 
altm eauma taraftar oldukla
nnı bydetmi9lerdir. 

Mütehassıslar serbest altın 
esasına ait muamelelerin cere
yan tarzmw ıılahı için umumi 
bir \tilif ) Rprlmaamı tavıiye 
etmislerdıı·. Mütıelıasaıslar bu 
ae~t altın esumm umumi
le;meainin hükUmetlerin biribir 
(erine olan borçlannın teniye 
sine. ticaret e,yaar. kambiyo 
ve sermaye mübadeleleri hare-
ketinde makul bir niıbette ser
bestlik uıulüne avdet edilmesi
ne bağlı olduiunu da beyan et 
mitlerdir. 

Mütehanıalaı· verdikleri 
terhlerde beynelmilel tediyat 
bankıuınm bir mütterek hare
ket n.11ta ' olmak itibarile ha· 
iz bulunduğu ehemmiyeti kay
detmifler, çift maden eaaımm 
tatbikine imkan olmadığı mü
taleasım yürütmütlerdir. 

Yıldırım 
Trenleri 

Bir Rus edibinin yetmişinci 
_qı/dönümü 

MOSKOVA, 20 (A.A.> - Halk ve matbuat, halk edebıy lÇll• 
Serafinoviçin 70 inci yddöniimUnü bararetle tes'it etmektedir .. l\1uma· 
ileylıin doğduğu ·öyün adım değİftirerek Ser finoviç konmuştur. Ge
rek bük»met cel'ek merkezi icra lı:omiteoi ve bütün tet.ekkü\ler ken
diaioi t brik etıni~lerdir. 

Amerikada Frans 
ya boykot 

1 Muharrik kuvvetler 

1 
konferansı 

BERLIN, 20 (A.A.) - Wolff 
PARIS, 20 (A..A.) - Ha 1 Aıan•ından: Muharrik kın-vetler 

\'as Ajansından: Nevyork He· k_onferaruının ~uauıi İ\"titna ~..,,..., 
rald gazete~inin Pariıte çıkan 11 gelecek hazıranda hkandma".-

.. h • 1 .. d .. . yada açılacaktır. Bu konferanı bıl 
nus asının mes u mu ur'! o- haısa büyük nakliyat unayü için 
lan ve bu yakınlarda Amenka· buhar ve elektrik ku...,eti temini 
dan dönen M. Laurnece Hills, meaele•ile me,gul olacaktır. Bun. 
Pariıteki A.meı-ikan klübiı ta- dan batka buhar kuvveti iatihaali 
f . 'I b" • f .. le ve elektrik kuvveti biriktirmesi sa 
me v<'rı en ıı· zıya ette ıoy - h 1 ··t ll'k t 1m·k ·k 

fi "len b" · f .. I a arına mu ea • e 1 ve 1 tıne vreı ır zıya ette soy e 1adi meseleler için yeni bal ,.....,,. 
diği nutukta Amerikanm he· leri bulunma&1 hakkındaki 1De$Ai 
men he.· tarafında F ranuya ı de konferan..rn tetkik.ine ha Yale 
ve Framadan gelen her tüdü edilecektir. Konferacum yapac:af• 
mahıula' t ı • t , bu husuai ve kmni içtim" ;ı .. mü-

ve mamu a a "l6ftr'fl b b ı ·ı ı b ı 
Ü'-A-et dahilind f ka "'-! ' b' naoe ettar eyne mı e su eat erı 

S ,.... e t n ı ır k0tniıyonu da ilk umumı ıctimamı 
boykot yapılmakta olduğunu Stokholm'de yapacaktır. 
haber vermiıtir. Çalııma saatleri 

Maden faciaları cENEVRE.20 (A.A.J-40 ... 

UXEBMBOURG 20 A at çalııma konferan11 çalııma 1a-
L ' .A. atlerinia azalblına11 h\IPDtma• 

- Mare'.:.d!e lllllden ku111sun bir mukaule teklini almau 11-
da bir dehliz çöküp yıkılmı9tır. ıreldiiine 21 muhalif reye karı• 
ltçilercleu 6 kiti toprak altlD" 36 reyle karar nnıUıtir. Şimdi 
-''- k 1 B · ·ı '--- .ı• konferanı bu mukaYeletıin da.imi 
ua & mııtır. u lfÇI er . ...,.... •• mi, yok1a muvakkat ıni obaa11 i-
lerine aeslenelere cenp verme cap ettiti meselesini ınilsakere et-
mektediT. mektedir . 

Hililiahmer hasta bakıcılar 
için bir yurt teşkil etti 

--·--Almanya lokomotif- Hasta bakıcı mektebinin getlıttrdl(/I hemıtrelerden 
bir grup 

ferini değiıtiriyor Hilaliabmer cemiyeti mes· rekkeptiT: Doktor Terlik Sa· 
BERLIN, 20 A. A - Wolff A- leğe atina huta balacı hemti- lim Pa,a, Ziya Nuri Pa,a, H.1-

,;.n.ıadan: reler yetittirmek üzere 8 .ene laliahmer merkezi umumiaiır 
len ':s~in ~~~ ,..ı:!,:n, V:: evvel latanbulda bir mektep den Huanü ve Hardar Beyler 
· ·ı.. yapılan muvaffakıyet!" açmı,tı. Bu mektebe ııarfedilen 'le, Çocuk buıa-.i ba,doktcr 

nı 1 
• ~: mucıp" tec ··L .. '.ve büyük mesai ve bimmet1erin 1 ru Rifat Hamdi, Gureba huta 

memnuru1~ ru11e uzerıne . . · d • b d kt O "'-Alınan Demiryollar kumpanyaı Al- -feyızlı semerelen az zaman a nesı &f o oru mer LatP 
manyaam Şark ve Garp kuıml:..ın- taba\kuk etmiıtir. Beyleri~ iki beınfiredea mfl-
daki s-iı ikti1at mmtakalanndald Bu seneye kadar mektept~ rekkeptır. 
~ebelı:eltti biribiri ardı ııra yddırun Jetiterı hemtirelerin adedi Hilalialuner hemıiNller •• 
trenl'.'"le techi.z için bir çok yeni 11~ e baliğ olmu!tur, ~~le- tebinden m- ol- heur 
ı';'otnsler yaphrmağa ı......,. """"it- ketın her tarafında Hılilıah- •ireler yurdun tabii azalandır. 
br. merin şerefli üniformumı ta- y 

Ancak Rhin,_ ~uhr ve yul"1n Si- fıyan hemtiı·elerin çalıştıkları- ur~un vuifesi: Aza tı-fl 
l..,,y., ıebekelerırun çok doltqık ol- m görmek hakiki büyük bir if· 

1 
relere 11 bulmak, bımlann me

ma•ı ilk yıldırım treninin ıür'atİnİ tihar uyandınnaktacttr. Jıuan- , '11UD ve vera hasta 
0

bulundukla· 
buraliU"da tatbike müsait IMılunınadı- 1 l • • ı rı ~am •-~ ted lıg" a ve imanların e em ennı . • . a. n ıs ..... n vıe ıa,e ve a· 
ğmdan yeni yapılacak yıldnnn tren 1 t etmek kabalı l" 
!eri 1Utte ancak tOO .-c 80 kilometre teskine çalı.-n bu genç hanım- vı ~l'l'Dl emın • a 
ıii<'atlc hareket edeceklerdir. !arın istikballerini Te bu aalıa· 1 14:"' olm~dan açıkta kalan hem 

Bu yeni trenlerin motriıleri 410 da daha ziyade çalıtabilmele- 1 ııreleı;e •t b~lmak: A~pa,.a 
beygir kuvvetinde Maybach ve 175 rini temin gayesile bu guzel ı U~alı tahaıl ebnıt h~ııreler 
beygir kun-etinde Diesel motörlerile m~leğin memlekette daha zi· göndermek ve ·bemıırelerdeo 
techiz olunacaktır. yade inkitaf ve tıerakkiai için ileri~e alil ~ili? hizmet. r&-

lkinei ve üçüncü mevkileri ele <>- Hililiahnıer cemireti bir yurt "~recek!erm ıqoe ve ~tr 
laotk ı... trenler 120 lr:i.; tafıyabile tesiıine karar vennit. bir ta- lennı temın etmek ve aa1re .. 
eelderdir limatname ihzar ederek Sıhhat Bundan anlqılıyor ki bıı 

Tayyareci kadıa 
bulundu '<l'>l~ye ayakbaıacağı sırada, ralarının izleri kendİdİne kla· ve 60 yaşındadır. lan tayyare<;i Hope bu!u.nmuıtur. 

karakol b~kliyen eli tü- vuzluk etmitti. Mra. Worıthorne 33 yaşında o- !'f"P;e ~ün Sımplon vad11ınde yere PARIS, 20 (A.A.) - Ce-
okli bir asker: Babası öldüğü zaman Ab· ı lup Londr~ kontlu~ meclisi azası ımnıttır. nubi Afrikaya yapacağı seya· 

vek:.letine t~kdim etmitti. Sıh mesteje girmİ.f olan helll!İnr 
biye vekileh bu talimatname- ler en sağlam emniyet ve vaa:i· 
yi uudik ederek iade etmiıtir. yet altında çalışmıt olacaklar 
Talimatname 22 maddeyi ib· dır, Bundan sonra hutabakıel"' 
tiva etmektedir. Talimatname, lığın memlekette çokbüyük ral 
tababet ve ıuabatı aınıflarmm bet göreceğinden 1üphe yolı• 
tarzı icrasına dair olan katUI- tur. Haatabakıcılık gibi çolı 
nun 66 ncı maddesine göre ya· aziz ve yüksek mesleı'tiıı me"'' 
pılmıştır. leketimizde az zamanda inıkit• 

-- Yasaktır! dülfı.ziz henüz 9 yaşında bir ço· bulunmaktadır. E•kı koc:asındaa Atlantique kurban· hate devam etmek üzere ikinci 
D . - .. t" ALı,'li kt K d"nden 9 bü" '"k 1929 da boşanmıı, ve bu buıuota '-a·-·-·n 15 ı"nde Oran'dan ha· 
ıye onune geç ı. rxıu • cu ll. en ı Yat yu mahkemeden botanına k~rarı almq- ları gömüldü .. ~·u 

:., boğazına büyük bir I<*· olan ıığabeyiıi Abdülmecit tah tll'. vandıktan sonra ortadan kay· 
e• a tık nmış gibi idi Boğulur- ta çıkmııtı O da zayıf hasta· BORDEAUX, 20 (A.A.) -Ha bolan tayyareci Laydi Bailey 

iıj'ıi' 11na, · lddı. azimşiz, iradesiz bir padr İr j!emi teh ikede v."~ Aj~naından: Atlantique gemi· Framız Niger.mde kain ta-
. 'l • Biraz b cede gezecek· t•hh. 9 yaşmdaki bdüliziz, NEVYORK. 20 (A..A.) - ~ı,nın1 uırradığı !ean:nerakaı'amz.,••md~a houa'nın cenubi garbiıinden 20 
u • • •. . • . _ .. I o en erın cena" un 1_!1 kad •~ ğ ,. f . n cusse ı, genış gogsuy e 12 Nevyork elsiz istasyonu 3000 Saint _ Andre'de tantanalı bir au- "'ometre ar uza1<ıa sa ve 
r'"? • Diyebôldi. ıinde gibi görünurken. 18 inde- to:ıilatnl"k City Ofe eter yük ,. tte y p.lmr~trr. Halk bu ınünaae ııalim olarak bulunmuştur. 
~{ 1 

• Yasaktır! Dön geri! ki Abdülmecit zıı)·ıf vücut ku- vapurundan b"r t lsL: almıştır. ~ tle •o.!lenc? n~tukları d~fÜn"!" Laidy Bailey beın.zin mev-
.., • 1 Abduliz'.z, bu ajiır ıöz üze- ru yüzü, içeriye kaçmış gozle- Gemi derhal imdadına yetişi!- I~ ve muteeHır b'!" h~lde d.ınlfJbUf cudunun hemen hemen tama· 
di\1 ıı~ ne yap•cağıru ıatırclı. e- ri. so uk rengile 15 yaşınd sa·, mesini İsi mişti . Bu gemi tıı::· Bılhil~~ 1detnt~>;.hcatn;~_nazm mile tükenm>-. olmumdan do-

' • ld • · • ' . mwne• ı ıra e ıgı nu uauı ecne "% 
-~,.. nn ıgı emrı mertçesıne ya nılın:ıı. Race buı aunun 600 mıl ~arkın bi cemilerinin yar:fıınından takdi~ layı yere inmeğe mecbur olmut 

ıı<l-Aıca~ı hı !ılnd°'n belliydi. Ahdü· ( Dev~mı var) 1 da bulunmakta<iu· le bah tnıiatir. , tur. 

Bu maddeye göre, yurt bük fına hizmet eden ve yurt teş.kİ' 
mi şahsiyeti baiz~r. Binae&- !itile bu inkitafmı daha esa•· 
aleyh yurt, emlak tasarruf e- lr surette kuvvetlendiren Hili' 
debildiği ribi, ileride doğum ' liahmer cemiyeti merkesl unıd 
evi ve hastaneler dahi açmağa miain· tebrik ederiz. 
Mlabiyeti haizdir, Yurdun he- Hastabakıcı mektebıne git" 
reti idaresi de intihap edilmit mek istiyenlcrin ıeraiti ıudu" 
olup, pek rakmcla faaliyete baş Orta mektep mezunu. Tüıi<: t' 
lryacaktır. baaıından ve tammüssıhha ut· 

Heyeti idare ıu aevattao mü . mak. 
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Fazla Mükileme Paraları iade Edilecek •• 
Ekono i 

İzmirde bir haftalık 
üzüm, incir satışı 

lzmir T. Odasının rakamlan 
Mevıim iptidaaından 12-1-1933 

lılrihine kadar lzmir Boraaııında 
45, 729, 708 kilo üzüm satılnıw 
ltr. 

3 069 
1 678 

l&kenderiye. 
Triyeate. 

148 772 YEKON 
Son hafla zarfında lzmir Bor• 

laaında muamele ırören üzümlerin f zmir piyasası 
fiyatları ıudur: 

No. Okkası-Kul"U! 
Afyon - Afyon fiyatlarında 

ıreçen hafta ile bu hafta ara&1nda 
bir fark yoktur. Muamele durgun 
dur. lzmirde stok: 90.95 bin kilo 
raddesindedir. 

6 
7 
8 
9 

ıs .11· 

10 
11 

18 - 18,875 
18,25- 19,75 
18,75· 21,S 
19 - 23,S 
24 -26 

Son hafla zarfında ve ıreçen •e-
lle ayni tarihte, ~her 1~ kilos~ 
c. i. f. Hamburır olmak uzere fı
atler şunlardır: 

No. -
1933 

Florin 

7 - Extri .. ima Ka- 24 
raburun 

8 • Küp. Kar. Sult. 24,6 
9 • Auıleae Küp. 25 

Kar. Sult. 

1932 
Florin 

43,S 

45 
46,S 

60 10 - Feinc Küp. Kar. 29 
Sult. 

11 - Nec Plus Ultra 32 54 
Son hafta zarfında lzmir lima

lltndan ecnebi memleket limanla
rıd lla •evkolunan üzüm mikdan fU• 
Ur: 

Kilo Gittiği limanlar - -12 466 

ss 996 

ıs 680 
82 030 

496 821 

Tunus, Llverno, Ce
nova, Marailya. 
Rolterdam, Hambu· 
rg, lskandinavya. 
Londra. 

ıo 110 
g 635 

~ 

Liverpool, Glaıkov. 
Anvera, Rotterdam, 
Hamruır. 
lskenderiye. 
Triyeıte. 

8 798 YEKON 

incir vaziyeti 
~evaim iptidaamdan 12·1-1933 

~ılı;.,., kadar lzmir Boraaamda 
4,858, 768 kilo incir satılmıştır. 

So11 hafta zarfında lzmir Bona 
lllda :ralnız huni incir Üzerine 
d~ele .old.u~ndan fiati afafı· 
N toatenlnnttir• 

e"•i • - Okknaı • Kuruı 
Süzıne 
~., .). eınt 
'•çal 
"'•tiireı 
iurd -

So 
8 5,25 

ııı11d 11 hafta zarfında lzmir !ima
rı..., e.n ecnebi memleket llmanla
dur: °""kolunan incir miktan fU• 

ICilo -- Gittiği limanlar 

83 800 Hamburır. 
28 

l65 Cenova, Marıilya. 
l 100 1 

14 920 
okandinavya. 

l.ondra. 
9 300 Liv~rpool. 
6 740 H....,burg. 

[_ BORSA 1 

<ı. Bankaımdaa alman -...ıclir) 
19 Kbunaaanl 1933 

Ak.- Fiatlan 
lrtilıraılar Tahrillt 

111 ~·~ııı 9371 '"t . I> ı.ı d.)ollın s.~5 llcttrlt 
· •'•l:.~tde 6• tı Trımt'tJ 
r:tmutıcr . Tlacl 
'••dJ '·" , "'•hl ••rdıt r.- llı•tı• 11.ı• 
,. 9,15 

· 1 'hriıe r ,U 
A11dola 1 4t,7f 

ı.1 .Oır Belediye 
ıtıkr;ızr m "·'' ,Ml••ll 47,lf 

!9 

1 • ESHAM 
f Dl "• 

1111 it\- ı loaoıd. 
• •· Hımııtn ıo,ıı Ttrkot 
A • M~euı. ııs,- Çlıııtaıo Al 
rııdotu ı. , • 

H,IO 
u.-
11,41 

14,71 lttı t •. IQ c., .. dlJ. 
•ır. h.,rt 4,ıs Şart dty. 
Tıemvı ye ıs.- Balya 
Cın y 49,le ~erk•· ,.. 

Ki.ln!ıf1or11 ıı,- Tıltfoa 

1,11 
1,IO 
1,91 

ı .... 
ÇEK 

11.('I 
111,10 

NUKUT 
Xuno 

ATlJJU 
Praf 
1'l11aı 
Mıdnı 
lırllo 

YtJfOY• 
Pıtlt 

lltrıf 
llılıraı 
Moıkopa 

(lalııe) 

1 ,ııı .. ~ 

...... 
•.ıır,-

"'··-.. ., ... 
•.ıo.-
ı,11 ... ••.9•.-···••,-
ıı.~ı.-

I•nıı ----11,-

Palamut - Geçen hafta ile bu 
haffta fiyntlannda fark yoktur. 
iyi mallar üzerine muamele hara· 
retlidir. Engin malların muamele
si durgundur. lzmirde atok: 20·25 
bin kantnr raddeaindedir. 

Pamuk - Bu hafta zarfında 
muamele olmnmıttır. Fiyatlarda 
tebeddül yoktur. lzmirde stokı 
1450-1750 balya radde.indedir. 

Zeytinyağı - Bu hafta boraada 
muamele olmaınıttır. Fiyatlar yük 
aelmeğe mütemayildir. 

Arpa - Geçen hafta fiatlarile 
hu hafta fiyatları ara&1nda fark 
yoktur. Muamele ırev,ektir. lzmir 
de &tok: 850-950 bin kilo radde
ıindedir. 

Bakin - Bu hafta bakla mua 
melesi oJmamı~tır. 

· opraklarımızın ve
rim k biliyeti 

Bundan bir iki sene evvel, An
~~~a toplanan Ziraat kongresinde 
Turkıye topraklarında vaıati ola
rak, bire dört, dört buçuk mabaul 
alındığından bahıedilmiıti. Türk zi
rai mahıul8.tmın fiatını ucuzlatmak 
için lopnğın gelirini arttırmak, su
ni gübre vermek lizımdır. Şimdiye 
kadar yapılan tetkikata bakılına, 
Türkiyenin en verimli topraklan 
Alpullu civarmdad1r. Bundaki köy
lüler pancar ziraatile metırul olduk
tan için, toprağm kıymetini arttır-. 
nuılardır. Buralarda bire 26 mnbsul 
alrnmaktadrr. 

Eskifehir, Sıvas ırihi zirai mmta
kalarda, teker fabrikaları kurulacak 
olursa, buralarda da. topra'.ğın ve
rim kabiliyeti bu tekilde artacakbr. 

Buğday fıatları 
Birkaç eünden beri buğday fiat

lannda hafif bir yiiksclit vardır. 
Bundan bir hafta evvel, buğday fi. 
atlan bet kuruşla beş buçuk kurut 
a~smda temevvüç ediyordu. Son 
ııfuılerde yumuıak buğday fiatlan 
6 kuru"° kadar çıkmıtl1r. 

Aliıkadıor zevatın verdiği malu
mata göre bu yükaelitin ehemmiyeti 
yoktur. Kıt dolayıaile bo iday istas
yonlanna, köylerden buğday naldiya 
tı azalnuttır. Fiatlann bir iki ııün 
sonra tekrar dütmek ihtimali pek 
kuvvetlidir. 

Yumurtacılar birlik 
yapacaklar 

Yumurta tacirleri keneli aralann
d'! bir şirket teıkiline t"febbüı et
mışlerdir, Yumurtactlar Türkiye yu 
murta ihncatını mümkün olduğu ka 
dar bir elden idare etmeği düşiin
mektedirler 

t Şitet, ı.ey,,elmilel yumurta ihra
~ ~ 8 kabul edilen f8rllar dahilin 
e 1 raakiı;at yapacak, Avrupadan dam 

ga m nelen ıretirecektlr. 

Şarapçıların 
Şikayeti 
~ar~pçılarllnızın bu •ene faz 

la ıatıhsal dolayısile ellerinde 
kalan tarapl.~rdan yapılacak 
ıumaların mubayaası için 1 h" 
ıarlar ldareaile vaki olan~ 1 

nıaılannda fiatta uyu,ularna: 
mıfh. Şarapçılar, §İmdiye ka
dar 52 dereceltk aumaya 48 ku· 
ruı veren inhisar idaresinin 
timdi 100 derecelik sumaya ay
ni fiatı vermek istediğinden ba· 
hiıle Gümrük ve inhisarlar Ve 
kiletine müracaat etmitlerdir. 
Vekalet, henüz bir cevap ver
memittir. 
Diğer taraftan, tarapçılar, 

inhisar idaresi ıarap mütehas· 
araı M. Büfa'ın, bu seneki tarap 
lan ağız taamile muayene ve 
bir az kekrimıi bulduklannı ıı· 
karta ettiğinden ıikiyet ediyor 
lar~ı. Şarapçılarm bu tikilyet· 
len mubık ıröriilmüt ve ağızla 
muayene uaulü kaldınlmıttır. t<ı f Frıııız 169,-

1 b1trJta flf,-
1 Coıır lll 

'< lirtı llt . 

ı pulla ıı,-
ı •ırk ıo.- Franaız sefiri mezu-

tı 1 .-
ıo · 1•1çıta 111,-

to ~·•h•ı u.
t . loı,,. ı•o -' ı,,, ~ . 
ı tlorıa tO,--

tı ı., Çti 11,-
ııı. -

J ıeloti N,-
1 p••ı• ••.-
IO ley u.-..... ···-ı Çor•o•., 
1 Altıı .... 
1 Mcddlyt ,,t_ 

1 Bınlnot t.Jo,-

nen gitti 
Fran.,z sefiri Conte de Cham

b.nın C~aplan, mezuniyetini Pa .. 
nıte ıreçırmek üzere dün akıamk" 
ekspresle şehrimizden hareket et~ 
mit ve Sirkeci İstasyonunda ıefa .. 
ret erki.nı ve Fransız kolonisi ta
rafından te'fi edilmiştir. 

Afyon 
Layihası 

- -.--
Bir afyon fabrika•ı 
tetkili düşünülüyor 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
p r ve zevk 

Son birkaç yıl içinde l s a 
bulun bazı semtleri en yeni t 
da binalar, apartmanlarla o 
du. 

Afyoncular Birliği lefkiline ait 
yeni bir kanun layihaaı hazırlandığı 
lll yaznııttık. 

Ferah Tiyatrosunda birkaç saat ••• 
Çarliston oynayan köpek • ikisi ir araya 

gelince ••• _ Yarı çıplak Hint 
raks arı yapılırken_ Topun albna giren adam •• 

Birkaç ay geçmediğimiz 
yere tekrar yolumuz düştiı 
zaman hayret içinde kalıyo 
Evvelce gördüğümüz bir kon 
yıkılmış ve yerinde birk ç 
partman yükselmiş, tahta 

lktiıat Vekili Celil Bey Ca.zi Hz. 
ile birlikte yapmakta olduğu seya
hatten Ankaraya avdetinde bu yeni 
LiyİhaJI tetkik edecektir. 

Yeni layiha, Mecliı açılınca tev
di edilecektir. Uıylhanın mart orta
larında ke&bi kanuniyet etm.,.i ve 
may1&lan itibaren tatl<ibine baflan
ması muhtemeldir. 

Yeni liyihada. memleketimizde 
bir de afyon fabrikası teıiıi nazan 
dikkate almmaktadn-. Bu fabrika 
ağlebi ihtimal Ankarada kunılacak· 
tır.,, 

Ru• •efiri bu sabah 
geliyor 

Ruı sefiri Suriç Y oldat, bu a&• 

bah Odeaa tarikile Moakovadan 
ıehrimize avdet edecektir. Sefir 
Cenaplarile birlikte, yeni fabrika
ların kurulmaımda bulunacak Rus 
aanayicilerinden bir kıAIDmın da 
bulunduğu zannedilmektedir. M. 
Suriç bir iki güne kadar Ankara
:ra gidecektir. 

Di>§eme tahtalarmdan tavan Diyeceksiniz ki, herkes cam halde gıcıklanıyoruz. Kadın, deli bir arsaya kübik bir ev 
lanna kadar insanla dolu bir baz olamaz. Evet ama, kazanç erkeğin karşısına büsbütün çıp rulmu,. 
bina: i•t.e Farah tiyatrosunun yolu sade cambazlık değil ya.. lak çıkarsa, sanırım ki bizi ~e- Nifantaşı, Maçka ve Ay 
o akşamki hali... Batka çalıtacak shaa mı yok? cessüse sevkeden ıebeplenn paşa bet altı yıl evvel mezar) 

Şadi Beyin davetiyesini gi. • insan, meram etsin yoksa.. hepsi ortadan kalkmıt olacak. ve yangın yeri idi. Bugün 
ıeye biraz er'ken götürmesem .. , , 1 son siıtem binalarla dolmuft 
içeride · yer bulmak mümkün Seİciz ya~ında bir kızçocu _ En kuvvetli numarayı, 200 1 Söylendiğine nazaran bu bi 
olmıyacakmış meğerse... .~unun Azerbaycan .. ;,·esile oku kilo ağırlığındaki topu aırtma l lara yirmi bet mil 

P ki F h t . t 11 - d ~ h . y-kl d t 1 lira kadar sarfedilmi• e ama, ara ıya roıu· dugu tarkılar oka ar Ofa gıt- u enen a am yap ı. l .. .,.. 
na bu kadar kalabalığın toplan ti ki b;rkaç defa tekrar ettiril- Bu top, herhalde iki yüz ki· yuk buhranlar 
masına sebep? Sebebini size kı di.Soııra bir hanım birkaç yeni j lo ağırlığında olıa gerekti. Çün lstanbul bu masraflar 
saca ıöyliyeyim: ıarkı okudu Bir ş~ye dikkat e- ı kü, altına giren zavallının da· ı memnun olmalıdır. Fakat 

- Çetni deği tirmek ihtiya 1 diyorum: eahlden şarkı falan o- . marları derhal ok gibi kabardı- mühim para ile yükse!en b' 
eri . . . . •. kunurken aeyirciler, hep bir a- ğnu, yüzünün pancar gibi kı • ~~r lsta!'bul. i~İ? bi~ Z!Y™'t 

Halk yeni.lık istıyor. Bır gor ğızda.n onu tekrara kalkıtırlar- zardığmı, alnında nohut tane- ğil, sahıplen ıçm bır ırattrr. 
düğünü ~İnci defa !ördüğ~ ~-a dı. Böylelikle asıl söyliyenin ae si. gibi terlerin bin"ktiğini gör ~ Çü~ bu heybetli tat 
man, hafifçe dudagını bükü- ai ..;ı.r;;Jt·· • d rd" diık. · tugla yıgınlannı meydana 

U ·· ·· f kıl e-· - uye gı e 1' 1 l - -'-- ·· d'" 1 h · et" yor. çuncu ae eroe canı "' • .• .• naan, yl anuan gozyaşı o· ren er ne nn, ne am m, 
mıya baflryor. Dördüncil gidi- .. A~ boyle ~ykınlrklar .g?- kebilir, belki yalandan damar- ıokağm, ne de bizzat kemi' 
tinde uykusu geliyor, Ve niha nılmuyor: Hatta !1e dersınız. )arını da şitirebilir. Fakat ya- nalannm zerafetini düşümni 
yet, ayni 9eyi göre göre bıktığı 1 üstkattakiler?e bıle çıt yok.. landan terdökmek .. işte bu ol- rek hareke etmişlerdir, 
için bir daha oraya uğramaz o- ı Yalnız Hınt rakslan yapı - maz •• Top herifin evvela 11rtın Cadde üzerine muht~ 
Juyor. lırken, gerinir gibi bazı hareket da idi. So~a ağır ağır omuzla- bir cephe verebilmek gayreı.i 

Yeni vak'a yok! Ferah tiyatrosunun bu ra- lerle kabına sığamıyıınlar oldu. rma geçti. Omuzlanndan kafa önünde iki ndımlık bir bah 
Konya v&puru yolcularından mazan için getirttiği (~ryete) • Dıuii}~da_yideki "~ç saat" ırna bir takke gibi yerleşir yer bırakmıyan. şerit gibi dar 

lekeli hümmo.:ra tutulduğu anlatı ler doğruıu çeşit itibarıle her tspat etti kı bızcle de bır Çıplak letmez "güm!" diye korkunç uzun ııraadan istifade etn: ' 
lan ve Cerrahpafa haatabanesln- senekinden fazla... lar Cemiyetine ihtiyaç var. bir ıes çıkararak patladı, çin yamyassı hir bina fo 
de taht! tedavi~e alman i~i hast~ , Numaralar, durmadan deği· Nec:en mi diyeceksiniz? Şu- Korkarım ki top biraz daha zenginlerimizin gönül iat r 
~an A!ı Efeffn~ı v~faEt ,etındı.~t!· Dt ı-: ıiyor, Uz.un bir piyesin teferrü nun için ki: biz hiıla kadınm ya patlama.sa, altındaki adam pat paralannın yüzde beşi kadar 
ger musap useyın en ının e- ı k . • • b' 1 - d ) cak ki • 1 
davisinr devam edilmektedir. Ye- atını avramak ıçın ınsan ıraz nçıp ~gına oyamadık. Yançıp ıya b, zev en o sun. 
ni vak'aya tesadüf edilm mit. Kon kafasını yorar. Sinema perde· lak hır kadm gördük mü fena M. SALAHADDiN Hatta Nişantaşı civann 
ya vapuru dezenfekte odilmit, i- ainde kotu tan vak'a eıhasını (villa) tarzında yapılan bin 
cap eden sair sıhhi tetbirler alın- dikkatle takip etmek oldukça H k k larda bile öne bahçe bırakın 
mıştır. külfetli bir iıtir. Fakat varyete U u çu ar kongresı• mak gibi zevksiz bir itiy t 

bunlara benzemez, rünüyor. Anlatılıyor ki (m 

Askeri Gelitiııüzel, her numarayı dem) olmak para ile kabildi 
ayn ayn seyreder, hiçhirile bir Talebe kongresı· d.. t ı d Fakat zevk sahibi olmak iç 

Fabrikalar kaç dakikadUı fazla metğul ol un op an 1 milyonlann terbiyevi fayd 
mazama. görülmüyor. Bunu bari bel 

Muamelat daha A

lim bir hale konacak 
ANKARA, 18 - Aakeri fabri. 

kalann ticari tekilde it yapmalan 
hakkındaki 2013 numaralı kanun
la hükiimete bnhtedilen salahiyet · 
dahilinde altı aydan beri yap.tan 
tecrübe ve tatbikat esnasında ba
zı miifküli.ta tesadüf edilmiş ve 
muamelatın daha seri ve piyasa
da ecnebi memleketl~r aanayiine 
kartı rekabeti temin edecek bazı 
tetbirlerle Millet meclisinden yeni 
salahiyetler alınma&1 lüzumu hi.
aıl olmuttur. Bu makaatla 2013 sa 
yılı kanuna zeyil olmak Üzere hü 
kiiınet Meclise bir kanun tevdi e
decektir. Hazırlannut bulunan bu 
layiha esaslanna göre mütedavil 
aermaye itlerinin tedviri için milli 
banka ve müeaaeaeler nezdinde aa 
keri fabrikalar umumi müdürlü
iü namına hazinece 500 bin lira
ya kadar kredi açtırdmaama me
zuniyet verilecektir. Askeri fabri 
kalar te~kiliitmdaki zabitan, me
murin ve müatahdeminin maaşat 
ve ücretleri bütçeden verilecektir. 
Y alruz mütedavil sermaye siparit 
)<>rinde ~ilik Ücretleri mütedavil 
sermayeden tesviye olunacaktır. 
Esbabı mucibe Ye zaruriye dola
yısile işçilik ücretlerinin •e iılet
me maıraflannm bütçeden itası 
da caiz olacaktır. Ancak bütçeden 
verilen Ücret veya yevmiye ile iş
letıne maırafları hazine matlübu 
na kaydolunacak ve sene nihaye
tinde hazineye teslim olunacaktır. 
Askeri fabrikalar ambarlarında 
mevcut malzemenin mütedavil ser 
maye aipari~lerine aarfı caiz ola .. 
caktır. Ancak aarfelunan bu ma
lından ya aynen veya ibtiyacalı 
askeriye için lüzumu olan muadil 
bedelde diğer malzeme halinde 
mütedavil sermayeden ticari tekil 
de mübayaa edilerek ambarlara i
ade olunacaktır. Mütedavil serma 
J'e sipariıleri mevcut fabrika ve 
mü~ueaelerin tesisat, alit ve ede
;atile Yapılacak, ve maliyet fiyat 
I arına Yapılan ite ve bu iı için kul 
~ılan alit ve edevata göre niabi 

btr amort· · ıam.an ıli.ve ve sene ao .. 
nunda bundan h&.ıl olan paranın 
~tan ~umi bütçeye irat kayde
dılecektır. Ayni fabrikalar ambar 
lannda mevcut ınamül nim ma
mul, gayri mamül mal~eme ve e§
yadan ord~ ihtiyacına lüzum ol
mryan ve pıyasada satılma., müm 
kün olanlann hazineye rr.al oldu 
ğu fiyat üzerinden mütedavil aer
mayeye mal edilerek ticari tekil
de ıatılmaaı caiz olacaktır. Şu ka 
dar •ar ki hazineye mal olduğu 
fiyatm tutan kadar malzemenin 
amb'!rlara iadesi sart olacaktır. 
F abrıkalara getirilecek İptidai 
malzeme ve ambarlara iade oluna 
cak etya devlet demiryollıınnda 
um"!11} tarif~ Üzerinde yüzde 30 
tenzılatla ve bu fabrikalardan çı· 
!'~nlacak e,yadan ordu ihtiyacı 
ıçın kullanılacaklar aülü, ücretle 
naklolunacaktır. 

•• , •• ye ikmal etsin.! 
Henüz perde açılmamıftı. Burhan CAHI 

(Davaydavay) 1 aahaecle gör
dük. Bu zavallı. her zamanki 
gibi, oyalayıcılık vazifeaini üze 
rine almıtlı. Perde açılıncıya 
kadar tuhaf tuhaE. aöylenecdt 
ve biraz da -- lı:d,ı.rabilirae -
alkış toplıyacakfi. Netekim, ya 
rım dilile: 

- itte ben efendim .. Davay 
day .. Yavrum Katina.. diye bat 
!ayınca her taraftan bir takırtı 
koptu. 

Davaydavay bu ııktam aade 
ıarkı söylemedi. Çalgıya ayak 
uydurarak Ferah tiyatrosuna 
bir hayli reklam da yaptı: 

- Nerede güzel oyunlar 
var, aman aman Fe .• rah .. ta.. 
Nerede var her gecem nah böy 
le çok kalabaldc. F e •• rah.. tal 
Nerede var kalorifer .. oh, ne aİI' 
cak, F e .. rah .. ı.. .. 

DaYaydavay çekildikten ıon 
ra, numaralar, biribir:ini takip 
etmiye batladı. 

Sahibinin küçük bir itaretile 
palyaço gibi takla atan köpeğin 
marifetine diyecek yoktu. Hele 
bir tanesi mükemmel Çarl11ton 
oynuyordu. Yukarı katın misa· 
firleri artık dayanamadılar: 

- Vay anam vay., ulan bu 
köpek değil, danı hocası .. 

- Koluna tak, insan azma
nı diye dolaştır .. 

- Yuuuf •• köpeğe bak be!. 
Tek ayaklı iki genç, zıplıya 

rak sahnede elele tutu9tukları 
zaman bir alkış daha botandı. 
Bunlar Y eft ve Right isminde 
iki ihtiyat zabiti imit. Harpte 
biri aağ bacağını, öteki aol ba· 
cağını kaybetmit 

Şimdi ikisi bir araya gelince 
tam bir adam oluyorlar 

Ortaya bir bisiklet getirip ü· 
zerine bindiler. Biri sağdaki pe 
dala, öbürü ıoldakine basıp bi
ıildeti tek bir insan gibi yür~!t 
tül er. 

Sonra, biribirlerinin ıırtlanna 
binip akrobatik ne hünerler gös 
termediler: Tek ayaklannı ha· 
vaya kaldınp dört metrelik yer 
den keıidilerini yere atmalar ... 
yüzükoyun sürüklenerek alil vü 
cutlarmı yamyusı tekle kor 
malar ... 

Eli ayağı tutarken, sokak 
başlarında avuç açmaktan utan 
mıyan sefilleri kollarıııdan ya· 
kalayıp buraya getirmeli ve bu 
tek ayaklı bedbahtların hayat
larını almterile kazanmak icin 
nelere katlandıklarını onl~ra 
ıöstermeli •• 

Dl1nkl1 kongreye iştirak eden hukukçu talebe 
Darülfünun Hukuk fakültesi ta den evvel Şehzadebatmdaki l..eta 

lebe cemiyeti senelik kongreai fet apartımanında toplanacaktı. 
dün Halkevinde saat 14 te toplan Ekseriyet olmadığından içtima. 
dı. Geçen hafta bir tekil m"aele- Halkevinde yapılmak üzere bat
•inden toplanamayan konırre bu ka güne bırakdmııtır. Cemiyetin 
hafta ekseriyet olıun olmasın topla- fakültelerde talebe bulunan me• 
nabilecekti. Yoklama yapıldı. iç- zunlarına da içtimada bulunmala 
timaa 70 kadar aza gelmişti. Bun rı için birer davetiye ırönderilecelr. 
!ardan yirmi kadan kongrenin tir. 
toplanamayacağını, çünkü ekseri- Erzurum lise•i 

mensupları 
yet olmadığını iddia ederelı: salo-
nu terkettiler .• Kongre 50 azanın 
huzurile açıldı. Muvakkat kongre 
divan riyaseti ıeçildi. Birinci reis 
lh&an, ikinci reiı Cihat, ki.tipler 
de Hasan, lsmail ve Hamdi Beyler 
oldular. Ruzname mucibince mü ... 
zakerata girişildi. Cemiyetin daha 
faal bir tekle girmeai için, bütün 
Hukuk fakültesi talebesinin, cemi 
yetin tabii azası olması İcap ettiği 
ne dair nizamnamenin bir madde
si tadil edildi. Değiıik maddeye 
nazaran bütün fakültenin talebe
si cemiyetin azaaıdır ve duhuliye 
vermek kaydı yoktur. Bundan 
aonra yeni ihtiyaçlara cevap vere .. 
cek •ekilde yeni bir nizamname 
vücude getirilmeai gör\4üldü. Ve 
yeni nizamnameyi yapmak üzere 
bir encümen ıeçilmeıine karar ve 
rildi. Bu encümene Suat, Şükrü, 
Memduh, lsmail ve Kemal beyler 
intihap edildiler. Encümen 17 fU· 
bata kadar nizamnameyi hazırla
yacak ve o tarihte yapılacak kon 
greye arzedecektir. 17 Şubatta 
toplanacak olan heyeti umumiye-
de yeni nizamnameye cöre yeni 
idare heyeti intihabı da yapılacak 
tır. 

Bu içtimadan sonra Hukulr Talebe 
Cemiyetinin mührü Ye idare heye
ti reisinin imzasile ıu varakaY' al
dık: 

Hukuk Talebeai Cenı.iyetinden: 
20 • 1 • 933 cuma ırünü aktedilmelıı 
istenen fevkalade lrongre, elıaeriye
tin bulunmama11 buebile ,.apılama
mı.ş • ikinci içtima, araya l:ta}'ram ve 
söm~atr tatillerinin girmeıl yüzün~ 
den, fakültenin açılacagı zamana ta
lik edilmi,tir. 

f•tanbul li•e•I 
mezunları 

l.tanbul lisesi mezunları cemi
yt-ti ht"yeti umumiyrısi, dün öife. 

Yeni teşekkül eden Erzurum il 
aesi mensuplan cemiyeti, heyeti u 
mwniyeai, dün öğleden sonra Hal 
kevinde top1anmıt ve idare Ye mü
rakabe heyetlerini seçmiştir. idare 
heyetine Nedim, Kemal, Rehii, Meh 
mtt, Fazıl ve mürakabe heyetine 
Mecit, Nuri ve Mehmet beyler -
çilmişlerdir. Cemiyetin gaye&İ, fa• 
kir ve tahsilde bulunan Erzurum
lulara muavenet ve aralannda te 
aa:ı:o.üdü temin ve bir yurt teaiı et• 
mektir. Cemiyet, Erzun.ımun kur
tuluş günü olan 11 Martta tes'it 
meraaimi yapılmasına karar ver· 
mittir. 

Trabzon llse•I 
mezunları 

Şehrimizdeki Trabzon liaeıi me 
zunlan aralannda bir cemiyet te 
sis.ini .~rüş,mek Ü.Sere dün Halke
vinde toplanacaklardı. Da İçtİına 
tehir edilmittir. 

Fakir talebeye 
yemek 

Halkm içtimai muavenet tubtti
nin yüksek tahıil ırören fakir talebe 
ye meccanen yemek nrmefe lr.arv 
verdiii malumdur. 

Şubeye mektep müdürleri davet 
edilmit ve muhtaç talebeden -
~e~ t~ik .ed!lttek ellerine birer~ 
•i!m ı:erilmıtlır. Bu ırençlerin, bele
diyenın açacağl kooperatif lokanta
sında Yemek Yemeleri dütünülürkea 
lokantanın açılmaaı daha bir müd
det gecikeceğinden içtimai muave
net ıubeıi, bazı lokantacılarla temas 
ed~k ";"latmıştrr. Bu yüz talebe 
tayın edılen lokantalarda günde bir 
defa ekmek, çorba, etli yemek yiye-
ceklerdir. lçtimai muavenet tube•İ 
heı: talebe için günd~ yirmi ~urut ,.. 
rec~l<tir, 

Sokak 
Kaldırımlan 

Tamiri icap eden 
kaklar tesbit edild 

Geçen sene ıeı.nn bir çek ca 
ve ıokaklan yeni baştan park o 
rak İnf& edilclifi halde hu senek! 
çede iri.fi tabıiaat ayrılmadlfl için 
tiyaç dereceainde yol yapı 
tı. 933 ıerıeainde daha fazla ol ı 
f&lltma imkin hazırlana~ 

Belediye teiırimizde yemden • 
ta eclilmeai li.zım ıelen aokaklan 
rer birer teabit etmeie bcıılamqt 
Bunlar bir sıraya konulacak, m '
rap ve en iılek cadde ve 
dan !anarak bütün aoloklann 1 ba.ş • • •• 
18 bir zanıan içınde mfUI .çm 
bir müeaaeae ile anlafılacaktll'. Be 
diye bunun için bur tetkikat Y 
mı1ktadn-. 

Telefon ücretleri 
Telefon mükilemel..m' :ıde: 

alınacak ücretleri teııbit etme 
maluadile belediyede toplanı 
Komisyon mühim bir netice) 
varrnıttır. Komisyon t • 1 
na göre Telefon tidteti lngH 
lirasının dütmesi niıbet' d ' 
J'Ctleri indinneııi lizım gel' 
altı ay müddetle halktan faz 
para almııtır. Komisyon n v 
dığr kat'i netice budur. K 
mieyon bir cihet daha tesb 
etmittir: KanlDlen T e!efcm 
ketinin fazla olarak aldıiı p 
ulan 1-tirdat etmek Te t 
fon abonelerine ııeri v·enı:ıek 
zrmdır. Belediyedeki komie < 
timdi bu itle metgul olacıı. 
tır. llk it olarak tirketin lıb 
buldaki telefon abone! · • 
aldığı paranın hakikt mı dı 
tesbit edilecektir. Müteakıbc 
bu para Telefon tiıi<·•t;•.,..,, . 
alınacak ve her aboneye i 
bet eden mikdar hesap · 
rek kendilerine verilecektir. 

Sadettin Bey geld 
Sanayi Kredi Banka&1 ' 

müdürlüiüne tayin edil n Sanı 
ye Maadin Bankası umum miid 
rü Sadettin Bey dün Ankarad 
avdet etmittir. Sadettin Bey a 
zamanda Sanayi v Maadin Ea 
kasından ayrılacak olan Sanayi 
füi müdürlüğünü d vekaleten i 
edecektir. Kredi Bankaıı ve e 
~ubaltn 14 ünden itibaren nyn 
n faaliyette bulunmaııa baıl 
<"aklnrdrr. 
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= fJ j yoı<'u. Müstesna e>larak t.en.i hamm içecek.. ·c- li Hllrage 
'1İ 1 " t ~, kabul etmesi için vasıta ara· Lakin biz kahveyi başkala· Askeri bahisler 

• tllıl~~ i dım. Bulamadım ve anladım n gibi evimizde içip fincanı - J \ Açık mı, 
~ ;J ki; bu kadının yanma erkdk o· getirmeli idik. Çünkü orada 

l 1arak giremiyeceğim.. j içerken belki suratımın er1r:• Pusat kuvvetile tutsak Kapalı mı? Asnn umdesi "MiLLiYET'' tir. 

21 K. SANI 1933 
1 darehane : Ankara caddeai, 

100 No. 
Telgı·af adresi : l.t. Milliyet 

Telefon N umaralım: 
Ba.ımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürliiğii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

~BONE ÜCRETLERi: 
Türkiy• içio 

3 aylığı 

L . K . 

4-
7 50 

Hariç için 

L . K . 

8-
14 -

Siz belki hor görürsünüz olduğunu farkederlerdi. Ne 
amma gazetecilik iıısam bir ta· ise kahve geldi. Ben yanm ya· edilmiş bir millet Sabah, ortalık henüz ağarıyor. 

1 lam fedakarlıklara sevkeder. malak içerken diğer birisi an· Biri upuzun kupkunı, öbürü 
Eğer meslek aıkı olmasa ta· !atıyordu.. . Afrikarun şimalinde bir kıs· ve (Ağadir) limanlarma bir ba yuvar yuvar şişman. ikisinde de 
hammül edilmez şeyleri göze - Efendim. Benım yuzu· mı Akdenize ve büyük bir krs· hane ile girmiş,ti. Hata daha o yanaklar arı sokmuş gibi şiş, bu
aldırır. . Uzatmıyalım ben bu ğüm kaybolmutlu.. Rahmetli mı da Atlas Koca Denizine la· zaman bu yüzden, methur Ağa runlar mosmoı-, gözkapakları va
kadınla görüşebilmek için 'ka· annemin yüzüğü .. Pırlanta tek yı veren kocaman bir memle - diı- vak'aıı yüzünden Almanya ~:;:,!'~;:;-J;~ç:t~::,ı:;:~i~:r:: 
dm kıh<>ına girmeg' e karar ver· ta•lı ... Dünyayı aradık, bula· ket vardır: Fas. Bir milyon ki- ile Fransa arasında bir kavga 1 " • k h ra anıyor .... 
dim. Yanlış anlaşılmasın. Yal· madık. Ne hizmetçileri mi sı· lometre murabbaı genişiliğinde patlama te likesi bile başgös İskarpinlerin çamuru kuru.-
DiZ kadın kılığına gimıeğe ka· kıştırmadrk, ne tahta araları· ve dÔrt buçuk milyonluk bir nü termişti. Fakat Franstzlar da muf tazelenmi§ ... paçalar, dizlere 
raı· vt"rdim. m mı araıtırmadık. Yok, yok.. fusu olan bu memleketin halkr ha o zaman kavgaya hazırlan· kad:U. benek benek zifos içinde .. 

Bııgünlcü kıyafetle bir er- Bizim ahbaplardan biı- hanım kahramanlıkla tanınmt! in.aaı ' mamıt olduklarından Alman paltolarının eteklerinde de hafif 
keğin kadın kılığına girmesi var. Burayı sağlık verdi.. Gel· imparatonı Gi.yom'un kavga ka tertip yorgunluk alma alametleri 
~ek güçtür. Onu benim gözüm diın. Elile bulmu§ gibi yüzü· şıyan sözlerini yiyip yutmuş· var. Beyler biı· yerde sabahlamış· 
yemedi ... Bu oyunda bana yar· ğün yerini söyledi •. Meğer -

1 
)ardı. !ar, belli ... kafalar tam kıvaınını 

Tebrik teiyazıfarı 
Himayei Etfal Cemiyetinden: Bay 

ramlarda, doğumlarda, sevinç ve sa~ 
adet haberlerinizi, tebrik.Jerinizi, 
dostlarınız ve büyükleriniz Himayei 
Etfal Cenıiyetinin "Lüks., telgraf 
kiğıtları üzerinde okusunlar. 

Hem telgrafınızı çektiğiniz zat Vt! 

aileye karşı fazla itina göstermiş1 
hem de kimsesiz fakiı· çocukların b• 
kımrna yardım etmiş olursunuz. Bl 
kağıtlar en süslü mektup kağıtların 
dan daha zarif ve daha sevimlidir 
Bunun için telgı·af müsveddenizir 
üzerine "Lüks,, kelimesini yazmanıJ 
kafidir. 

İstanbul Belediyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday> Tem ~illt>rİ 
Bugün suvare 
saat 21,30 da 

1 
dım etmesi mukarrer olan ha· Desturun.. bula•ık çukuruna · f' bulmu§ .. Şimdi aheste beote, semt 

k • 'lS AIVY~ . • Ondan sonı·a Fransızlar bu· terine dönüyorlar! ikisi de tam du nımla birlikte dütündü , ta· dü,miif imi•... ~ c · ı ba k S b·ı • / ···o•"''. raya ezayır yo u ile ve rışı rucuk ... biribirlerine yaslanmadı- an 
1 ,ındık. Tül"kçe hiç 1 meyen Kahveyi içtim. Fincanı ka· ' ;.,. T-.4. . 1 lık siyaseti tutarak 50· 150 ki· lar mı, etraftan istinat arıyorlar. Z 

6 .. 
12 " 

14 - 28 -

Gelen evrak &'eri verilmez.
M ·· ddeti geçen nüshalar 10 ku
uştur. Gazete ve matbaaya alt 

.i~ler için müdiriyete müracaat 
ediliı-. Gazetemi>; ilanlann me
'ullyetini kabul etmez. 

ı yaşlıca Giritli bir mübadil kıı· pattrk.. BU- diğerine soruyor· ,. "" d eybek 
dın olmaya karar verdik. Gi· -lıır.. ,l . ,:.;ı -(""' \ "~ lometre erinliğinde girdiler. Bereket, köprü açık .. bir hayli 
ritli kadınların tesettür huıu· _ Hanım. kaç aylık?.. ., .·· ,,;;ı.,'17;': ,, \ "''~ Nihayet 1911 de, Fas Sultanı· · kalabalık var. Onla.':'• bu k~lab.alr- Q · f 
Sunda pek mu·· taassıp old"u•kla· -- Yedı· buçuk... ,. 1· -· '- ::::.;.._;:,, ,, ~·" nın merkezi olan (Faı) •ehri. ğın arasında yere duşmek ,ehlıke· pere 1 

.., . ;;,,- ""/· ';""" ,~ ' de girmek · · • İd l ı sinden kurtuluyorlar. ı 
rıru ileri sürerek çarşaflandım - Maşallah ... Allah kolay- ;..;"'ı '"':." ;,.,-·ı;.~fijj,,..J • ~mdi Mare~al ri'.~~:;n~e ~:;: . Fakat beyler, öm~ı:-- _bir ~~ay- i Umuma· 445 
ve yuzumü gözümü örtmem ide versin amma böyle karm . ,,,;~~,,,,;• . . . nldılar mı, hemen bırıbırle<ını ar• .-------------
tekarrür etti.Yanımdaki hannn burnunda sokak sokak gezilir r c +-> lun~n (C~ner~I Lıyot~_Y) ın .a~· ' yorlar; 1 RADYO 1 
guya bana kılavuzluk ve lüzu· mi?. • ... , '· ' l ı.,,.;,,, . . ken komıaerlılcte gosterdığı _ Neredesin? 

• 

RAMAZAN: 
s. 

24 
D. 
37 
12 

mu halinde tecümanlık edecek· - Hekimler gezmeli diyor .t:-,ii..S:.~;"j,.-~ kurnazlık ve uslu siyaset gölge - Buradayım.. "------------
ti •• Bin müskülatla bir siyah tar. - ..... , ,,, __ · · sinde, cihan 'kavgası esnasında - Nasılsın? Bugu" nku·· 

fmıak 
iftar 

5 
17 

BUGÜNKÜ 1-1 VA 
Ye,ilköy aıkeri rasat merke-

nden aldığımız malümat.a aöre, 
ugün hava tamamen kapalı ola
k rüzgar kara yelden kuvvetli 
ecektir Kar yağmaaı ihtimali 
•rdrr. 

20 l • 933 tarihinde hava ta:z 
1 ki 755 milimetre, sıcaklık en faz 

11, en az 7 derece idi. 

• 

· i ' <.J.;.,...ı.....u: ... t h h d b d · · 'b' · uçkurlu çartaf bulduk. Başı· _ Hekimler ne bilir!. Hep r::::;,=ı:l-::!:r da i em a a enn· - Demır gı ıyım ... 
mı örttüm, yüzümü de b~mu· on.lann yüzünden böyle olduk 1 - -- "•'·'- lere sokulmu§lar ve hem Sallanışlarma nazaran fazla su 
mun üstünden ig'neledim. A· ya! •• (Bunu. söyleyen hanım de (Fas) ta bulunan verilmiş çeliğe daha ziyade benzi-

b yorlardı. 
man yarabbi ne sıkıntılı şey!. şişman yaılı ve ayaklarında !ardır. itte. tamam yirmi sekiz askeri kuvvetlerinden ü· _ Savu~ma bir yere .. 
Gözlerime de beyzi şekilde ma· (Varikmel) var .. ] yıldanberi Fran a emperyaliz. yiik bir k11mını Fran.saya taşı- _ Nereye savuşacağım, bura· 
deni kulaktan takma gözlük Ve bir sürü genç denecek mi bu memlekete musallat ol· yabilmi,ler ve hem de binlerce dayım ? 
taktım .. Yola düştük.. ya.şta hanımlar, matmazeller ... du. Yirmi sekiz yrl, asri Fran. Faslıyı amele yazıp Fı·ansaya Yuvar yuvar şişmanı etrafına 

Yammdaki hanım şık ve Ellerine baktım, Hiç birinde sız silahları, çöl muharebecile· götürmüşlerdir. Fasın eı-zakınt bakıyor, lakin gözüne görünenleri 
ı yakışıklı idi. Ben arkaam.da nişan yüzüğü yok . ., Demf!iı: ne rinhı çıplak göğüslerinde patla Fransaya yığmışlardır. iyi seçemediği muhakkak: 

hizmetçi gibi kalıyordum. zaman evleneceklerini öğren· - Daha gelmedik mi ? 
dılar, nihayet, et, demire karşı Fakat büyük harbin sonun· 

Amma ne çare gazetecilik "-!" meye gelmişler .. Bu arada pek duramadı, Fas halkı tutsak ol· da bu memleketin şimal kısmı - Nereye? 
kı... maruf bir genç hanım diı. var.. du yani hpanya müstemlekeaine - Aksaraya be! 

Falcının evine vardık.. Uç Elceğizinde kağıtta sarılı bir ' - Sayıklama ... d .. ha yalun ya 
katlı , kargir bir bina. Seferta· fincan ile bekliyor... Fransa, bu memlekette 1907 İ bitişik olan kısmı evvela lapan rıamdayız ! 
51 ..a..i üstüıte konmuc ikiJer 0 - beki yılındanberi çalışmaktadır. O yollara ve sonra da Fı·ansızla· _Ne duruyoruz? 

f1 ro ram 
18 - 18,45: Stüd}o .az l-:eyeti, 
18,45 · 19,30: Odceslı o. 
19,30. 20: Fı·. ders (mii ı- t ed il ere) 
20 . 20,30: Hazım Bey t arafından 

Karagöz. 
20,30 - 21: Müseı·ref Hamın. 
21 - 21,30: Tanbuı·i R• fil< B. ve 
arkad<.'\sları . 
22,30 _- 23,30 : Darüttalim. 

Königsvusterhauzen 1635 m. 
20,40: Hafif nıuoiki. 21: V AŞIN 

GTONDAN Mklen: Amerikada haf 
tanın ınPvzuu. 21 . 20: Kou::;erİn de
vami. 21,40: V iyana mizahı. 22.,20 : 
Filh~rrnonik kanser. 24: Caz. 

5
'" • Bekledik, bekledik, e- zaman ilk defa (Kazablanka) ra •·ar•ı ayaklandı. 1925 yılın· _ Ko''pru"ye geldik .. baksana .. dadan ibaret .. Kapıdan girince dik H k · d' kt a· "' % 18,05: Oı·kestı-a . 19,05 : Kahve 

d ..... er es gır 1 çr 1•• ır .................................... 11.................... da büyük Rif savaşçısı Abdül· - Sahi be .. köprüdey.iz .. geçe- musikisi. Müsahabe. 21,20 : Senf. oracıkta bir bekleme 0 ası sarı mangal ve orıı·daki kadın- k · b' ft 1 JI l' ı k (T 'k k R h · 

Haf tanın 11azısı 

1 lDC8DlD ~ 
... 

1 · · d.k A Ali h damatla-a dikat (d"·kat) et'. enm, ır tara an spanyo a· ım.. onser. scaı owı y, ac ınanı -
var •. çerı gır 1 

•• man a lardan inti•ar eden grizi hara· "" k "' d'- t ft F 1 _Açık .. nereden a~iyorıun? . naw, Miaıko''' ky) . 24,05 : Dans mu 
b. d b" d. ki d.. ~ Senı·n '--yunu azacak.' S-ı·n ra ve ıger ara an ransız a· a-• ır uman, ır uman ; u· ret odanın sıcaklığım taham· "u ~· .k. hed b. k - Daha iyi ya .. açıkken geçe- sikisi. 
du .. ksu··z yürüsek mutlaka bir bumdan iki nikil.h geçmi• .• E· ra :kar§ı r 1 cep e ır avga · mülfersa bir dereceye çlkardı· -.. ' 1 'l k k" ki lim ı§te ... )Öyledikleri 

ister İnanın İıter ın.anma· 
ı ! Size bir vak'a anlataca· 
2 • Bu vak'a olmuı bir ıey· 
ı . Bir kabahati varsa uydur 
a n :ya benzer. Bu kabahat bir 
1 ·• hakikatlerde vardır. Bir 
1 t ' yalanlarda da hakikate 

zemek meziyeti olduğu gİ· 

müsademe muhakkak ... On beş 'b' • d I d h g' er evelde bir defa evlend'iy· açtJ. apanyoı ara ço ote er _ A,.ıkken ge,.ilmez. 
g'ı gı ı sıgara uman arı a a d 1 K 1 F d ' ., kadar irili ufaklı. süslü süs· sen bir kere a ıa kocaya vara· attı. oca spanya, ransa an _ Açıkken geçilmez de ne za-vayı ten~füs edilmiyecek ka· 

süz, kılıklı, kılıksız, güzel çir- dar bozduğundan, ben çarşafın caksın. Uz~k Yerlerden sana yardım dilendi. Ancak iki ko · man geçilir? 
kin, yerli yabancı, genç ihti.· I d A bir lasmet geliyor.. Koca ta· caman devletin elele vererek - Bekle, kapansın ... 

altında pat ıyor um.. mma b" k k _Kapanan yoldan geçilir mi ? 
Yar kadm ... Biz de bu günıha ne çare meslek a•kı'.... rafmdan ır er e sende gözü calısmaları, Fran.aız topları, ha d - ' b• k • • • · Bu mantık karşısmda, öteki e iltihak ettik .. Fakat oturacak var. Sen ır aza geçıreceksın. va kuvvetleri, zırhlı kıtalar ve 
iskemle olmadığından ayakta Ve nihayet sıra bize geldi.. Bir yerden düşecel<sin. Merdi- zehirli gazlar velhasıl asri Fran durala*~• açıkken geçilmiyor da 
kaldık Benim kılığım diğerleri içeri girdik .. Büyücek bir o· venden mi, damdan mı, göz· sız puaatlarının kuvvetleri ve kapalı iken nasıl geçiliyor? 
nin gözlerine ilitli. Hep bana da. . Kırklık bir kadın.. Se- den mi bilmem. Aradan da üç bilhasaa Fransız gizli hizmeti· _Bunda bir yanlışhk var. 
balayorlar. Bende de kılık ha· viınlice .. Saçları ağarmaya ba~ zaman geçecek, Uç gün mü, üç nin kurnazlıt ile, tam bir yıl _Yol kapalı iken geçiliyor, a-

~ J Ben falcılığa ve gelecekten kikaten garip.. lamı§ •• Bacaklannm arasında ay mı, üç sene ıni onu ~a. bi!· süren bir güleşme ve boğuıma· çıkken geçilmiyor! Fesüphanal-
d 1 d 1 Ar;\dolu halıları., Duvarda bir o· 11 da b n bı 1 h ' er vermeye inananlardan Ka ın ar arasın a mutat o · mem... gu ar n n 1 r dan sonra Fransızlar kahraman ıı · 

d b. "b' · · ı ihti.,.ar erkek resmi.. Konsol k d • ded' Ne · F h il h ı ılim. Maziye güç inıınıyo- uğu üzere ırı ınmız e tanış· ,. sarışın a ın peşın ır. sı Abdülkerimi yenebildiler. Onu - eıup ana a ya .. . 
d ı nende kaldı ki; istikbale madan yanımdaki hanıma sor· ayna .• Aynanın önünde iki tane var, nesi yok ona yediriyor. tutsak ederek uzak denizlerde - Peki, yolu, geçihin, diye aç-
· nayım .. Buna rağmen falcı- dular: karpuzlu lamba!. Amma öteki oğlun öy~ teğil·· bir adacığa kamak (") ettiler. mıy-orli:W:~stünde gemiler geçe· 
' evine gidip istikbalimi öğ· - Bu hanım ta§rah mı?. Kadının karşısındaki iki u· O ağır bir çocuktu~.. a_ ın a Böylece 1926 da Orta Atlas cek. 

e, 
0 

mek hevesine düştüm .. Am - Efendim Giritlidir?. kıemleden birine ben, birine ar· çok memnun ıolacagm bır ha- d ·ı 1932 1 _Biz de islim üstündeyiıı:. Yü-
1 ıkada•ım hanım, otul.'duk... ber alacaksın .. Hanımım sen ag arını, ve geçen Y1 m· ru·· ! 

> 1 bakınız ne garip şekilde. - Yaaa zavallı • d dah' k l la -~1 • I 
1 'Oolapdere taraflarında bir Neden ~azallı .bilmem. O· Fincanı verdik •. ; ne açık kısmetli kadınsın. Ko· a ı a an &1DHal'mt ışga _Kapalı be!.. 
' ile (adresini yazamam rek· radaki laflardan size bazı par - Kimindir bu fincan?. can sağdır?. eylediler. Büyükerls~~r~ çö:?°d _ tslimimi" mi az? 

1> olur) bir Ermeni d'udusu· 1 kled · Yanımdaki hanım cevap ver Yanımdaki cevap veriyor: bitişik olan ve Y 1 enn e m e 
ça ar na eyım. dı· •. _ Hayır'.. kalan pek küçük bir kısmı da Köprü, nihayet kapandı; bey. 

kahve fincanile fala bak· Bir Ermeni her sırau gele· !er, biribirlerine bodoslama tutu-
,,, 'nı öteden beri söyler dunır ne: - Madam! Bu hanmımdır.. - Öyle ue hazır ol! Orta ya§ kendilerine bağlamış değiller· na dayana Eminönüne doğru yü-

bu kadının haber verdiği _ Ah hanımcığım. Bana ye Kendisi türkçe az Mlir. Giritli· lı bir erkek seni düşünüyor. Ev dir. Krokide gösterilen bu ar- riidüleı·. Tramvay durak yerinde 
l d b h lenirsen beni unutma. Hediye ı tıkları da başka yıl alacaklar- beyler d" durakladılar: 1 ~ -şet'li teY er en a se- rini verirsin! Çok uzaktan dir. t d _ Geçtik be! 

1 er, filin filan hanımlara glôrum.. Allah kimin derdi - Neden ağzını bumunu isterim ... Bu sene ayyare pi· ır. 
' 

1 ndan gelmiş geçecek şey· vaı-sa kaldırsın! .•• ' Benimki de kapamış öyle?. yangosu alacaksın amma çık· 1 ite asri ve öldürücü pustala - Geçtik ya! 
>

1 
döküp saydığını, falanın bir türlüsü .. Başımda bir ka· - GiritJiler öylediı·. Hıristi· mayacak.. Lakin gelecek sene 1 n;ı:ı gücü ile yirmi sekiz yıllık - Açıkken! 

l ı ı bolmuş elmasının yerini rı var. Kaynanam olacak ka· yan kadınlarından bile erkek için bir şey diyem~m .. Beş ku· gületten ııonra Fas milleti böy· -· Kapalı iken! 
d.• . . 1 1 d K dı gı'bi kaçarlar... nış kahve parası yırmı beşte. le tutsak edilmi•tir. - Bırak be. bu meaele hennn 11' e ıgını an alır ar ı... a rı. Onun gizliden ona kafe içiı· f I , t b l ~ kafamı karma karışık etti. Seroe· 

ı töhreti yalnız Türkler ara· elim, fincanını getirdim. Baka· - Amma tuhaf §ey!. Ben a parası cıem an ° u~u .ayı· Yıldız · ı 9 1 933 me döndü. 
' a, Rumlar arasında. Erme- lım benden evvel geberecek. olsam şimdi erkeklel"den bile , drk v~ çrkt.rk. ı,te ~nım ~~- , ·ClNOCLU _Birer tane c;ekerııek açılmı<. 
a arasında yayılmış de- yoksa se>nra geberecek!.. kaçmam .. Erkektir onlar da? .. 1 nın soylediklen. N dersımz - Bıı·ak ulan açılınca kapanı· 

l•_ı "•· Ecnebiler de gidiyorlar. - A, madam 0 nasıl lif 0 ••• Bıyıklarını tabağın altı gibi falıma?... rız. 
1 '1akirinden en modern hayat - Basbayağı liıf... Eğer o kazıtıyorlar .. Kaknem bir şey FELEK ( *) Kamak: Hapis - Kapamrsak açılır•z be! 'J• !ile kadar herkes bu dehşet· gebermezse ben gebereceğim.. oluyorlar .. Erkek dediğim irah - Sahi! 
c d da bah ec1· rd y 1 O ___ .ı· ( k H .L-- - Koltuklardan birine daya· .,. u n 11 ıyo u. a • n seneuır yata a tır. ep mm metli babam Hnc.ik ağa gibi o-
• ·F K • nalım! 

, :>il kadının bir huyu vardı. bakanın. ocamın nesi var, lur .. (Fotoğrafını göstererek) 1 t • h d M • ı ıA 
' !derin falına bakmıyor, nesı· yok o bitirdi .. Samatyada- B' k b k' E k •· t 1 a 1 1 1 - Daha dükkanlar kapalı! ır eret şuna a . r egım _ Demek ki açık! l ız kadınlara bakıyordu.. ki eczaneyi, Kumkapıdaki bak diyor ... [Benim fincana baka· _Açık olduğu için kapalı ya! 

, akınlanmdan bir iki kişi kal dükkanını onun için sattık. rak] Bu ne kıyak fincan ha- Türk Sigorta Şirketi - Vay canına! Bu mesele be-
~k ı;aikasile bu kadının e· Hekim hoca kalmadı .. Faydası nım! Senin üç tane çocuğun ni sardı .. 
gittiler .. Gelip bana hik!ı.- yak •. Sarim ölsün de kuı·tula· var. Kaç ten~i kız kaç taneıi Harik ve hayat üzerine sigorta muamele&i _ Bir iki telde çözmeli .. 

ttilderi zaman dudunun de- hm!. oğlan bilmem... icra eyleriz. Beyler, kendi tabirleri veçbile 

Königsvust •• rlıauz;en 1635 m. 
20,40: Beetho~en ınu~ikisi ( So

nat). 21 ,05: EErkek koro l<anseı·i . 
22,20: Karılık neşı·iyat. 24 : Büyük 
operadaki temsili nakil. 

Var§oVa 1411 m. 
19.05: Kahve konseri. 21,05: Ha· 

fif musiki. 23: Şopen'in aearından 
konseı-. 24,05: Caz. 

Budapeşte, 550 m. 
18.0S: Operet parçalan. 19,50: 

Macaı• arkıları 21,05:. Onera. 
ıanni (Koro) heyeti. 22,05: " -°'-o· 
fon. 22,05: Karışık (plaklar). 23,30: 
Sigan takmıile milli şarkılar. 24,20: 
Sigan musikisi. 

Münifı, 532 m. 
18,05: Mütenevvi musiki . 19,50: 

Küçük parçalar. 20,35: Karı,ık neş
riyat (Neş'eli §atkılaı., sololar, dans 
ve saire). 22: Solist konseri. 22,50: 
Piyano parçaları . 23,50: Londra'dan 
Gece konseri . 

Viyana, 517 m. 
18,10: Otto Römiş takım ı (ope

ret, valalar). 21,0S: Nc,'eli neşriyat 
(Garbi Almanya'da DORTMUND'
dan naklen). 23,50: Bttlin'den: Caz, 

P•·ag1 481 m. 
18,55; Gramofon. Müsahabc. 

20.25: Mizahi· neşriyat. 21,05: "Re
vizoı·'' isimli operet 23,20: Hafif mu 
siki. 

Roma, 441 m. 
21,05: Haberleı·. Gı·amofon. 

22,05: Tiyatro veya operet. 

Bükre.J. 
18,05: Karı'ık konser. 20,45: 

Gramofon, 21: Halk musikisi. 22: 
Balilayka konseri. 23: Karışık kon
ser. -------Aka Gündüz'ün 

yeni romanı: 
•• 
UVEY ANA 

' ri benim bile nazarı dik· O sırada evin hizmetçisi ka· Yanımdaki hanım: h Ik • "koltuk" !ardan birine girmek Ü-
E · · lbet · B. _Biri kız ikisi og'lan... Sigortaları a ıçin müsait şeraiti havidir. :ıere Bahkpazarına .-irdiler. Açıl- Y•ni çıktı. Kanaat v~ 

. nı ce ti.. ır çaresini dın bize sordu: Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında dılar m• kapandrlar mı bilmiyo. 
kadını görmek istedim... - Kafe içeceksiniz?.. Ya· - Kızı kocalıdır?. nmı' Y~lnız bir "koltuk" üzerine diğer kütüphanelerde 

kat'iyyen temin ettiler ki nımdaki hanım cevap verdi: - Evet!. Acentası bulunmayan ~ehirlerde acenta aranmaktadır. mün~kaşa baılar•a diye karktum. bulunur. 
ı adın erkek kabul etmi· ı - Evet!. [Beni göstererek] - Hah! Oyle İse hanrmıın Tel.: Beyoğlu: 4887 Erenlerin saf• solu olmaz! t:••••••••••••• 

5 
:!· "Milliyet,, in romanı: 40 
tr.t-~~~~~~~~~ 
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~~ 
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\\itün bi.- gün ... Sen ve ben yal 
• 

Hatırlıye>r musun? Elinin tatlı yutardın Sonra bir gün, hiç düşünmedi-
dokunuşlan benim içimde kudu· Sonra, o günlere de ve· aim bir saatte onu gördüm .. ta ilk 
1·an hisleri naııl yatı9tırdı? da etmek lizun geleli. Dün gençliğimdenberi hayalimde yaşat 

Sonra, seneler geçti, uzun çalııı yanın bqka bir ucun- tığım genç kızı . muhayyel nişanlı 
ma ve didişme seneleri ... Annem· da çalıtmıya gittim. Paristeki ha· ve sevgiliyi ıördüın .• ve onu tanı• 
<'en uzak. tatsız seneler! )atım hakkında ıana çok şeyler ım dım .. bende yaşayan gizli vücut 0 

Bu yalnızlık zamanlarımda ye· latmı!hm; fakat oradaki manevi imiş meğer! 
dığım günlerimin hatıraları başı· gine arkadaşım çalıımaktı. iyi ye· yalnızlığımdan hic bahsetmiş mi Onu göklerde beı·abeı· uçarken 
mm içinde oynaşıyorlaı-: tişmit bir aclam olmak iıtiyordum idim? • kalbime aldım ve orada, kıymetli 

nıyonım ki, sen bu evden ge- Küçük bir çocuğum.. Vakit va Leyi;.! Bunu annem için ve "niçin Evet Leyla •. baıa inan .. 0 rırk bir çiçek gibi, muhafaza ettim. 
ın. bundan sonra hiç yalnız kit haıarı .• Afacan. içli ve munis.. gizliyeyim?" hayalimde ya- ve eğlern;e memleketinde, başkala· iki sene Leyla .. o günden sonra 
ıyacağmı.. Senin hayalin etra Kah zavallı annemi ve Emsal da· şattığım isimsiz ve cisimsiz bir rımn aradığı gibi yalnız zev:k ve iki seıııe, en tatlı ümitlerle avun· 

ı'l~ • salınacak, gezecek ve haya dımı teli.ş ve korku ile bağırtan genç kız için istiyordum. safa aramadım .. günlerim daha zi- dum .. kendimi saadet beşiğinde 
~ ı alnız bir dağ olmaktan ka- tehlikeli oyunlar icat ediyorum. lıta1'. !:ıuldaki gençlik s~elerim ya1le çalışmakla geçti: annem için salladım. 
,ü, ! Bazan da batımı annemin etekle- hep bu ateşli çalıımakla d<ı>!udur. ve hayalimde yaşıyan genç kız için Her şeye rağmen onu "benim" 
·•ıtır olmayaca!: biliyorum .•• ~u rine saklayarak saatlerce, gözlerim O vakitten bende canlı ve yükselmek istiyordum. biliyor ve bu hayale İnanıyordum. 

,yı f mayacak .. B;itün emellenm kapalı uyumadan kalıyonım. tatlı bir hatıra olarak yalnız Ada· Bu yüzden, orada tanıdığım ka Her sabah, tayyaremin kapısını 
r" •)u da neticesiz bir hayal ola· Annemin yumuşak elinin tatlı daki köşkümüz.. zavallı teyze· dınlar , benim için geçici çehreler açarken onu, ateş gözlerile bana 
,<' temasını saçlarımda ve alnımda !erim ve sen .. küçük Lelam ... sen oldu .. hayatımı onlardan birine bakarken buluyordum. Bulutlar a· 
::i

1 
le kadar yalnızım bilsen Ley· duymak istiyorum. Hatırlıyor mu varsın! bağlamadım .. bağlıyamadım. rasında uçarken, birden bire ince. 

d~ ılsen seni nasıl çağırıyorum! sun? Kaç defa senden de bunu di- Seni, sevgili bir kardeş olarak Kimi bekliyordum Leyla? Bu· ıchenktar bir sesin: 

SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

Ve bu ses kulağımı okşarken. 
hayalimi saran yoldaşımın asil ve 
mağnır yüzünü görüyoldum ..•. 
Olüm karşı&mda metin ve ceauı· 

aevgili bir yüz! 
Bu, senin sevgili 

Leyla ... bunu, kalbim 
gördüm. 

yüzünmüt 
kanayarak 

O zaman iıyan etmek: 
- O benimdir, senelerdenberi 

bende yaşıyor; etimin, kanımın i • 
çindedir. onu benden ayıramazsı· 
nız! 

Diye bağırmak istedim. Elin<ien 
alınan sevgili ve kıymetli bir oyun 
cağının tekrar kendisine verilmesi 
için yerlere yatarak. ayaklarım vu 
ra vura tepinen çoculclar gibi ağla· 
malc, haykll'mak istedim. 

Bunu yapamadım Leyla! Vazi· 
fe hissi galip geldi. 

1 
•
1 .,, ~- "' lemniştim! Elini başımda gezdirir nasıl sevmiştim hatırında mı? ince nu bilmiyordum. Beklediğim genç - Daha yükselebilirsiniz! kork 

'.Jı1 1ı gece.bütün hayatım, kendi- sen oradaki acı ve ateş durulacak, kollarmı boynuma dolar, sonu gel· kızın muayyen bir vücudü yoktu... mtyomm! yorum: 

1 ılamağa başlayalı beri ya~:_-a_-_:.__s_ö_n_e_c_e_k_sa_n_m_ı_:ş_tı_m_. _______ .;...._m_i.;y;..e_n __ m...;a_s_a;;.l_la;,;r;.rın;.;;;ı;........;a..;ç....;:g..;.ö..;.z;..le;..;r..;.in;.;.;;le;_.;.......;O;..,;...;;.o_i;..d;..i_v;.e;;....;o;..n;..;u;;....;b;;;e;;.k;;.li;.:Y...;o;..ı...;·d;..;u;;;m:.;.;.. ___ .:..._....;;;D...;e;;;d;;;i;;;ğ~in;;;;..i .;;iş;.;i;.:tı;.:·r_g=ib:..:i...;o;;.;l:.;u:.<y:...:o:;:r...;d:.;u:.:m=·------------•D•c•v.,a .. m....,ı_v ... a.,r .... _ 

.Şimdi kendi kendimi tel'in edi-
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Recep Bey mühim bir n12 t ltk söyledi 
(80f< Birinci •ahi/etle) cinde imanlı bir mefkureci biı· arka-\ Arkada,larım, fırka hayatında 

lln hükfımetlerin kurulusunda daş olarak sözlerile, kalemile büyük · esa• olan disiplin fırka tek vatan
Ve işlemesinde Millet M~clisle davanın yatamaaına ve ilerlemesine daıın kendİline göre her şeyi müı-
rİııin tesirleri ve mürakabeleri inkıtasız bir gayretle çalıtmıı, Cüm· takil dütünmesi gibi bir nazariye oı·cıe ı Bandırmanın su iti 

huriyet Halk Fırkasının güzide ev- yanında eksik sayanlar ya muasır 
Vardır. Bütün otoritelerin meı !atlarından birisi idi ruhlu bir cemiyetin icaplarını anla- halledildi 
tıı olması için vatanda,ın rey Aka Gündüz bey bir taraftan mayanlardır ve yahut bunu bildikle Dondu BANDIRMA, 16 - Bandır-
Vernıek hakkı masum ve eınni· da adeta yan Ankaralı olmuştur. ri halde kaaıtlı bir prop••ancla He va- · · • · 

-. ma cebrine iyi au gıetırme ışı ın· Yet altında bulunmalıdır. Şunu da arzedeyim ki An karanın tandaşlara bunun aksini telkin ede - ~ I 
b' lmak · · · k k f k kıtaa ug" ı·amak tehlikesini at at Vatandaş, kendi iradesinin me usu o ıç ın ınsanın uza tan, re ır a birliği fikrini kırmak eme- Şarkta sogv oklar 

teairi altrnda kullanacaoı re- yakından Ankaralı olması bir zaru- lini takip ederderclir. mıştır. Varidatı azalan Beledi· 
· "' ret değildir. Bizim prensiplerimize Ba:rılarının nazariyesi, iddia11 şu- sıfıraltı yirmi ye, taahhüdatını yerine getire · 

Yıni vermekten biç bir sebep göre heı- vatandaş her yerde meb'u• dur: memekten tesisat yapılamıyor 
Ve suretle mennolunamaz. E· olabilir. Fırka mefhumu üstünde vatan DIYARIBEKIR, 19 - Şehrim.iz d F k 1 k b. h t 
ğer İntihapta rey vermek bak- Ankaralı fırka arkadaıların:ıızuı tilnde memleket, millet fikri vardır. de bu sene soğuk çok siddellidir. 1 u. . a at çl.akışl anB ıred:ye ~ 
kının her hangi bir sebepr her da her zaman olduğu gibi fırkalan- lnaan bir taraflı olarak bu iddianın ihtiyarlara nazaran uzun ~enelerden ve reıse ma ı 0 an e ıye 0 • 

h·- · b" --L • 1 da • nın aalihiyetli ınakammm •Öatet"cll- edelıi-bııa ı..kana esef vardır zan beri böyle ıiddetli sog' uklara tesa· d'ukça mühim bir istikraza mu· .... gı ır ccvır a tın genye • 3
- ff k 1 k ld ti herhangi bir namzete roy VllN· necles-. Fakat bunu söyleyen bir ga· düf edilmemiıtir. Sogukluk dereceıi va a o muştur. 

n ad ığı farzedilirse muasrr .~a celderine şüphe ebnem. Fakat bun- İp fBbıı lcasdediyorum muayyen bir sıfırı~ altında !inniyi bulmuttur. Kaaııba ve temdidi kumpan· 
~ li devlet telakkisi SÜı<ut dan fazla olarak da Aka Gündüz Bey kimıeyi kasdetmiyorum, haksızdır. Dicle nehrı donmu,tur. Mektep· yasından az faizle 30 b in lira 

er, ınedeni devlet sözil hü- Ankaralılarca ıevilmi, ve Ankaralı- Bu fıkir eaasmdan yanlıttır. Medeni ler soğuk yüzünden on ıün müd. "k ı_, . istı raz edilmiştir. Bu para bet 

--
Poliste 

Tünelde bir facia 
Bir adam parça parça oldu •• 

h
"lllll&üz kalır ve vatandaıların lamı her günkü hayatına kendi ha- bir dü,üncenin mahsulü defildir. • detle tatil edilmi,tir. Didenin don· d öd 

ak •--- al v d • .. · ı k f"I kafi! · sene e ·· enecek ve katiyen Be U tekilde seçme hakkı olnı yatmı .....-ıftırmak suretile Ankar ı atan ve memleket mukaddes ugunu gonnıyen er a ı c e gı-
sızın kurulmuş olan büldinıet lar tarafından takdir edilmi, tanın· mefhumu vardır. Fırkacılık fikri üı dip ıeyretmektedirler. Dicle dondu- lediye bütçesini sarsmıyacak
ııı b ,_., mıı lıir zattır. mefhumlardır. Fakat bunun yanın- ğu için "kelekler,, le odun getirile- lır. Her sene kumpanya Bandır 
eıru olmaz. Böyle bir ü ... u· Aka Gündüz Bey hakkında söyle da fırkacılığın küçük mana altında memektedir. ma şehir istasyonu hasılatı ola· 

illetin de kendi emirlerine ita· mek istediğim fikirleri bitirmek için anlaıılmı, olma11 mümkün olduğu Şehirde mahrukat buhranı batla· rak belediyeye 5-4; bin lira 5 
at talep etmeğe hak ve salibi- ıunu da ilave edeyim ki, ben ıabaan kadar çabuk düzeltilmesi lazım ge- mıı ve fiatlar yükıelmittir. Bununla senede bu hasdatla mahsup e-
Yetj bulunmaz. yalnız dikkat Ab Gündüz Beyin çalıımasında, ya len IMr husustur. beraber şehirde fazla miktarda «>- diler<'k ödenecektir. 
edilmelidir iri intihap bakla zı ve eserlerinde bizim fırkamızın Programının ve tuttuğu yolı.ın dun bulunduğu anlaıılmıt, belediye 
he k · d. ekild değ! ana fikrinden biri olan halkçılık ıu· iaabetine inandığı bir ıiyasi fırkaya fiatluın yükseltilmemesi için tedbir Pe'.eJiye heyetini bu muvaf· 

r esın iste ıg" i • e ' b ı f k" 1 · d d 1 eb ·k k ~ ı..!ıt hunwıı cezbeli bir kaynayı'mı gör· aıını bağlamak her vatancfaı için ler almıştır. a ıyet erın en o ayı t n e-
d tnvnl,, tesbit edilen şeıu er- rnekle onu takdit· ederim. vatan ve memlekete en müessir su· . Halkevi fukaraya mahrukat da- deriz. Bu suretle de Band'ırma· 
e kullanılır. Yni namzetlerimiz başka tip· rette hizmet etmenin kısa yoludur. J ğıtınaktadır, lılar her halde İyi suya pek ya· 

1 l>iğer taraftan intihap bir vazi· te, ba,ka evsafta bir arkadaş ol• Evet vatan ve memlekete hizmet S "k f k k • kında ka ki d 
•dir, bunıın eıa. sebebi de ,udur: makla beraber fırka noktai naza etmenin yolu, ayni prensiplere, ayni ' o e ır a ongresı vu,aca ar ır. 
~ Fa,. buyurunuz ki bir nıemle· rından Ali Beyin yerine takdim e- surette inarutı olan vatandatlara müş SOKE, 16 (Milliyet) - İzmirde otobÜ8 İÇİD 
ı.,'tf.e timdi bizde olduğu gibi va- dilecek vasıfların sahibidir. ~el'Ck bir programın altına bir~te ; Halk fırka11 Söke kaza kongre • 
d »daşın rey vermek hakkı masun Arkadatlar, biz milletçe ve fır· ımza koym~ ve ıonr~ ~ılık!_~ ı~ ,, ai dün vilayet heyeti ı·eisi Etem hır teklif 
ur. lntih ıu acıktır Devletill k k • , ol- nıtlarının vucuda 0etırecegı büyiik d . N IZMIR 19 B" F ~o ap yo · • aea az onuıuyoruz. ı...azım . • .. . 0 

• • • • Ka n ve azadan avukat e§et , - ır ı·ansız 
d Ydugu usuller kanunlar vatan• duiundan az. Politika hayatında sıyası kulle ıle memleket ıtlerım kur 0 _ l . b . l d sirk f B led. • .. 
t aıı reye davet 'etmekte ve batta · d 1 t h t d k mak ve işletmektir. Yoksa beraber \ DCY enn uzurıle top an ı. • e 1 e ıyeye yaptıgı mu· 
e . yenı ev e aya ın a onu!pll& ve . , • . . . .., K . . Kad · tl ( · d b ·· · 1 
tı.!Vtk etmektedir. Fakat orada va konuşuculuk, batlıca ehemmiyeti maııılan eaaılara birıbırıne bagla~: • ?n~re ;ı~asetıne Etem rı racaa. a , . ~?1~r ~ ~to _uı lf et· 
la l'ıdaslar bu hakkı kullanmıyor- anlqılmaeı elzem olan bir şeydir. ınamıt tek tek vatandaş~rdan mu- ıkıncı reıslığe N~'et Beyler se· m~~ ıstedıgını bıldırmış ve fe" 
tn~· nu takdirdi! arzettiğim gibi Ben bu kısa haabuhal ile bazı fay rekkep muasır manada bı~ devlet ta çildiler. Konutulan Dilekler a· rattı sormuştur. 
Ye~~··~ ınanada kuvvetli ve aalahi dalı ırördüğüm şeyleri aöylemek· ~vvur olun~-;'· Bunu ıza~. etme~ rasında Karina ve Kuvala li· Bu ,irket teklifinde, gösteri· 
ı.;,,.'~ır hükumet kurmak gene a- ten ayni zamanda bir itiyat yol!' j,tj uz';krmı "ht~ ve ltefedrr~atlı fı- manlarından birisini hayvan ih len yeı· saatta şehir dahil ve ha· 
bi;ı h alır. Gerçi, nazari olarak, da açmak i.atiyorum Memleketi· er z ıne ı ıyaç oma ıgıru zan f d ri in b 
~aı,- 1 :>kkıınız olan bir teYi yapma mizde her nevi intib~plarda ve bir nediyorum. raç iskelesi yapılması var ı. . c e mu~t•.zar;ı ~to Üs seferle 
"''t~ •rız. Hakkımızdır, fakat yap· c;ok sebeplerle vaki olan toplanıt _ Fakat !""sün içinde ~lundu- Kongrede hazır bulunan kay- rı yapaca~ını bıld~rmektedir. 
ı11tilı t\tz diyebiliriz. Fakat mesele !ardan istifade ederek vatandq. ııumuz vazıyete bakalım. Bır fırka makam Sadi Beyle vilayet u· 1 • Bu teklıf, Beleaıye encümeni 
1 ıtilı"I> lı._kkında böyle değildir. far, fırka arkada,ları mutlaka ko arkad&fla:ı olmasak t~ intihapta.he~ mwni meclisi Söke azasr Isa : n_'.n __ önümüzdeki içtimaında gö· 
nda "I> •trnek, roy vermek hu•usu nuşmalıdırlar. Fırka kongreleri· kes kendı a~ından bır namzet ,.~, Ruhi Bey dileklerin müzakere 1 ruşulecektir. 
ı·ine ""1•ndaşlar kanunun kendile mi:ı:de arttırmağa çalııtığnnız ko- yazıp sandııra atsa bu memleketın inci b · k · h 1 • A 
bu .:k•<ligi hakkı kullanmazlarsa nUJm.a canlılığı ki.fi değildir. Her büyük işlerini idare etmek mcs'uli- • e ırço ıza atta ~'1 un~ 1 na katili deli imİf 
ıı.ıa,41 •ide yalnız bir bak kullanıl münaıip vesilede fırsat bularak yetini kullanacak kuvvetli bir mec- rak kongre azasını ten · ettı· 1 l • d 
Ilı. lld\ 01ınakla kalmaz, ayni za• devlet ve millet iılerini sık erk ko- lis kurulabilir mi? Böyle bir meclio ler. 

1 

k zmtr en yazı~ıyor: - Çal 
~ir• d._ ~•tana karşı büyük bir va nuşmak yavaf yavaı eaaolaşan bir "!emlek~t ".~ millet. ka~ı111nda sala- Kaza idare heyetine Pa,a aı:ıa.sını~. Çalkebır ~öyü hal· 
bıı~u.: •fa edilmemi, olur. Farz u•ul ve kaide haline gelmelidir. hıy~~e ı~,ııorecf!k bır hukumet kuru zade Hulusi, Doktor Şakir, Be- ı kı ~n kose ()_mer ~glu Ahmet 
tlıı:, b "uz ki seçme için rey san• Yalnız ya:ıı kafi değildir. Ciimhu labilır mı.. .. .. •. lediye reisi Eyüp Nuri Behçet gayrı meşru bu· vazıyette yaka 
~- lld:Ş•ka davet edildiğimiz za· ı-iyet halk fırkaaı teıkilatı içinde l:falbuki b?gunku ?~vlet değil Necip zade M staf Postac; l ladığı anası köse Oıner karısı ka huıu c erivetimiz aandık b&Jın bir halk hatipleri te,kilatı vücut- terki

1 
P edhen m~lletik fert11et"ırun ıek tek d H·ı • uTüt""a, .. Ah t Emineyi öldürmüştü Denizli 

alatırı ltuıı)oruz. Bu vazifeyi bat landırmak için ayrıca çalışıyorum. o sun ep bır te o ıun en esaalı za e ı mı ve uncu me .. dd . .1 .•. Ah. ed" 
r~ı.: ••~'n Yapacağmı taaavvur ede B t k"l"t ·· ti d d kta vazifeleri kuvvetli hükılmet kurmak Beyler Vilayet Kongresi mü· I ~u .eıumumı ı g ı m ın va· 
,1 ,, ueşıaıvucuanırı nson Ztet d ··h dk·· 
'Yo'tız ermek vazifemizi ihlil e- ra fırkanın doktrinleri ve ana fi- tır. Kuvv~tI!. hükumet ku~ messilliğine de fırka reisi Hu· Y ın en şup e e e~e. mu · 
atı t ·k kirleri ile beraber fırka ve devlet yol~nda l?türen herbang~ bır na · · lusi Belediye reisi E ·· p Dok· ı h~e altına alınma11 ıı;ın ken· 

'~y, ile' d<Lrde millet eli ve halk ifleri daha itinalı ve takipli bir zartY_e baki!<8te uymayan bır ha.Yal- ı tor 'Şakir bag' ru b reisi 1 dısini Izmir müddei umumiliği 
l'nal{ iç• evlet ve hükUmot kur.. surette konufulaca.k ve aöylenecek den ıbarethr ' ara.ar ır •. d . . 
eı i~1 •n •çık olan kapılan kendi tir. Türkiyede her vatanda~, dütünü- Sunullah, bağ arası muhtarı ne gon. ermış tı . 
çol.; b.;.

0 _ko.paınış ve vatana ka111 Arkadaşlarım, sessizlik karan· şünd.e. teşkilatı esasiye kanununun ı Mehmet Domanı;. fı,rka reisi ! . lzmır mem~eket hastanesi· 
&"•tın; t;"k bir meA'uliyet altına lıktır. Konuşulmıyan muhitlerde ve bizon fırka programının amme Asım Beyler seçilerek gece ya· nın emrazı aklıyc koğu§unda 

ilin • ~lunuruz. !Oylenmiyen bir takım gizli taham baklan esaslara göre serbesttir. rısmda.n. sonra kongre müzake müşahede altına alınan Alımet 
~bi"' ;~"_le~h vatanda lar, her mür etmiş fikirler oldutu vahime .. Fakat vatancı, ve memleketçi gö- · resi bitirildi. idare beyetine se- hakkında hastane heyeti sıhhi· 
"~·-dyı~ıı, ı::;~';6;e"'"nasehetile :sa si inaaııları rahatsız eder. Kendi· nınerek, fırkacı olmayı vatancı ve 1 •1 d b yesinin mü•ahede rapo ··d 
~ •• .. Dıaka ı 1 • k tek t · ima ak "L' - t ,.ı en zevat geçen ,,_e e u va ~ nı mu · ha.I · ""'•nda, m arın Ç&• erı konu•ma fırsatını bulıruyan· mem e çı o m I'"' ıoı er. '"· . . • ,,,...,. . d · T " ·1 · . 
ni ı.'"tatı "İicut >-e Yerde beheme lar veyahut konuşanları dinlemi- mek fu·ka disiplini fikrini hürriyet. zıfeyı ıfa edıyorlardı. Kendıle· r E"l udumı ıgke ~e.rı mıştır. ~u 
tnecb ~nınağa. etıneğe ve reyleri yenler, yaşadıkları hayatın hangi ten fedakarlık ~na.11~ . ıretirerek ' rini tebrik eder muvaffakiyetle- a~or a ~na at.ılı . Ahmedm 
tana ;:••Yet ıc~n nı~cburdurlar. Bu gün ve hangi noktasında bulun· En-kasız kalınak fakrını ınb.-ırnu bek rini dileriz. d~lı ol~ugu ve hır tımarhaneye 
alt ar ı va -/~nı olmasa bile va duklarmı takdir ve temyiz edemez temek muasır mefhumlara uyıun o 12 t k d gonderılmesi liı.zımgeldiği bil-

~:d~~ır. zı e hisainin teyidi ler. insanlar husuıi hayatında bi- al'.' Türkiye devletiniıı hayatı için mıa a a a Y.•r•- dirilmiştir. Ahmet raporile De· 
l'te ~Un bizi b . . le, bugün hangi bayatın noktasın zaıfZamyapar, zarar yaparc. .. h • lan erazi tahrırı nizliye gönderilecektir. 
rinl" !Değe ~ k ıntihap vazifesi· dayım, ne haldeyim, efradı ailem an zaman um unyet ANKARA, 16 _ 16Sl nu· 

21 
d ! 

d • bira2 d v eden hadiae üze- sıhhatte midir, vaziyeti maliyem Halk fırkası proğramının iki 1 yaşın a 
"tla.r b · Ul"ftlak · t • A k ı maralı kanun mucibince muhte ı.· , İli 11 erun. r a nası dır. ~absi vaziyetim yerinde- derecli intihap tasvip etmiş ol· ı·f .

1
• k 1 d 

L 
1 kıy- ı·Yoreunuz ki bizim abla" mı'd.ır bo-1 d -· • • I . . . ı vı ayet ve mınta a ar a ara 

nüıı.ı . .,., •ne ve h - • -~ arımı nas verecagım maıma 1tıraz arını 1şıtiyoruz 
lıu etk;.r old ıa •ı vaaıflarma gibi bir takım mülahazalarla ken· B .. t I d b l I b · 1 zi tahriri yapılmı,tır. Ancak 12 

u "" uğumuz A k d" . . h - k "" h • .. u mu a ea a u unan ar en· t k d I h .. f "Uluk - , n ara me ısının er gun u ıa 11 muvazene ,._. ebe h d"" .. mın a a a yapı an ta rırın ne· 
ı:
1

Ü:,'i,:~fatç~t~~ı~:! ';:..:~bcla- ferini dü·~~ler ve. vaziyetin ı. ce rxı 8 pten ataya ~t~: ticesi gayri kanuni görülmü • 
r. ~•ka ı.· k d • ~e U• caplarma aore tetbırler alırlar. yorlar, ya programnnızdakı bu tü"r B . h. 1 • h k'-- ş """ti ır aı· n atı meb' H 0 d b. .1 • f . küın" I • ku d kl nd • u arazı sa ıp erı a ıun· >.ı· z. ua.. er vatan •§ ır aı enm erdı en o ma ı an an ve da d 1 t" t · k d"I h 
ı· 1 ile h · ·ı. oldu,;u gibi en kıymetli ve kutsi h t 1 k ti. • • b ·· a a e ı emın ma sa ı e ta •ııı •• 1. Y, f& aı ıtı ariyle fa .1 a ya u mem e e mızın ugun· • I k 6Sl 
ır·· '" ı d ·ı b"I ~•et bir aile olan cemiyetin de bir ferdi kü" • t' · • • ..t I d. rır yapı ır en l llumaı·alı uk~k . ~nı e ı ecek derecede d" B" 1 • vazı ye ını ıyı mu a ea e e· k b"k _·'"im . 
oa old ~ır ınsandı. Ali Bey ftleb. ır. ınaena eyh menıup oldugu edik! . d anunun tat ı eut emesıne 
da fırı.Uı:ıı ve olmadığı zaınanlar- c~miyet içinde ya,adığı giin ban· m • erın en.::·.. karar verİlmİ4tir. 
ı aın b"ld ırı bayat mecraaını takip etmiyor Bır kere butun esasları en Ayn· kan b" madd . "•e Rö~ .. ızın aziz ı iği prensip h . . 1 •1 . . . • . 'I . f"'-' I d ı unun ır esı a· 
tatb;ı, ••Ulden inanıru' bunların .angı ı•ı er ı erı gıdıyor, hangile yem ve en ı erı ıKtr ere aya· l'k d I b l'h" f 
•i ı. .. "•nd f"I 1 rı geri k_ alıyor, hangi noktalarında nan Cümhuriyet Halk fırkası a a ar_ ara u sa a ıye ı v. e.r· ""Y- . a ı en ça ısınış ve fah b kt d B 12 t k t~ "''"lı b 1 • b ne tet ırler alınıyor Bütün hunlar " d . 1 k me e ır. u mın a a ıçın "'bu· . · a lakı, se a eti ile 1 d · programın a prensıp o ara k il h 

' da .a me"ul olmak mecburiyetin ·ki d 1• d •. 1 b. d 1. . ve i er eyeti bir karar vere· Ali : etınit bir arkadaşımızdı. edır ve bu kt 1 k k ı erec ı egı ır erece ı ın· ı kt" 
il 1 <>ey no a arın 11 11 , za "h .1 . I F 1 ce ır. 

ANTALYA, 16 - Geçen giin 
tehrimize bir ihtiyar geldi. Şunları 
anlattı: 

- 127 yaıındayım. Maraş vila
yetinin Albistan kazasının Şuhut 
lcariyesintlenim. ismim Halil oğlu 
Cibodur. 

Oç defa evlendim. 7 oglum of. 
du, yedi•i de ölmü~tür. Diğer iki ka 
rın1 dahi öldü. Sonuncu kaı·ım 70 
yasında Dalha iımindedir. 

Ben çocuklarımın vefatları acısile 
seyahate çıktım. Şark tarafını kimi 
len yaya olarak ırezdim, ıimdi Ada
nadan geliyorum. Kıt olduğu içln 
b<'lediye muavenetile buradan afyon 
tarikile Anka.raya gideceğim. (ç ar1rıd· • ınilli mücadele batlan m~n. zaman, devir devir kendine ti ap ı tızam o unmuştur. a 

karada k a Yeni milli devletin An- m'jl~ha-~a etm,.k ihtiyacındadır. kat yalnız memleketin bugün· !!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

df••t•kl 1 ı,urı~lu•u günlerinde ilk 1 Y• ırkoren ve düsünen vatandaş kü fili vaziyetine uygunluk çi intihaplarda fırka rehbedi· şimdi küçük bir mukayese 
Ye ••i•· l:\lnlerinde Ankara bele arın, onu,maaı v · h ı,- ··k kt d d "· · d. k 1 1 k Yerin '••fart b - k d" . • vatanda< kütl · .e •za .. tı uyu no asın an eğil ayni zaman· gının veı· ıği o ayı mevzuu de yapılabilir. Memleketimi· 

için 1" d;· , , b"e ugun en ısının ri.yanbs, di4ü~::.:·k~u müh
1
im i!~e da bugünkü hale göre dcmo-k· bahistir. Fakat bu rehberliğe zin garbında, Avrnpada, Ameri 

ın Opla. d • ır at"kada,ı seçmek k.. I en yan ı• hu- ik fik" I d d b • _. k d" · f k 
j"ki Ve n •ııırnız bu binadaki um er vermekten korur. Milli u- rat ır ere e a a ziyade 1 ragl': cn vatanoııf en ısı ır a kada hayalın sür'at Vf'" kesafet r.: "'"Yarı i,'.akarnında dürüst ve fukları aydınlatır. Bir vatandaş uyan bir ~ekil olmak üzere sının namzeti hakkında reyini aldığı her türlü ilim ve fen 

· · •0Y0ı·du. •r ı>olitikacı olarak ça· ~a konuşmad lıdır kveya. konu,an di ve muvakkat bir zaman için iki 1 kt•llanırken dahi umumi bir bi vasıtalarının çoğaldığı mınta . 
e uer vatan aşını, endı fırk k d ı· · "h k 1 k . ' ı· ·· .. · • ed d d Ya.n 1Rada hak"k d dinlemelidi. K a ar a erece ı ıntı apta a ma hır 1 ış ve goruşe ıatınat en şuu· kalar a bir ereceli intihap u· 

•e ~ llör.,,;Yen 
1

• atları anlama· haa;.;,'i:etli sesli anl~·yı'lı :nu,1ma~, zaruret olara1c ifade olunmuş· runu kullanmak mevkiindedir. sulü cereyan ediyor. Bu mem· 
"rey 1 bır çok " b 1 , ' ,uur u bu· l h d . O L 1 1· . . ''' ırıd an arı 0 •. a 1

• arın politika Y•'8Y•,ının temeli olmak tur. za e eyun: na de tek derece ı ıntıha· leketler arasıncıa lsviçrede ka· 
•ı tih·a halcikatenr~~sında ve kar· noktai n. az_armdan hayati ehemm1• Arkada•lar, memleketı·n ha bı bugün irinde bulundug' umuz n1 · b d h llo 
0 k dı va>ifesini ır çelik parça- h d Y .,, nu arı ıca ın a a n bizzat 
bizi;.,• hol oı.,,~:l>•Yordu. Ogün, yeti aız ır. Iini toplu olarak göz önün~ ge ,artların icabına rağmen he· müzakere vf'" kabul etmesi mec 
luğa r v~etti-~i mülk.. vasıtalann Fırka inzibatı tiriniz. Nakil vasıtaları, muha men tatbik ettiğimiz takdirde )isin kaliul ettiği kanunları re-
lık b' agınen her ·ı. ~llere ve yok Muhataplarım, onların hemen bere vasıtaları aibi vatanda•la. pek çok vatanda•lu Ya hiç yi im ile reddetmesı" gı"bı· bı·r bu 
d ' ır ca 1 tıy b' · h lk f k b 0 

' ' tı. · r.,, buluyor v:"".. ır !'ar· hepsi cüınhunyet a ır asmm rın iribirini anlayıp bilmesi· bilip tanımadıkları, hatt:ı ismi susiyet göze çarpar. Bu eski 
lı Onun ıroetenyor namzet olarak ikinci müntebip in il_~· tanımasına yarayacak bü· ni dahi işitmedikleTi insanlara devirlerde lspartada demokra· 
Uıtiiıı 0 >.aınanı.· h · tihap olunmuılardır. ve kendi bat tün Vasrtalar alelu-mum bası' ı-ey vermek m· -Luriyetinde ka k fik 1 

binlik ~a•adığıınız :ı ~nde~ hatti tarının bağlı olduğu fırka progra- . r =o ti · iı· erin tatbikatına benzi 
"-•ı, i'oıtor"n b- erı devrı becJ.. mı fırka nizamnamesi icabı olarak ~''· ~e,ır vasıtaları, gazetele-1 lacaklar ve yahut ancak kendi yor. Bu şeklin hakiki demokra· 
•i ~I '•na çııt,, ır ç".k ıenç vaı...n. ciimburiyet Halk fırka51 umumi rımızın tabı adedi, gazete ve ki dar ufuklan içinde tanıdıkları si mefhumuna daha yakın ol· 
dı. •cak biı· k~=v:: ~:a~e ~Ünmn.,. riyaaet divanının gösterdiği nam· tap o~yan Türk vatandq!a· mahdut insanları tercih ede duğuna ,üphe yoktur. Fakat 

>.ı· amıyet var zetlere şüphe etineın ki reylerini rının mikdarı hep bird ···- --L J • · d b 
el. ed ı 8eyı'n Lt ki l ed·ı· bu en mu... ~ rey enm tamamen ağ•l· una rağmen her türlü medeni .,.. verece erdir. Bı.ı fikirden yu""rüye ea ı ınce g"-'~' h ı· · 1 ki y 
• en Lu ~ ır•sına hönnet ı·•.. b. d 

1
. . ... .... u a. ımızin mıc o aca ardır. atammızın vasıtalar ve terakki .-:y-i ~ u ac;zf d ı, rek zaman zaman Üzerinde duru- h b ~ __. ... • """"" 

"-•• k İİzere c:-~ c;>nun Yerine lan bir noktaya da temas etmek ır erece 1 ıntı a ın ıatediği irfan ve ümı·an yolunda çalış· noktai nazarından lsviçrenin 
1-taııc D•ınzodi ol k unyeı Hallı Fır fırsatını bulmak isterim. tartlara uyg~ olmadığı ka· ma11 her ııün bizi bir dereceli ani vaziyette olan Avrupa hü· 
nı ta l>ırkaaının ':.umt C~~uriyet Arkada,larım, fırka disiplini di ~! olu;11ur. ';Jır takım kıymet· intihaba başlayacağımız devre kiiınetleri ayni yolu takip etmi 
ılinı l"aftndan müntehib• rtııs!ik diva- byeu ~.ir ~ef.hum vardır. Fırkanın lı na .• zan. yelenn yanında kendi· yaklaştınyor. O devreye kavu· yorlar. 
•ı - ~en Ab ·· ··

1 aanılere tak gunk l b eb k b 1 ._ ~erinde de Gun.duz Be,.in ıah- u nızamname ve programı ennı ıze c ren a u ettiren fUncaya kadar vatandatların Maruzatımı bitir<:lim. Şim· 
cı f kıa b d "' yaptıktan sonra her fırk • b• t kı fil' · 1 d •ırdalı b ı • •r uru, yaprna. rup ba.ını k dd aya ına ır a m 1 ıcap arı a göz Millet Meclisine aza seçmek eli intihap teftiş heyetinin ya· 

Arkada u uruın. b - • mu a eratını oraya •. ··ru:1 b 1 d ak "f 
~"'nlelcetiZ' Ab Gündü.z Beyin ağlamıs olan vatandatlar, 0 ni- ;ru Be u ~n U~ de vazı e- itini hayatı ve siyueti, neşri· pacağı davet üzerine yerlerimi 
;!una tem 

1 
de yeni devletin kuı-u- ~'.""~a~e ve".a P~ogramında sala ır. U vazıyet ıçm rey ve- yat ve tebliğatı nisbeten iyi zi kullanmağa ha:nr bulunuyo 

d '•kaıı ha e olan Cümburiyet Halk t~lvecrt"ınen -~etsbd,~kedl •!~iş olan otori. ı recek vatandaşların satıh me takip edebilen ikinci müntebip nız. 
•rı Yatındaki d" . goı e 1 err ızl .. · t k. ı sah 800000 k"l B 

1 •>-velk" ınevcu ıyetin meie mecburdurlar rı a ıp et bbası 1 ometre mu· !er kademesine bırakması ve Mümtaz ey: 
op•- 1 •neaais" <--• • • • ra am k 1 Ef d" fırk L d" "'nı, ın" .' uenıın ıçın bu Bu mecburiyeti ifade ede ·k . . . a ya ın o an memleke- bu haddeyi bitirerek anlıyarak en un. anuzın mu te 
ılecek b" ~naseb tıle mevzuu bahse bazılarnıda bunu vat<1n için en 'e·~n. ı ~ 1!'11ZW o~. d~rt milyon nüfusu bizzat intihap etmesi demok· rem katibi umumisinin ten'rir 0
• ~alı. 1 

11 
•• '"Y. .. olmıyabilir, Fakat 1 h k 'f - ıcınden T k B k 1 da d '<>nr >brgununden d"" d"'k 1 8 ve v~ e_si ol.an rey verınek · ..• ~r ıy; üyü MiHet ratik dütünceler noktasından ve irtat arın n olayı münte-

v~ ~a An~aranın 0 zamank~n u t~ ~us~•~nda_kı •.•tıklalıoc bir müdaha- ~echsı ıçın dogrudan doğruya dahi müreccah olmak lazım bibi sani sıfatile bütün münte 
nevı cok mu"sk··ı·tı h mad~ı c gıbı telakkı etmek zihniyeti var- bılerek ve anlıyarak aza seçe· , gelir hı"bı· sanı· ar•·adaılar- namma 

, . u a ı ;ıvau •· ı dır. bilme! • .. k"" 1 \ • 'K uu 
' en mum un o amaz. Ger Bu fikrin isabetini tevit icin kendilerine te,ekkür ederi'DI 

Kaza yerlnda Müddefomumilik tahkikat yaparll~ıı 

Dün tünelde bir facia olmut, u.
vaDı bir garddöfren vagondan düıe
rek ezilmit ve feci surette vefat et
miştir. 

afyon tiryakioi oldukları anla~ılını~ 
tır. Tahkikat devam ediyor. 

Hırsız çırak 
Zabıta rapo•·una &'Öre, l numara~ Beyoğlunda hırsıı; bir kOmürcu 

lı tünel arabaaı, gardöfreni Ali Rı- çırağı yalıalanmıştır. Beyoğlunda 
za efendi, tünel Karaköyden yu1ıa , kömürcü Fehmi efendinin dükkanın 
rıya hareket ettikten biraz sonra 11 dan son zamanlarda kömürler gittik 
numaralı vagondan her na11lsa yola çe azalmağa başlamıttır. 
düşererek arabamn altında kalmıı, Hırarzlık o raddeye gelmiş ki, F eh 
vücudünün muhtelif yerlerinden ya. mi elendi akşamleyin dükkanda is 
ralarunış, beyni ezilmiş, sağ ayaıi:t tif ettiği kömürlerin oabaha kadar ) • 
bileğinden kesilmiş ' • o ande terki n yanya azaldığını hayretle gor
bayat eylemiştir. Tahkikata devam müt, çırağı Raifin ötede beride fazla 
edilmektedir. ı>ara ıarfetmesi nazarı dikkatini cel· 

Ali Rıza efendi, Kara.köy beledi- betmittir. 
ye doktoru R•mzi Beyin kayın pede Fehmi elendi bu fÜphe üzerin• 
rİ idi. Tünel Şirketi, merhumun o- cırağuu tarassut altına almıf ve bir 
ruçlu olduğuna ve biraz hava almak ıece ansızın dükkinma gittiği za 
ihtiyacını duyarak kapıyı açtığına man çu·ak Raifin kömürleri bir çu 
ve bu sırada düotü"Ünc ihtimal ver· vala doldumıalıta olduğunu görmüş 
mektedir. . tür. Fehmi efendi deı-hal Raifi yaka 

Ovunda kavaa l~!~ .. "?~iae teslim etınit~ir. _R~if 
J r> curmunu ıtıraf ederek çaldıgı komur 

Malatyalı Mehmet ve arlcadqı leri o civarda Mehmet isminde hir 
Salih, K.asımpa~ada lbrabim Pata kah~eciye •attığını söylemiştir Raif 
caddesinde Dimitrinin kahvehaneain / adliyeyf! teılim edilmiıtir. 
de iskambil oynarlarken aralarında ı V d 
kavga çıkmış, Mehmet bıçakla kolun 1 apur a yak lanan 
dan yaral•ndığından yakalanmıştır. hırsızlar 

To!I u k .. • dak. .. . . n apanı ve r ener cıvarm ı 
Şof?r 7.ıya otomobılle Kabatat bazı evleri soyan Beyaz Mehmet v 

cad,lemıdcn geçerken 117 numaralı Nuri isminde iki hırsız, çaldıklan 
tranıv~~a çarpmı,tır. Çarpaımada o- eşyayi sattıktan sonra lzmire kaç 
to~ob·lın on tarrlı par~alanmıştır. mak üzere vapura bi erlerken yaka 
Kımse yaralanmamıftır lanınıtlardır. , 

Kahvede sarhoılar Yangın başla gıcı 
· Fatihte Kumı·ulumesçitte Mela- fıtinyede Doklarda amele Meh-

met ağanın kah\•esinde bir vak'a of ... 
met efendinin de"'-en ao1-"-daki muştıo·: 5aıuı -·u 

Osman ve Mehmet isminde iki 20 numaralı evinden, mangaldan sıç 
k rayaıı IMr kıvılcımdan yang· m çıkını~ abve müşterisi akıamdan bfayı a-
d k bir ot minder yandıktan ıonra ııön · 

ama ıllı tübülerni,lerdir. Bundan diirülmü,tür. 
sonra kahveye gelmi,ler ··Adam a-
man, var mı bize yan bakan!., diye Saçıaça •• 
kahvede yükıelı sesle etraftakilere Arap camiinde oturan Fatma ve 
laf atmaya baflamışlardır. Kahveei Zebra Hanımlar, Zekiye vo Nazmi_ 
Mehmet efendi, aarhoı Oıman ve ye hanımlar tarafından döfülclülden 
Mehmede ihtarda bulunmuı ve lıah- ni iddia ettiklerinden tahkikata baş 
vede nara atmamalarını söylemiftir. lanmtfhr. 
Bundan muğber olan sarhotlar kah- Hll • • 

v~d~ değil, her n~~ o!uraa oısun Toroı aençler birliği 
nara atacaklarını bıldınnııler ve lıen & 

dilerine kimaenin luınşamıyacağını kongresi 
söylemiılerdir. Bu söz Üzerine de • I' · •-
kahveci Mehmet efendi kızmıştır. t Toroı genler bır iğı ~orıere 
Bundan sonra o da, herhangi bir yer si, dün Şehzadebatmdalri Hay· 
de nara atabilece~lerini yalnız bb- ı riye lisesinde toplanmı9tu. iç· 
vesi~d.e bunu yapamıyacaklarını söy ti~ada, cemiyetin bir senelik 
lemıttır. _ ı faaliyeti etrafında münaka,a· 

Sarhoşlarla kahvecı araaında bu l tmi• nizamname-
•uretle epeyce süren bir münafcata ar cereyan e T1• • • d"I" 
kmı '--L • M hm t b.dd . • nin bazı madde ennm ta ı ı ÇI ,, KADYect e e 1 etinı • • d 

yen~yerek sarhotlara dört el atct karalaştmlmı~ v~ • yem ı aı-e 
etmi,br. Fakat kurıunlar boşa ıit- heyeti de ıeçılmı,tır. 
mittir. Zabıtaca ırerek aarhoılar, ıe- S hhi e müste-n 
rekse kahveci hakkında ı.kibat baş· 1 Y Y-

lamıştrr. Evvelki gün tebrimize ge· 

Tatla cerh 
Yüksek Kaldır·mda seyyar itlıem 

beci lbrahim, dokuz ya,ında Tahsin 
isminde bir çocuğa tat atmıt ve ba· 
şından yaralamıttır. lb<ahim yaka
lanmıştır. 

AfyonkeıJer 
Hasköy polis merkezi afyon tİr• 

yakisi iki ihtiyar adamı ırarip bir şe
kilde yakalamı,tır. Polis devriyele· 
ri gece Hasköy civarında do~~
ken bir tütüncü dükkanında kO§ede 
60 • 65 yatlaı-ında iki ihtiyarın bat
başa verip sandalyaların üzerinde ıa 
rip bir şekilde ufuklamakta olduk· 
farını gönnü~lerdır. . . 

iki ihtiyarm geç valnt e~erme 
gitmeyip böyle tütüncü dükkin'."da 
garip bir ıekilcle uyumalan polııle
rin nazarı tlikkatini celbetn>İf ve dük 
kana girmitlt!rdir. Memurlar müte. 
addit defalar seıılenmişleroe de ihti
yarları uykudan uyandınnak kabil 
olmamıtltr. Uzun müddet ite dürte 
nihayet bunlardan Abbatı uyandır-

len Sıhhiye müatetan Hüıa· 
mellin Bey. Tokathyan oteli· 
ne misafir olmuş V'". dün b ?.1 

ziyaretlerde bulunmu,tur. Müs 
teşar beyin, bugün Sıhhiye mü 
düriyetinde mefgul olması 
muhtemeldiı·. 

Telif hakkı me•elesi 
ANKARA, 20 - Fransız· 

ca ve aJmanca eserlerin türk.· 
çeye terclimesi takdirinde telif 
hakkı istenmesi meaelesile Ma 
arif vekaleti esaslı surette all. 
kadar olnıakta.drr. V ekllet da. 
ha ~ kaç ıene kadar telif hak 
kı ııtenınemesini temine calı,. 
maktadır. • 

Matbuat 
Balosu 

mıtlarılır. lata.nbulun en mubtetem 
Ah~• .~özl_erini uiutturarak ia- w ldlıar baloeu olan Matbuat 

kemlenm uzennde doğnılnıut ve bir baJoeu 28 kanunusanide Mak· 
müddet dalgın dalgın etrafı süzdük mis aalon!amıda verilecektir. 
ten ~- el!.ni .. cebine sokup merci-
mek buyuklufünde ıiyab bir teY çı- Mükemmel iki cazbant sabaha 
kann11 ve derhal atzına abp yuttuk kadar ircayı terennüm edecek 
tan sonra tekrar uykuya dalmı,tır. pek çok hediyelerden maada 
Bu haı:~et memurların büsbütün l lpeki,'in müteaddit hediyele
h.ayretinı artt~~•tlır. Pollıler iki ih ri ve bu meyanda kumaşları 
tıyarın eeplerını arayınca kücük hap t . dil ekt. 

kil[ · d · evzı e ec ır le enn e yapılmış bir çok afyon • 1 · · • 1 
parçaları bulmuılardır Davetıye erını a mıyanlar 

Yapılan tahkikatta bu iki ihtiya telefon _20087 ye müracaat ede 
rın Abbaı ve Ra,it ialml.,ı·inde jki ceklerdır. 



-
' 
Lik maçları devam ediyor 

(Btlfl 1 inci -hifeae) manzaraya dölrillnwaine meydan Yer 
vacta olduğu gibi yine bir çamur miyOTdu. 

il. gölü halinde idi... Zekinin idare ettiti gtizel vazİ· 
" Saat 11 de evvela Fener B - Va yetlerden R.,..t n Muzatf<r laylki-

B takımlan sahaya çıktılıor. le iıtifade edeıalyerek mahakkak bir 
Oyun başladığı zaman Fennbah iki gvl hnatmı heder ettiler •. 

ilerin rakiplerine nazaran daha Vefalılar bir aralık oyunlarmı aç• 
ağır bastıkları görülüyordu. Oyu· ı mağa muvaffak olduktan halde iyi 
nun ilk kısımlarmda her iki taraf ta bir netice alamadılar. Gazinin bir 

B gol atmak için bütün gayretlerini iki ıiltünil Hüaamettin kurtardı. 
rfecliyOTlardı. Oyun tekrar Vefa kalesi 6nüne intİ· 

Fenerliler bir müddet sonra tam kal cttL 
ve kat'i hakimiyeti ellerine aldılar. Bir arcılık içeri bir nzlyette ~ 
Bunu oyunun neticesine kadar ida- , alan Niyazi ile Şaban arasında bır 

1 m ettinneğ., muvaffak oldular. kombinezonla top kale d""':na getl· 
B suretle maç, V efanm attığı rildi. Zekiye ycrı1en top mukemmel 

bir gole mukabil Fenerlilerin 4 at· bir vuruşla kalecinin bacakl~ -~
masile an lacivertlilerin ldılerine amdan kaleye girerek Fenerın uçun 
b "iti. cü golilnü kaydetti. . . 

Bu maçtan sonrn Beylerbeyi .,. Aradan çok g~eden yıne Nıya 
1 Amıdolu tnkımlan ikinci kiir.ıe tam- zi merkezden nldıgı topu ço~ mn-
pİyona11 için kar,ılaıhlar ve Anado- vaflak bir tarzda Reşada .verdı. Re. 
lu rakibini ü karıı yedi sayı ile tat topla ilerlerken kalecı ayaklan· 

· m3Mup etıncie muvaffak oldu. na atıldı, faka~ kaçan topa Şa"'!n 
Nih yet günün en mühim maçı sür'atle yetııerek Fenerbahçenın 

u in Fene<bahçc _ B~ykoz birinci dördüncü golüııü de kaydetti .. 
1 takımları macı oynandı. Her iki ta- Ve oyun bir müddet daha bu te. 
clikım da 1 at JS te sahaya çıktılar. kilde devam ederek 4 - 1 Fenerbab 
u Fener ve V danın birinci takımla çenin galebcsile neticelendi. 

n şu ,.kiıde sa!ı:ıya _diziıdaı;r: Güreı müsabaka arı 
Fenerbabçe: Hu.,.mettın , "!a
H di Cevat Fikret, Sadi, Nıya-

'Rcşaı.° Zeki, Muzafler, Şaban. 
1 ' Vefa Kuırkapı: Haluk, Ragıp, 
'\sa:m, Münir, Süleyman, Namık, 

1fl •afa, M· !ıteıem, Gazi, Enver, 
_ar. 

Hakem Aclil Cjray Beydt 
Saha bir bataklık olmasına rağ· 

oyun s•kı ve seri ba§ladı. Veni 
ayete kadar heyecanlı bir tekilde 
evam etti. 

Hücumlar bir müddet tevali ettt. 
c bahcclilerin çok kombine bir 

yun tath"k etnleleri, çamur bir sa
üzerinde elde etmelı istedikleri 

2C1yi bir neticenin hus lünü geciktin
• ar ve bu huıustn Vefa müdafaası
tınm fevkalade gayreti ve bilhasaa 

V cfa kalecisi Halukun fe:!akarane 
rtan,ıarı büyük bir amil oluyor

u 
Buna mukabil VefaWarm daha 

• ıyade ~ahsi ilcrlcyişile netice almak 
J usundaki gayretleri, oyun Üze. 
• ınde iyi bir tesir hasıl etmelerini 
Qntac ediyordu. ' 

Fcncrbahçe müdafaasının bu dev 
1 s ede bozuk oynayışı da Vefa mu ha
! ımlerine iyi fırsatlar ibdaı ediyor-

• Fener muhacimleri biribirini ta
B.;p eden fırsatlar kaç ... dılar. Muzaf 
a • n bir firikikten aldığı pasla çek
h ı tütü, Fikretin uzaktan mükem
y ;nel bir vuru,u, mükemmel bir kom· 

zeı»inezon ticesinde Vefa kalesi ö-
ündc Zekiden aldığı bir putan Re
drn ıütü avuta kaçtı. 

eı Buna mukabil Vefalılar da ayni 
er raziyette bir iki gol lırsatı kaçırdı
ilirar. Fakat bugün çok eanlı ve çok 

ayrctli oynayan Vefalılar lcaçırdılr
n an fırsattan telafi etmekte gecikme 

ayliler... 3S inci dakikaya d<>ğru sağ
evıan bir hücumla Fener kalesine in
eh1er. Mukez muhacim Gazi, top 

ba)yağında ilerledi kaleci ile karşı kar 
0)ıya kaldığı bir vaziyette arkadan 

etışen Fener müdafiine kaptırma
nak için topu ufak bir sıyırışta aol 

ol çe verdi aol iç ba ııırctle V efanm 
kllİk ve son golünü kaydetti. 

i Fen rlilcr, bu gole mukabele et-
bunek için sür'atle Vela kalesine indi

• Bugün fevkalade kurtanşlarile 
endini gÖsteren Vefa kalecisi Mu

er, atferin avağında topa kapanarak 
dııuhakkak bir sayıya mani oldu. Mu 

döl.ffer topu deıhal kurtararak kale. 
!re gönderdi ise de top avuta kaçh. 

eui Akmlar bir müddet daha müteka 
.. h 1 devam etti ... Vefa aleyhine bir 

fO orneri Vefalılar büyük bir gayret 
a, le muva!fakıyetle savuşturdular .. 

2 Devrenin sonlarına doğru Fener-
• Eter hücum!annı sıklaştırdı ise de 
kiıernberlik temin <"dilemeden devre 

- O V •fa lehine neticelendi. 
duc lkınci devre: 

ikinci devre oy\l un cereyan tar· 
na.aran büyük bir hususiyet 

lı;zeııi. Bu bn ... iyet de birinci dev 
ız 1 do hiç gol yııpamayan Fener takı
ak ın ikinci devrede sıfıra karşı 

ıı.1- rt gol atması ve bunda da en bü" · l amilin Fener tekrmınm oyunu 
~k1 şlacbklan gibi bitirebilecek kadar 
tı )'tik bir nefea kudreti göstermi, 
ri l:malarıdır. 
i Devreye cok sıkı hücumlarla gi
kıfCD Fenerli!.,,-, oyunu tamamile ha 

ka "yetleri altmda cereyan ettirdi· 
d ~. 

.a 11 Niyazinin ıe-ri hir hücumu esna
ıı--da Vefa müdafilerinden birinin 
"M JPU el ile tutması üzerine verilen 

ma]tıyı Fikret gole tah.,;t ederek 
ıraberlik temin ettikten ıonra Fe. 

muhacimlerinin gayretini bilbu
arthnnıt oldu .. 
Sağdan, ıoldan, merkezden yapı 

rak biribirini takip eden hücum-
Vefa kalesini çok tehlikeli ve 

.. .. liflriil nziyetlere sokuyor maleaef 
utuıefalılar ikinci devrede birinci deY 

gösterdikleri enerjiyi göıtere. 
nıyc oldular .. 

ın, b r rrlerin çamur içinde olması, F e
ıyaa abçeye açıklarile oynamak im

i u .,.,,,.,;yordu. Bir arahk içeri 
sa ' lan Niyaıi R.,..t vaaıtasile Ze

alnl:ien aldığı paıla kaleye kadar ao
! ldu ve a-üzel bir vuruşla kalecinin 

ıı olıldafaaıma meydan vermeden topu 
ma~ taktı. 
ı:ıu d Fenerliler ayni vaziyeti temin et

mitler ve eo!lerinin adeaıni tezyit 
ikçe de oyur.a daha ziyade bakim 

e k aga baıl•mıılardı~ 
ılı< r Veln mildafaası topu uzaklil§tn·-

1 ta biiyiik müşküliıta maruz kalı 
ı.l ge • Ve "Yllnıı bir türlü açmağa mu 
ılam ak olamıyordu. Bu yüzden de 

laca favüllii bir oyuna aapıyorl•r
Bereketversin hllkemin çok ye. - . . 

Dün Beyoğlu Cümhuriyet Halk 
fırkaaı binıwndaki salonda mm• 
taka teıvik müsabakası yapıldı. 
Buna iıtirak eden kulüplerin ade
di Üçtü. V tfa Kum kapı, Bqiktaı, A
nadolu. 

Müsabakalar çok hararetli oldu 
ve şu netayiç elde edildi: 

56 Kilo: Ali Riza (Vefa-Kum• 
kap) Hikmet (Anadolu) Mehmet 
(Vefn-Kumkapı) • 

61 kilo: Talip (Anadolu) Ka
mil (Vefa-Kumkapı) Yatar (Ve· 
fa-Kumkapı) 

66 kilo : Bedri Vefa· Kuınkapı 
İsmail ('/ fa-Kumkapı) Bakoş 
( Beıiktaı). 

72 kilo : Saim (Vefa-Kumkapı) 
Ömer (Vefa-Kumkapı). Veli (Ve 
fn·Kumkııpı). 
Müıabakalardan ıonra birinci· 

!ere ve ikincilere madalyalar tev• 
zi edilmiştir. 

Darülfünun koıusu 
Dün aabah Darülfünun ıpor ku 

Iübü tarafmdan tertip edilen birin 
ci talebe koıusu muvaffakıyetle 
yapılmıştır. Müsabaka ali mektep 
Ier ve liseler grupu olarak ikiye 
ayrılmıştı. Birinci grupta Harbiye, 
Huku, Fen, ikinci grupta Kuleli, 
Hayriye, KabRtaı, İstanbul, Alman 
lueleri vardı. Hakem heyetinde 
antrenör Abrabam. atletizm beye 
ti reui ilhan, DarülfÜnun kulübü 
rem Muhtar Bedi ve rekortmen 
Besim beyler •ardı. Darülfünan 
ile Sultanahmel arat.ında yapılan 
müaabakayı hakem ve meraklıla
nn otoları takip etmiştir. Netice· 
de ili metkepler grupundan: l -
Harbiyeden Ziya Bey, derece 
(9,31,3·5) ikinciliği Harbiyeden 
Hasan Bey. Liseler grupundan 1 
- Alman H..,..indcn Suat, derece 
(9,34,3·5) ikinciliği Hayriye liee
sinden Feridun beyler aldı. Her 
iki grupta birinci ve ikinciliği ka· 
zananlann madalyalan; bayra· 
mın ikinci a-ünü Darülfünun kulii
bıi.nun, Tokatliyanda Maarif vekİ· 
linin terefine verecekleri çayda 
m~raaimle tevzi edilecektir. 

KadıklJgllnde 
Kadıköyünde Fener •tadmda 

ilk maçı Kasımpaşa ve Süleymani 
ye ilçüncü takımlı>rı oynamıılar 
ve Kasımpafa O • 2 galip gelmif· 
tir. ikinci oyun Galatasaray - Fe
ner üçüncü takımları araıı.ında idi. 
0.2 Fener galip gelmiıtir. Üçüncü 
maç Hilal ve Kasımpaşa birinci ta 
kımlan arasında olmuştur. 2-0 Hi 
lal ealiptir. Dördüncü maç Gala
taaaray ve Beykoz B talmnlan ara 
smda olmuş ve O • O berabere ka· 
lımru,tır. 8"tiııci maç Galatasaray 
birinci tak.mu ile Beykoz birinci 
takımı arasında olmuı ve oyun 4 -
4 berabere neticelenmittir. 

An:ıarada 
ANKARA, 20 A.A. - Bugün lı 

tikli! saha sın da lik maçlarma devam 
edilerek birinci devre itmam edilmiş 
tir. 

Birinci mac Gençler birliği ile 
Altınordu arasında yapıldı. B•ı mü
tabaka evvelce oynanmı, olan ve ha 
kem tnrafından 10 dakika evvel bi
tirilmit oldui'u için Futbol heyetin
ce İtmamına karar verilmiş bulunan 
bir nıaçm mütemmimi idi. Çanka
ya kulübünden Enver beyin idaresi 
alhnda takımlar sahaya çıkhlar. Ha
kem bu on dakika zarfmda üstüste 
3 penaltı verdi ve Altınordu birinci 
oyunu 2 - l galip bitirmişken bu 
ıeftt 4 - 2 mağlup vaziyette saha· 
yi terketti. 

İkinci maç İmalatı Harbiye -
Çankaya ikinci talamlan araımda 
idi. Turgut beyin idaresinde oyna
nılan bu oyunda her iki takım 1 - t 
benıbere kaldılar. 

Ayni kulüplerin birinci talmnla
n arasındaki müsabaka çok a-üzeJ 
oldu. Birinci denenin ilk kısmında 
lmalit çok hikim bir oyun oynaya
rak bir de sayı çıkardı. Fakat Çan
kayalılar da buna mukabele edince 
vaziyette bir müddet bir tevazün gö
ründü. ikinci devrede İmalAt yeni
den hakimiyeti ele alarak mütemadi 
bücumlarla Çankaya kalesini tazyik 
ettise de sayı kaydına muvaffak ola
madı ve maç bu suretle 1 - 1 bera 
berlikle bitti. 

Birinci devre neticesinde takımla 
nn vaziyetleri ıudur: 

Mt,Jıaf!z Gücü JO puan 
Gençler Birliği 10 puan 
Çan lıayA 8 puan 
J rr.alatı Harbiye 7 pu11.n 
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Gazi Hz. 
andırma da 

. lstanbulun dilekleri • . •.. . .. . ... 

(BOfl 1 inci •ahifede) 
halkla dolu ••• 

latikbal merasiminde bu· 
lunmak üzere Balıkesir<feo va· 
li, belediye ve fırka reiılerile, 
Aksaray meb'usu Süreyya. Bi· 
Iecik meb'usu Hayrettin, Ça· 
nakkale meb'uau Osman Niya· 
zi, Balıkesir meb'uılan, Ziraat 
ye iş Bankaaı müdürleri bir 
heyet halinde tefırimize geldi· 
ler •• 

Karşılayıcdan h8mil olan 
bir vapur Gazi Hazretlerini bir 
kaç ıaat açıktan karşılamak ü· 
:ı:ere hareket etmiştir •• 

Bütün Bandırma bir bay
ram sevinci içindedir •• 

BURSA, 20 (Milliyet) -
Sabah banyoaunu Karam.usta· 
fa kaplıcasında alan Gazi Haz 
retleri köşklerinde bir müddet 
istirahat buyurduktan ıonra, 
Gemliğe harc4.:et etmitlerdir. 
Gazi'nin şehrimi:ı:i terkedec:ek· 
lerini duyan halk caddeleri 
doldurmuş. ''Yqa Gazi!" ava· 
zelerile hararetli tezahürath. 
bulunmuşlardır. 

Buraa meb'uılan Gaziyi köşk 
!erinden teşyi etmit, vali Fa· 
tin ve belediye reisi Muhiddin 
Beyler müşarünileyh Hazretle 
rine Gemliğe kadar refakat et· 
mişlerdir. 

Senelerden beri büyük hu· 
ret ve i•tiyakla bekledikleri 
Büyük Gazilerini bağırlarına ba 
aan Geml"klilet" müşariini· 

leyh Hazretlerini hararetli ve 
coşkun tezahüratla şehir hari· 
cinde kar,ılamışlarchr. 

Reiaicümhur Hazretleri, re
fakatlerinde, Ali Hikmet Pa· 
§a ile mutat zevat olduğu hal· 
de, Gülcemal vapurile Bandır 
maya hareket etmişlerdir. O· 
radan Balıkesiri teşrif edece'k
ler~r. 

/pekiş fabrikasında 
BURSA, 19 (Milliyet) 

Gazi Hazretlerinin köşklerinin 

yakınındaki Y enikaplrca oteli· 
ni gezdikten sonra lpeıki, fab
rikaamı gezdiklerini bildirmi•· 

tim. Gazi Hazretleri imalahn 
bütün aafahatıru ayn, ayn ta· 
kip etmek istemişlerdir, 

Mulinaj. dokuma, hazırlr 
ma, pişirme, şarj, kimyahane, 
boyahane, apre dairelerini bü 

(Baıı Bırinci şahilede) le İtinin takviyeaı. 
günlerinizde aranızda bulunmadı 1 - Maarif: Balurkôyde, Bey· 
ğıına üzülüyorum. Fakat bu sene lerbeyindc, Kasımpaıada, Beykoz 
hemen bütün başka vilayetlerimiz da veya Anadolu hisarında, Çapa 
de olduğu gibi Ankara vilayeti fır da, Kartalda, Erenköyünde, Sarı· ı 
ka kongresinde de gördüğüm aa· yerde birer orta mektep , Uıkü· 
mi.mi çalııma bendo derin tesirler darda bir li.e açılması. 
yapmıştır. Bu teair altında Anka· ~ Müteferrik işler: Hazine- \ 
radaki kongre arkadaılanmın ye• ye ve eıhasa ait Ada çamlannm 
mek sofralarında söylediğim söz· belediyey<> devri • Beykozda sey· 
!eri ihtiv!' .eden bro~ürü l~ı:mbul yar poatahane tesisi • Fındıklıda 1 

kongremızın muhterem. reı.~ı vaı!- bir po!ta merkezi açılması - Ali 1 
tasile lstanbul kongreaı mwnesaıl Paşa camiinin tamiri • hak aabip· 
arkadaılara gönderiyor.JJ?· Bu; !erine tekaüt ve eytam maaşının 
nu .okuyacak arkadaılar beni .~endi· I süra'tle tahaiai • Kartalda bakimi 
lerı arasında kabul edebılır!er. münferit uınhi tatbikı • Ağvede 
~e~diler~ne muhabbet ve__t~kdırlı; aulh mabkemeai teıkili • Hayvan 1 
r1D11 teblığ ederek broıuru tevzı sayım vergisinin tenzili ve bir çift 
etmenizi rica ve candan aaygıJarı- hayvandan vergi alınmaması. ı 
mı an:edcrim." . . Vilayet kongreaini alakadar e· 

M ktup okunup bıttıkten •onra den iıler de ıu suretle tesbit edil· 
Kara Osman zade Suat Bey. _Re· mitşir: 
cep deye tqekkür edilmeaını ve 1 - Ziraat· Litros köyü için da 
Ankara kon_Breaindeki nutkunun mızlık boğa : Beykoz için bir fi
okunma11nı teklif clmİJ, nutuk •· danlık teai•i 
zalara tevzi edilmi1 ve okunmuı· 2 - Sıhh~t: Küçükçekmecede, 
tur, nutkun okunmasından aonra boyalı nahiyesinde Eminönünde 

· 'd h · • k gre ' ' yenı ı are eyetı. umumı on Sarıyerde birer dispanser u.çılmn .. 
· · - ·ı · ih b lmıt ıçın mumessı ınt a ı yapı • 11 • Çatalca için dört geyyar dok-
idare h-;yeti as!i az'.')ıklannj.C_;~ tor istihdamı. Laleli yangın yerin 
det Kenm, SalAh Cımcoz, A ı ı· deki bodrumların kapatılınaaı • 

N ' S "h, H" ' F ki za, ~p, amı ~t, aı;u • Unkaparunda hanlarda oturan 
İbrahim Kemal, Galıp Bahtıyar çingenelerin baıka yerlerde iaka· 
bey!er, yedek :-:ıalıklarma da Man nı • Kadıköyünün bazı yerlerinde 
yası zade Fendun, Kara Mustafa eczahaneler açılması • Şileye bir 
zade Ahmet, O~nlı ~ankaun• seyyar doktor gönderilmesi ve bu 
dan Aı°!'• Nemir zade Mı!hat, ec· doktorun ayda bir gece her köy. 
zacı Celal, Hasan, Hamdı. Muata de kalması • Yalovada bir tedavi 
fa Hayrull~ Beyler ıeçilmi ler· evi açılması • 
dir. ':J~~mı ko~gre için de aoli mü 3 _ Maarif: Avcılar, iki telli, 
mesaıilıı:e Nal:ıye. Hanımla Cev- çift burgaz, Vidoı köylerile Kurtu 
det Kerım, Haı.,dı, Su~! Kar_a .'!• tuşta, Tak.simde, Hocapa~da, Sah 
m~n beyler, yed.ek mumes.aıllıge rayiceditte birer ilk mektep, Fatih 
Alı Rıza, Dr. Hıkmet, Avnı,. ba.s- te bir nihari lise açılması • bazı 
macı zade izzet beyler ıeçilmıt- mekteplerin tevııü • mekteplere iyi 
ferdir. intihabı müteakıp Cevdet .•u verilmesi 
K~rim Bey. söz ala~ak ünüye 8.~I 4 _ Nafia işleri: Mülhaknta, 
mış,. heyet~ umuınıy?Y? t.eıekkur köylere ve şehir dahilıne yollar 
etml§1 ezcumle demıtl;i': kı: yapılma11 • koprüler İ.rl§aaı • au • 
. ~-.- Bu.n~a? !'vvelkı adaro heyı; nakliye. qık iflerinin halli • sebze 

tiruzm rcıslığını yapınıf ve yenı balL 
i~are heyetiniz ar~ına. ıeçilmi§ 5 _ Müteferrik işler: 
bır arkadaş~ız llfatı_I~ !ükranlan İhtiyaçtan tetkik encümeninin 
mı ar!'~tmegı bor~ bılınm. Geçen raporu okunduktan ve aIJu,landık 
senek~ ı~are heyet.mden ~lup ta ~u tan sonra vali Muhittin Bey kürsü 
aene ıntıhap edılın.e~ıt olan uç ye gelmif vilayet idare heyetinin 
a.rkadaı~ız Halkevı ıdare heye- raporundaki takdirlr.Ar sözlere te 
tinde vazıfe alınış bul~n"':a~tadır- şekkür ettikten sonra muhtelif 
lar. Bu suretle kendılennın kıy· dilekler hakkında hülaıaten ıu fO 
metli yardıınlanndan ve çalıtma· kilde izahat vermiştir: 
larmdan awlmı, olmuyoruz de- : _ Sıtma mücadele•i yapılmak 
nrektir. ~.'!ht~rem heye!ini:ı:i? de· tadır. Belediye bu mücadeleye bu 
ruble ettı!11?'ız ~ğır v.azıfeyı ı~a sı seneden itibaren geniı mikyasta 
rasmd~ ~·~.ı ~a~a ı~az ve. ırşat müzaheret edecektir. Her beledi
edc:c~fını. on~~~ekı meaaı sene ye mevkiinin bir hekim~ vardırHer 
l~nrun ·~~ .~k'!nu bu ı!""'tle ha· kesin ayağına dispanser götürmek 
fıfletecegını unut edenm. latan• mümkün değildir. Sehir dahilinde 
bu1un muht • hal~m t'!?_~la- yeniden dispanser ~açmak imkan· 
tımı~~ karyı .. daıma gosterdıg~ ~e- aıxdır. Bazı köylerde seyyar dok
.. eccuh ve ..ıtunat, çalıtırken hızım torluk ibdaa edi•ecektiır. Köylere 
en bü~k ~uvvetimiz _?lacaktrr. damızlık boia tevzi edilnıekteclir. 
ı:eveccuhlcrınızo tetekkurler ede· Şimdıye kadar boz ırktan 160 • 
rım.., l 70 boğa dağıtılnutşır, bu ıene bu 

Cevdet Kerim Beyin teıekkürü· mikdar 250 ye çıkanlacaktır. Bir 
nü müteakıp ihtiyaçtan tetkik en• fidancılık enstitüsü letkil edilmit· 
cürnenin raporu okunacağı tebliğ tir. Burası tevsi edilmektedir. Ya· 
odilmi,, fakat bu esnada belediye zın köy muallimlerini buraya ee· 
istatistik müdürü Tarik Bey ıöz a- tirecek, yatıracak. yedirecek, içi· 
!arak demiştir ki: rccck ve meyvecilik usullerini Öğ· 

reteceğiz. Sonra bu usulü köy ço-- 70 aahife tutan encümen ra· 
porunun aynen okunnıaaına lüzum 
yoktur. Bu raporu idare heyetine 
havale etmek, ancak encümenin 
kabul etmiyerek tayyettikleri hak 
kında izahat verilmek kafi olur 
kanaatindeyim. Teklif mahiyetin• 
deki bu mütalea kabul edilmemİf, 
rapor olrunmu~lur. 70 büyük sahi 
fe tutan bu raporda bütün ihtiyaç 
Iar hülasa ve tasnif edilmit, fırka 
umumi koneresine arzedilecek İt· 
lerle vilayet kongresini alakadar 
eden işler aynlmıtlır. 

Fırka umumi kongresine arze. 
dilmesi takarrür eden işlerin hüla 

yük bir alaka ile tetkik eder 
ken lpekiş'in başınd'a ecnebi 
mütehassıslar olup olmadığmı 
sordular, muhtelif kısımlann 
başmda Avrupada yüksek ve 
ihtisas tahsillerini yapmıt dört 

gencin bulunduğunu ve buır 

!arın bidayette kullanılan ecne 
bi mütehassrslannı istihlaf et

tikleri kendilerine arzedilince: 
memnuniyetlerini izhar buyur
dular. Bilhassa kimyevi sana· 

yiin en mühim kısımlarından 
birini teşkil eden Şarj dairesi 
tetkik edilirken, ziyade mah· 

aaaı fudur: 
dut yerlerde yapılabilmekte o· t _Arazi: Ara~İnin köylünün 

cuklanna teımil edeceğiz. Köyle
re fidan dağıtacağız. Beş on sene 
aonra meyvecilik htanbulun başlı 
ca maifet meselesi olacaktır. Vili. 
yetin tefçiri için de Kağıthane ci 
varında 60 dönümlük bir fidanlık 
tesis edilmi tir. Bütün vilayet baş
tan başa teşçir edilecektir. Yol ve 
köprü dilekleri kabil olduğu ka· 
dar sür'atle ve mümkün olduğu 
ka.iar vüs'atle daha ziyade geniı 
letilerek nazarı dikkate alınacak
tır .. Su ve ışık için her köyün ken 
diainin de para aarfeftmeai lizım
dır. Biz köyün aarfettiği paranın 
bir mislini vilayet bütçesinden ve· 
receğiz. Abide mahiyetinde olan 
medreselerin muhafaza ve iman i
çin çalı,ılmaktadır. Şimdiye ka· 
dar bunlardan 10 • 15 tanesi kur 
tarılmıı, kütüphane, bakıınevi, fi· 
liın deposu, müze ve saire gibi ay 
ni zamanda imannı da mucip o
lan hayırlı itlere tahsia edilmi,tir. 
Sebze hali için azami gayret aar• 

1 
file çalışılmaktad1r. Mektep ihti· \ 
yacının önüne geçilmif gibidir. Ma 
alesef köylere arhk mektep yapa 
mayacağız. Her köy kendi mekte
bini kendi yapacaktır. Biz yalnız 
inşaata yardım edeceğiz. Ada çam 
lan tamamen kurtanlmıı. haala
lık kalmamıtbr .• Su meselesi bü
yük bir it olarak ele alınmıştır. 
Terkoı için belediyenin elinde .. r 
fedilecek 900 bin lira hazırdır. 
iki senede su i'ini kat'i surette hal · 
!etmiş olacağız. Eyüp tramvayı· 1 
nın yapılması Gazi bulvanrun açıl 
masma bailıdır. 

lan bu müşkül ameliyenin ihtiyacına ıröre tevzi ve taksimi • 
lpekiş ve Türk işçileri ve mü· be,lelini uzun &enelerle ve taksit
tehassıaları tarafından başa· !erle ödemek sure.~ile.. devlete ait 
nlması Büyük Reisi cidden bazı çiftliklerin koylu.lere .•atıl~a 

b rakt 81 • bazı köylere arazı •erılmeaı. 
memnun ı ı. B • b 

• .. .. • 2 - Ziraat : ag ÇU uğu, to-
lpekiş mudunyet odasında ı hum, meyve fidanı tevzü. bedeli 

asılı olan bir fotoğrafı C azi uzun vade il., alınmak üzere pul· 
büyük bir alaka ile bir kaç da· luk ve tırmık dağıtılmaıı. 
kika tetkik buyurdular. Bu f&" 3 - Orman: .Baltalık verilme-

• f· a· B" ··k Ş f •i - Kömür iınalatından onnan ve 
togra • ızza,t uyu e tara· Evkaf resimleri alınmaması • Bul 
fından }pekit İo temel atma me gar kömürlerin.in men'i ithali. 
rasimini canlandıran ve hatrr- 4 - Ziraat Bankası: Köylüle. 
latan bir tablo idi rin borçlannrn tecili • bankanın 

' yeniden ikra:ıalta bulunması • ba 
Cümhuriyetin kurduğu re- zı yerlerde yeni banka şubeleri a· 

jimde: Temelatma merasimi· çılması. 
oi, faaliyete koyulma, çalı§ma 5 - Balıkçılık: Balıklann sevki 
merasimi çok yakından takip için vapurlarda ve şimendiferler. 
ed de tesisat yapılmaaı • nıabreç le· er. . 

mini .. askeri mU.es8e&atta ve mek-
Bu müsbet ve realist çalıt· 

ma tarzıdır ki memlekette se

neler geçtikçe ümran ve te
rakki eserlerini kolaylıkla ta· 
hakkuk ettirebilecektir. 

teplerde balık istihlakinin temini· 
ucuz tuz verilmesi - balıkhane mü 
zayedelerinin salim bir şekle ifra 
ğı. 

6 - Sıhhat: Sıtma ile mücade--·--.. ----···········--·-
Gt'mllktekl istikbal ya çıkmaları muhtemeldir. 

GEMLiK, 20 (A.A.) - Reisi· Konyada intizar 
cümhur Hazretleri bugün aaat on KONYA, 20 (Milliyet) 
üç buçukta tehrimize gelmif ve 
i•kele meydanında toplanan bal· Sevgili ve muht•rem müncimi· 
kın allu~ları ve • Y aıa Ulu Gazi • zİn tehrimizi teşrifleri haberi 
ıeslerile selamlanmıştır. Belediye her tarafta büyük ıevinç uyan 
ve Halk fırkası reis ve azalan Ga- dırmıştır istikbal bazırlıklan· 
zi Hazretlerini tehre 20 kilome~ nı ki.mil~ ikmal etmit olan 
mesafeden kartılamışlardır. Rem K 1 G · · k k 
cümbur Hazretleri i.kelede kendi ' onya U u azısıne avuşma 
sini istikbal eden zevat, Bursa va· ve tazimatını arz için her va
füi Fatin Beyle vedalaştıktan •on· kit İntizar etmektedir. Her 
ra Maltepe vapuru ile Gülcemal gün Halk fırkasmda içtimalar 
vapuruna geçtiler .. K~lordu ku- yapmakta olan esnaf cemiyet· 
mandanlarmdan Alı Hıkmet Pasa 1 • · "d • 
refakatlerinde bulunmaktadır. Ga ~n he:ıı:e~ı .ı ~relerı memlek7 
zi Hazretlerinin geceyi vapurda 1 tın hakık~ ıhtıyaçlarmı teıbıt 

Muhittin Beyin fU ya:rdıfımız hü 
!Asadan çok daha farklı ve uzun 
olan, bir ıaatten fazla devam e
den izahatı ıiddetle alkışlanmıt. 
kongre reisi Nakiye Hanım tara• 
fından kongre namına kendilerine 
teşekkür edilmiştir. Bundan sonra 
yedi imzalı bir takrir verilerek be 
lediye yol itlerinin de vilayet yol 
İşleri cibi 3 senelik bir programa 
raptı teklif edilmif, takrir idare be 
yetine havale olunmuıtur. Bun· 
dan sonra daha bazı takrirler .,.,.. 
rilmiı ve bu son celsenin zab1t hü· 
!asası okunarak aynen kabul edil
mittir. Bundan sonra Nakiye Ha· 
nım yeni heyeti idareye muvaffa
kıvetler t~menni ederek ve önü
müzdt.ki kongrenin daha büyük 
muvaffakıyetlerle açılmasını dile
yerek, eıki daire heyetine de mu
vaffakıyetli ve şayanı takdir me
sai&i dolayısile kongre namına te
şekkür ederek kongrenin bittiğini 
s<1ylemi~ ve ictimfta nihayet veni-

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

Merkezi: ANKARA - Şubesi lSKENDERIYE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarahnclan teşis edilmi~tir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET lŞLERl YAPMAKTADIR.· 

ISKENDERIYE de sahlmak üzere emaneten mal gönderenle,., 

hesabımıza, TORKIYE İŞ BANKASI tubelcrinden 

avaDtl alabilirler. 

En iyi fiyatla, en u maırnf ve komisyonla emin bir ımette 

iı gömıek istiyenlerin MISIR iŞ LlMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icahıclır. 

Telgraf adreıi: MISIRİŞ-İıkenderiye 

4 

Köprü inşaab münakasası 

Nafıa Vekaletinden: 
Gazi Antep vilayetinde Besni - Adıyaman yolun'll~ 

22 inci kilometresinde inta edilecek "3x31.00" metre 11· 

çıklığmdı. betonarme "Göksu" köprüsünün inşaatı kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmutlur. 

Köprünün keıif bedeli (63000) liradır 
Münakasa l Şubat 933 tarihine müsadif çarşamba güııO 

saat 14 te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya girecelı 
!erin ehliyeti fenniye vesikalarım sekiz gün evvel Yollar V· 
mum Müdürlüğüne ve teklif mektuplanm münakasa günü saııl 
14 e kadar Nafia Vekaleti müstetarlığına vermeleri li.zıındır· 

Talipler münakasa evrakım görmek üzere Nafia Vekalet 

Yollar Umum Müdürlüğüne, lıtaınbul, İzmir ve Gazi Antef 

hafmühendialiklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakını "5" lira mukabilinde Nafia Vekaleti V 
vazım Müdürlüğünden ve mezkiir vilayetler başmühendiali · 
den satın alabilirler. 1 (17) 
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Darülfünun Mübayaat 
Komisvonundan 

Tıp Fakültesinin 1932 seneyi maliyesine ait ikinci alh ayl' 
yaş sebze ya! ve kuru meyva olbaptaki tartnameai mucibince lı'1 
kene a) • - Yaz ilini tir. Dal.& laz! lu~.·~·~ 
mak istiyen taliplerin her gün öğleden sonra mülga ıye bift 

aında komisyon kitabetine müracaatlan ve ihale için de tayin 1 

dilen ikinci kanunun 25 inci çaJlamba günıi aaat 14 te te1Jlioa1 

larile birlikte komisyonumuza müracaatları ilin olunur. (7021) 
1 

Adana Belediye riyasetinden: 
Adana Belediyesinin küşat edeceti kimyahane için l&zurı lf 

lan alit ve malzemenin mübayaası kapalı zarf uıulile münakat1 

ya konmuttur. ihale şubatın dördüncü-çarıamba günü aaat oııd' 
icra edileceğinden taliplerin teminatlarile birlikte tekliflerini t•· 
rihi mezkiird'a ve gösterilen saatte Belediye encümenine vennelf 

ri ilan olunur. (2401 

596 

EMLAK SAHİPLERİNİN 
Nazarı Dikkatine 

Emlikinlzin idarealni sağlam ve enmi }" d 
eller• tevdi edinlııı. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

''JeransTürkLimitet 
Şirketi,, -

Bu enafı halı bilytık bir müessese olap ,ok eıyguıı 
9eraitle 111fllklerin idareli, ahm aabm, icar ye laticar, 
ikraz ve lıtikraz Ye kira tb:erine avanı itleriyle iftgal 

Telefon 43358 

lat. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. iliiııl~rı 

Levazım Etya techizat am· 
ban için 20,()()() adet çember 
tokası pazarlıkla satın alına· 
caktır. Parazlrğı 23-1-933 pa· 
zarteai günü saat 14.30 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. lateklilerin izahat 
almak için sabah aaat 9 dan o· 
na kadar her gün ve pazarlığa 
giri,eceklerin belli vakitte ko
misyonda hazır bulunmalan. 

(448) (275) ..... 
Merkez kumandanlıjma mer 

but müesseaat ihtiy11eı ~i' 
17200 kilo benzin 321,5 kilo~ 
kum 159 kilo gres yaiı 165. 
lo gaz yağı kapalı zarf usulıl~ 
satrn alınacaktır. Münakasa 

24-1-933 aalı günü aaat 15 ~ 
Tophanede Merkez kumıuıd• 
lığı aatmalma komisyonun~ 
icra kılınacaktır. lıtekl~efl 
şartnamesini ıörmek için •' 
bah saat 9 dan ona kdr her ıı~, 
ve münakaaaına girişecekler! 
belli vaktinde komisyonda hô' 
zır bulunmaları. (405) (701 
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asar uf, Dirli • 

Ve 
Kaynağ dır. 

' Bir 
Kumbara 

Her gün 
Biraz Para 

lınız. Biriktiriniz! 

ULE GAZHANESİ -cıı 

:/ Atideki maddeleri 
istibsa\ eder v• 

ıatar. 

. " , ,,. ,, •... ' 
, .J . 

-""'J -

3 üncü kolordu 
il Anlan 

lll K. O, kıtaat ve müeaaesa 
tı ihtiyacı için kapalı zarfla mü 
nakasaya koouı 280 ton arpa 
nm ihaleai 31/1/933 ıalı günü 
ıaat lo.30 , ia teb8· edilmittir. 
Taliplerin tartnameaini gar 
mek üzere her gün ve miinaka 
aaya ittirak için o gün ve vak 
tiDclen enel kıomiıyona müra 
caatlan. (6) (92) 1 

328 
• • • 1 

lll. K. O. kıtaat ye müe1ae 
sah ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakataya konulan 280 Ton 

z .FT - Taktir ediJmiş kauan (yol için) • Asit yulafın ihalesi 31/1/933 salı 
fenik - Benzol (Ham ve musaffa) • Saqazel günü •a•t 11 •tehir edilmittir. 

(Karbolineum evaafuu haizdir.) Taliplerin ıartnameıinl gör 
melı: üzere her gün Ye pazarlı 

TOPTAN ve PERAKENDE l{a ittirak lçla o ,Un ve Yaktin 
den 8"'411 komiıy..- müracaat 

~::>arişler için Y edikule ga2hanealle ! lan. (7) (93) 

l.._yoğlu'nda Metro Hanında Birinci • • • 329 

~. katta dairesine nıiiracaat edibneliclir. t8ncl Fob ıatmalma komi• 
,.onundan: 

Manisada bulunan lataat ih 

--------------------46_6~ tiJ'ac:ı için 3 taksitte alınmak 
9artile ve kapalı zarf uıulile 1 
103,000 kilo un •atın alınacak Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
62 kalem eczayı tıbbiye: Puarhgı 23 Klnuııutani 933 pa.. 

>.artesi günu saat 14 te. 
Deniz kuvvetıleri ihtiyacı için 7 l(Mıunuaanİ 933 tarihinde 

:tı.üna:kaaası ıcra edileceği ilan olunan eczayi tıbbiyeı 
Yevmü mezkürda talip zuhur etmemesinden dolayı pazarldda 
mübayaa edileceğinden takuıız olarak itaya talip olanların temi 
'lali muvakkate makb-..zlarile birlikte hizulD.da ınuharrer gün 
•e ıaatte Kasımpasad .. Deniz Leva-um aat.ınalm• lı:omiıyonuna 
ınüracaatlan. (253) 

. 625 

tır. ihalesi 5/Z/933 pazar gü 
nü saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün saat 14 
ten 16 ya kadar Maniıadaki aa 
tmalma lııomiıyoouna mü 
atlan. (3002) (UZ) 

335 
••• 

15. F. SA. AL. KO. dan: 

Gedikpaşa'da: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Samaunda bulunan lataat 
ihtiyacı için kapalı zarfla ıatm 
alınacak olan 250 ton buitda
ym beher kiloıuna verilen 6 ku 
rllf 15 ıantim pahalı görüldü
ğUııdeıı bir ay müddetle pazar 

• lıkla ıatm alınmağa karar ve
rilmiıtir. Taliplerin tartnam&
ıini görmek üzere lıer gün Sam 
aundaki aatııı alma komisyonu 
na miiracaatlan. (3009) (261) 

Kumaft verihnek suretile l~ adet efrat ••er yeleği 
ıınaliyesinin kapalı zarfla munakaaası 2-2-933 perfanbe 
lt\inü aaat 15 te yapılacaktır. Taliplerin teraiti anlamak ve 
tıiUnuneyi gömıd< üzere her gün ve münakasaya ırirmek içiın de 
teklifnamelerile mezkUr guniı.n muayyen ıaatio.de lmımayonu 
liıltu;a gelmeleri ( 109) 

133 
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HERKES 

SARIZEYBEK 
OPERETiNi GÖRMELi 

521" 

Beyoj"lu'ada 

B 
Eski mağazaların en asrisl ve bittin 
· Tü.rkiye'nin en mükemmel çeıltll 

MAGAZA LARIDIR 
15 Kanunusani ili 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
Mtlnaaebetlle 

B0Y0KSATIŞ 
Btlttln dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
EMSALSlz FIATLAR 

BAK ER 
Yalnız ivi imal ve halihazırda 

Her yerden ucuz satan 

Mağazalardır 
Bu fırsattan istifade ediniz. 

POTO llTllW 

ik •• z 

SEYRISEFAIN 

Karabip hatbnın 21-1-
933 cumartesi poıtuı yal
nız bir sefer için bir p 
teahhurla 22-1-933 paıı:ar 
gllnll alqamı kalkacak ye 
mutat prorraaıı tatbik ede
cektir. 

RASPACILIK 
fdare banızlarına girecek 

tüccar vapurların raapacı
lığı 31-5-933 tarihine ka
dar mllnakaaaya çıkanJ
mqtır. ihale 2-2-933 saat 
15 te depozito 300 lira. 

109 

MUSTAFA CEMAL 
Vapurları 

lzmir Sür'at Posta•• 

BURSA 
Y&puru 22 p 
klııunusani aza 

Karak&y nhbmmdan a 
16

-c1a IZMİR' dogru 
hareketle Pazartesi fımır 
muvasalat ve Salı 
lzmirden hareketle Çar 
ıamba glhıD fıtaabula avd 
edecektir. 
Galata KOçlik Rıbtım H 

No. 4-S Telefo, 4-0913 

LAN 
idare Merkezi Beyoğlunda Tünel Meydanıııd 

Metro Hanında bulunan Istanbul ve Kadık 
Gaz şirketi, Gazhaneleri için mümkOnse labar 
tuarda çabşa~ak mümarese k:espetmiş diplom 
bir kimyager talep ediyor. 

Namzedin mutlaka Tork tebaası olması. hı 
meti askeriyesini ifa etmiş bulunması ve en ye 
fotoğrafisini raptedeceği istidanamesile berab 
diplomalannı ve icap eden sair vesikalannı 'br 
etmesi lazımdır. 

Dr. IBRAHlM OSMAN 
o • ., 

' EŞ '!iKiYE SAGLIK 
:j ffipntap • ç.... .akak No. S8 (15 lnd mektep 1anında) 

H• türlü tedavi •• iıtirııhat • YU1tıdarma malik "" ani ko..EorlRr ıl 
.. __ tesisatı ı...vi, nı<mlelı:etin "" wcuz bıutaneoidir --·· 

latan bul 

Ameli Hayat Ticaret Lisesı 
Müdürlöğiiııden: 

• Şabatm bidayetinde açıhıcak olan ikinci 

)stenografi r•e Daktil 
Kurııl~rı umuma mabsuı ve meccanidir Arzu .. denle 

mekteo idarııs'.ne mü.-acutları •' - f .: .. ( .. 
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iŞ BANKASI KUMBARALARI 
Bayram geliyor 

. Çocuklarınıza iyi bir 
istikbal yapmak için 

güzel bir. vesile ••• 

1 • 

'Bir iŞ K mbar sı 
edive ediniz 
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EN MÜKEMMEL RADYO CiHAZI 
Bütün Avrupa istasyonbrı, bir itina ve me,·suklyeti 

mutlaka ile hazırdırlar. 

RADYO MERAKLILARI YALt.IZı 
Süperin-lü. h"• - Mikrometrik'Ji 

PHILIPS 630 A 
cihaz ar m ararlar. 

• • .. ... - • • : • • \", ~ ', • .-;> • ..~... • .! 

Anneler Artık 
-ı '• 

i •• Çocuklarınızı 
·:~ daha ucuz ve 
~t daha güzel 

giydireceksiniz! 
_· İPEKİŞ 

c r Çocuk elbisele
.ı ri de yapmıya 
\1 başladı. ~~ 

~ Şımdiye Kadar Muhterem Mü§terilerine 

/ Kuıu.rauı; ~:7 b 'çin ve ltins~~ bir di'ıiJ lls en milntebilp kumaılardan 
kenJı fabr 'darınıla lm:ll ettıg beı n~vi elbheler t:.k::lime muvaffak olan 

Galata'da - Karaköy'de 

EKSELSYOR 
· Büyük Elbise Fabrikası 

18 J•a u<ısani ila 18 ıubat 933 dev.sm edecek 

BÜ ÜK SATIŞ 
İçin fiatlarında yeni ve aıübim 

TENZİLAT 
fcrasına karar vermittir. 

Beyefendiler İçin: PALTOLAR, müflonlu veya müfloıısuz 

empermeabUil; PARDE~ÜLER; KOSTÜMLER; MUŞAM
BALAR; l:ıgil z biçimi TRENÇKOTLAR vesa·re ... 

Hanırn:efend'fer için: Kürklü "eya kcrkıü:ı: MANTOLAR, 

İpekli MUŞAJIBAl AR, TRENÇKOTLAR vesaire ... 

Çocuklar için: PALTOLAR, P ARDESÜLER, MUŞAM
BALAR, KOSTÜA- LER, TRENÇKOTLAR vesaire ... 

Bir ziyaret isbatı nıüddeaya kafidir. 

T~yyare Cemiyeti jFaydalıbir ilin 
Mübayaat Komi yonundan: Bayram 
15 mi:yon fiş tabettiri 'ece~ioden tab'a talip olaC<1klarıo mlinaaebetile 

1 23-1-933 pazartesi günü ırat 15 te mübayaat komiı~onuoa 8taksitte 
milrııcaatları. 281,, •• 

KURK 

Düsünmeyi iz! MantoJar 
eskisi gibi 
mağa:ı:amı zda 
aatı'maktadır 

j. Beyk< 
lıtanbuJ, 

• Kürkçü Haıı 
Tel, 2 1685 
Aokıra'daki 
şubemi:ı:dı Hatlarda hllyllk 

tenzilat 

,MUHASiP 
Aranıyor 

ıucuz GÜZEL 
1 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Y erı· Mallar 
Pazarından alınız 

Kravat, g&mlek, mendil, cüzdan, hazır elbiae, 
ka~ın ç~ntaaı, kadın ve erkek çorapları, 
eldiven, plpka, kundura, ıtriyat ili... ili ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif fstanbul: Bahçekapı Sailam 
Beyoğlu: İstiklal caddesi --•-... 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anon 
9 m 

Şirke inden: 

A~pullu şeker fabrikasıııın 

İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere satılır . 

T z kilo u 
36,1s kuruş 

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

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul. 
~ 

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

ker - Telef on: 
24470-79 
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t' Çocuk elbise ve 
t ~mantoları, iç ça. 

1 maşırları, şapka. 
·~, ,ları, çocuk eşarp. 
· · ları ve saire ••• 

Anadoluda bir maden 
firketinin ltletme idaruin· 
de hesap Ye nakit itlerini 
idare etmek tlıre mukte
dir bir muhuebeciyı ihti· 
yaç vardır. Almanca ye 
Fransızca liaaıılanndao bi
rine yaluf .,.9 hesap iflerio
de mllmareaeıd meabuk ta· 
!iplerin çalııbklan mllease
ııelerden aldıklan vesika ıu· 

retleri ile beraber tercü
mei hallerini, bir fotoğraf 
ve teklif mektubile birlik
te ( M. N. ) rumuzile Ga
lata 1391 numerolu posta 
kutuıu ~dreıdoe gönderil-

1!111-'-- Dr. ARA NlSANYAN ___ ._ 
ilııııı------- Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep sokak 35 No. lı muaye 

mesi . 
• 

~ 
4 

İFiatlar evinizde yapacağın-ız"1Mı.•.B ~ ~a ucuzdur! 547 

••••••••••••·----·-•-•• --•••r 
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nehıınesiı:ıde hastalanm sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi 
eder. Tdefon 40843 -1111111--ımıiıılll 
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