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lngiliz Hariciye Nii.zm ~i~ 
John Simon, it batına geçtığı 
günden beri çok defa ~e1:a"ar e: 
dilmit bir sözdür: Harıcıy~. Na 
zırının en büyük zaafı, luzu· 
mundan fazla kuvvetli bir hu· 
lrukçu olmasındadır. Herkes 
biliyor ki Sir John Simon, ya· 
kın zamanlara kadar avukat 
idi. Mahkeme salonundan Hı;ı-· 
riciye Nezaretine geçen ~ı~ 
John Simon için beynelmı e 
ihtilafları da hukukçu ınantt.ı 
ile muhakeme etmek, uzun ti ır 
meslek hayatının husule ge r· 
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. b' . . th B nun bazan 
d_iğı ı~ ıtıya ldr •• u "nk&r edi-
bır mezıvvet o ugu 1 d" 
)eme-z. Fakat siyasi. ikl•~ ıdve 
. . • her Ş?Un e
ıctımaı manzarası d k. ·ı 
ği,en bir dünya için. ~ 1 almı • 
Jetlerin münasebetlerını Y. nız 
hukukcu mantıkı i~e !anzım et 

k .. kü"n deYıldır. Ve bu me mum . I .1. H . 
1 dadır ki nın ız an-zaman ar 'fr•• b 

ciye Nazırının zayı ıgı te a-
rüz eder. . • 

Almanya sılahlamnak huAU· 
sundaki rnüsavat iddiasını ile
ri sürdiiYil zaman, lngiliz Ha
ricive Nazırı, bu iddianın hu
kuk noktai nazarından ne ka
dar cürük olduP,u hakkında bir 
uıuh•ıra VRzını•b ki bu muhtı
ra okunduktan sonra ak"n su
ları'IJ durmaAı lazımdı. Fakat 
muhtıradRki kuvvetli hnl'mkçu 
mantıkı Almanyayı silah mü
savAh istemPkten vazı:ıeçirme
di. Nihıwet s;r .Jnhn Simon da 
dahil oldu«u halde bütün dev
·ıet ricali Almanyanm müıava
tını tanı.lıla.r. 

fr'\n J.iikiimeti tara.fmdan 
lnıdliz • lrım petrol •irketi im
tiyll7ım" ilgası üzerine lnail
tere ilo fr,.n ,.r,.sında lRhRddüı 
eden Hıt;IA.f. fn.,.m-.. hüktimeti
nin ıikff.vpt;tP Milletler Ce~i
VPtlne int;l.:al etmi,ti. lnınhz 
i-J,.rkiv.- NezRr .. ti bu meAPle 
haJ,kmdal.:i noktRİ nazar.nı hir 
rrmhhra ilP tP~rih etmektedir. 
Ancak hnı.nk tarafı kuvvetli 
olan bu rnuhtırııvı okuduktan 
sonra rta lranın hak•ız olduğu
nu kııhııl etmek mü~küldür. 

lnııili71Pr de Hariciye Nazrr
lannın hukuk tarafı kuvvetli 
olan muhtıralarına railmen, İ
ran hükumetinin hakkmı tanı
mı• olmalıdrrlar ki, . lran ile 
meseleyi uzla,ma yolıyle hal
letm"ıle çah,mıslardır. Millet
ler C.emiveti tarafından İngiliz 
ve lran murahhaılarmın nok
tai na"arlarını dinleyip le bir 
rapor hazırlamaya memur edi
len Dr. Bene•, bu lngiliz - lran 
davası hakkın.ta.ki raporunu 
hazırlamıdır. Her ik~. tarafça 
kabul edilen karara gore: 

1 _ Gerek lnı:ıiltere ve ge
rek Iran Milletler Cemiye~i 
nezdindeki davalannı meclı
ıin M"vıs 1933 içtimama ka
dar tehir edivorlar. Lü7.11m gö
rüldüğü takdirde her iki tara
fm da rnuvaf,. 1<Rtile bu müd· 
'det temrfit edilebilecektir. 

2 - Bu müddet zarfında 
sirlı:et dol?rudan dojtruya lran 
hüktimet;le tema1 ederek ihti
li.fın h" iline cah,acaktır. 

3 - Her iki taraf ta hukuki 
n0 Jct,.; nR.7'.Rrlarmı muhafaza 
etmekteodirler. Ve eğer yeni im 
tiy1t7'. için vapılacak müzakPre
ler bir netice- w•rmezıe. ihtila
fın tokrl\r Mill 0 tler Cemiveti 
tarR.fından tetkikine bıqlana
caktır. 

4 - Miizaker.,.ler CPrf'van et 
tiıli rnürf..teotce lran hüktim .. ti 
petrol firketinin ııerbe•t çalıt
m""'"" mani olmıyacaktır. 

Görülüyor ı,; "erek M. Be
ne• ve P'er .. ı. !'.f;Jletl,.r Cemlve
ti ""erlisi, lngiliz - lran ihtila
fında hanvi tarafın haklı ve 
Jı,.n-.j fR.rafm hak•ı>: oldııihı 
h"kkında akad.-mik bir müna
ka•aya ,.iri,mekten ise, i,i a

Iktısat Vekili dün 
• 
lzmirden geldi 

Gazi Hz. ne tetkikatı etrafında 
izahat ve malumat verdi 

Vekil B. ayın on betine kadar ıehrimizde 
tetkikatta bulunacak 

lktıaat Vekili Celil Bey dün 
Ege vapurile lzmirden şehri· 
mize gelmiştir. Celal Beye A· 
nadoluda yaptığı tetkikat es· 
numda refakat etmiş olan 
mütehaıaıslar da tehrimize gel 
mişlerdir. Celil Bey, Galata 
nhtımında Gazi Hazretleri na· 
mına yaverlerden Naşit Bey 
ile tehrimiz iktııadi mehafiline 
menıup bir çok zevat tarafın
dan kartılanmıttır. Bu me
yanda Sürt meb'usu Mahmut, 
Marat meb'usu Mitat, Sinop 
meb'uıu Recep Zühtü, Sanayi 
ve Maadin bankası umum mü· 
dürü Sadullah, it banlı:aaı mü· 
dürü Yusuf Ziya, Liman tirke
ti müdürü Hamdi, Seyrisefain 
umum müdürü Sadullah, Tica· 
ret ınıntakası müdürü Muhsin, 
Ticaret odası reisi Nemli zade 
Mitat ve oda azasından bazı 
zevat, Tütün inhiaan umum 
müdür muavini Mitat Beylerle 
diğer bir çok zevat vekil Beye 
"Hot geldiniz" demişlerdir. Ce 

lelAI B. 11ehrlmlzde 
lal Bey vapurdan inerek istik
bale gelenlerin ellerini 11kmak 
ıuretile kendilerine teşekkür 

(D.,.amı 6 ıa• u.lııif.de) 

DilnkD maçtan bir enstantane 

Lik maçları devam ediyor 

Sarı lacivertli genç
lere aşkolsun ••• 

VefaKumkapı.Süleymaniyeye 
sıfır bir galip geldi 

Fener bahçede: 
KaıımpCJfa • / atanbulapor (küçükler) 
Beşikta, -.Vela (küçükler) 
Süleymanıye B • Vela B 
Eyüp 1 - Beylerbeyi / 
Vela 1 - Siileymaniye 

Taksimde: 
Fener B • Galatıuaray B 
Anadolu 1 ·Hilal 1 
Fener 1- Galatıuaray I 

1-1 
2-1 
1-0 
6-1 
1-0 

2-0 
2-0 
5-1 

• Dün TaluİJn ıtadyomunda ar~· ı ~n lıtanbulda oynanacak olan 
lannda aenelerden beri ölmez bır bır F e?erbahçe • Calataaaray ma
rekabet bulunan Calat .. araY • fe 1 çı ":yru ~."Y"!'anını "" ayni zevkini 
nerbahçe takımları kartılaıtılar. ~erır. Du'.'ku maç bunu fazlaıile 
San-kırmızılılann bu devrede al• ıabat ektmı~ oldu .. Calataaaray he-

1 . 1 •. • men e ıerı rakıple • 'ld' ,.. dık an netice er uzenne maçm h ld d .. ilk b nne. yenı •ıs• 
zevkıiz olacağını tahmin edenler ~ ~ un on d eı d'!kıkada çok 
dün bu tahminlerinde yamldıkla- guze oyun oyna 1 ve adeta Fener 
nnı gördüler. Her ne olursa o}.. (Devamı 6 •na ••hifede) 

meli ~Pkilrte h'llletmeğe karar dilen bu kararla İngiliz - lran 
vf'r1'11İflerdir. TebaRsının ecne- davası halledilmit telakki edi-

• bi J.;r memleketteki hukukunu lebilir. Davayı hangi tarafm 
müdafaa icin bir devletin ne 

1

. kazanıp, hangi tarafın kaybet
derP.cevP kadar iJ,.ri gideceği tiği meıeleıi üzerinde tevak
hal.:lcıntlaki prensip meselesi kuf etmek lüzumsuzdur. Iran 
Jı,.lc:lunda hir karv verıne~e hükiimetinin gayesi, lngiliz -
V>\klıumamıttır. Bu, Milletler lran petrol şirketinin imtiyaz
CemiVf•tinin idarPi maslahat namesini tadil etmek ve lrana 
siyasetine uygun bir hareket- daha büyük bir menfaat temin 
tir. etınekten ibarettir. lmtiyazna-

mişti. Aradan geçen otuz iki 
sene zarfında petrolün siyasi 
ve iktısadi ehemmiyeti tebarüz 
etmittir. lran milletinin de bu 
tabii servet membaından ayni 
nisbette müstefit olmak iste
mesi tabii bir hakkıdır. İngil
tere de bu hakkı tanımakta ol
duğuna göre, petrol ihtilafının 
yakında bir itilafla neticelen
mesi beklenebilir. 

Meclis tarafından tasdik e- me 1901 senesinde imza edil- Ahmet ŞVKRV 

• 

Gazi Hz~ . 
Dün müzeleriınizi 

ziyaret ettiler 
Reiaicümhur Hz;. dün Dol• 

mabahçe aaraJ11nda J:z;rr!;rden 
gelen llıhaat Velıili Celôl Be 
yi kabul ettilıten •onra .mai
yetlerinde Velıil Celdl '/e aer• 
:yaverleri Celôl Beylerle uııa 
h aaire bulunduğu halde Bey 
oğlu ve lstanbul tarafıaa ,; • 
derelı fehir dahilinde bir ge
:sinti yapmqlar ve •aat tförde 
doğru Toplıapı aarayını z;iya
rd etmiflerdir. Reiaicii.mhur 
Hz. Müz;eln Umum Müilürii 1 
Az;iz; ve Topkapı &araJll mÜ· ı 
z;eai müdürü Tahııin Jteyler 
tarafından karfılanarah sala 
na iaal edilmiılerdir. Caz;İ H:s 
müzeyi görmek ve baz;ı tetlıi
katta bulunmak arz;aaul\lf İs· 
har buyurduklarından, eıwe· 
l8 Mecidiye köıküntlen baıla 
yarak. sıra.ile haz;ine "" ha• 
rem dairelrrini ue mliunin 
bütün •alanlarını, en ulak te· 
/errüat;-na varıncaya lıaılar 
gezmiıler ve görtlülılen e•er• 
ler hakkında Az;ia ve Tahsin 
Beyler tarafından ııenlen iz;a 

hah tlinlnnişlertlir. 
Reiaicümhur Ha. ıörtlük· 

len bu eıerleT ara•ında en z;i. 

(Devamı 6 mcr "ahlfede) ........................ , 
• • 
Izmırde 
İki tevkif 

iki yobaz arapça 
ezan okuyorlardı 
lZMIR, 10. A. A. - b:mirin 

kahremanlar ınahallc•iadeki 
cami minaresinde arapça ezan 
okuyan Müezzin Ömer. Ef. ile 
yine ayni cami minaresınde ev 
velki gün arapça ezan o~ndu
ğu görülen Mustafa Avn_ı ef. 
müddeiumumilikçe tevkıf e
dilmitlerdir. 

'J el'ln !elgrafları 
KOT AHY A, 8. A. A. - Son 

Bursa hadisesi ınünaaebetiyle 
Kütahyalıların duygularını i
fade için Gazi Hazretleri ile 
Ba~vekil ismet Pata Hazretle
rine ve C. H. F. umumi katip
liğine muhtelif tegoekküller ta· 
rafından a9ağıdaki telııraflar 
çekilmiştir, 

" Geri ruhlu bir kaç beyinıi
zin türkçe ezan veıileıiyle Bur 
ıııda çıkartmak iıtediği hadise 
mııhitimizde layik olduğu nef
retle karfılandı. Kütahyalılar 
dini taklit ve görenek olmak
tan kurtarmağa matuf olan 
son inkilip hareketini de bü
tün inkiliplanmız gibi çok ye
rinde ve öz duygularına uygun 
bulmutlar ve benimaemitler
dir. Gençliğimizin ve halkmıı
zm he ileri yürüyü,te hükti
met ve fırkamızla daima bera
ber olduğunu bir kere daha 
arz ve içten gelen tazimlerimi· 
zi ıunarız. 

ÇANKlRI, 10. A. A. - Bur
sa hadisesi Çankında derin 
nefr~tle kar,ılanmıftır. 

MERSiN, 10. A. A. - Bursa 
da türkce ezan için vaki olan 
hadise bütün Mersin vilayeti 
,ehir ve kazalan halkı üzerin
de büvük bir hayret ve nefret 
uyandırmıştır. Halk hadiseyi 
ihdaı ve buna ittirak edenleri 
tiddetle tel'in etmekte, müc
rimlerin ağır ıurette cezalan
dmlmalarmı beklemekt~dir. 
HRlkımızm Cümhuriyet ve in
kilaba olan sadakat ve merhu-

(Dnamı 5 ind ...ı.ıfede) 

Piyango 
Bugün! 

14 üncü tertip tayyare pi
yangosunun birinci · keşideııi 
bugün saat 13,30 da Darülfü
nun konferanı salonunda icra 
edilecektir. 

Foto Etem 

Halkın bt!t]t!ndlfJI Ft!rlha H. il• intihap t!dlldltJI itin t!dllen Nazir• H. 

Şimendifer 
Kongresi . 

Kahireye giden mu
rahhasıardan 

bir kısmı geldiler 
Kahirede toplanmıt olan 

Beynelmilel demiryollan kon· 
greıine iıtirak eden Avrupa 
memleketlerine mensup murah 
haslardan bir kısmı, kongrenin 
hitamı hasebile, memleketleri· 
ne dönmek üzere dün Ege va· 
purile şehrimize gelmitler ve 
T okatlıyan ouline inmitlerdir. 
Murahhaalar pazar günkü eks· 
presle memleketlerine gidecek· ' 

(D••aau a inci .. hif•d•J 

Bono işi 
Görüşülemedi 

Gayrfmübadillerdün 
toplanamadılar 

Ankaraya gitmek üzere bir 
heyet seçecek olan gayri mü
badiller dün Halkevi salonun
da toplanmıtlardır. Fakat tpo
lantıda ekaeriyetolmadığı i
çin, kongre yapılmamı9, inti
hap ta ııelecek pazar gününe 
bırakılmıfbr. 

Yalnız gelenler aralarında 
bir ha1bihal yapmıtlar, intihap 
ta reylerin dağılınamHı için 
heyete namzet ııeçmitler ve Ab 
düllah, Şehap, Hasan Vasw 
Beylere rey vermiye karar ver
mitlerdir. Gene verilen karar
lara röre bu heyet Ankarada 
iiç nokta üzerinde mefgul ola
c.aktır. Bunlardan birinciıi mü
tebılki istihkaka mükabil bo
no tevzii, diğeri lıtanbul mü
zayedelerinin durdunılmıuı, ü
çüncüıü de Abdülhamit vere
aeıine bono verilmemeıi, veri
lenlerin de geri alınmasıdır. 

Keriman Ece 
Atinada 
M. Venizeloıu da 

ziyaret etti 
'.ATINA, 9. A. A. - Dünya 

güzellik kraliçesi Keriman Ha
liı Hanım dün nbah buraya 
muvasalat etmittir Pirede istik 
bale gelen gazeteciler tarafın· 
dan kendisine çiçek bUketleri 
takdim edilmi§tir. Keriman Ha 
liı Hanım vapurdan indiği za· 
man halk kendisini alkıtlamı9· 
tır. Keriman Hanım M. Veni· 
zelos'u ziyaret etmit ve öğle 
yemeğini Türkiye dçiliğinde 
yemi9tir. 
Akşma M111ra hareket etmit 

tir. Tekmil ııazeteler Keriman 
Hanımın f"Otoğraf ve mülakat· 
!arını nqret111ektedir. 

Bu intihabı herkes 
garip buldu 

Jüri heyeti bile hayrette/ 

Abdülhak Hamit B. iki kızın ; 
tekrar jüri huzuruna çıka. 

rılmasını muvafık buluyor •• 
Aka Gündüz 8. ne diyor 

Bu ıeneki lstanbul ve Tür'ki 1 
ye güzellik kraliçeliği müaaba
kaaı çok decli kodulu oldu. Mü 
aatiakayı idare edenlerden biri. 
Tokatliyanda verilen danalı ye 

JOrl hegt!llnden AbdQlhak 
Hlmlt Bt!gle evvelki gt!Ct! 
halkın hlaafyalına lt!rce
man olan Ak• GUndU;ı B. 

mekte neticeyi ilin ederken 
T okatliyan aalonunu dolduran 
davetlilerle jüri heyeti hayret
ten hayrete düttüler. Hatta 
neticenin ilanı bazı hidisel~ 
re de aebep oldıı. 

Jüri heyetinin hayreti 
Jüri heyetini hayrete aevke

d~n' sebep ekseriyet reyinin 
45 numarlllı Feriha Hanımda 
toplanmıt olma11na rağmen, 
Nazire Hanımın birinci ilin e
dilmesi olmuştur. 

Halkın hayretini mucip o
lan sebep ise Feriha Hanrm 
ile kraliçe ilin edilen Nazire 
Hanımın yanyana oturmaları 
ve bu oturuşta Feriha Hanı~ 
mm güzeliğinin daha müteba
riz bulunmasıdır. 

Hadi.eler 
Müsabaka neticesinin ila

nında diğer hadiseler arasın· 
da en göze çarpanı ikidir. Bun 
ıardan biri, Ankara meb'usu 
muharrir Akaıründüz Beyle 
müsabakayı idare edenler ara• 
ımda olmuttur • 

ilk hôdi.e 
Jlk hadise müsabaka neti· 

ceai ilin edilirken bıqla.mıt1 

tır. Herkeı saat 12 ye kadar°' 
turup yedikten, içtikten, eğleı:1 

dinkten Ye danıettikten sonra' 
müsabakayı idare edenlerden 

(Dna11t1 6 ıa.cı aaWfede) 1 

, 
Aka GOndO:ı Bey k,ndfsfnl alkışfayan hafka bağırıyo) 

1 
"4te giizel budur • ., · 



Tarihi tefrika: 94 

93 f ela.ketleri 
ve Jgnatief 

Abdülhamit tahta gelmek 
istiyorL. 

dülhamit, görü9tüğü ada 
öre söz çevirmesini pek 
lirdi. Mütercim Rüıtü 
ın büyüklıik heveslerini 
oğrenmişti. Ona kartı fU 
li&an kullandı: 
Gerek babamın, gerek 
ın zamanlarında bu dev 

liginiz hizmetler o kadar 
tür ki herkes sizi "Bü
iıştü Paşa" diye amyor. 
lüğünüzii bütün dünya 

MILLIYEf CUMARTESi ıı OBAT 
-- ---

HARİCİ HABERLER f.rnl .OAKi~IU., 
Japonya 
Israr ediyoı-

1 Cenevre 
l Müzakereleri 

Asi zırhlı 
Teslim oldu 

Asilerin aadcce - yolumu
zu kapamaymu - tarzında bir 
cevap vermeleri üzerine takip 
tayyareleri aai gemiyi bombar 
dıman etmeğe baıılı:mışlardır. 

De Zeven Provincren, tay
yarelerden atılan bombalardan 
birinin iaabetile içinde bir yan
gın bat göstermesi üzerine les 
lim ohnuştur. Bu yangının e
hemmiyetli ve tehlikeli bir şey 
olmadığı söylenmektedir. 

BATAVYA, 10 (A.A.) -
Zeven Provincien. zırhlısına la 
kip tayyarelerinden birinin attı 
ğı bomba tayfadan 18 kişinin 
ölümüne ve 25 kişinin de yara 
!anmasına ~ebep olmuştur. 

Alman 
İntiha hah 

/~mirde Fırka vilayet kongresi 
1ZM1R 10 (A.A.) - C. H. F. Vilayet konııreai bugün öğ 

leden aoma Halkevi aalonunda içtimamı yapmıftır. Evvela bü 
çe müzakere edilerek kabul olunduktan sonra teklifler t~ · 
olıımuttur. Dileklerin başta bir celsede heyeti umuıniyede oku 
ması taarip edildikten aonra :reni vilayet idare heyeti seçilmesi 
ne başlanmı,tır. Sabık idare heyetinden İımail Hakkı, Nuri, 
Hıfzı, Tevfik Fikret Beylerle Benal Nenat Hanım tekrar v 
Cevdet Ömer, Dr. Ramih, Dr. Kamuran Beyler yeniden iutib 
edilmitlerdir. 

F elemenkte çıkan ihtilaf 
LA HA YE 10, (A.A.) - Tasarruf maksadıyla bazı inşaa

tın tatiline müteallik bir teklif. hakkında meb'usan meclisile 
LükUmet arasında ihtilaf çıkmaaı üzerine elyevm lsviçrede 
bulunan Kraliçe hemen Felemenge dönmeğe karar vermittir. 

Franseda mali proje 
PARfS 10 (A.A.) - Radikal Sosyalist grupu ile Sosyalist 

grupu hükli.metin mali projesini tetkik etmi,lerdir. 
Hükli.mete ittirak taraftarı Soıyalistler ıol c•mah fırkaları 

murabbaı heyetinin yeni battan te,kilini ve ekseriyete mensup 
ilci büyük fırka arasında bir anlatma hazll'lanıru\3ıru teklif et
mi,lerdir. 

Sosyalistler namına bir murahhas heyet M. Daladier'den 
izahat istiyecektir. Gruplardan her biri bu akpm içtima ede
cektir. 

-ltalyan-tngÜiz 
dostluğu 

LONDRA, ıo (A.A.) 
Rotary Club'ün tertip ettiği bir 
toplantıda hazır bulunan ita!· 
yamn Londra büyük elçisi M. 
Grandi söylediği bir nutukta 
fngiliz-ftalyan itilifından ve 
iki memleketi biribirine bağla· 
yan samimi dostluğun -Avnr 
pa ıulhüniin istı1crar bulması 
için- devam ettirilmesi lüzu
munu ehemmiyetle bahsetmit· 
tir. 

ltalyada yapılacak 
iki Rus gemisi 

CENEVRE, 10 (A.A.) -
İtalya tezgahlanna ısmarlanan 
iki Rus gemisinin İnf aama bat 
lama merasimi yapılmıttır. Hu 
ıusi mahiyette olan bu mera
simde Sovyetler birliği hükil
metinin Cenevre konsolosu, ma 
halli hükUmet memurları ve bir 
Rus heyeti hazır bulunınuttur. 

Fransada doktorluk 
Fransız bütçesi PARts. -O <A.A.) - Ha-

vas ajansından: Ayan meclisi 
PARJS, 10. A. A. - Mebu- Fransada doktorluk yapabile

ıan meclisi maliye encümeni cek olanlar hakkındaki kanun 
mali bütçe hakkındaki tetkikle layihasını kabul etmi§tir. Bu 
rini bitirmittir. Encümen me-
murların maaşları hakkında kanuna göre ancak Fransız dip 

cephesi açı ıyor uzlaşma esasına müstenit ola- !omasını haiz oTan Fransız dok 
BERLfN, 10. A. A. _ Volff rak ~eme alman metni kabul torlar ile ruhsat ve müsaade 

ajansı bildiriyor: lntihabat do 1 etmıttır • almıt olan ecnebi doktorlar 
layiaile bir midi -Hriıtiyan Bundan başka encümen har Fraıuada doktorluk ed'ebilecek 
bloku vücuda ıı;etirilmeai hak- . biye ve bahriye bütçelerinde lerdir. 

Yeni bir mücadele 

kındaki mesai muvaffakiyet- 508 milyon Franklık bir tasar- Ecnebi doktorlann alıiiiik 
sizlikle neticelendiğinden tim- ruf yapılmaamı da kabul et· 
di "ıiyah, beyaz ve kırmızı" 1 mit, fakat hava itleri bütçesi· mecburiyetinde oldukları bu 
bir mücadele cepheıeıi tetkili I nin masraf kısmından 130 mil nıhaat ve müsaadeler ecnebi 
için milliyetçi Almanlarla çe- yon Frank indirilmesine razı mmeleketlerindeki Fransız dok 
lik Miğferliler tetkilatı arasın- j olmam19tır. torlarına da ayni muamelenin 
da müzakereye başlanmıtlır· PAR1S, 10. A. A. - Mf'bu- tatbikini temin edecek diploma 

Bu blokun hazırlayacağı 1 aan meclisi mali projenin mü- h mukave-leler ile verilecektir. 
namzetler liıteıinin baş tara- zakereaine cumartesi ıabahı Bu kanunun tıbbiye mektebi 
fmda başvekil muavini Von 1 batlamağa karar vermiştir. talebesine taalluku yoktur. 
Papen ile iktisat ve ziraat ııa• ı=!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

::~~.~~r:~=~~i:~:t:Z~: Halit Şüuri Ef. defnedildi 
bulunacağı söylenmektedir. 

Bu hususta bugün bir anlaş
ma elde edilmesine ihtimal ve
rilmektedir. Eski demokrat fır 
kasının Rayiftağ ve Prusya di
yet mecliıleri için Yapılacak 
intihabatta alacağı reylerin 
hepıinden istifade hakkını te
min etmektedir. 

Ragiştagda 

BERL1N, 10. A.A. - Volff 
ajansından: Rayittağ meclisi
nin mürakaba ve nezaret ko
misyonu gelecek salı günü içti
maa davet edilmiştir. 

Mesafe 
Rekoru 
Yeni bir tayyare 
daha havalandı Dfln mer/ıum11n cena:zeatnde bulunanlar 
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u sene yol tamirabna daha eh mmiyet verilecek 
Ekonomi 

Japonlarla takas mu
kavelesi yapılacak 

Vilayet 
Yolları 

lnıaat ve tamirata 
daha çok ehem

miyet verilecektir Sefir müzakereye devam için 
yakında Ankaraya gidecek 

Vilayet ve belediye bu sene 
yol inıasma fazla ehemmiyet 
verecektir. 933 bütçesine vili· 
yet yollarınm tamiri için yüz 
yetmit iki bin, yenideın inıa edi 
lecek olan yolların inşası için 
iki yüz bin. ufak tefek tamirat 
için de sekiz bin lira tahıiıat 
konmuıtur, 

Japon sefiri M lzabiro Y oshi 
da ve sefaret müalef&ll M. Mu 
'°!t•niv gelmiıtir. Sefir, mü 
lllıze gelmitlerdir. Sefir Anka· 
rada Türkiye ile Japonya ara· 
'llıda aktedilecek takas muka· 
•elesi hakkında hükGmetle mü 
Zil.kerata giritmittir. Aldığımız 
habere göre timdiye kadar ~ 
renn eden müzakereler netıc:e 
•İnde Türkiye Japonya araıın
ıl. aktedilmif olan muvakkat 
ticaret mukaTeleainin daha bir 
kaç ay tahdidi takarrür etmit
tir. Bundan sonra takas muka. 
Yelesi hakkındaki müzakerele
re devam edilecektir. Sefir, mü 
ıakereye de'RID için birkaç 
tüne kadar tekrar Ankaraya 
gidecektir. 

Ergani maden hattı 
"Berliner Dönen C-rier" ca· 

~eteainden: Eıkiden Türkiye pa· 
Iİf olan ticaret miiYaseneaini be
llıe.n de mftnhaalraa harici iatik· 
ra:darla kapatarak yqatmakta i. 
di, Memleket iktiaadlyabnı mah· 
"etmeden bu eaki uıulün devamı 
İlnkiımadı. Cümhuriyet bükUıne· 
ti memleketin lktiaad kuvvetleri
ni uyandırıp ihracatı artbrarak 
tica,....t müvazeDflİni düzeltmeğe 
ç..lıımaktadır. Tütün , afyon ve 
&air zirai mahıulibn yani aira ma• 
deni menabiin de memlekete ia
tifadeli bir hale getirilmeai karar
laştınlmı,tır. Karadeniz aahille
rindeki kömür ancak memleket 
ihtiyacına yettiiinden büyük kö
mür ihracatı flmdilik mevzuu 
bah•olamaz. 

Memleketin her tarafında ,.ayıl 
mı, krom madenleri Yardır. Son 
zamanlarda tekimül etmit iıtih
aal uaullenle kromun nikel yerine 
k i olması imkanından dolayl 
bu ınenabiin ltleclilmeai dü9ünül
ıııü~tür. 

Balıır: Erırani hayzau Türkiye
nin yeıılne büyük bakır menabii
ni ihtİYa etmektedir. Eski Yunan
lılar bn madeni-' lounen işletir
lerdiı. Harbi -' -.mda Y•• 
pılan hafriyat -tic:ealnde ebem. 
ıııiyeti anlAtılnut ve Türkiye mü
vazeneıinde ldymetli bir aktif teı 
kil ed-fi görülmüıtür. Madenin 
itletilmesl ancak yeni tlınendifer 
hattiylo dünya ticaretine raptedil· 
dikten tonra aaıl maden, llzeri bir 
demir tabalraaile irtülmiif •encin 
bir damardır. 
Şimdiye kadar yalnııı: claim .. 

teklerinde iflenilmqtir, Alman 
konıoniyomu imtiyazm ,r, llO ai
ne maliktir. Otto Wolff, Hincb • 
Kuffer MetallgeaeUacbaft, Nord-
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deutache Affinerie u. Otavi müea
aeseleri muhtelif hiııaelerle bu te
tel<küle dahildirler. Eğer heıapta 
olmayan vakayi zuhur etmezı ti· 
mendifer hatbnm intaımdan bir 
buçuk aene sonra, ve nihayet 1937 
de, madende vaıi mikyaata faali· 
yet batlamıı olacakhr. 

Maliyet fiah, dünyanın en iyi 
bakır madenlerile bir seviyede tu• 
lulacak kadar azdır. Bal<ır piya• 
aaomda, timdi ııörülen ve tahmini 
kabil olan normale yakın ,eraitin 
devamı ı..:.z olunuraa, (bal<ır fiat 
lan eaJd aeviyeaini buhnazaa da· 
hi) maden k.ifi kir temin ede«k· 
tir. Menin Limanı maden iatibaa
litının ihraç limanı olarak taaav· 
vur olunmaktadır. Bunun için de 
bir takım intaata ihtiyaç Yardır. 

işçi meeıleıi büyük ııüçlükler 
çıkarmayacaktır. Madene ait İn• 
ıaa'a kullanılacak amele bati ha
zırda timendifer bathnı inta eden 
ler aruından temin olunacaktır. 

Roma tavukçuluk 
kongresi 

Ticaret odası ilkbaharda Ro 
mada toplanacak olan beynel· 
milel tavukçuluk kongresi ile 
sergisine i!tirake karar vumiı· 
tir. Bunun için hazll'lıklara bat 
lanmıştll'. 

Tütün mevsimi 
İzmirden bildiriiiyor: Tütün 

itl~e zamanı geldiği için bir 
çok müesseseler hazll'hklanru 

Belet:i'iye bütçesine de kaldı· 
nm tamiri için elli bin, mevcut 
ıoselerin tamiri için elli bin, 
lııeT belediye ıubesindeki yolla· 
nn intaıı için yüz yirmi bin, 
tehir için<le yenİden köprü inta 
sı için de elli bin, lira tahsisat 
konmuştur. Hangi cadde ve ııo 
kaklann diğerleTine tercih ed"a
lerek yapdacağına sonra karar 
verilecektir. · 

Zirai konferanslar 
Ziraat odası halkı aaııayii 

ziraiye i'lerine teşvik etmek 
için, Halkevinde konferanslar 
verecek, icabında da kuralar 
açacaktll'. Bunlardan ba,ka eT 
lerde sebze Te meyve konserve 
ıi, tarap yapılması hakkında 
da umumi konferanslar verile
cektir. --------
Yeni 
Kitaplar 

bitirmitlerdir. Tütün müesse11e Harf inkılabından 
!erinin önü it beldiyen kadın· 
)arla dolmaktad'ır . beri nekadar 

Sabaha karşı ve keskin bir kitap basıldı? 
aoğuk altında topfanmağa haı· 
lıyan ve akşam geç vakte ka· Maarif vekaleti, her ay net-
dar mağazalar önünden ayni· redilen kitaplar için Bibloğraf 
mıyan kadınlardan anck bir ya diye bir kaç formalık bir e-
•---- ser çıkarmaktadll'. Yapdan be 
-...un ite almmıttır saba göre, yeni harflerin tat· 

yerli mensucat bik edildiği günden 932 senesi 
Elbiselik yerli yünlü ve ipek nihayetine kadar iki bine ya

li kumaı sarfıyatı gün geçtik- kın kitap nqredilmi9tir. Bun• 
. larm yansına yakın mikdarmı 

çe artmaktadır. Bu sebeple ku devlet müesseseleri tarafından 
mat fabrikalan teaiaatlannı k 1 ne9redilen kitaplar lef i et-
yiizd'e otuz bet nisbetinde ge- mektedir. 929 senesinden beri 
nitletmek için tetebbüslerde en fazla basılan kitaplar ro
buJunmaya batlamıtlardır. l· mandll'. ikinci derecede terhi· 
pekli kumq fabrikaları da ge- yevi kitaplar gelmektedir. Bun 
ni9letilınektedir. Sanayi müfet ların araaında askeri netriyat 
titleri bu fabrikalarda yapıla· ta mühim bir mevki itgal et
cak tadilatı tetkik etmektedir· mektedir.Şiir kitaplan dördün 
ler. cü derecede bulunmaktadır. 

Sucuk ucuz 
Bu sene sucuk ucuzdur. Son 

ırünlercle Edirneden de çok u· 
cuz sucuklar gelmektedir. Edir =e sucuğun toptan okkaaı 40 

l'U!tur. 

Taşdelen 
Suyu 

Gelecek sene Oskti
dara indirilecek 
Tatdelen suyunun _!Jıküdara 

indirilmesi için Belecliye geçen 
sene tehir mecliıinden iki yüz 

bin lira tahsitat almı9h. F •· 
kat timdiye kadar bu paranın 
pek az miktan sarfedilmittir. 
Sulann tahlili, suyun geçeceği 
yerlerin haritasının tanzimi gi 
bi işler için az bir para gitmit
tir. İnf&&ta ancak 933 senesin· 
de başlanabilecektir. Suyun A
lemdağından Osküdara kadar 
getirilmesi bir ıenede ikmal e
dilemiyeceği için bu ikiyüz bin 
liranın defaten sarfı kabil de
ğildir. Belediye bu sebeple 933 
bütçesine yüz bin lira koynıaiı 
muvafık görmektedir. 

Posta tayyaresi 
dün geldi 

Ankara • lstanbul ha .. poa
ta11ru yapan tayyarelerden bi-

Vapurda 
Hırsızlık 

Bir yolcunun 100 
bin liralık mü

cevherini çalmıılar 
Dün İıkenderiyeden limanı

ınıza gelen "Ege" vapurunda 
Pireye çıkmıt olan yolcular· 
dan birinin yüz bin ley kıyme
tinde mücevherleri çalınmıttır. 
Vapur limana gelince bu hu
susta tahkikata hatlanmıt ve 
mürettebattan bazıları iıtiç
vap edilmittir. HrrSizhğın va
purda gene yolculardan biri ta 
rafından yapıldığı zannedil
mektedir • 

Bir kız kayboldu 
Balatta bir ailt> yanında ev

ladı manevi olarak bulunan 13 
yaılarmda Hüamye isminde bir 
kız ortadan kaybolmuştur. 

Ailesi bir çok yerl"t°İ aramıt 
fakat kızın izi bulunamamıştır'. 

Kızın aranm1<11 için poliee 
müracaat edilmittir, Zab.ta tah 
kikat yapmaktadır. 

Ameli hayat mezun 
ları kocgresi 

Ameli hayat ticaret ve Ii
Hn mektepleri mezunlan c:emi 
yeti dün senelik kongresini 
cemiyet meTkezinde yapmı~
tll'. İntihapta idare b~inin 
bir senelik faaliyetine dair ra· 

lstanbul .Nasıl Eğleniyor? 

Taksim stadyomunda deve güreşi "Bedesten" de clobplar v 
dır. Tahta barakaiardan i 
ret olan bu dolaplarcb csn 
ahşverit yapar. Eskiden Ha 
yağı kokulu, eli tespihli Ha 
Efendilerin bu dolapları.1 h 
örtülü sedirlerinde cc:!be 
dalıp müşteri beklediı.dcri g 
rülürdü. Simdi bilmem ne 
lemdr' --: 

• 
Baka ha ••• a be Zülküf'ün devesi ba •••• Iki erkek 

devenin ortasında bir dişi deve .... Lök ile 
Kangırlı kapışınca ••• _Devemin hakkını yediler! 

Deve bizim ~eketin 
hayvanı olduğu halde ona ne
dense, hep yabancı gözü ile ba 
kanz. Sokakta raatlaıak, aca
yip bir mabHik gibi uzun uzun 
seyrine dalarız. 

Ben, timdiye kadar çok de
ye gördüm. Fakat deTelerin 
güreş ettiklerini görmemittim. 

Dünyanın en mütehammil 
bayvam, dünyanın en uysal, ay 
ni zamanda en huysuz hayva
nı deve olduğunu bilirim. De 
Te, hem cesurdur hem kor
kak .. Gördüğü iyiliği unutma· 
dığı gibi, kendisine yapılan 
fenalığı da unutmaz. 

Geçen pazar günü idi: Be
yoğlu caddeıinden geçıyor· 
dum. Önümde bir sürü deve 
katan peydah oldu.. De~im 
ya, deveyi bir türlü benimsıy«; 
medik. Yirmi kadar deveyı 
bir arada görmek, tuhafıma 
gitti. Çocuklar gibi peflerine 
takıbp yürüdüm. Kervanın en 
önünde minimini bir etek. .. 
Arkaaı~da ~elin gibi süslü 
develer... Homurdana homur· 
dana gidiyorlar. 

Sırtlarında boncuklu semer 
ler, ıızun boyunlarına gerdan 
bk niyetine asılmı• çanlar ••• 
Baslannın iki tarafında püa
küllii, aynah hotozlar ... 

Taksim stadyomunun dıt
kapısı ardına kadar acılmı•~· 
o .. ,,eler, bu kapıdan büyük hır• 
vekarla sallana sallana içeri 
pirdiler. Stadyom, yarı yarıya 
dolu idi. 

Dört ayaklı pehlivanlar. bu 
rada hararetli bir hü•nÜ kabu
le mazhar oldular. Hele içle
rinden bir tane-;, müthiş al. 
kıt topladı. Pehlivanı herkes 
biribirine göstt! iyordu: 

- Baka bal .. Abe Zülküf'· 
ün dt>vesi ba ! ... 

TribörJerde toplanan çar· 
pık kasketli. .uzun g{lmüt k~ı 
tekli seyirciler arasmda •imdı
den bahse tutuf&Dlar Tardı: 

_ Ole bir slol'!DaTa alır ld 
te i•te o kadar olur •. G:?receen, 
nası babre edecek· üstüne •.. 

- Sen denin onu... Kan
gırlıya kar'ı yoktur çıkacak! 

- Lök epsinden baskındır. 
Biraz sonra, ağızları İpler· 

le ınnııkı bağlı develer, ermey 
danında göründüler. Meğer, 
güreşe çıkan develer, hep er· 
kekmit. Diti ~~v~, ~·~be gİt· 
miyen insan dı,ısı gıbı, dost
lar sefere, biz eve . diyip bir 
köşeye çekilir, cengı uzaktan 
seyredermif. Güre~lerde ditİ· 
nin tek bir vazifeaı var: Ara 
kn1'brmak ! .. 

lki erk"k devenin ortasına 
disiyİ blJ'akıyorlar. Di,ide bir 
kırıtma. bir cilvelenme.. Er
keklere bakıp bakıp sırıtma
lar •.. Artık buna can olsun da 
dayansm? .. Erkek develer, 
Yavaş yava• fitili aldılar. Ağız 
)arından köoükler sacarak bağ 
rışıyorlar. Deveci, nihayet her 
ikisinin de adamakıllı kızı .. 
tı~ına kanaat f?l'!tirince ortala
rı;\da göstermelik gibi duran 
di,iyi çf'!kip götürdü. lki yi. 
jiit ba,hasa kaldı. Tıpkı peh
liv~nlar gibi ,biribirlerinin kuv 
vetini denemek için yalancık
tan bir iki hamle yaptıktan 
sonra birden biri'! kapı,hlar. 
Çelme atma, ba~vurma, kurt 
kapımı... o .. veler' pehlivanlı
iiın bütün hünerlerini biliyor
lar. 

Seyirciler, heyecandan a
deta nefes alamıyacak hale gel 
mi,lerdi: 

- Habre Çavu•· göreyim 
seni ••. 

- Davran bre Kara pel-
van ... 

Develer değil de sanki de
veciler güreşiyor. 

Meğer, sırb yere gelmit bir 
devenin sahibi, günlerce ye
meden içmeden kesilir, bu ha 
kareti bir türlü nefsine yedire-

du ! Diye hüngür hüngür ağlı- sarmadan. . • Da . .ı eskiden "Hay;iye r· 
yanlar da olunııtlf. - Çıkaramaz! can" diye anılan bir lcı~; ,.., 

ilk güretlerde netic:e çabuk - Çıkarır. • naf ve tüccar varmış. K;ı; 
alındı. Galip mağlup belli ol- - Vur Kangırlıya sopayı. • dan kasabaya katı· kervanla 
du. Devesi, basım devenin Yüreği yufka olanlar bağı- le mal götürüp ı:;ctirilir.niş 
ıırtını yere getiren deveciye nyorlardı: Her teY gibi ticaret usuU 
her taraftan iltifatlar: - Abe kmlacak hayvanca- de deği,ti. 

Y P 1 fızın ayağı., kurtarın •unu.... Artık ne katır kervanla 
- ana &!O··· N"h d ·1 d b" ' 1 ı ayet, evecı er en ın, ne bedesten do aplan ve ha - Heli.I olsun verdig"in ek· 1 L k Kangır ıya bir sopa vurup ö ne de eski aktarlar var. 

mek be! d kurla ün ayağını sarma an r· Ticaret beynelmilel o'd 
Devesi yenilen deTeciye ge- dı. tan sonra alımsatım ucııllle 

lince o zavallı, utancından kim F k t bu f de ••ıl d~ l a a se er • - ~ tamamile değifti. ngiliz T 
•enin yüzüne bakamıyor. Te sahibi hiddetlendi: Fransızların hattı\ Portrkizl 

Güretin sonlarına doğru iki - Kim süledi sana ayıra• rin vaktile Hindistan tica 
büyük devenin kapıtması e- aın Lök'ü be! Bll'ak kapıfSID· için tesis ettikleri nirı re 
peyce münakataJara sebep ol- lar ölünceye. · · Deve benim kumpanyalardan sonm be 
du. Kabakçalı Zülküf'ün Kan- değil mi? Kınl11n iıterae aV'll• . milel ticaret hummalı bir 
gırlısı ile Halit Çavutun Lök ğr. • • aldı. Amerika il,. alıtve 
İsmindeki devesi, yaman gü- Artık olan olmu•tu Dtr ke-~. baslayınca bu cereyan da 
retçilerdenmit doğrusu ..• Biri- re: - , ,iddetlendi ve nihavet bu(!Ü 
birlerinin adeta canına kastet· "Lök" ün sahibi: kü basdöndürücü rekabet 
mit gibi, altalta üstüste bo- - Devemin hakkını yedi- yürüdü. 
ğu9uyorlardı. ler! Diyor da bir daha demi- Artık oeykesin .. oturun 

Derken Kangırlı, Halit Ça- yordu. teri bekliyen esnaf. Y"7ıha 
vutun (Lök) üne bir çelme a- Kul hakkını deve yapıp yi. sine kapanıp eski defteri 
tınca ortalık birden bire kant- yenler olduiunu bilirdik ama, yol<lıyan tüccar için 
tı. Seyirciler iki taraflı oldu- devenin hakkı yendiğini ben yokhır. 
lar: kendi hesabıma isitmemistim. Müaterivi aramak, bul 

- Lök cıkaracak ayaimı M. SAL.A..HADDIN ye avlamak !Azım. 
!!!!!!!!!-m!i!!!!!iiiii!ıi!ilı!!!l!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• Geçen gün tütün itleri 

Turing klübünün yenı ::~;:~~iiila:~ı:n tüt 
nünü bizden aldığı halde s 

bl•r şubesı• de yetmi• milyon Türk lir 
kar yapıyormuf. Fakat bu 
ranm bir buçuk milvnn liraa 
(reklam} için sarfedivormu,. Dün Yunan sefiri şerefine bir 

kabul resmi tertip etti 
- Türkiye Turing ve otom°' 
bil klübünün Türk - Yunan 
Turizm tubeainin teıekkülü. 
miineeebetile, ıube reiıai YU1uf 
Razi Bey tarafından tehrimiz· 
de bulunmakta olan Yunan se
firi M. Sakellaropulos terefiııe 
dün sabah saat 11 de T okatlr 
yan otelinde bir resmi kabul 
tıı:rtip edilmittir. Reami kabul· 
de M. Sakellaropuloa ile Y uauf 
Razi Beyden maada Yunan u-

Dünkü kabul r~smtnd~n 
bir ~nstanflina 

neral konsolosu M. Kapaalia, 
Yunan sefareti atate militeri 
Kolonel Zoyupulos. al&fe mili· 
ter kumandan Sonduras vis 
konsül M. Romanos, Balkan 
Ticaret odasında Yunan mu· 
rahhaaı M. Smiryotis, Şark ti· 
mendifıerleri müdürü M. Pas· 
cal Balye Karaaydın şirketi 

müdürü F otiadi, turing id'are 
heyeti azasından Hafız Raif, 
sabık aefirleTden Galip Kemali 
Şükrü Ali, Pançeri Beyler ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Resmi kabulden maksat, 
Türk ve Yunan muteberarunı 
yekdiğerile tanışmalarını te
mia ve bu vesile ile Türkiye ile 
Yunanistan arasında turizm 
harekelerini takviye etmektir. 
Bu suretle dün T okathyanda 
birleten zevat yekdiğerile sami 
mi bi.- surette tanışarak, turiz· 
min tetviki için bir elden ça· 
hşrlmaaı etrafında mudavelei 
efkarda bulunm !ardır. 

münasebetle bir nutuk irat et
mittir, Yusuf Razi Bey nut· 
kunda demittir ki: 

"Mi.lletler de .,.has ııibi bi
ribirini tevmek, biribirine hür
met etmek için biribirini yakın 
dan tanımağa ve biribirile ib· 
tilit etmeğe mecburdur. Bu
nun içindir ki turizm cemiyet· 
leri birinci derecede ehemmi· 
yetli inaaniyet müesseseleridlr 
ve mütekabil do.tluklar vücu· 
de getirmek suretile diğer mü
esaeaelerden ziyade aulhün ida· 
mesine hizmet ederler.Türkiye 
turing ldübü iki memleket a· 
raamda münaaebatı iktısadiye
nin yeniden inkitafma hizmet 
edecek ola bir Türk - Yunan 
tubeai tesis etmiş olch.ığund'an 
doayı bahtiyardır ve bu teteb
büsün Yunan mehafilinde hüs 
nü kabul edilmit okluğundan 
dolayı arzı şükran ed'er. Bilhas 
H bugün fU küçük içtimaımr 
zı tereflendirmit olan sefir haz 
retlerile Yunan eki.birine te
ıtekküratı mahsusanuzı takdim 
ederiz." 

Sefir M. Sakellakopuloa bu 
nutka fU sözleT!e mukabelede 
bulunm'l!tur: 

- Bu eser, üç seneden beri 
kuvvet bulmut ve samimi raht 
talarla bir kat daha teeyyüt et 
miş olan Türk - Yunan dost· 
!uğuna hizmet etmek makıa&· 
le teşkil edilmi,tir. lıte bu se
bepledir ki Türk - Yunan hı• 
rizm komitesini YÜcude getirdi 
ii. eserden dolayı tebrik eder 
ve muvaffakıyetler temenni 
ederim." 

M. Sakellaropuloa Yusuf 
Razi Beyin aamimi suııette eli
ni sıkarak kendisini tekrar teb
rik etm~tir . 

Bundan sonra misafirler bü· 
fede samimi basbuhallerde bu· 
lunduktan sonra dağılmışlar
dır. 

Faaliyetine batlaınıt Türk
Yunan turizm tubesi fU zevat· 
tan mürekkeptir: 

Reis Yusuf Razi Bey, reisi 
sani Yunus Nadi ve Yunan ce
neral konsolosu M. Kapaalis 
katibi umumi Şükrü Ali ve M'. 
F otiadi, veznedar doktor M. 
Sgurdeos ve M. Vasmiakoa, 
muhasip M. Jiıskicli. 

Komiteye memup aza meya 
moda · ·· · 

Bu Avusturyanın bugü 
nüfusu he, milyondur. 

Bizim yıllık varidatımnı 
atağı yukarı dörtte biri tütü 
den gelir. Türkiye tülün me 
leketidir. Bir kaç yıl eve! yi 
be, milyon tutan gelirimiz, b 
gün (18). milyona ir.ıniştir. 

On bet milyon nüfusum 
V'llrdll'. Ve bulabildiğimiz y 
lere tütün satarız. Bütün 
muazzam teıisatın reklam 
sisatı bet bin liradır. 

Avushırya rejisi tütünü bi 
den aldığı halde 70 mily 
lira ki.r getirir ve bunun bir 
çuk milyonunu reklama san 
derken bizim lnhi,ar idare 
zin bu mühim mahsulden ge 
rini kaybetmesi önünde d 
mak lazımdll'. 

Anla,ılyor ki .ı..,vJete ir 
getirmek maksadile yapılan 
sebbi.iıler müs~t netice ye 
yor. itte devletçilik siv"""tinb 
kalem ve kağıt sistemi • • 
oluyor. 

Halbuki bugiinkü devletç 
lik ticaretin bütün incetade • 
den istifade edeı:ekt;r. Bizzat 
harict aiva~etlerin bil"f"r tic 
davası olduPlı zaman"a 
him bir mahsul üzerine is 
pan idarenin tam manasile 
tüccar kafasını taşıması, m 
nı satmak için her rar .. ve 
vurması lnzımdır. c;;nkü ga 
devlete kazandırmaktrr. 

Bir tütün memleketin;n ' 
tün idaresi bütcesine rel·I" 
için ancak bes bin lira koyar.. 
sa ticari bir zihniyet if11.d,. et 
me:r. Bu vekiin böyle hir id nı 
nin ancak kahve par,.M nlll 
lir ki bugünün beynelmilel 
caretinde bu zihniyetin y 
yoktur. 

yasko Efendi, Nata seyahat 
c:entesi müdürü Ziya, beledi 
turizm tubesi müdürü Ek 
Be~im, Polis müdüriyeti al 
cı şube müdürü Faik Bey 
Atina ajansı muhabiri M. C.. 
netti ve Balkan ticaret odaa 
da Yunan murahhası Smiryoı 
ti ve sair zevat vardır. 

Komite gelecek hafta p 
günü Maksimde bir müs 
tertibi ile meşguldür. Bu 
samerede eğlenceli bir çok 
yete numaralarından m 
Darülbedayi artistlerile ~ 
mizdt> temsiller vermekte 



4 ----------1111111 gün yazacak ,.ey bulamamıt ı ni indirdiği, bet kuruta çor- ı .. __ · ________ __.l j! ' '-----------' ~"llM .. ~· galiba! .• der.. ba,onbetlruruf& etyemeği E Is ve Isci RADYO 
t"lJllllll.l.llY~JI, Bir diğer zat ta gönderdiği verdiği halde - ismini söyle-
"' bir mektupta: miyeceğim - falan lokanta-

Asrın umdeıi "MiLLiYET" tir. 

11ŞUBAT1933 
idarehane : Ankara caddeai, 

100 No. 
Telgraf adresi : lıt. Milliyet 

Telefon 'Numaralan: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare Ye Matbaa 24310 

tramvay kondöktarlerinden bi nm fiatleri neden h~'a" fe-ka- Milliyet bu •Ütunda iş'"' İf~i 
1 

Bun. ünkü ıu • Utiyenlere tavauut ediyor. lı "' ı_ıro~ram 
rinin bir yolcuya kaba muame- iade pahalıdır? Haydi bunu ve iıçi İ3tiyenler bir mektup· 18 den 18,45 k"dar Saz (Mü. 
le ettiğinden •ik~yet ediyor ve belediye görmüyor, ya aen ne- e· k h. la .t§ büromuza müracaat •f· şeıTef Hanun). 
bunu yazmamı ıstiyordu.. E- den bununlıı me,gul olmuyor il 8Ş ID ICranı melidirler. 18,45 · 19,30: o..ı,estra. 
vet! Siki.yet edilecek bir ,ey, ve gazetene yazmıyorsun?" di- 19,35 • 20: Fransızca ders (müp-
A b -Ah, aizi bugün burada 1 Bej bir empermeabl giymitti- 1 • t l tedilere mahsus). 

ma u yazıyı ne kondoktör- ye bana çıkıtıyordu. Evet, o da göreceğimi biç, ama, hiç ümit niz ! Ah, siz, 0 gün, ne tirin ne f IS ey en er 20 - 20,30: Kara~öz. 
1 ler okur, ne de tirket okuyup çorba öteki de. Değil mi ya? d S b d ı ' 20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey 

1 

k d"k .. 1 ak d • etmiyor um. iz.•· ura a. .. cana ıcı, ne canyakıcı idiniz.! Senelerden beri Londranın yük saz. 
o~ o tor ere nez et ersı Neden birisi be, öteki on beş yanımda. . • Buna inanmalı:, i- _ ..• , ••• 

1 

verır .•. Böyle feyler yaz gece· kuru~ alsın? .. Simdi biz bunu el sek aınıf ailelerinin nezdinde mü· 
h Çimden g miyor... H h ai me taba kar,ı pes perdeden yazdık mı?. Lokantacı cevap - ayır, ayır, gülmeyiniz. rebbiyelik yapan Viyanah bir 

gazel okumaya benzer., Ay verir: - • • • · • • • Ben, sizi, mavi kostümünüzle matmazel burada kibar bir aile 

21,30 • 22,30: Orkestra, Ajans ve 
Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

yürür, sizin de uvkunuz gelir.. _ Gazeteci Efendi! Sizin - Ellerinizi ellerime ver- de gördüm; evet, ellerinizde nezdinde mürebbiyelik etmek ar-
Üç gün evvel hüviyetini bil piyasada da Uc kuru•a gazete mek lutfunda bulunur musu- moaketer eldivenler, belinizde zusundadır. Adres: ilan memurlu 

dirmiyen ve bana kar•ı cok il- satılıyor. Sen de 
0 

fiate satsan nuz? Parmaklarınız yasemin enli rugan kemer vardı. ğunda B. M. E. nımuzudur. 
; ABONE OCRETLERl: 

12,30: Ankara Palas orkestrası. 
18: Senfonik ork<'slra konseri, 19: 
Ajana haberleri, 19,16: Saz (Hicu
kir faslı). 20: Hava raporu. 20,03: 

tifat gösteren bir zat telefonla a !.. gibi. . . Elleriniz beyaz bir 
"Ayasofva meydanına park ye gövercin kanatlarına benzi-
rine bir büyük havuz yanılma· Gel de çık isin içinden ... O 

Caz. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,10: Plak. 17: Keza. 19,0S: 

Tlrkiy• içia Hart, için 

L. K. L K. 

3 avlrlr 4- S-
6 " 

7 50 14 - yor. 

- ...... . 

12 " 14 - %8- - ...... . 
a·~·-----------

sını ve hu suretle hem ,ehir silı nun icin buna da ili,meyiz. 
lenmi•· hem de o civann yan- Hem bu lokantacı ıize: 
ı.ım tehHkesinden korunmu, O· 

\ lacağını" söyliyer"k gazeteye 
, yazml\mı istf'di. Filcir pPk ııil-

- Hakkınız var. Komsum 
benden ucuz vPriyor. Orada 
yerseniz daha iktisadi olur. 

- Elelrinizi ellerimin arası 
na aldıjtmı zaman, kalbim de 
bir yaralı gövercin gibi çarpı
yor. Niçin gülüyorsunuz? 

- Niçin size yaklqmadmı 
niçin sizinle tanı•madnn, niçi~ 
sizinle konu,madım? Bunu mu 
soruyorsunuz? Sormayınız! 
Çok rica ederim, aonnaymız ... 

Evlerde orta hizmeti ütü ve ça
maşır gibi işlerde çalışabilirim. la 
tanbul dahilinde 20 lira maa,. 
Ta!ra İçin 30 lira maaşla giderim. 

Kahve musikisi. 21: Hafif musiki ve 
taganni. 23,05: Şopen'in eserlerin
den kona..-. 24: Caz. 

ı Celen enek ıreri yerilmez.
u Müddeti geçen nüshalar 10 ku
l ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
a iıler için müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilinlann ....,_ 

1 
s'uliyetini kabul etmez. 

a------------
E BUGÜNKÜ HAVA 

Y eıilköy askeri rasat merke 
ııinden aldıtımız ma1UD1ata na
ı. • ...., buırün haYa elueriyetle 
İaçık olacak, rilzglr mütehavvil 

sec:ektir. 10-2-933 tarihinde ha 
l"• t&zyİ)o 767 milimelre bara
i·et en fasla 7 en ıuı 1 santigrat 

yazısı 

'l azsana şunu! 
s 

Dünyanın en çok mektup a-
l n adamlanndan değilim ama 
ünde birkaç mektup gelir. 

1 
unların içinde a~k mektubun 
an tutun da küfür ve hakaret 

1 ıektubuna kadar türlüsü var
ır. Ama bu iki ucu te~kil e
en ender nümunelerin arasın 

.. akalan ötekiler, hep kalemi 
izin ucuna takılmak istenen 
kirlerdir. Bunların hepsini 
amayız. 

itiraf ederim ki; hemen he-
ıen hepsi gayrisahsidir, kim
ve tecavüz te,kil etmez. Biz 

'ılara gelinciye kadar neler 
1umışızdır .. bunları da yaza 
'liriz. Lakin okuvucuları ala

!adar eder seyler değildir. 
! Bir taraftan böyle mektup-
1, öte taraftan, telefonla, da

aonra •ifahen her gün oku-
ıırıılar ve tanı~l"r hize mevzu 
~diye ederler. Mesela: 

Geçende bir zat bana Anka 
.dan yazclı~ı bir mektupta: 

"Siz ki; her falsoya ili•ir
iz. Çiy tavu!nın tanesi 30 -
lnını•a satılırken Ankarada 

~ak bir parça pi.mi' tavuk 
) kurustur. Bunu gören yok 
u?" Diyor. Hakikaten görü
ct'k •ey! Görenler hatta yi. 
•n !er dt' vardır. Lakin bunu 
tzeteye yazmakla tavuklar: 

- Y ooo 1 Biz pi,meden ev-

1 

zel. Hatta Cemil Pasa Şehre
mini ik"n oraya bir havuz va-

1 
parak dikili ta,larla falan ufak 
tertip Paris'in Konkord meyi danına benzetmeyi. dü•ünmü• 
imi, ... iyi ama: Belediye He

'! yeti F enniyesinde pazete oku
malı: memnudur. Hele berJ..ı i yazılan okuyanlara kıstel-
yevm yapılmaktl'\ imis diye bir 
rivayet var. . . Oradaki usul, 

1 

gazetelerin istedHtlerini yap
m-alc:, istemediklenni yap· 
makhr. Simdi or"va bir havuz 
ye:nı\masını Y""dık mı, yapa-
cakları varsa bile yapmazlar .•• 

Bir dostum geç~nde: 
- Allahaskına ,unu yaz! .. 

Diye anlattı:Dört adadan birin 
de 75 ya~ında bir kayıkçı var 
mı,. Bu adamın bir sandalı 
olmasına rağmen kayıkçılık 
yapmıyormu,. Çünkü muay
yen bir yattan sonra ihtiyarla
ra kavıkcılık vMiykası veril
mezmi~. Bu vesika olmayınca 
da kayıkçılık edemezmi~. Bu 
adam da o ya•tlln ileride i
mis. . . Verpi tahsildarlan bu 
adamdan kazancverı,ıisi mi, 
esnaf vn~isi rni hül8..•a kavık
cılık etti!ri icin vergi istiyor
larmı•. Adant da diyormu• 
ki' "C,.,nım ! ~~n ihtiyar oldu
ğum ic;n kAvıl<çılık ptmeme 
müsaade edilmez. S'mdi ne· 
den vergi istiyorsunuz?" Öte· 
kiler de cevap veriyorlarmıs: 
"iyi ama sandalın var." Beriki 
gene cevap verivormu~: "para 
yı verirsem sandalr ılık mfüaa
deai verir misiniz?" ötekiler 
buna kar•ı "biz ona kansma
yız" diyorlarmıa. Vakıa bir ba 
knna haksız 'ey!. . Lakin bu
nu gazeteye yazmaktan ne çı
kacak? Nt' o adadaki tahsil me 
muru bunu okur, ne de defter
dar bey okuyunr.a merak edip 
isi karı~tırır. Oldum olası biz 
de vergi-:-! verenin lehine hiç 
hir memur hl\rPkete ~Plmez. 
Daima (nef'i hazi"") denHen 
bir kaid" vardır. HPtı o dü•ü
nülür. Onun icin böyle •eyle

,ı otuz kuruş ederken, canımı 
aldıktan sonra bir çeyreğimi 

· 40 kurutA satamazsınız .•. 
ive bağırarak "pırrr !" diye 
mazlar ki. . . Yalnız kari ga

ri yazıp ta kendime: 
"Bak yezide! Vergi aley

hinde yazı yazıyor" dedirte
mem. 

iki gün oluyor, M. S. rumu
zile bir mektup aldım. "Beyoğ
lunda bütün lokantalar fiatleri 

·teyi eline aldığı zaman: 
- Allah Allah! Felek bu-

Derse ne yapanınız?. 
Bir hanım da yazıyordu: 

"Bu erkeklerin kabalıklann
dan illallah! Artık tramvayla
rm an iki ııraıma kadınlar o
turamaz oldular. Şunlan yaıı
aanıza''. 

Doğru aöze can feda!. Fil
vaki birçok erkekler ön sıra
ya oturuvorlıı.r ve kadınlar !!'el 
diği halde kalkmıyorlar.. La
kin böyleıine gazete ne yap
ım?. 

- Yahu! Orası kadmlann
dır. Kalk! Dendiği halde otu
ranlar var. Buna ııs7ete para 
eder mi? insan bir kere pi,kin 
olmasın!.. Sonra bu i•in bir de 
ters tarafı var. Kadınlar da 
önde yer varken gelip erkek
lerin sıralarına oturuyorlar.On 
lan da yerlerine koymak lazım 
değil midir ya? .. 

Birisi de eoförlerin hala ge· 
ce farkı aldıklarından müfte
kidir, lvi efendim ama, oto
mobile bint'nler gazete oku
mazlar. Şoförler de gazetenin 
tefrika kısmını okur .. Farzede
lim ki: bizim yazıyı da okudu. 
Ne tesiri olur ki? 

Ve i,te hep bu düşünce, 
hep bu mülahazalarladır ki; bir 
çok okuyucuların tavsiyP.lerine 
uvamıyormn. Kusura bakma
sınlar ••• Hü~nü nivetimden 
fÜphe etmesinler. • Her ,eyde 
oltlu<>u pibi hüsnü niyet kafi 
değil mi? 

FELEK 

lzmirde Hi1A.liahmer 
balosu 

1ZM1R, 10 (A.A.) - Hili.
liahmer cemiyetinin senelik bü 
yük balosu bir haftadan beri 
fevkalade itina ile tanzim ve 
tezyin edilen hükfunet konağı 
salonlannda verildi. Ba!o çok 
güzel Vt' muvaffakıyetli oldu 
ve sabaha kadar devam etti. 

Çankırı tayyaresi 
ÇANKIRI, 10 (A.A.) -

Çankın tayyaresinin bu ıene a· 
lmacağı tahakkuk etmiştir. 

uzandı. 

- ...... . 
_ Bana, sözlerime, a,kımın 

eafiyetine, samimiyetine inan
mıyor ınuıunuz? Hayır, ya
lan, aöylemiyonım f 

- ....... . 
- Neden mi? Sizi, böyle u

zaktan takip etmekte, daha 
doğrusu iyi böyle uzalc:tan sev
mekte duyduğum zevki, lezze
ti, hazzı bilemezıinl7. ! Bunu 
size anlatmaktan acizim! 

- ..• • • • • - Nasıl? Beni çok çekin· 
_ N .. den ka•larmızı kaldı- 1 gen, hatta 11kılınayınız, söyle 

rıp dudak büküvorsunuz? Ben 1 yiniz,pııırık mı buluvonunuz? 
bueünü senelerden, evet sene- Hayır! Sizin gibi ilahl bir vü
lerdenberi bekliyordum! cuda yaklqınaktan korkuyor 

- ....... . dum! .. 
_ Yü:züme hayretle 'balc:ı•ı- - .. • • • • • -- -

nızı an~ı:yorum. Senelerden- · - Falc:at, niçin kahk11.halıır-
b,.ri diyı•ıme f&fbnız defi! la gülüyorsunuz? Beni, çok mu 
mi? hayalperest buluyorsunuz! 

_ ...•••• - • ., Böyle dü,iinmeviniz. Siz, haya 
_ Hayır, hayır. hiç ,a,ma- 1 lime o kadar hakimdiniz ki si-

ymız Ben sizi ıeldz seneden ı ze dokunursam bir peri gibi 
o • • 1 Al l o k k b' beri. evet, tam sekiz ıenetlen sır a e~ ~rıne arısaca , •r 

Sirkeci Merain oteli sahibi Burhan 
Beye Şen1si rumuzile müracaat. 

Resmi veya hususi dairelerde 
muhasiplik veya katiplik ıribi her 
hanıri bir i~te, istifade temin edin 
ceye kadar bedava ve müeııaeseye 
istifade temin ettikten sonra az 
bir maaşla çalışmak tartile, lstan
bul Sanat mektebi mezumu bir 
genç it aramaktadır iateyen Mil
liyet, Bur!faz ada.. Memur Sabri 
B. va.itası ile Basri. 

lıtanbul Belediyeai 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayj T emıi1Jeri 
Buırün ıuvare 
saat 21,30 da 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Sigan musikisi. 19,15: Mll

sahabe ve musiki. 20,40: Tiyatro. 
23: Sigan musikisi, refakatile Macar 
hallı p.rkıları. 24,30: Cazband. 

MONIH 632 m. 
18: Mütenevvi musiki, 19,20: Mu

sikili ~ocuk neşriyatı. 20,20: Piyano 
besteleri. 21: 5 perdeli bir piyes. 
22,35: Eflenceli muıilri (Vals ve 
operetler). 23,50: Gece konseri. 

ViYANA, 517 m. 
17,35: Koro müsameresi. 18.40: 

Halk konseri (Marı, vals ve operet
ler. - Müsahabeler. 21,05: Berlinden 
Bando muıiki ile mütenevvi neıriyat 
ve numaralar. 23,20: Danı musikili. 

MILANO-TORINO-FLORENSA 
18,10: Cazband. 20: Haberler 

plak. 20,35: Yeni ltalyan bestelerin 
den parçalar. 21: Haberler . plak. 
21,50: Karııık neıriyat. 23: Dana 
musikisi. 

PRAG, 487 m. 
20,35: Bando muzika. 21,35: Ka-

s arı bare neşriyatı. - HabeTltt, 23,20: 
Radyo filml. 

Z b k 
BOKREŞ, 394 m. 

ey e 13: Gramofon, 14: Keza. 18: Ra-
- •.• , , , , dyo orkestrası. - Müsahabe · Radyo 
- Affedersiniz, bunun say- - . • • • . . . l! muma orkestraaL 20,40: Plik. 21: Piyano 

b<>rİ takip ve taraaaut etmekte- bnlut crıbı uçacak.havada renk 
yim. ı?ibi, koku gibi dağılıverecek

tiniz sanıyordum! 

B• ·ı dü ı O ..:ı il hl konseri. 21,45; Ruhi ve sair koro ta-
~sızlılc oldu~nu bilı'yorum, - ır !lt n · ısun ç Ot Al T 'l •· • 1 Ç nk • . d k uz tmcı emsı ganni konseri, 22,30: Temsil, 
fakat bu, benim. ihtiyarımm unutmam. Ü il ıçım e u te 919 BRESLAU, 325 m . 
haricinde bir şeydi!.. kaldı. Bir sonbahar günüydü, :'t'!ll•m•••••••••'!l 17,35: Hafif musiki, 19,45: Keza. 

_ .. , • . . . geç vakit vapurdan çıkmıştı- 21: Sesli film. 22,30: Sesli filmler-Y eni İcra ve İflaA s 1 den parçalar. 23,50: Berlinden: Caz. 
_ Nasıl, nasıl, buna gücen- mz, acde acele gidiyordunuz! 

1

24,35: Otto Kennbach takttnı cazı 
mivorsunuz da, sekiz sene, si- Yanınıza ya~lr hir adam yak- I Kanunu Şerhi (Berlinden). 
zi takip ,,e tarassut ettiğime de l~tı. aize bir feyler söyledi! ( Muharrirleri 
inanmıyor musunz? Siz, hızlı hızlı yürüdünüz! Son K • b' S Yt'nl eserler ayserı me usuı ait 

_. . . • • • . ra, o adamdan kaçmak için Azmi, Tokat meb'usa: f S 
- 1 c:itmiyeceiHnizi ümit\ bir arabaya atladınız. Fakat o Nazım İzzet Ha tanın esi 

etsem, ı::,na güler im ... Seki~ adam da sizin ~indiğiniz ara- \ Bu dolgun ınünderic:atlı 
sene evv 1. siz daha henüz j baya atlayıverdı. Ben, halecan 

1 
Bugün ÇI l haftalık mecmuanın 7 inci sayı 

çocuk savrlırdınrz. Saçlarmız ! la bekliyordum. Arabadan, ya Tevzi yeri Muıl!im Ahmet sı da çıkmıştır. İçinde tiyatro· 
uzundu. Uzun delip de._o~a1 ök 1· aiz, yahut 0 adam inecek, diye 1 Halit kitaphanesi ya ve spora, inkılaba ait yazı-
çeli bir iskarpin gıyerdınız · 

1 

bekliyordum. Halbuki, araba :.---------111!1~ lar, bir hikaye ve Cem Sultan 
1199 · tefrikası vardır. • 

- · · • · · • • aheste aheıte yoluna devam et ., B" - Hatırladınız mı· ır se- 1ı ti B b' t" l" h il d . k · · · unu, ır ur u a e e-
ne sonra idi. Bır yaz a ••mı, medim ... 
sizi vapurda, ı:ıövertede oturur 
ken 17örmü9tünı. . L&civert 
muslin bir ko~tüm bır tuvale
tiniz vardı! Ah, oırfin, ne gü-
2'11, ne inci, ne çiçektiniz! 

........ 

- • • • • • • • 1 
- Fakat rica ederim, niçin 

bövle kahkahalarla, katılacak \ 
gibi, çıldırasıya gülüyor- ı 
ıunuz? .• 

- iltifat mı ed;vorum? işte 
buna gülerim. . . iki sene son- l R T l H A L 
ra idi, aize sinemada tesadüf Sabık lıtanbul Mebusu ve As· 
etmiıtim. Ateei bir bl(lz giyi- keri Sevkiyyat Müdiri Ali Riza B. 
yordunuz! Gö~ıUnUze bir de in validesi Servet Hıuınn vefat et- 1 
kırmızı gül takını•tırıız. O gün mi§tir. Cenazesi bugün Akaarayda ' 
kalbim, o kırmızı gül gibi yan- Horhordaki hanesinden kaldmla. 
mlf, yanını.tı... rak öğle Yaktı Aa111azı valide cami 

. , , . . . • sinde kılınacak ve Topkapıdaki ai 
- Niçin ~a~ırryor~unuz? le kabrine tedfin olunacaktır. Mer 

Diirt sen .. oluvor, sizi hir kıf I humeye cenabı Hakkm rahmetini 
akşamı T'"nelde görmü,tüm. temenni ederiz. 

- ..... . 

~ 

ittihadı Mi " 1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Aceıntası hulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 896 

- -
/rlllliyet'ln t'debi romanı: 17 ' 11:-------------l 

- Bereket versin fabrikatora .. 
biz bir istediysek o göndermif 
be,. . Tabii gözlerimize if ık ol
duğu için yapmadı o bu İfİ. . "E
limdeki avarya mallardan ne ka
dar ıoku,turursam o kadar ki.r e
derim" diye dütündü yedi sanark 
fazla gönderdi. 

sıcalc:tan bunalan tüccarlar, hükii
mette takip edilecek iti olanlar, 
tavla meraklıları, hep Efendi 
Mehmedin kıraathanesinde top
lanmıtlardı. 

biribir_inin ayni idi. Hani lamai~ 
E!endı_~vnaya bakmıt olsaydı . 
gorecegı hayal ancak bu olabilir
di. Evet, yeryüzünde biribirine 
bu kadar henziyen iki adam güç 
bulunurdu. 

MAKEDO YA 
Aşk, Kin, Politika oe Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ...................... ,,,,,,~,,,,,., ..... 

On dakika sonra Küçük Pariı· 
t "M ' K ti' " 1 1 en arı os na ı ıca arma doğ 
ru giden bozuk yolda Petroff dolu· 
d~zgin at koşturuyordu. Srk ağaçlı 
hır yamacın yanından dönerken 
dörtnala gelen sekiz on atlı ile kıa;. l 

1 1 
Bir iki dakika sonra, beli taban- ler yaptı. Hışırtı ile şakırtı arasın· şılaştı . Bunlann en önündeki· 

da bir iki ses işitildi. - Uğurlarolsun! - Diye bağır-ı: ·ıı. eli silahlı bir adem, homurda· 
ı rak. küfrederek küçük kapıdan 

ıra giriyordu. Bu, iri yan, geoit 
ı 

1 
,uzlu, urgan bıyıklı bir devdi. 
!ardan birinin yem torbasmı al· 

ı• gemini takarak yedeye yedeye 
•İ luy'll çrkh. Derhal üıtüne atladı. 
llakamçı uzaklaştı. 

- ..... . 
Sonra. koşa kota ahırı geçti, so dı - - Ama onun yaptığı dalavere 

faya çıktı. Merdivenin basemakla- Petroff cevap vermedi. Fakat bizim itimize yaradı. Ka,ke da-
n üstünde oturan bir adamı kolun onu sesinden tanımıştı. ha açıkgöz olaydı da, bir iki san-
dan çekerek; Bu. Katunsa köyünün ayam dık daha göndereydi. 

- Petroff! - dedi - biç dur meşhur topal Nuri Ağanın ta lııe~ Bu muhavere, Selanikte Efen-
ma! Şimdi bir ata eğer vur! Doğ disi idi. Hacı Nafi Beyle Hacı Saf· di Mehmedin kıraathanesinde ce. 
ru Beliça Balkanına git .. "Donçe" fetin bulunduklan yere biran evvel reyıın ediyordu. 
nin kendisini gör, benden selam ulaşmak için çalakamçı gidiyor- Saat biri yeni vurmu,tu. 

) Şimdi alt kattaki odadan hafif söyle! Kolcuların çavuşu Mebme- lard'ı. Müthi, bir sıcak vardı. Bulut-
- r kava! sesi geliyordu. Mehmet din izini kaybetmeıin.. Ve gene o- suz gök, altüst ol mu, kocaman 
'fendi dediği adamın hareketin- na söyle ki bizim buradaki Alinin Selanik bir mangala benziyordu. Güne' 

ı ~ 0 iki üç dakika sonra, Lepiı· kim olduğunu öğrenemedim ama.. sanki çatlamıf., patlamı' ta ,ehr~ 
' ~ tekrar ahırın içinde belirdi. A· neci olduğumı öğrendim. Tütün Sabri Paşa caddes'nde.. gökten kor atet yağıyordu. 
1 ~e cele yürüyerek küçücük pen kaçakçısı imiş. Anlatılan çok para - Kabahat kimin? Benim Etrafta ne varsa bir volkan ke 
ı ·!reli odaya girdi. Bir duvardan biriktirdiği için bir müd(let ka~ mi? Ben ıipariti tam zamanında silmi,ti; her yerden yakıp kavu-

)fif bir ışık geliyordu. Orada bir çıhktan vazgeçmiş. Fakat §İmdi verdim. ran bir ate' fıtkmyordu. HükQ. 
-ıSik vardı. Yaklaflı, ıözünü de-- paralar suyu çekmiş. Hacı Nafi - • • . • • • met dairesinin pencerelerinde 
Me uydurdu. Beyle Nuri Ağa, bir de bir Dede- - Mallar da tam zamanında gözkamaştıran bir parlayıf vardı. 
i - Hiç farkında olmamış .. - ağaçlı Bey aözbirliği etmişler, Ali· geldi. Ama lazımdı "Apti" nin Güne, camlara vuruyor, ve güne-
1.t,e mırıldandı - mışd mışd uyu· ye lıkeçeden tütün kaçırtacaklar. daha ihtiyatlı davranması .. değil •i gören her cam ondan kopmUf 
-~.. Haydi! Durma, çabuk.. mi? bir parçaya dönüyordu. 

Buraden Alinin yattığı od'a mü Petroff ahıra doğru kO§tu. Le- - . . . . • • Koca meydan bombo,tu. Sabri 
• ;nmelen görülüyordu. Sonra el· piska Alinin yattığı od'aya girdi. - iyi i, yaptık. . Bu zamanda Pata Cadesindeki dükkanlarda 

ile yordamhyarak duvann ze- Ses çıkarmamağa gayret ederek fPna değildir kazandığımız para. tez~ahtarlar. sinekavluyorlardı • 
..,_.._....___;:...;;.;..;...;.;..;;;:...;<...:;;;;.;;;;:,:._..;:,;;:;.:..;;,;,::;....;;.;;..._....ı...,;;;,,.;;.:_;:,;._ __ _;..::.:.;._:;.;,,.;;.,;_,.;:..:..,;.;,:..;.:.;..J'-.,;;...;.;;;,;;,...:;,;;,:~:::....:.:..h-....:.:;;;.---l......;:..:;:;ı::.....L-...:.ı"UJt...-....... ıc.:.= ~·'· . 1 -

Her kafadan bir ses çıkıyor, 
garsonlar, sıkışık iskemlelerin a
rasından güç hal ile geçebiliyor
lardı. Kıraathanenin içi de dı'ı 
da tıklım bklım dolmu•tu. 

Meydana bakan taraftaki bü
yük tentenin altında, yu11arlalc: 
bir mermer masa ba,mda kartı 
kartıya oturan iki ki•i hem limo
nata içiyorlar, hem ~o~~yor; 
!ardı. Biri durmadan soyluyor. dı
ğeri yorulmadan ~inliyord.~. Bun
lar Selaniğin ilerı gelen tüccarla
rındandılar. 

Konuşanın üstünde gri bir kos 
tüm vardı. Bovnuna alb •antim 
yüksekliğinde kolalı bir yaka tak. 
mı• ve bir boyunduruktan fark
sız olan bu yalc:anın ortasına kır
mızı üzerine ıiyah benekli bir 
takma papiyon kondurmu9tu. Her 
söz aöyleyitlnde kafumı oynatı
yor, batmdalc:i tılık feıin İpek pila 
kilin bir dUzilye aallanıyordu: 

Bunun adına ipekçi İsmail E
fendi derlerdi. 

Kar~ısında oturanın yalnız el
bisesi ba~ka renkteydi. Yoksa du
ru' o duruştu, yaka o yaka, kra-

• • ::ı.th_ H•ttA vii71Pri hil,. 

İki adam. , daha doğrusu iki 
kardeş. Cünkti bunun adına da i
pekçi Rifat Efendi derlerdi. 

lsmail Efendi elli ya,ında ka
dar vardı. F alc:at muntazam yafa 
mıt bir adam olduğu için, ilk ba
latta otuz betten fazla göstermi
yordu. "Rifat" Efendi ondan epey 
gençti ama aralannda göze çar
par bir fark yoktu. 

Çok enerjik bir adam olan İs
mail Efendi, genç ya,ta hayata 
ahlmı' ve büyük bir sabırla, me
tanetle çalışarak, pek uzun olmı
yan bir zaman içinde muvaffak 
olmuştu. 

1 
Çalı,mak bu adamm adeta teh 

veti idi. Gece gündüz durmuyor, 
kafa yoruyor, kurdu~ düzenin 
genişlemesi ve büyümesi için q
rqıyordu. 

Bugün fena halde ainirlenmi!
ti. Bu hiddette .. u yakıcı ve boğu
cu havanın da her halde büyük 
bir tesiri olacaktı. 

(Devamı var) 
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Belediye resimlerinde 
yapılacak zamlar 

Yeni kanunun derhal tatbik 
edilecek olan 

kısımlarını neşrediyoruz •• 
.. Beledi hizmetlerin daha iyi c6- I kaaalar~a blnd~ iki buçuk telllli

rulnıeai için belediT• rüsumun• Y• ~. beledıyeleroe alınacak, 
Yapıla~ak aamlardan dün baluet• bu telli.lıyeden bqka , biç bir dai 
mitlilc. Bu buausta hazırlan&ll re n1a ıabıs telliliye resmi almı· 
kanunin 42 madded- ibaret o- 1acaktu;. Perakende olarak satı· 
lan birinci kısmı derhal tatbik e- lan huu eualar bundan müstea-
dilec.ktir. Kamana cöreı -~· • 

l'llilıtarlan beledl1e mecli.lerİll• Yuk Ye bmelı: arabalan ve bi-
ce lafin edilmek üzere devletin al nek ~•1Y•nlanndan nevine, cinıi· 
dıiı bina yercilerinden lza ne sore ayda yüz paradan yÜz ku 
"'İ YÜade yirmi bet munzam kesir rufa kadar belediye resmi alına· 
•lı~aL")" caktır. ' 

uı ır. I v:_ 
L}eledi1eler, bina, araa, ba • ~ otomobillerile kamyonlar 
-ııçe sibi yerleredn (temizleme ~sır ıru,,,,etine ıröre a1da iki 
de elli, kazanç vercilerinden lza• JUa kunıtla beı yÜz kurut arasm• 
Peıınl) olarak ... tıdakl ~killer- da beledi1e nıaumu vereceklerdir. 
de tahsillt 1apacaktır: Bar phlı-- ata mahsus otomboiller bu reomin 
~~ki yollar, llç kısma . •r;;:!.icak, 11lnaını vereceklerdk • Bu miktar 
•irinci aınıf 10Uardakı b ana lzami derecededir. Alınacak mik· 
ltıetro miklbı üzerin~- ~nı b"'f tan belediye mecliıleri tayin ed• 
İltinci sınıftan oa, uçün~ unı nat resimden müateanadir. Moto
'ollardald binalardan aekıj ~ ceklerdir. Ancak çiftçilerin zirata 
lltnacaktır. Ana ve bahçek er çın kullandıklan arabalar Ye ha1Y&• 
~ .. miktarm yanll alınaca tır. ılkletlenlea ayda elli, blaikletler. 

Bundan haıka fenni d,,. .•hhl den aydp yirmi bet kurut alma. 
t111nizleme yuıtalannı te arik Ye cakbr 
lknıal ettlrdlkl~riııl dahiliy~ Yekl S..l;dlye hududu dahilindeki Ji. 
letine tastlk eturen beledı1eler, mantarda söl ve nehirlerde lalim· 
birinci snuf caddel.erdeki binalar· pot, sandal, mavna, salapurya, du 
dan alınacak t~ızleme rusumu• ba, daimi ye muvakkat ıurette 
lUm aısfr derecaaınde aynca yıka yükilo duran deniz yeaaitinden,be 
11>.a ye aulama resmi almabilir. lediye mecllai kararile bir ruıum 

C..dd,e Ye aokakl~nn aydmla.bl alınır. Ancak hükGmete ait bahri 
ırıaaı lçın de ayni rusbette reaım ,,_it ile fırtına dolayısile liman· 
•lıroabilir. Ba sahalar elektrikle lara iltica eden veıaitten bu resim 
•ydınlatılıraa bu miktann bir mi.- alınmaz. 
li fazla11 belediye mecliıinin kara Su• köpeklerinden senede on, 
rı ve Yelinin tastik.ile alına~t~. av köpekl.,rinden beş lira alına· 

Anca!. &mme hizmetleri ıç'!' cakbr. Çoban, bekçi köpekleri re
)'apılan aydınlamalar için beledı· simden müatesnadır. 
)'e•er hiç bir resim almıyacaklar- Belediyece tesis ve İnfa ettirilen 
dır. Yukarıdaki temizleme ve •J'· lıkele ve sallardan (baı) reımi a• 
dınlanma resimleri dükkan, mağa lmacaktır. 
za. kır~~tha~e, ~a.n. hamam, apar Piyango ve ikramiye kazançla· 
tnnan ıçın ikı mulı, bağ, bahçe,ar- rmm yÜ7de onu belediye hiıaeıi 
aa gibi yerlerden yan olarak alına olarak alınacak, bu yÜzde onlan 
caktır. ikramiyeleri dağıtan müeaaeaeler 

Alelliınum intaatm metro mİ· kesm.,ie mecbur olacaklardır. 
kiıbı üzerin~e •.n, ç~k üç ku~·~ ı Bir yerde fenni me.,,baha te· 
nhtım ve saıre gıbı ıntaatan ikı ala edilinciye kadar keıilen hay. 
kurut reaim alrn~caktır. • . vani.drdan muayyen bir keaim re•· 

Temata yerl!"rınde.n, ba!, gazı- ' mi alrnacak, fenni mezbahalarda 
no, klüp, klüp ıd.areımdef<! oteller yalmz mezbaha Ücreti alınacak, 
den yanı yerlennden bahıa ve ta• kesim ücreti almrnıyacaktır. 
1. ' 1 nı açmak iıtiyenlerden M b • 
ı oyun "" h 1 k beledi em a ıuyu kaplarının agızla· 

bir defa'[~-ti~ sul s okatırra • rma belediyf\Ce konacak bir etiket 
yeler nı.,... ye • aca · •- b"I" d b" • l k 

1 • k" d'I · 1 d"kl ri mu&a ı ın e ır reaım a ınaca tır. Bn yer enn uşa ı e ış e ı e B 1 d" h 
müdd•tÇ41 alınacak rubsatiyelerin e e <ye ududuna ırirecelı eş-
miktarlartn.1 belediye mecli.aleri. ya •e mevaddan Azami yüzde on 
tayin edeceklerdir. nisbetird~ duhuliye (oktruva) rea 

Bilibnum meskenleri• akarlara, mi ııümrük memurlannca tahsil 
kara, deniz nakliye vaaıtala!"na ve belediyelere teslim edilecektir. 
belediyece bir num~ra muka~il •· Bu miktarın azaltılıp çoğaltılma11 
lınacak resmi beledıye meclıslerl belediye m..cliıinin karan ve va· 
tayin edecektir. linin tastikile mümkündür. Duhu-

Arzu edilen yerlerde yapılacak liye resmi verilmiyerek kaçmlan· 
fenni ıebhirat ve tathirat için de lardan duhuliye resmi iki kat ah· 
belediye ıneclislerinin tayin edece- nacaktır. 
ği bir reıİID al'!:cak

1
t'!'• b• Bir yerin istimliıkinden dolayı 

Günet Ye ,..,. ••• ur çın ınalann aokafm yüzüne çıkan binalann 
önlerinde yapılan .!enle, s~per ve eaki, yeni vaziyetleri arasındaki 
saçaklardan meYkiın terefıne SÖ· kıymet hesap edilecek, aradaki 
re seoed• metro murabbaından i farkın yüzde kırkı beı senede ,.. 
zami elli kurut alınacaktır. refiye reımi olarak tahsil oluna· 

Pazar kurulan yerlerden, pana. caktır. 
yırlardan, meydan, mezat ve iske- . Bel.,diyece in,a edilecek her ne 
le mahallerinde aabcıl~ tara~m- YI :rol, kaldırım ve liığunlarm ru
dan itp;al edilen yerlenn fere!•?• 11 f masrafı o sokaktaki bina cep· 

.. b h metro murabbaı ıçın hel . .. . . 
ırore •. er • . . kuru u taca• 8 !"ne gore bına ıahıplerinden 
senede azamı yırmı ! tah .. ı edilecektir Kaldınmden 
vüz •-em•lr; üze~• beledıye ·f"": tahıil edilecektir. · Kaldmm ve 
li.ler!nce taym edılecek tan ey yol tamirleri i · b · · . ·· cünJlik bir resim istifa olu• d b" çın ına aahıplenn-
sore en ır te:r •lınınaz. Resmi bina· 
nacaktır. . lar, e-..kafa ait aka ti d b 

Bil6mum ölçüler beledıyece resmi Teı-eceklerd"ır "'A er kek u 
1 ı.. b ·ı · nca ır-damga anaca.., unlardan neTı e- tarda münferiden 1 

• -- :tkuru ta "k" ·· ku Yapı an evler-rıne go.~ . t n ı ı J'UZ • den mahalle teşkil ed"l d 
ruşa kad~ ır defaya mahıuı o- ı ara almmT)'acaktır ı me en bu 
tarak reaam almacaktır. Bu dam• p • 1 d k" · . · 
galar her aene muayene edilecek Şehh~~':r et 1 ~tıyr:zlı tirketler-
ve bu muayen~ içlıı;ı daınıralarur- den u w_ııe. çe aıt o acaktır. 
ken verilen reamı miktannın yan- 330 tarıhl~ rus'?"~ belediye ka. 
sı alınacaktır. nunile teamulen utıfa edilen eıki 

Şehır planmm yeni~en tanzimJ resimler belediye meclisi kararile 
masrafı yekGnu o tehirdeki bina· alınacaktır. 
farın metre mikabı, araalann met --------
re murabbaı niıbetinde tevzi adi. Harp borçlan 
lecektir. Bağ, bah'!e ve boıtan ıri· 
bi yerlerd•n bu nısbetlerin yanaı meselesi 
alınacaktır. Bu suretle bir tehrin 
plin masrafının. y~kununa her bi· 
nanm ne kadar ıthrak edeceii ta· 
yin edilecek!ir. Bu .masraf üçaene
de tahail edılecektir. 

Biliimum icar ve isticar itleri 
badema belediyeleree !eacil oluna 
caktı:. Bu muamel~len~ harç mik 
tan belediye mechılennce ta1in 
edilecektir. Tescil ettirilmiyen 
muamelelerden iki misli ceza ah· 

LONDRA, 10. A. A. - Harp 
borçları meselesi ile mefgul ol. 
mak üzre tetekkül eden nazır· 
!ar encümeni dün öğleden ıon 
ra toplanınıfbr. Vashington a~ 
firi Sir Lindıey bu sabah yem 
bir toplantı daha yapacaktır. 

Bir zahire ambarında 

Borç 
Yüzünden 
Bir adam tehlikeli 
ıurette yaralandı 

Kurbağalıderede oturan Ah 
met, ayni mahallede Fethi iı· 
minde bir komşusuna borçlu 
imiş. Fethi bir kaç defa ala· 
cağını iatemif, alamamıf. Bu 
yüzden de danlmışlar. 

Fethi bir kaç defa Ahmede 
haber d'e göndemıif, borcunu 
vermezse vuracağını ıöylemir 
tir. 

iki kişi evvelki gün aakak or 
tasında biribirlerine rastlamıt· 
lar ve kavga etmişlerdit·. Kav· 
eada Fethi elindeki usturayı 
Ahmedin kamına saplamıştır. 
Yaralı ifade veremiyecek bir 
halde hastaneye kalcimlmıttır. 

Zavallı Eıma? 
Vatman Durmu~ efendinin 

idareıindeki tramvay dün Be
tiktatta 4 yqında. Eama ismin 
de bir kıza çarpmıt, afır ıuret· 
te yaralanmıttır. 

Eama ümitsiz bir halde haa
taneye kaldırdmıttır. 

Esrar satan adam 
KUçUkmuıtafepqa civamr 

da bazı yerleı de esrar satılmak 
ta olduğu haber almmıt- za· 
bıta takibata haJlıunııtır. Tah· 
kikat esnasında Nalın iaminde 
bir adamı mahalle aralannda 
tüpheli bir vaziyette dolatır 
ken görülmilt, kend'iıi tanuıut 
edilmit. sokakta bir adama es· 
rar aatarken cürmü methut ha 
linde yakalanmıştır. 

Naimin üzerinde bir ÇDk es· 
rar paketleri bulunmuştur. Es· 
rarlar müsadet1e edilmiş, Naim 
evrakile birlikte mahkemeye 
verlimiştir. 

Mandalar kudurdu 
mu? 

Mezbahada kaaap Aron E· 
fendinin çobanı Adem iki man
dayı Haaköyden mezbahaya gö 
türürken mandalardan birisi 
birden bire etrafa aaldırmağa 
başlamıştır. Kuduran manda 
evveli çoban Ademe bir boy· 
nuz vurup yere serdikten son· 
ra sağa sola koşmağa başla· 
mııtır. 

Bu sırada yoldan geçmekte 
olan Cafer Efendi isminde bir 
askere tesadüf etmif, manda 
bunu da bir boynuzla yaralamıt 
tır. Ortalık alt üst olmuş. her
kes bağıra çağıra kaçışmağa 
başlamışlardır. Hadiseye polis 
vaziyet etmiştir. Memurlar 
mandayı Kalaycı bahçesine doğ 
ru kovalıyarak kalabalık ara· 
smd'an çıkarmıtlardır. 

Hayvanı tutup zaptetmek 
imkanı olmadığından polisler 
tabanca ile öldürmüşlerdir. Bun 
dan sonra diğer manda mezba· 
haya götürülmüş, bu da mez· 
bahada birden bire saldırmağa 
başlamıştır. Mezbaha baylan· 
nın müracaatı üzerine polisle 
bunu da vurarak sahibine tes· 
lim etmitlerdir. 

Hiddetinden evi 
tutuıturacaktı 
Abanoz sokağında oturan 

Abidin isminde birisi bundan 
bir müddet evvel komfusu ma
dam Şinorike emanet olarak 
bir gaz lambası vermit ve dün 
akşam lambasını almak üzere 
~adam Şinorikin evine gitmi' 
tır. Madam Şinorik lambayı 
vermek istememif, bundan hid 
detlenen Abidin masanın üze
rinde yanmakta olan lambayı 
alıp yere fırlatır.ıftır. Lamba 
kırılmıf, ,etrafa sıçra yan gaz. 
far birden bire parlayarak yan 
gın çıkmıftır. Ateş odanın her 
tarafını sardıktan bir müd· 
cı .. t sonra söndürülmüstür. 

nacaktn. 
Bütün toptan sabtlar belediye 

baıküllerince tartılacak, bu malla. 
rın satış bedelinin ~de ra~nı 
tecavüz etmiyecek bır reıım. mık. 
tan belediye mecli~leri~ce tay!n e 
dilmek üzere tahsil edılecektır. 

yangın Acaba neden öldü? 
ŞIK.AGO, 10 (A.A.) _ 1· Galatada Kemeraltı cadde-

Hayvanatı 'bakariyenin aatıt be. 
dellerinden azami yüzde iki bu. 
çuk ve donmuşlardan alınacak re. 
aim bu miktarm üç ıniıli olacak 
koyu" ve keçilerin beherinden bİ· 
rer ku1"114 resim alınacaktır. Bele
diye hududu dahilinde her nerede 
olursa olsun yapılacak alım, aa• 
tım muamelatı bu resme ıibi ola· 
caktır. 

Her nerede olursa olsun müza• 
yede ve münakasa ile satılan her 
nevi menkul, gayri menkulden en 
çok yÜzde iki buçuk, delli.liye re· 
sim almacaktır. Devairdeki müna 

çindc 1630 kile buğday bulu· sinde 79 numaralı evde otu. 
nan bir antrepoda yangın çık- ran 50 yqında Nurettin ef. ile 
mıştır.Zaranın bir milyon dolar ayni evde oturan Bensiyan ve 
dan fazla olduğu söylenmekte- karısı Roza kira meselesinden 
dir. dolayı kavga etmi,lerdir. Bu 

kavga neticesinde Nurettin ... 
AYAGA GELEN FIRSAT. fendi ıakağından, Madam Ro-

LARDAN za da elinden yaralanmışlar. 
.lıt~fade etmek ne kadar eyidir. dır. . 

bı bır .. m.~I ucuz fiatla aatın al- Kavgadan tam 25 dakıka 
ma~ b~y~k memnuniyeti ve istifa. , sonra da Nurettin efendi oda-
deyı mucıp oluı·. Calata'da Laza. d ··ı.. 1 k b 1 t 
ro franko Ticarethanesinde, Ha- sınv:ı.o d 0 ~dal. u uhı~u' dur. 
nnnlara çamftşır ve cıhaz takımla . • a an • ıye a er ar 
rİIE' ıtnyat ve tuhafiye levaznnatı edılmıf, tahkikata başlar.mış
elden çıkarılmaktadır. 11 ifadesi- tır. Ceset morga gönderiimiş-
ni biliniz. tir 

Maraşlılar kurtuluşla
rını tes'it ettiler 

Dün Darülfünun konferans 
salonunda toplanb yapıldı 

Dllnkll merasime tıtlrak •den Maraılılarla 
kurtutuı gününe alt eski bir intiba 

Maraıın 

Maratın kurtul~u münaae· habralarını anlatan Arılan B. 
betile Jst.uıbulda lulunan Ma· toplantıda hazır bulunan, o 
ratlılar tarafmtlan Oariılfıi· günkü kahramanlardan Antep 
nuu konferau~ salonunda lıir li Nuri, Marqlı Süngü Turgut, 
toplantı terlıp edilmit Vf! Mara ve Antepli Cemil efendileri 
tın b11 biiyiılı. ırünu kutlulanmıt 

1

1 

halka takdim e~ittir •. Çok al
tır. Toplantıda Maratııı ı...-.Jın kışlanan bu mutevazı kahra· 
ve erkek evlitları ile Marl\fl manlar da o güne ait hatırala
kurtar~ kahn.manlar bir ara- ; nnı ıöylemişlerdir. 

Şimendifer 
Kongresi 

Tel?in 
T elgı·af .. arı 

(8&411 1 inci •ahifede) (Bııııtr t inc.i a .. hireoc.le) 

lerdir. Murahhaslardan bir kıs· tiyctini arzçin bü~ükkrimize 
mı da Suriye tarikile Mısırdan telgraflar çekilmiştir. 
hareket etmi.şk-rdir, bunlar da TRABZON, 10. A. A. _ öz 
T oroı ekspresi le l stanbula ge- T.ürk dili ile okunan ezana karp 
leceklerdir. Kongreye iştirak et j bır ka~ akıl11zın Bursa~~ engel çı 

• ) hh 1 d H 1 ııarmaga yeltenme lerını nefretle 
mıt o an mura as ar an o • ' d d k M·ıı· d h h • 
1 d d • il .. dil .. M ı uy u . ı ı yor un er angı 
an a eınıryo an ':llu ru • bir köteıinde geri zihni} etli bir 

Dipiyessen dün bıze kongre kaç zavallmın bulunabilmesi Türk 
müzakeratı baklanda fU izaha• 1 inkiliıbına fena gözle bakanlara 
tı vermiıtirı Y•t•mak hakkı vermiyen Trab-

- Kongreye Rusyadan maa· zonda_ derin ~İr aaa~iyet .uyandır· 
1 k 1 d dı. Hukiimetın vaktınde ışe el at• 

da, bütün mem e . et er e ~ev· maaı hadiseyi yerinde baıtırma11 
cut demiryollar tırket ve idare Türkün benliğine uzatılacak her
lerine mentup murahhaslar it· hangi elin ve dilin kapatılacağnu 
tirak etmiıtir. Bu ıuretle dört ıröıterdiğiı;ıden müsterihiz. Trab· 

.. kı urabh Ye refa· zonda denn nefretler uyandıran 
y~e ya n m . as . hadise mücrimlerinin, anlamT)'an· 
katınde bulunan aılelenle bera lan uy.ındıracak şiddetle cezalan 
ber takriben 700 ecnebi Kahi· dmlm •• tabii olup Türkün var
rede toplanmııtır: btmı koruyan azim ve iyınanm 

Kongre. Mıaır Kralı Fuat bu gibi hi~i.ae.'erle _ sanılmayip 
Hazretleri tarafıncFan meraai· kuvvetl~ndıgı!" v_e yuk"':.k deha· 

• ah "l 1 K nızla Turk mılletine açtıgınız me-
mı m suaa 1 e açt m.~ştır. o!' denlyet ve refah ve saadet yolun· 
gre beş şubeden mıuekkeptı. da memleektimiz halkmın büyük 
Bunlardan biri yol ve inıaat, kurtancımızla her zaman ve her 
2 inci §Ube lokomotif, üçüncü an beraber '?ld'!~muzu son•~z 
ıube itletme, dördüncü ıube saygı .Ye aeYsılenmızl<' arz.,dena 
"d i b • . be d eh" 1 efendım. ı ar , eşıncı ıu e t ır er Beledive reisi 

Kadir 

ÇEŞME, 10. - Ulu C..zimiıı 
büyilı: Türk lnkilibına ve onun a• 
tiz Yarlığma el ve dil uzatınak ;.. 
teyenleri ırençlik bütün lanetler. 
ulu ıaziıine ve onun cihan değer 
serine sarsılmaz bağlılığını tek· 
rarlar, ulu yol gösterjci. 

Gençler •porcular )'urda 

araımda ve milıtemlekitta iı· 
leyen ıimendifer iflerile met• 
gul olmuştur. Bu ıubelerden 
her biri kendilerine verilen muh 
telif mesdeleri tetkik etmitler 
dir. Bu meaelelere dair hazırla 
nan raporlar, evvelceden ra• 
portörlere tevdi edilmit oldu· 
iundan. kongrede raportörler 
tarafından verilen izahat din· NATALY A, 10. - Buraada çı-

k 1 1 l kan ezan h&diıesini ga 7etfllerde 
lenmiı ve a ar ar a mmııtır. teeuürle okuduk, Y anilik inkılabı 

Kongre müzakeratının de- nın milli dili her sahada candan 
vam ettiği günler zarfında kral benimseyen Türk milleti maziye 
hazretleri tarafından. saravt\a gidiş hareketlerini nefretle kart•· 
bir resmi kabul yapıldıtı ıibi, lar. inkılap nesli ile hiçbir aliıka-

k·ı S tkı p J h smı kabul etınediğimiz mazi pe-
Batve 1 1 ata ca mura • reotlerin kara irtica baraketlerini 
haslan kabul etmiştir. nurlu mefkıiremizlc tel'in eder, 

Şimendif.erler nazın bir zi- Antı..lyalılann sarıılmaz iymanını 
vafet vermiş, Kahire civannda, ve inkılaba başhhğmı tazeliyerek 
Lükson ve Asnan' da muhtelil tazimlerimizi arzeyleriz efendim. 
tenezzühler yapılmııtır. Belediye R. Hü•nÜ C. H. F. reİ· 

ai Hümü, Halk~ui rciai namrna A .. 
Kongrenin ıon celsesinin . 

ba k d 
srz. 

9ve il Sıtkı Pat• tarafın an 
kapanması mukarrer idise de, KONYA, 10. A.A. - Buraadnki 

h • hadiseyi gazetelerde okuyan Kon 
başvekil ra atsız olduğundan ya muhiti çok derin hayret ve 
kongreyi ba~vekil namına Şi· teeoaür içinde kalmı~tır. ~imdiye 
mendiferler nazın kapamıştır. kadar göıterdiğiniz yollardan sar
Kongre heyeti umumiyesi iti· 11lmaz bir İymanla milli gayeye 
barile çok faideli olmu9 ve ti· doğru yürüyen Konyalılar Buna 
mendifer idarelerini alakadar hadisesi gibi tuurauz hareketlerin 

inkiliıp yolundaki hizlanmızı Ye 
eden mühim kararlar ittihaz C" milli dilimizin bütün hayatımın 
dilmittir. hakim olma11 huausundaki yÜkaek 

Gelecek kongre 1937 ıencr duygu ve çah~malanmızı daha zi-
nnde Parute toplanacaktır. yade artıracağına kanidirler. Bu 

da Gazı Antep meb'usu Kılınç \ Arılan Bey bundan sonra 
Ali Bey ve diğer bir çok zevat "Marqlı bir ananın yavrusu· 
hazır bulunmuftur. Toplantıda j na verdiği öğüt" ü zikretmittir 
Maraşh, betinci hukuk mahke· ve bunu töylece okumutlur: 
mesi reisi Suphi Beyin bir nut "Dayın Ruıya harbinde, ba 
kile batlanmıttır. Supbi Bey ban Balkanda, eden (ağabe
bu nutkunda büyük ıünden yin} de Maratta harpte öldü. 
bahsetmit ve ıözü muallim Ma Son yongam senain. Minare
rqlı Haydar' Niyazi Beye ver· den ezan aesi kesilecekse, ca-
mittir. miin kandilleri körlenecekıe ıençlik gördüğünü ve üzüldil· 

Haydar Niyazi Bey Marq sütlerim aaııa heli! olsun öl de ğünü" aöylemittir. Nihayet la-

hS diaede gÖıterilen yüksek uyanık 
lıktan dolayi hükilmetimize tük-. 
ranlanmızı aunduk. Bu vesile de 
ön sırada vazife almıt olduklanru 
ve bu vazifeyi iyfaya çalı•makta 
bulunduklarmı derin aaygı ve duy 
şıulanmızla birlikte arzeyleriz •· 
fendim . 

ve bavalisindeki Fransızlar Ü· köye dönme ••• " tanbula geldiği zaıne.n lstan· 
zerinde Türk.ün bıraktığı tesiri Arılan Bey: bulda kuvvetli bir Marq genç 

· izah edebilmek için batından - Türke uzanan kirli eller )iği gördüğünü anlatarak Ma-
geçen bir vak' ayı anlatmıf ve daima kırılacaktır. Göz diktik· ratlılara: Marattan çıkan Mara 
"Marqlı Türk" derdemez leri memleketler kendilerine 91 unutmasın demittir. 
F ranaız kumandanının nasıl mezar olacaktır. Y qasın Bü- Kılınç Ali Bey nihayet istik· 
korktuğunu taıvir etmittir. yük Gazi •• diyerek alkıtlar ara lal &fkmm, milliyet atkının 
Bundan sonra Kemal Hayyam ıında sözünü bitirmittir. kaynağını ıormuttur: 
Bey namındaki genç Maratlı Arılan Beyden sonra Ma- - Bu gösteritin hızı, ıırn, 
ıöz almış ve Maraf!D harp gün J rq, Gazi Antep kahramanı ve gücü, imanı hangi kaynaktan 
!erine ait hatıralardan 22 gün. J Gazi Antep meb'usu Kılınç A· geliyordu? 
lük mücadeleden ve dütmanm li Bey kürıüye gelmittir. - Bir Anadolu ziraat mek· 
lılahiyeye kaçmasından bab. Çok gür bir ıeıle ve çok he- tebinin küçük bir odasında otu 
setmit ve bu münasebetle de- yeCAnlı bir hitabede bulunan ran (ev) inden, 
mittir ki: Kılınç Ali Bey ıözleri alkıtlar- - O kimdir? •. 

- Bugünü kutlulayoruz. Ö). la mütemadiyen kesilmitfu. - O •• Kafidir bu.. Bütliıı 
medik yqıyoruz diye değil.. Kılmç Ali liey: mazlUnı insanlığa ve yeni dün 
Belki artık yqayacağız, hiç öl - Aziz Marqlılar.. Yurt, yaya sorunuz. O kimdir? 
miyeceğiz ve ebediyete kadar kan, silah ve ülkü kardetlerim, Onu bilmiyen yoktur. O dik 
ayakta dimdik duracağız diye 14 ilncü defa gördüğünüz ay. tarihlerin üstünde insanlara in 
kutlulayoruz, bayram yapıyO. dın, yıldönümünüz kutlu olıun. aanca yqamak zaferi derim, 
ruz. Anadolu ve Milli mücade Ey bain zümrüt bağlı, COf- Gazi demektir." 
le büyük bir yangın ise onun kun çağlayanlı, tepeıi Aralan Mülhit bir allat tufanı içinde 
kıvılcımı Marqtır." batından dik olan Ahırdağı ço sözlerine devam eden Kılmç 

Kemal Hayyam Beyin bu · cuklan •. 22 gUn yirmi iki gece Ali Bey Gazi Hazretlerinin Ma 
sözleri çok alkıtlanmıt ve ıon. dütmanlarla pençe pençeye, j ratlılara tebriklerini tebf ir et· 
ra kürsü Marat mücadelesinde göğüs göğüıe, dit dişe boğu- mekle mahtiy~r ol~ğunu ıör 
yararlıkları görülen Pitkin za tanların oğullan, 23 gün, 22 liyerek ıöızlenne nıhayet ver 
de Ali Rıza Bey Maraşın işga·. gece kan köpüren Sakaryamn miştir. 
)inden bahsetmit v.~ ı:ı:ıarat hal j kardetleri .. Ben .de ~izinle iki • Pek çok a~_kıtlanan Kılmç_A 
kının bir cuma gunu kaleye sabr konutmak ısterım.. lı Bey son ıoz olarak Muallım 
Türk bayrağının nasıl çekildi- Sözlerile b~ladığı hitabe- Hayrullah, Yürük Selim ve di 
ğini anlatmıttır· B~yük alkıtla sinde Mar&fın baflıbqına bir ğer tühedanm ~~~~ca .hi 
kar4ılanan bu vak adan sonra Türk tarihi olduğunu aöylemİf tı:rafannı 7adethgını soylemıı· 
"Şarktan doğan yıldız Musta. ye "esirlikten kurtulu9, ruh bu tir. 
fa Kemalin" beyannemelerin. rukluğundan kurtulUf, tarihin· Bu eınada Mar&f otlu Ali 
den bahsetmit ve Mustafa Ke- kurtulut isteyen milletler Haydar. diye kendisini takdim 
malin Mara,lıların kalbinde mutlaka Maraşa gitmeli, Mara• eden genç bir §&İr Marat için 
unutulmaz bir kurtarıcı olduğu ım sav&f tarihini bilmeli ve yazdığı bir tiiri olmmut ve bun 
nu söylemiştir. . bu arat kadını, dünkü Marat dan sonra da bir Darülfünun 

Bundan sonra Kılınç Alı Be erkeği, beriki Maraş ihtiyarı talebesi Marat bakında hey.,. 
yin Mara~ta ve Pazarcıkta mü gibi olmalı." demi4tir. canlı sözler ıöylemittir. 
dafaai hukuktaki yararlıkları· Ve nihayet "Dünya.. Yirmin Nihayet betinci hukuk mah 
nı anlatmı• • Maraşın ku~tulut ci asır inıanlığı, hanginizden kemesi reisi Maraşlı Cevdet B. 
harbine ait hatıralarını zıkret· bir Marafı, bir Antebi, bir An· tekrar kürıilye ~elerek merui· 
mi4tir. karası, kısacası bir Türkiye min bitiğini bildirmittir. 

Çok alkışlanan bu kahra- varsa, o insanlık kurtulmut- Tazim telgrallan 
mandan sonra Kiliıli Aralan tur. Kurtulacaktır Tilrldye .. " latanhuldaki Maraılılar na• 
Bey aöz almıftır. Aralan Bey bir Osmanlı imperatorluğu ta. mma Maratın kurtulduğu ıü· 
cenupta ilk kurtunun Mara,lı· rihi içinde bir kenara bırakıl- nün yıl dönümil münasebetile 
lar tarafından Fransız beynine mı4, unutulmuf, bakımsız, ıtık yapılan merasimden ıonra Ga· 
patlatıldığını aöylemit, Sahin sız, çobansız kalmıftı. Tıpkı zi Hazretlerile, Batvekil lımet, 
Beyle birlikte nasıl çalı4tıkları Gazi Antep gibi, Ankara gibi. Büyük Millet Mediai reisi Ka· 
nı ve halas harbinde Maraşlı· Edime gibi .. Ve bu suretle Tür zım. Büyük erkim harp reı11 
!arın en büyüğünden en küçü· kiye gibi .. " demit ve aon ıeya Müşir Fevzi Patalar tazim, Ma 
ğüne kadar kanlarını nasıl a- hati esnasında Maratla "azlığı ra~ belediye riyasetine de teb-
kıttıklarını anlatmı~tır. Harp : dikkatleri celbeden bir yeni rik telgrafı çelQlmiatir. 

Belediye 1111 C. H. F. reiai 
Şeoki 

KA YSERI, 10. A. A. - Bursa 
hadisesi Kayseri ve mülhakatında 
derin nefret uyandırmııtır. Halkı
mızm büyÜk Gazimin ırösterdiği 
yoldA yürümekten başka seli.met 
olmadııima ye bu yürüyÜtün kan· 
disini saadet ve selamete ulqtıra· 
caiına iyman etıniıtir. Halkm iy
ınan ve- hiııiyatını arzederken e 6 

:ııanm yüksek manasmı Türk kal
plerind.o canladıran Türkçe ezam 
kalplerindeki İrtica hiılerinin te
:ııahiirüne alet ittihaz eden bu dil 
düımanlarını şiddetle tel'in ve de
rin aayl{ılanmızı sunanz efendim. 

C. H. F. reiai 
Refİt 

ADAPAZARI, 10. A. A. - Öz 
dilimizle ezan ve kamet setinneğe 
tehammül edemiyen ve dini dün
ya itlerine alet etınek isteyen bir 
takım byinslzlerin Burıada teıeb
büs ettikleri irtica hareketinin hal 
kımız tarafından nefretle ret Te 
telin' edilmekte olduğunu arzeyle 
ri:ıı efendim. 

C. H. F. reisi Galip 

KAYSERi, 10. A. A. - Buraa· 
da birkaç ı&enerinin arapça ezan 
ve kame• iıtemek gibi cüret ve küa 
tahlıkta bulurunaaı Kayseride teea 
silr .,., tee .. üfle karşılanmıştır. 
Bütün Kayseri halkı vatan ve mil· 
lelin balaıkiln Ulu Cazi Hazret
lerine ve Cümhuriyet hükWTıetine 
merbuttur. Arzederim efendim. 

Belediye rei.ıi ""kili 
N91'ct 

ERZURUM, 10. A. A. -Türk
çe ezanın bir buçuk aydan beri 
Enurumda mevcut S4 camide ae
Yİnç• okundufu ve halkımızm bu 
öz dild•n çok müstefit ve mem· 
nun olarak canı ırönülden benim 
sediklerın binaenaleyh çok esefle 
duydufumu:r Bursadaki Çirkin ha 
diaeyi nefretle telakki ettiklerini 
tazim,.tınıla arzeylerim Efendim. 

Belediye reİıi Duralr 
AYDIN, 10. A. A. - Bugün bil 

tün aydınlılar C. H. F. ve Halke
Yİ önünde toplanarak Buraadakl 
irtica hareketini tel'in ettiler. Bü
yük Gazilerinin inkililp yolundaki 
ifaretleriyle ölüme kadar gidecek· ı 
!erin~ dair içtikl.eri !'ndm ul~ Ca· t 
zile.-ıne arzını dıledıler. Şukran 
ve taaimlerimle arzeylerim Efen. 
elim. 
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Bu intihabı herkes garip buldu Lik maçları devam ediyor •• 
f (Batı ı iari u.Jıifede) 1 - Bravooo Feriha aealeri Ye de- !onda belli bqlı kimse kalma

mıt, kalablaık dağılmıf, içeri
de kalanlar da kendi kendileri 
ne ailevi bir tekilde eğlentiye ı 
devam ehnitlerdir. 

Gazi Hz. (Bqı l İne:; sahifede) 

bahçelileri ve taraftarlannı kor
kuıtu. Maç heyeti umumiyeai itı"ba 
riyle Fenerin hakimiyeti altmda 
cereyan etti. ilk onbet dıJdka müı 
teana, daiına hücum vaziyetinde 
aan-licivertliler bulunuyorlardı. 
Stadyum ceçen aeneki maçta oldu 
ğu gibi gene kalabalık, ıeyirciler 
ve taraftarlar gene ayni heyecamn 
teıiri altmda idiler. 

nıaıf aahaaında oynanryor. Bu ara 
da güzel bir Fener akım ziyan ol
du. Buna mukabele olmak Üzere 
Galatasaray da birkaç iyi hücum 
yaptı ise de bir netice elde edeme 
di. Oyun Fenerin hikimiyeti altı
na tamamen girdi. Arada aırada 
tek tük Galatuaray hücumlan 
yapılıyor.. da hiç meaabeainde." 
Bir Fener hücumu eanaımda Gala 
taaaray lehine bir firiklk oldu. Fe
ner müdafaaıı bunu da ceri çevir 
mekte büyük müşlıiilaıa maruz 
kalmadı. Hilcumlar gene aoldan 
oluyor. Gene bunlarm meyanında 
Galataaaray aleyhine ve 18 paa 
haricinde bir firikilı oldu. Herlıeı 
bunu gol olacak diye beklerken 
Zeki bunu kaçırdı. Mukabil akın· 
da Rebiinin uzaktan çelıilmi, bir 
ıandcl şütünü Hüaamettin bloke 
etti Ye kalesini kurtardı. Oyun gÜ 
zel oluyor. Ancak malüm tahıi
yetler eıki oyunlanm oynamakta 
de .. am .. diyorlar. Galataaaraylılar 
Fener hücumlarını hep hentbol i
le durdurabiliyorlar. Artık aankrr 
mızılılar nefeuizlikleri dolayui
le aon gayretlerini aarfederek oy
nuyorlar. Bakalım ilıiııci de'l'f'eyİ 
naıd çıkaracaklar? •• Bu arada Ga 
lataaaraym bir akınına iki Fener 
müdafaa11 yerinde müdahale ede
rek komere yolladılar. Korueri 
Rebü çekti, faalıt neticesiz... Bu 
komerden iki dakika aonra da ma 
çm birinci deweai bil:mİf oldu. 

him futbol maçlan yap:ld:. il~ 
maçı Knıınıpaşa - lstanbuLpor kİi 
çükleri oynadılar. Her iki takıJ!I 
ayni derecede canlı ''e cüze! bir 
oyundan aonra berabere kaldı!. r 

( bir zat fotoğraf al~ • için 

1

,.amb alkıılar olmuıtur. 
., bekleyenlere neticen~ ılan &o Türkiye güzdi halkın Bnünıl.. 

d ·1 .. . haber vermıt ve ken 
(Ba ı birinci sahifede) 

yaJ• Türkün eli, •meii, oe 
,...,ı.; ile me)>dann gelmif o
lanlar üzmnde durarak iza
hat .,. maMmat aldılar. 

ı ecegını .. ekı Bu eınada bir el Feriha Ha. 
1 disi de hopar~ored~e~ Beye- nımı ayakta durduğu sandal
lc -. H~me ~~ ~lamıtbr yanın üzerinde kaldmnıt ve 

fendıler dıye aoze •• : maa•nrn üzerine koymuf her 
·· le devam etınıfurı ' 

'Akagiindüz B. ne diyor? 

Bir muharririmiz Akagün
düz Beyle de görütmüt ve ha
dise hakkındaki malilmahnı 1 
sormu,tur. Akagündüz B. mu
harririmizin anallerine fU ceva ' 
hı vermittir: 1 

Hültümdarlonn on allmet 
a.nrJa ,iydikleri miğlerleri 
bilhtWJ alliltaya layilt bahlu· 
lar. Bu miğferlerin bagünltü 
a•ker fapltalon yibi önlerin· 
Je giineflilt oardı. Ve bugiin 
Jahi lcullanılabilecelr bir bi· 
çimde idiler. On alhncı aann 
bu gü:ı:el medeni ltıulcef ,.. 
lcilleri lcarf18ında na.nl olap 
ta bilahare ltavult .,. feı ııi
;yilJiiin• üuanın hayret etle· 
ceği geliyordu. 

e ve şoyT . dilen güzellik mil taraftan yeni bqtan tiddetli 
- ertıp e d" bir allı: tuf hak nm neticesini arze ı- 1f anı, 

a aa uB led"ye reial Muhid· - Bravo! 
Y?nım-B · e n·ya

1 
aetindeki ha. - Y Af&! •• aeleri yilkaelme-

& dın eyın ~ halk •--' d y·· ki h ti tarafından yapılan .,e, U1nUın an ur ye 
~e'1ı e'[..e lstanbul birinci aüze güzeli olarak kabul ve ilan e-

B '1?tı 1 a~ Nazire Hanım seçil- dilen F eriba Hanım da maaa-
1 .o ~r nm üzerinde etrafa reverana-

- Habrlanmız ki bir kac; ııe
neden beri yapılan bu müaabaka- , 
lara kartı itirazlar olmuştu. Bu i
tirazlara karıı daima ben ,.Jıaan 
müdafaalarda bulunmuttum. Bu 
be taraftar olduğum ic;in yeni inti 
bap edenleri de görmek makaadi
le birkaç arkadat oraya gittik. 
Netice ili.n olunur:.caya kaclar ta· 
yanı itimat birc;ok Tatandaşlarm 
burada ifııaıını münaaip görmedi
ğim bazı mühim .özlerini dinle
dik. Halkı da çok müteesair, c;ok 
incinmit bir b;leti ruhiye içinde 

mıtbr. lar yapmaya, elile, h~ile te-
JUlıqlu tekürler etmeğe batlanııftır. 

3 
6 Hoparlörde Nazire H~ 

12 seai ititilcfıkteo sonra kıaa bir 
tevakkuf olmllf ve salonda ha. 

- fif bir allat s~i duyulm~bv· 
~ Devamlı alkıtlara meydan Ter 
u< mek için yapılan hu tevakkuf· 
ıt ta umulan alkıt sesi işi~me-
1~ yince, hoparlör tekrar aoyle-

. rneğe batlamıştırı • 
uli - latanbul ikinci ~e!• olarak 

ıa Feriha Hanım aeçilmiftir· lıtaa-
B but üçüncil-.. aba 

Hoparlör a&ylemekte d 
Y • F "ha fazla devam edememıf, erı 
dı Hanımın ismi duyulur duyul
raı maz aalonda tlddetli bir allat 
k tufanı batlamı•br· Batta Aka 

gündüz Bey olduiu halde de, 
b - Yata Feriha. .. 

- Y..-.. Türk gil:r.eli.-
- B"'"oooo, Feriha bl'llTooool 

Sesleri arasında ilin edi
a len fiçüncü güzelin iımi duyul 

mamı•tur• alla,lar, Y•f& bravo 
aesleri hiraz hafifleyince bo

l p rlör tekrar aöylemeğe hat

D lamıtbr: 

a Akagüniih Bey ayakta 
d _ Moht .... hanımlar, muhta

nlı \"eJD beyler 1 latanbul gÜzelUlı mü
t aabakaamdan aonra Türkiye ırü· 

kt zellik mü.abakaa intihabı yapıl· 
m br. 

Bu son cümle aöylendiği 
aman, güzellerin itral ettiği 

j masanın yanındaki muada o
irl turan Ankara meb'uau Aka-
m gündüz Bey olduğu yerde aya
hi ğa kalkarak hoparlöre doğru 
n dönmüt: 
e - Dur!". cliye haykırdıktan 

aonra: 
ar - Neci-p Türk milletinin bedii 
m biaaiyab ile ancak bu kadar iatih
ıri ı:a edilebilir. (eliyle Feriha Hanı-

a mr göatererelt) Müsabakaya ifti
B'rak eden latanbul güzelleri ara

ııncla en giizel budur. demiştir. 
c Akagündüzün hu cümleıi-

"j oi de tiddetli bir alkıt tufanı 
ı.ı Ye her aiızdaJl hir ande hoJA
ı nan: 

G - Y&f& Feriha!. 
ıu - Brnooo •. Feriha, ııözleri ta
" ( ip etmİftİr. 
iz Yine aılkqlar, Yllf&, bravo k: aealeri hir aralık hafiflediii 
k :ıaman hoparlör ilan itine de
kıvam etmek iatemit Ye tekrar 
?' bqlamıtbr: 
·k - Türkiye gbellilı lıraliçeliii

e n de Nazire Hanım oeçilmi,tir. 
le Seçilmittir kelimeıi bitme
elnritti ki Akagündüz yerinden 
- tekrar fırlamıt, oturduğu aan
O' dalyanın üzerine çıkmıttır. 

~ Halkın reyi 

e Bu esnada yanında oturan-
lardan hiri de Feriha Hanımı 

eYoturduiu iskemlenin üzerine 
ıkarmıf, Türkiye güzeli ilan 

edilen Nazire Hanım da aley-
1 hindeki cereyanı biuederek o-
turduğu muadan kalkarak ar 

•ka taraftaki küçük salonda 
bir masada oturan ditçi Ruhi 
'Beyin yanına ıitmittir. 

Akagünduz iıkemleainin 
u:ıerinde ilci tarafa baktıktan 
.onra: 

B • - Bu intihap halı11zdır, diye 
\.aykınnıt ve fôyle devam elınİf-

, ~rı 

Salon çılım hir halde: 
- Yata. •• 
-Var oL .. 
- Bravooo •.• aealeri ile da-

kikalarca inlemiftir. 

Kcırannu dofruılur. --.. 

Sesler ve alkıtlar yavqla. apifikir cör<i.ık. Ben halkc;ıymı. 1 
ymca, hoparlörün seıi tekrar Oradaki gÜzide 1500 vatandafm 1 

d --1- incinmit bialerini cörür Te bunun ı 
u, ...... uşturı bütün bir millet adına tamil ola-
- Muhterem hanımlar, muhte- cağım biaseder de durur muyum? 

rem beyer ••• Verdiğiniz karar c;ok itte bu biılere tercüman oldum. ! 
doğrudur Te çok yerindedir. Belki Hakem heyetinden tebliğe memur 
de bu intihabm feahi cihetine gidi doıtum Peyami Safa da halkın bu 
lebilir ve yeniden intihap yapdabi zurunda ve radyonun batmda yük 
lir. Fakat biz burada belediye re- ııek ııeale benim fikrimi yani hal
isi Muhittin Beyin riyaaetinde İç- km kanaatini taadik etti. Fakat IÖ 
tima eden Abdülhak Hamit cibi." zünün aonunda hakemin karan· 
Hüseyin Cahit gibi... Halit Ziya mn MDkİ muaaf iyeli gibi değif
gibi. .. Memleketin en güzide zeva me:r. olduğunu bildirince, balkla 
bndan mütetelılıil bulunan "e bu beraber ben de c;ileden c;ıktım. 1 

intihapta aalihiyetle IÖz aöyliyebl Manzara bütün bir inkılibm mahi 
lecek olan bir jürinin lıaranm teb yetini göıteren ulvi bir tekli alnı'! 
lif ediyoruz... tı. Kendimden bir f"Y aöyleme-

Hoparlör helki de devam dim.. Hep hallıa aordum n hallı 
edecekti. Akagündüz Bey tek hepıine müttefikan, heyecanla ce 
rar yerinden kalkh ve ahaliye vap nrdi. Sorırulanmdan alman 
dönerek: netice tudur: Türk milletinin ora-

emi daki bir parça11 hakemin herhan-
- Hoparlör bir daha aöyl • gi bir ııebeple - lıi o ııebebi aöyle-

yecelı kabul ediyor muaunuz? 1 miyeceğim - yanlı, yola ıaptığma 
Türkiye gÜzeli Feriha Hanım 0 

• hükümlerinin münfeeib olduğuna 
d~ğunda ittifak ediyor musunuz? ve bu intihabın da mefsuh olduğu 
dıye aormuıtur. "b" na ve eğer orada mu\lalıa bir bi-

Yine umumun taavı ı, ~u- rinci intihabı lazım gelirae, ikinci
vafakati alkı,ları, Ylll& nıda. 1 !iğe atılan "45 Feriha" Hanımı 
ları arasında bu fasıl da ka- seçmelerine müttefikan karar ver , 
panmıf, herkes yerlerine otur- diler. Hidiae bun~an ibare~tir: ı 

h t tak J ha Sizin anlayacagnız, yanı mille-
muf, caz an ım an zır. tin anlayacağı, münaaebelliz bir 
lanmaya ha,lamıttır. Türkiye ıtü~eti intihabı yoktur. 

ikinci hiidiae Böyle bir şey yapılmamıttır. Böy
le bir teY yapıldığını lıllbul etmi-

Gazi Hz. Topltapı sarayını 

0 ,.zerlcen kapmın önünde lıi· 
rilıen hallrın tehaeümünü 11ö
renlc kendilerinin ..,,ben lıı· 
ralcılma.nnı ile İceri girmele
rine müaade edilm..U.i emir 
buyıtrmuflardır. 

Zengin oe gü:ı:el bir mide 
ltalinJe bulunan Topltapı ııa• 
rayından "Yrtlırlten: " Çolc i
yi taruıim edilmlf, t•teltkiir 
etlerim." diye memnımlyetle
rini açı ifa ııvrdular. 

R~•İciirnlıur Hz. yine oto
mobilleriyle Sultan Ahmet 
ıneyclanını dolOfGralc Di11on 
yolıtndan Fatihe ltadar gitti
ln "" orodan foluim li:ııerin
den DolmabahçeJelci daire
lerin• döndüler. Geçt~i yer
lerde rıe yollarda ltallt derin 
ııaY4" 11e aeııgileriyle Büvillt 
Rasi •eMmlavordu.Hefe Tür
be önünde birilten ltoya it• 
(abalılt arutndon otomobille
ri giiçliikle geçeb•ldi. l.ttm· 
bul wkaklaruıı doldaran bin 
lerce ltttdın, erkelt ııe çocult 
Büyült Gazüini görüp alltı•· 
lamaltfan luısuıri bir bahti
yarlılt dayayordu. 

Gazi Hz. bir buçalt soat ita
dar ToDkopı ıaraymda lcal
mıflardır. 

Fakat bu eanada ikinci bir 
hidiae olmuttur. Cümhuriyet 
muharrirlerinden 1. A Beyle 
Beyoğlu ciheti eczacılarından 
C. E Bey biribirlerinin yakala
rına yapı!mıt ve yekdiğerini 
yumruklamaya hazırlanmıt 
bir vaziyette görülmüşlerdir. 

yoruz. Türk güzeli adı altında I"kt t v k•ı• 
1933 aeneıinde ya kimaeyi cönder ısa e ı 1 
miyeceğiz, ya o kızcağız 45 Feri-
ba mı ne? gidecektir. Zanneder· n•u•n geldi 
aem bu mesele milli bir onur me-

Bu ikinci ve müeaif hadise
nin nasıl batladığmı o ande 
anlamak kabil olamamıştır. 

Y a1nız l. A Beyin C. E Be-

aele~i olarak nazan dikkate alın· {B•t• 1 inci ••hifed•) 

mıttır. tın" t"r 
· ı· · ki e '' 1 

• • B 1 Şurasını da .Oy ıyeyım ne ae- Celil Bey N~tıt ey e bera· 
çilen kızlan, ne tertip edenleri, ber otomobile bıne. rek. Dolma·. 
ne de hakem heyetini incitmek alı Gaz 
Jımdan bil geçmez. Bu, tu gazino bahçe sarayına gıtmıt ve 1 

nun, bu mıieaeıenin yaptığı bir gÜ Hazretleri tarafından kabu_l e
zellik müaabalıa11 olaaydı, ne lıa- dilmittir. Celil Bey• lz~nle 
dar münaaebetaizlilıler çıkaraa yaptığı son iktısadt tetkikat 
çık11n, bir tek &Öz aöylemelı hak- hakkı-.:a Reı" sicümhur Hazret· 

ye: kını kendimde bulamazdım. Am- •llW • 

- Bureaı Eczacılar cemiyeti de ı d lenn" e arzı 111a1Uınat etm. ıttir. ma bir millet namma yapı ır • 
fil, ıizin aozünüz yoktur, borunuz bu biçimde yapılırsa. hem millet- y ekil Bey dün ke~ısile gö
Eczacılar cemiyetinde Öter, demif len bir fert, hem milletin vekili ol rüten gazeteciler«: ~~~tı ııc
tir. malı 11fatile herşeyi aöylemekte ticeainde elde ettıgı mtıbalara 

Bu sözler C. E Beyi iğzap kendimde mutlak bir hak bulu· d be 
dair uzun u:ıa ıya. yanatta 

~: rum 1 
- Noktai nazarıma itiraz e- · bulunmak i.steınıneış VI' ya nı:ı 

Abdülhak Hamit B. ne diyor? ııu ıözleri 1öylemekle iktifa et-dilehilir, fakat mesleğimi ka- ~ 
rı•tırmak ve istihfaf ehnek Güzellik intihabında jüri he ı miıtir: • deki .. 
doğru değildir, diyerek 1. A. yeti meyanında Abdülhak Ha- - Seyahatıın m04ahe-
Beyi dövmeğe hazırlanmıf, fa ' mit Bey de bulunuyordu. lnti- 1 delerimden ınıne~un~ •• G~i 
kat hn e nada iki hanım kavga babın ne tekilde cereyan etti-

1 ğİm yerlerde sın:s-•· tıcan ve zı· 
cılann ortasına girerek bu na- ğini öğrenmek makaadiyle ken rai sahada, binnt5be bir ~~ah 
ho• hadisenin önüne ge.;mitler disine müracata ettik. Abdül- eseri vudır. Temas bettıgtm 
dir. hak Hamit B. hize dedi ki: en ıalihiyettar :zevat unu b~· 

Bu esnada cazhant •-'-ımla- B · d ·- · h · na t-ı·n etiler. lstanhulda bır UU< - enı e Jurı eyetı meyanına ~ 

rınm ikisinin de birden bire intihap ebnitlerdi. Jüri heyeti elı- kaç gün kaldr~an,,sonra An· 
Çalma h 1 h d • ••n"yetle 45 numaralı hanımı inli- k·-ya gı"d--gıın. ya .. aması i isenın ~ ~ • ,..,... b ld 
teaku., "tnteaine "'""'dan ver- hap etmiıti. Binaenaleyh neticenin Celal Bey [&tan u a bulun· 

--, de öyle ilan edileceğini zannedi- d b '- ··n zarfında Dol memittir. uğu İr .. aç gu . 
vorduk. Öyle olmadı. Bu aırada ma'babr .. ıarayında mııafir ka 
bir kargqalılı oldu. Ne oldu, an· r-il" dam layamadım. Müatenkif kaldım. lacaktn. 

Hidiıelerin bqlangıcından Batlı• bir odaya cittim. Oradaki Celil Bey ayın cm betine ka· 
ıonuna kadar Nazire Hanımı hadise belki haklıdır, belki halı- dar lstanbulda kalarak tetki· 
görmek kabil olamaıııtt, Nazi- sızdır. Çünkü ne olduğunu bilmi- kat yapacak, bu meyanda_Tica
re H Akagüııd"" .. b 1 yorum. Gazetelerde bazı yazılar ret mek•-Lı"nı" ve bazı muease-

b 1 
• . • .:Ud. so:ıe ~ ar- görüyorum. Şunu aöyliyebilirim ıru 

af amaz gıttıgı ı~ı Ruhi Va ki neticeden jüri de memnun de- seleri gezecektir. 
mık Beyin masaımdan kalkma ğiİ, halk ta .. 

mıttır. Cazbant b14layınca bü- , _o halde intiht1pta bir yanbt Macari•tana tayya
yük salonda bir iki çift dansa lık var demektir. Bunu düzeltme• 

Maç na&ıl oldu? 
Saat ilçü bet geçiyor. Bütün tri

bünler Ye duhuliye tamamen dol
mut bir h"lde.. Hilal - Anadolu 
maçı biter bibnez tribünlerdeki ta 
raftarlar da co,tular ve bütün •
tadyumu bir uğultu kapladı. Ga· 
lataaaray tribününde metbur Ye 
mahut {re .• re .. re •• ) ler çılgmca
ıma aôyleniyordu. Bütün bunlar 
gÖıteriyor ki ıinirler aon haddine 
kadar gerilmittir. Heryerde yer 
yer münakaşalar yapılıyor ve han 
gi talmnm galip celeceği timdiden 
tahmin ediliyordu. Takımlar Türu 
dünün müjdeciıi olan fotoirafçı· 
lar hazır vaziyetteler. Artık takım 
lar ha çıktı, ha çıkıyor. Bütün göz 
!er kapıda .• Biran evvel kendi rü
künlerini müdafaa edecek olan on 
birlerini bekliyorlar. Sabınızlık 
artık aon haddini buldu. Herlıea 
biran e""el maçm bqlamaıını isti 
yor. Oçü çeyrek geçiyor, hata ta
kımlar meydanda yok. 

ikinci deor• 
Fenerbahçe tn"bününden: 
- Haydi anlan Fener •• 
Avazeıine &yDİ mealde duhuli- Bete yİnni bet kala ikinci dnra 

ye tarafından cevap veriliyor " F -;~erin bir alımı ile batladı. Bunu 
bütün ıtadyuma yalnız bu iki I&• mutealııp tarafeyn iki neticeai:r. •· 
da hikim olu•ordu. Saat 3 buçuk.. k t "--·- b , m yap ı. ~,.... inniıbe müteTa• 
Onde Fenerliler c;ılcm alkıtlar a- zin. Devrenin daha üçüncü dakika 
ruında aahaya çıktılar. Kendi on ıında Zeki Galataaaray nıüdafile
birlerinin c;alilı bir ıurette er mey ri ile giizel bir e§anj yaptı ve to
danma fırladılılannı gören taraf· pu arkaaında demarlıe bir vaziyet 
tarlar: te bulunan Muzaffere verdi; o da 

- Haydi çocuklar görelim aizi bunu durdurmadan Te bomba gibi 
yüzümüzü ak edin diye bağırıyor- bir tiddetle üçüncü defa olarak 
lar. Her taraftan: Galatuaray kalesine yolladı. 0-

- Fenerbahçe çok Yata••• yun tamamen Fenerin hü.lıimiyeti 
Sada11 duyuluyor. altmda. .. Bir hücum esnaaında teh 
Uç dakika aonra Galatuaray Jikeyi gören Galalaaaray müdafaa 

takımı ayni çılgın alkıtlar ile aaha 11 bir penaltı yaptı. Bunu Fikret 7 
ya çılcblar. Mutat ve malı'.im mera inci dakikada bir daha Galataaa
aimden aonra her iki takan fU au- ray kalesini deldi. Bunun üzerine 
retle yer aldılar: san-kırmızılılar mağlübiyeti ka-

Galataıaray: bul ebniş bir halde ve tamamen 
Avni kUTTei mineviyeleri lımlmıf tekli 

Bürhan Aıım de oynamaia batladılar. Burdan 
Kimuran Nihat Süpbi istifade etmesini bilen Fener u-

Şefilı Bülent Leblebi Raaih Rebü hacimleri Avninin müdafaa ettiği 
F enerbahçe . . . kaleyi ide ta bir tüt yağmunına 

ŞabanMuzaffe~ Zekı Retat Nıyazı manız bıraktılar. Ancak; bu kat'i 
Eaat _ Fikret Ce9 at ' aıkı~brma çok devam etmedi Ye 

Furuzan Y •fal' biraz sonra Fener mubacimleri 3 
H~aamettin . • aayı farkının verdiii bir emniyet-

_Hake~ e~kı Vefalı Samı Beydı. le biraz gevtelı ovnamağa bqla
Dorde yınnı be9 kala maça baflan l dılar. Eğer Fenerliler bu tarzı tat 
dı. ilk a1!ını ~la_ıaaaraTlılar _yap- i bik ebnemit olmaaalardı behema
tılar. Sa!dan '"~'a! eden hucum 1 hal sayı adedini daha fazla yÜk

~ f'ner ~ud.afaaaı on. "de durd!! Ye 1 ııeltebilirlerdi. Rebii mabut çalım· 
ıade edıldı. Mukabıl Fener hucu- lı ve halk için oynadığı oyunlann
~? da bek hattına dayand!. B.u dlln birini oynuyor ve her zaman 
hucumda Galataaaray lebıne bır akai netice veriyor. Araaıra olan 
favl oldu. Yatar bunu. a~cak_ kor- Galatasaray alanlan dün haklka
ner yaparak kurtarabıldı. f!ucum ten harikulade oynayan muavin 
!"r eınaaında Mu:ı;,ııffer Zekıye da ı ve müdafaa hattı tarafından ko
una yardımcı vazıyette ?YD';'"'.'"· j laylılıla ve giizelce iade ediliyor. 
Bu arada ~ıım i;ıoz';'~ ~ır gmfle ı Fenerliler aafdan bir hücum yap
takuru ale_y~e bır .~mlıılıe aebep j tılar. Niyazi üç ve dört oyuncu ile 
oldu. Zekı~n çektıgı bu ceza ~- 1 epeyce uğrattıktan aonra topu Ze
rutu kalenm yanından avuta gıt- ı lıiye verdi. O da bir iç pliae ile lo 
ti. Mukabil hücumda Hüaamottin pu Avninin hayret nazarlan önün 
Galataaaray forvedinin ayağından de aai zAviyed"n kaleye aoktu. 
topu kaptı. Galatasaraylılar fena ' Vaziyet 5 - l • 
değil, bilikia c;ok İyi .?ynuyorlar, Bu gol üzerine ııeyirciler araım 
Sarı-licivertliler bugun nede~ da bulunan ve Atletizm heyeti aza 
daha düzelemediler. Aradan bır d 1 V d t Ub t Be • tikl F ner aan 11n an o an e a u y ya-
muddet &'~ en. '°k. nra ide h- nmdalıi Galatasaraylı arkadatına 
trhafı vazıyete ha un o u ve u- "b "l"b" . k 1 
cum hattını ifletmeie bqladı. Bu 

1 
u. ~ag u.h''!'eb~ aa':1

1
:b. ırmıt "ı'dı-

.. · G 1 1 1 ar ıçın tan ı ır mag u ıye o u nun uzerıne a ataıaray ı ar sert ... ,, fi nl d G ı t 
oyun tabiyelİ lıullanmağa baıladı gunu trleaeb .. ~- a. dattıyobr u.I • a iba: 
lar ' fakat bu da fayda vermedi. saraıı: unu " e • Ofa mıt gı ı 

Sold · k" f d b" F alo çıt bıle duyulmuyor, maçın aonu-an m ıta e en ar ener k d Gal 1 ı 
d N• • t k 1 ·· ·· d nu mera e en ataaaray ı arın 

ikinci maç, Beşiktat ve Vefa • 
Kumkapı küçükleri araamda idi. 
Bu kArtıla,may"i Beşiktaşlılar, 2·1 
ııalibiyetle bitirdiler. 

Vefa • Kumkapı ve Süleymanİ• 
ye B talıımlan araamda oynana 
üçüncü maçı, Süleymaniye ı - O 
kazandı. 

ikinci kümeden Eyip ve Beyler
beyi araımda oynanan dördüncil 
mac;ı Eyip 6 • J lıazandı. 

Sira Vefa - Kumkapı birinci ta• 
kımı ile Süleymaniye arasındaki 
maça ırelmitti. Vefalılar aahaya 
ıu tekilde çılctılar: 

Haluk, Süleyman, Saim, Münir, 
Cemil, Namik, Muhtetem. Muh· 
tar, Gazi, EnYer, Ahmet. 

Buna mülıabil Süleymaniyeliler 
de §Öyle bir takım tetkll etmifler• 
di: 

Nuri, Rubi, Mennan, Burhan, 
Bülent, Tana., Sabri, Necdat, Ca
fer, Ali, N ilıo. 

Oyunu Sait Salaheddin Bey id • 
re ediyordu. Birinci devre elıaer:I· 
yelle ağır baaan Vefalılann tazyı· 
ki altında cneyan etti. Vefalılar, 
20 incı dakikada muhtetemin •· 
yafı ile bir aayi kazandılar. ikinci 
de-nede de ayni hakim oyuna ida 
me eden Vefa talmnı bir çok hr
aatlar elJe ettiği halde aayi çıka
ramadı. Ve mac;ı ancak 1 - O lıa
:ııandı. 

lzmlrde Altag gslfp 
IZMIR, 10. A. A. - Bucün Al· 

aancalı stadyomunda •ilt maçlarm 
da berabere kalan Altay • Gö:&ta
pe takımları karıılaşmıılardn-. Al· 
tay takımı hakim bir oyundan aon 
ra 7- O galip gelmiştir. 

Anksrada ilk marfarı 
ANKARA, 10. A. A. - Bugün 

latilılil Spor sahasında Anlıara
nın en kuvvetli klübü olan Genç
ler birliği ile lmalatıbarbi) e birin 
ci takımtan arasında egzersiz ma 
miyetinde bir maç yapılmıştı. Bu 
maçta Cençlerbirliğine intisap et
mif olan Galataaaraylı Mithat, lz
mirli lhaıw ve Fikret Beylerin bu
lunmaıı oyuna husuıi bjr ehemmi· 
yet veriyordu. 

lmalatlılar iıe muayyen kadro
larını muhafaza ediyorlardı. ima-. 
latıharbiyeliler giizel bir oyun oy
nayarak bire k<ır•• iki aayi ile ma
çı kazandılar. 

Bundan e..vel ayni klüplerin i
kinci lakımlan nra11nda yapılan 
mac;ta da yine lma!atıharbi~e ~ü
çükleri hakim bır oyun netıceaın
de bire ka.1'11 uç aayı yaparak a•· 
lip geldiler. 

Gür f miisabaka/arı 
latanbul ınıntakaoı cüret tetvik 

müaabakall\,, dün Vefa - Kumka
P' lılübü aalonunda yapılmıftır. 
Muht.ılif muaabakıılar neticeain
de Vefa • Kuınkapu klübünun 
bet ıporcuıu büti;n •ikletlerin bi· 
rinciliğini almıtlardır. 

Sinek ıiklet - Agop 
Hc.~oz siklet • Yılmaz 
Tüy aildet · Demir 
Hafif ıiklet • Yavuz 
Yan orta .. Sabri 

Müaabakalar her ay tekrar edi
lecektir. 

Voft>ybnl şampiyonası 
lıtanbul mıntakası voleybol 

flUDPİyonaı.ı maçl"lnna Galatasa
ray aalonunda b:ı~lanmıştır. ilk 
ıün elde edilen netic<ler ş,unlar· 

dır: H·ı·ı lıtaobulıpor • ı a e 16°14, 
10-15, 16-12, galip. 

nın a ıyazı opa a e onun e • b lı or Halb ki Fe . d' M k b"I akın agzmı ıça açınıy • u 
yetıteme '· l I u a.1

1 "d ~feçen ner tribünü yılıılacalı gibi... Her 
aayn-kırmbı~ı ı •kr 1 ~n e. "f ;nan a bağırıyor, Bütün Fenerliler ta 
a~arın ır ıa ;"~ın an ıı~ı a e • e- krmınm bu terefli galibiyetini bit• 

derek .. Leblebın~n ayağıyle illı me:r., tükenmez bir baz ile allıışlı
!l~llennı kaydettıler. ~u aayı her yorlar. Bundan aonra, oyun daim• 
ıln tlkıma h~~k ca~ ve~dıd Faka.! ~~ Fenerin hikimiyeti altmda cere
nğ~rl.1 ~r te 'ı eyı ya 1 'nh atnt"lcor u yan etti ve bu tarihi maç ta b<!yle 

Galataaaray - Kn•ımpa~a 15-2, 
15.S galip. 

Fenerbahçe . Si•leymaniyeye, 
Eyüp, Vefa • Kumkapuya hük
men galip. 

u ıcm oyun annı ıs a e ı er ve 5 • 1 G 1 t yın mağhibıye-
k b·ı h"' 1 d d b f 1 ce a a aaara 

m~! a . ı ucı:m ar la d a a az af tile neticelenmiş oldu. . 
mueuır olmaga bat a ılar. Muza G 1 t b gun"" birine• dev-
f k 1 r k b .. - b a a aaaray u . 
er ço ça ışıyor, a at utun u d lıüm • nuncuau .-azıye-

f ı· • b" • re e enm ao 
B
a" ıhy.~tı ır aemedre zvelı':'dmıyor,. tinde kalmıttır. 
ır ucum emaıın a e ı en a .. 

dıiı güzel bir pa11 Retat kafa ile Naaıl oynadılar 
Galatasaray kaleaine gönderdiae Gal taıaraylılar maçm ilk on 
de Avni yerinde lcapandı ".'.e topu be4 da~ikasında c;olı i~ oynadılar kurtardı. Hemen bunu muteakıp F kat on besinci dalııkadan aon
gene bir akın unasmda Muzaf- r: bütün gayretleri ve bütün c;alıt 
ferden aldığı paaı solunda stop e- 1 n hiç bir f"Ye yaramadı. Fe-
derek aağma geçiren Zeki 11kı Ye ma 1!'1 r 1

• •• devamlı bir çalıtma. 

Darülfilnun kut>••' 
Darüllünan Spor Klübiinden: 

16-2.933 tarihinde, teabit edileıı 
Fikıtür mucibince Darülfünun lıu 
pa11 için fakülteler ve yülıııelı mek 
tepler futbol Ye voleybol tuıı:nı:ıva• 
11na başlanacağından telınilı ko
miteye aynlan mektep murabbaı• 
lanmn 12-2-933 pazar günü 4 le 
Hallı evine tetrifleri. 

----· ••••• 1 

ı - Hakuzdn" bu intihap, ıeçme 
n.:locru yapılmamııhr. Anupaya 
u önderilecelı Türk cüzeli (eliyle 
aı""ndalye üacrinde durtm Feri.ha 

kalkmıf, diğer ahali de yavq nin c;&N'•i nedir?! re veriJmemİf 
Yavaıı dağılmağa hqlam19lar- - Fi.~ri_mce iki kızı yanyana PEŞTE, tO (A.A.) - ltal 

B
T d h ti" tel..rar JUn huzuruna çıkarmak .• 

drr. un an sonra en anne ı yanın Mar.aristana tayyareler 

İmk• im b" ner ı e ~ d" hıtulmasına an o ayan ır nın muntazam antrene e ıhnenin 
tülle aağ üst zaviyed<'n Galataaa- mükifatınt • bir taneai miiateına • 
ray ağlanna taktı. Bu gol haftay- b-tün maçtan kazanmaaile Te eze 
mın on ikinci dakikasında olmut- ru rakibi bulunan Galataaarayı 
tur. Bunun üzerine tekrar berabe- böyle 5 • 1 gibi kahir bir aayı farkı 
re vaziyete giren Galataaaray hü- ile yenıneıile mükafatını CÖrmÜf
cum~ ıreçti ".e bi_~ netice elde ede- tür. 

lngilterede gripten 
ölenler 

LONDRA, 10 (A.A.) - in 
gilterede hüküm süren g~p ı~l 
ıını yüzünden zuhur eaen o
lüm vak'aları cüz'i surette a· 
:ıalmaktadır. lngilteredeki ve 
Gallea memleketlerindeki bü
yük tehirlerde evvelki hafta 
1934 kişi ölmüt iken çrkan haf 
ta içinde 1911 ölüm vak'uı kay 
dedilmiştir. 

Hanımı gÖ.tererelt) ancak böyle 
g ir gÜzel olabilir. Binaenaleyh 

ubtf'rem ahaliye teklif ediy~ 
alrwn: Bugün yapılan in ti bap bat

tan afaiıya kadar mefsuhtur. Ka
Ş al ediyor muınnuz? 
k. Akagündü:ı hu auali umu

ı....ımun muvafakatini kuanmıt, 
her ağızdan: 

t - Hay hay ••• 
- intihap mefauhtur. 
- Seçme doğru yapılmamıtbr. 

1i - Hay hay bay muvafakat ecli 
f r z ; aeıleri yülıııelmiftir. 
k Aka tekrar sormuttur: 

l - 1 tanbul ve Türkiye ııüzeli 
ıl ralı Feri ha Hannm intihap edi· 
ror musunuz? 
1 Bu eualin de cevabı yine: 

- Hay hay ... 
- Muvafılıbr. 

n - Hakkıdır •• 
e - En güzel odur. 
e - Yata Feriha. 

eğlence küçük salonda olmu9, Halit Ziya B. ne diyor verdiğine dair 'E'..<:ho de Pa~s 
ilk evvel Liman Şirketi müdü- Jüri heyetine dahil bulunan gazete inin verdıgı haber sala· 
rü Hamdi Bey Nazire Hanımın Utaki zade Halit Ziya Bey de hiyettar maha'ilce kat'iyyen 
yanına giderek, dansa dav~t et intihap hakkında tunları söyle tekzip olunmu~tur. 
miftir. Bu suretle hoparlorde l mi,tir: -· .. ·---·--········--··---·-
Türkiye güzeli ilan edilen Na: - Jüri heyetine müsabaka- arada : 
zire Hanımla ilk dansı Hamdı ya iştirak eden 8 ~zel arasın- I _ ilk intihap 8. ha~ı~ a~
Bey yapmıt olmu,tur. dan ls!an~u.lu ~emsıl etmek ü- sında yapılmıstı. Şımdı uç gu-

Gülün' bir hadise daha 
Bu esnada küçük hoylu yq

lıca bir hanım bir masanın üze
rine çıkmı,, iki ellerini b: ·ibiri 
ne vurarak, cazbanda tempo 
tutar gibi eğilip kalkarak: 

- Ya"' Nazire ... 
- Nazirin yoktur Nazire". 
- Bravo Nazire ••• 
- Dünya ırüzeli Nazire •.• 
Diye bağırmaya ve etrafın

daki masaların kahkahalarını 
toplam ya batlamı,tır. 
Danı b."\fladıktan aonra sa-

zere bır bınncı, bir ikinci, bir zel kaldı. Bu üç güzel arasın
de üçüncü güzel intihap edil- da hirinci daha kolay intihap 
meai teklif edilmişti. edilir denildi. 

intihap yapıldı, reyler tas- Bu teklifin leh ve aleyhinde 
nif edildi ve 45 numaralı Feri- bulunanlar vardı. Nihayet tek
ha Hanımın birinciliği kazan- lifin reye konulması kahul edil 
dığı anla,ıldı. di ve tekrar bir birinci intihap 

Fakat bu arada jüriye bir edilmeıi teklifi reye konuldu. 
teklif vapıldı. Neticede teklif ekaeriyet ka-

- s;r ikinci intihap vapıl- zandı ve tP.krar birinci seçilme 
ım Te hirinci tekrar ıeçilıin de si için intihap yapıldı. Yapılan 
nildi. bu ikinci intihapta da 45 numa 

- Niçin? dive sonıldu. Bir ralı Feriha Hanım ikinci, Nazi 
çok aebepler zikredildi Te bu re Hanım birinci oldu. 

n_:e.dı. Fenenn hucumlanmn ek~ Fenerbahçe ~kımı bili iatiana 
ruı aoldnn oluyor. Nedenae bugun "yi oynadı. lçlennde en iyi oyna
Ni_yui fenft giinlerinden birinde:: ~anlar hiç ,üpbe~~zdir ki başta lıü 
lyı oynayamıyor. O :uman çanına çük Eaat olmalı uzere Fikret, Ze
c;ar akınlann bütiln yilkü •ol ta~- ki Cevat, Yatar, Muzafferdir. 
fa yükleniyor. Soldan ge.len bır 'Burada karilerimize bir müjde 
Galata.saray hü~umn .. avut ıle neti de ,.erebiliriz. Bu maç dolayııile 
celendı. Mulıabıl hucumda orta· latanbul ıporculan yepyeni bir ha 
dan al~ığı pa11 aağa d~fru açan kem kazandılar. Sami Bey oyunu 
Retat cuzel ve heaaplı bır 'l'Drufla 0 kadar iyi ve o lıadar dürüıt ida
ikinci defa olarak Galatuaray af etmittir ki lnaan bu kadar iyi 
lanna taktı. Bu gol haftaymın yir ":iren dürüıt daTTaDan bir hake
minci dakiakaında olmuftur. Ga- 1 • ' d n bu zamana kadar mey 
la!asaraylılarda yorırunluk aliiml md ın ne kıne adıgm" a ha-t ediyor 

1. d" S k" 1 · d · lı ~· ana çı '·- • be ır ı. a ıp erın e ue e, .ıyet F b bc;elileri bu büyu-lı mu 
• "d" H d k"k F ener • aksıne ı ı. er geçen a 1 a !" vllffakıyetlerinden dolayı tebn"lı 

ner oyuncuların~. ac;ıror .Ye oyun u- ederken Sami Beye de oyunu bu 
zerinde daha mueaaır bır rol oyna Jı d • • d"-''ıt idare ettiiin-. -~· ord z k" Şa a ar ıyı ve uru 
malarmı te~ı~ euıy u. e .'• • den dolayı tetelılıür etmeii bir Tİc 
ban, Retat ıyı oynuyorlar. Nıyazı dan borcu biliriz. 
ile Muzaffer çalı,malanna raf-
men onlar kadar iyi deiil.. Oyu. Ft>nerbahçe sladınd• 
nun büyük bir lıumt Galataaaray Dü.n Fenffbabc;e •ta9d• mii-

Emden'in batıra•• 
LONDRA, 10 (A.A.) 

Büyük harp esnasındaki sefer 
ve cevelanlarile töhret alan ve 
cenup denizlerinde batan Em· 
den kruvazörünün bat tara· 
fındaki yazıyı havi olan parça 
Avuıturalyanın Londra aefiri 
tarafından Almanya hakkmclr 
bir hürmet ve takdir nişan : 
olmak üzere Reiıicümbur fl • 
Hindenburr'a tevdi edilmiıtir. 
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fKomty memleketlerd3 

1100 baraka 
Nasıl yandı? 

Sariyede bet bla 
Ermeni 

açıkta kaldır 
Beruttan Adı- rıu.etel i 

ne yazılıyor: Öteden beri Sar!" 
veye kaçarak burada iskln edil 
111it olan Ermenilere ait ~ 
\arda bir yanım çıkmıt Ye bin 
YÜZ bıraka tamamen yanarak 
befbin Ermeni açıkta blmııtır. 

y anrın ıkıımdan eonra ... 
at ae44;i& ıırlannda bil' fırınclaıı 
çıkmıt olup pek az .bir z.aaı~ 
da büyümüt ve yetıteo ıtfaıye 
yangının önünü ala?'•mıttır. 
Yangın bütün tiddetıle .~ev~ 
ederek aababa kadar ıurmut• 
tür. 

Hi.diıe mahılline Franaız 
• Ali komiseti M. Ponaot ile hü· 

• .; kiimet erkim gele~ •Ö~rül 
mesine nezaret emıılerdir. 

Şimdi bet bin kadar Erme
ni aç ve açıkta bul~yor. ~un 
lara yardım etmek ıçın hukU· 
met ia- toplamlJ'& batlamıı· 
tır. Yangm enkazı altından üç 
ceset çıkanlmıt olup bunlar bir 
anne iki çocuk cesedidir. Ak
vam mec:liainin Suriyede Erme 
ni muhac:irerini isk~ memunı 
Hal<"Pten buraya gelmi, ve i· 
cap edenlerle görütmüıtür. 

Laı!ılge hadisesi 
Antakya - Bayram günü 

Li.zkiyede Fransız gönüllü aı· 
kerlerile ahali arumda büyük 
bir münazaa çıkmıı, aakerler 
•ilah bullanarak ahaliden bir 
çoğunu yaralamış ve bir kaç 
ki,iyi de öldürmüşlerdir. Aha· 
li bu vak' adan pek ziyııie he
yecana gelmiı, çar91 ve mığa· 
zalar kapanarak büyük bir içti· 
ma aktedilmiştir. Bu içtimada 
askerler tarıfmdllQ yapılmıı o· 
hm tecavüzün ali komiserlik 
nezdinde proteeto edilme.ine 
karar verilmiıtir. 

HükUmet gazeteleri nk'a· 
yı ehemmiyetsiz gibi gösteri· 
yorlarıa da ukerlerin tecavüz· 
leri tekerrür ettiğinden halk de 
rin bir yeiı içinde bulunuyor. 

L&akiyede 6rft idare ilin 
edilm~ ve ... t ondan ıonra 
herkeım dıfan çıknıuı me:no
lunınuıtur. 

Htcaıda 111uharebe 

Aıirden relea telaiz haber
lerine röre Seyit idris taraf
tarlarile 1bniHuut kuvvetleri 
ırasında batlamıı olan muha· 
rebeler kanlı bi, balde devam 
etmekte ve her iki taraf mü· 
him telefıt vermektedir. lbnie
auut asilere kartı Yeniden kuv
vetler g6nderınek mec:bariye
tinde kalmııtır. 

Surlge-Mı11ır tlC'aretl 

Suriye ile Mısır aras~~a 
mevcut ticaret muahedeaının 
yenilenmesi için yapılan teıeb
hüıler netice vermeoıİf, Fr~n· 
31z i\li komitesi mart ayından 
itibaren muahedeyi feshetmeğe 
karar vermiftir. Bu karar güm 
rük idarelerile Mıaır hükıimeti· 
ne bildirilmiftir. 

Irak ordusu 
ŞAM - Bağdattan alman 

haberlere göre hiikUmet bali 
hazırdaki ~n ~in kiıilik orduyu 
yirmi bine ıblftğa karar venniş· 
tir. Ayni zamanda meclr.ıri as· 
ke lik izmeti c!e tedricen tat· 
bik d"lecektir. Polis tetkilatı 
d ısla edilmek için Londraya 
11ir eyet gönderilecektir. 

Bir çocuk üyük 
n esini ö dürdü 
Kcnyadan bildiriliyor: Bu· 

rada feci bir kaza olmuı altı 
yaşınd bir çocuk tüfekle ihti· 
yar büyük annesini öldünnur 
tür ocuk büyük annesine 
"nine" demekte ve kadını pek 
çok ıevınektedir. 

Kaza şöyle olınuttur: Hatip 
mahalesinde oturan Muhtar a· 
ğaııın ... t• yrq!arm 'akı erkek 
çoc gu uir av t .. Ceğile oynarken 
sil 'h at ş aln ş, orada bulunan 
İn şuratmc!an v rulmu.1tur. 

Ni 1 m n olmu.t r. • 

Ça kın 
B lediyes· de 

IDlla,. ... aeler ol117or?l 

Yaman bir 
Dolandıncı 

Bir çok hGlremetlerl 
dolandırmıı J 

BROKSEL 10. A. A. - Çok 
bil,.Uk dolandıncılıklar yapmq 
olan Flonn Nanclea11111, Aır 
vera'te lıevkif edilmiıtir •• Flo
ren, Felemenkte, Framada, İn 
ıilterede. Almanyıda ve Ro
manyada birç"1.. iamaelerle mü· 
nuebet lesi~ etmiıti. 

Gerek hnkümetler~, ıenk 
huauıi efratla muameler yapar 
dı. Romanyada yiikM'k meoorki 
sahibi kimıelerlıı ır:üaaeebellr 
ri ••Y«"ıincıe VP. mtlli'tı.er cem.
yclin intiaabı olduğunu iddia 9" 

derke Biikreşte su servisi tesi
ıatı yapmak iiZTe llomanya hü 
kUmetile 30 milyonluk bir mua 
meleye riritmi!li. 1 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Aflşlerl 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 

TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Florenin cürUm ortakları. sah 

te tirketler tetkil: huıusundı 
ihtiıaı peyda etmiı lıimaelerdi. 
Bu ,irketlerin idar·. meclialen 
rua!i itler ve siy~•et ilemlerin· 
cıe ileri ıelen adıuı•lardan mü· 
rekkepti. Bulgariırındaki buz 
ve maden tirketi bu kabil mües 
aeseler arasında f.ulunmakt.1· 
dır. 

Kitap ve mecmuaya ait klitelerJ Klitehaneslnde yapar 

Floren, büyük harpte düş· 
manlarla ticaret muamelesinde 
bulunmuı olmaamdan dolıyi 
100 bin franklık mail kefalet 
mukabilinde ıerbeııt bırakılma· 
ıı hakkındaki talebi reddedil· 
mittir. 

Gazeteler. Floran'ın dolan
dndııh paraları bir kaç milyon 
tahmin etmektedir. 

Kübalı kızla evlen-
• 

mıyormuı 

FONT AINBLEU, 10. A. A. 
..k°rens a'es Asturies'in Kubali 
liır genç kızla yakındı -1e-rıe
celHne dair ecnebi memleketler 
ele bir 9ayia çıkmııtrr. 

Sabık ispanya kralının etra 
fında bulunan kimseler iddia e
dilen bu evlenme tasavvurunu 
kat'i surette tekzip etmekte. 

Bir otomobil n~b~e 
yuvar~andı 

CHATEAUROUX. 10. A.A. 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

-- -------- - 1-- - ----------------------

Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik ~ru 
aynağıdır. 

BirKum ara 
Alınız. 

Konteı de Rochet Hulon, Ma· 
dam de Nillarmaiı ile iki çocuk 
lannın binmit oldulkarı bir oto 
mobil yolda yan tarafa doğnı 
kayarak Sonne ırmağmm altı 
metre derinlikte olan kıımı

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
J'UTarlanınııtır. 

Otomo!ıilin içindf'Yci bu 
kadmla iki çocuk boğulmu,lar 
dır. Şoför İrmaktan çıkıp kur 
b!.meğa muvaffak cılmutlW'. 

Bir muhakeme 
VAR!:jOVA. 10. A. A. - Ok 

ranyada vücudıt gdirilmit bir 
asken teşkilata dahi! bulunan 
~e bu l9'kilatın ıf':ııleri tarafın· 
ıtn ve..ıt~n lral'llrlar üzerine 

meaaı arbdqlaraıdan bazıları· 
nı öldi,i.,..__._ t • ..l.b'' •• •1 alt a) - c.,..., :nu ı e zan 

1~ illan 18 Olrranyalmın 
~u b enıl le9İne Lvov mahkmne 
aıı:ıe a, &11uttır. 
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ZorhalılcJa r ara 
Roancke • Virginie hÜkiim; 

tind~ - 10.,A. A. -Tayyare
ci Lınd~r~ d~n henüz altı ar 
lık olan ıkıncı oğlunu kaçır 
rnak tehdidilc so;:ıoo Dolar ko· 
pıırmağa kalkıştı ... faruıda11 tüp 
he edilen iki adam burada tn
kif edilmiştir. Bu yolda bir leh· 
dit yapıldı" ını h:ı~e-r alan za· 
bıta içi boj bir ağacın kütüğü
ne birkaç garı evvel 17000 Do-
larlık bir çek koymuştur. 1;:::;:::;:::;:::;======;;;-

Merhum 
Muallim M1:bahat BeyJn tercDme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen .... 

Ameli Hayat Alimi 

(Herlıerl N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz Dün bir dam bu çekin be-de 
lini bankalardan birindenalmak 
istemi tir. Hu sınıla etrafı gö
zetlemekte ob.n polış!er bu ada 
mı ve yanma gelen diğer bir 
ıahsi hemen yakalamışlardır. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Blrlncı aınıl mOtehassıa 

(Babıali) Ankara caddesi N<>.60 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gönderiien kitaplar için posta llcreti alınmu. 

Kaçakçılar arasında 
çarpışma 

VARŞOV A, 10 A, A, _ Le- D o k t o r • 

hi tan· Litvanya huaudu üze- Hafız Cemal inhisarlar Umum 
rinde Ulancc köyıınde iki ra· M 
kip kaçakrı arasında a.ıleta mun Dahiliye hastalıkları ÜdÜr}ÜğÜnden: 

- . -·--
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tıs 

.Haaıruuzı 

jiletle 

tCüçft bir 
sıyrıkba
yabaıza 

Mal olabilir! 

BEŞİR 
KEMALi 

t<ÜR.t< 
MAGAZASI 

.. TA"~ -

KÜAKÇU 
" .. " '""'21665 

. .... -~----------~ 
NASIR iLACI 

3 üncü kolordu 
ilAnlan 

F enerbahçe aktarma amba
nndan B ... ıbüyüğe pazarlıkla 
63 ton °'ya nakledilecektir. (. 
halesi 13 Şubat 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
pazarlığa i,tirak için tayin e
dilen gün ve saatte Fındıklıda 
3 K. O. Sat!nalma komisyo
nunda bulunmalvı. fl'll) 

(581) 

• * • 
K. O. ihtiyacı için 2490 kilo 

benzin pazarlıkla satın alına
caktır. ihalesi 13 Şubat 933 
pazartesi günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. Taliplerin '8-rtna 
mesini görmek üzere her (Ün 
ve pazarlığına ittirak için o 
gün ve vaktinden evvel komis
yona müracaatları. 

(26) (584) 

••• 
Haydarp ... a hastanesi fıazar 

!ıkla tamir ettirilecektir. bale
si 13 Şubat 933 pazartesi gü
nü saat 14 tedir. Taliplerin ke
tif ve .-utnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve pazarlığa i'tİ· 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O. satı· 
nalma komisyonuna müracaat
ları. (24) (582) 

• • • 
Kolordu lnt'at merbatesi 

ihtiyacı için 160 ton ek· 
m~klik un kapalı zarf usu

lile mllnaka11ya konma1tur. 

ihalesi 27 fUl:at 933 pazar• 
lesi günll saat 11 de icra 

oluaacağındaa tal:plerin fart· 

namesi ıi gl>rmek here her· 
ııün komisyona milracaatları. 

• • • 

(16) (454) 
1060 

Ço!<lu 61 Fırka Satmalma 
Komisyonundan: 

T ekirdağı kıtaab ihtiyacı İr 

çin 12,000 kilo teker aleni mü· 
nakaaaya konulmuftur. lhaleıi 
28 Şubat 933 ıalı (Ünü ıaıııt 15 
te yapılacaktır. Tliplerin ~art· 
namesini görm$ üzere hergi.in 
ve münakaaaya ittirak iç.in o 
gün ve vaktiııden evvel Çorlu· 
daki 61 Fırka Satınalma Ko
nıiaycımını münıcaatlan. 

(3015) (497) 
1097 

• • • 
Çorlu 61 Fırka Satnıalma 

Komisyonundan: 

lıt. Mr. Kumand :ı'ıi 

Satınalma kom. ila:ı a~ 

Kuleli askeri lisesi için 1 
m-..raba pazarlığı 14-
aalı günü saat 14 le Toph 
de Merkez Kumandanlığı 
bnalma komisyonunda "cra 
lmacaktır. Jıteklilerin aaı-tni 
me ve örneğini görmek 
komiıyona müracaatları. 

(488) (SS'l 

"' "' "' 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

çin 7 kalem aepze pazarl 
11-2-933 cumartesi günu • 
14 de Tophanede Merkez 
mandanlığı Satınalma ko 
yonunda icra kılınacaktır. 
teklilerin her gün kornis 
müracaatları. (490) ( . "' . 

Ordu ifıtiyacı için 4000 
beyaz yüz havlusu 200 adet 
ber havluıu 100 adet berber 
lüğü açık münakasa ile aa 
alınacaktır. Münakasası 1 
933 çarşamba günü saat 14,l 
da Tophanede Merkez ku• 
danlığı aatmalma komiay 
da İcra kılmacaktır. lateklilel 
ıartname ve nümunelerini 
mek için sabah aaat 9 elan 1 
kadar her gün ve münakaa 
na girişeceklerin belli va 
komisyonda hazır bulunm 

(444) ( 

• "' * 
HalıclOğlu ihtiyat zabit 

tehi için bin altı yüz adet 
yemek sahanı, üç yüz al 
katık. iki yüz alpağı 
tal. 400 maa tabak cay illlf 
nı bir tartnamecie a 1eni IDÜıl 
kasa ıuretile aatın alına 
Münakasası 18·2·933 cum 
si günü saat 14,30 da Tophl 
de Merkez Kumandanlığı Sal 
alma komisyonunda. icra kıtl 
caktır. isteklilerin §artnam 
nümunelerini görmek ic"n 
bah aaat 9 dan 10 a kadar 
gün ve miinakasaamıı gir 
ceklerin belli vaktinde kon 
yonda hazır bulunm !arı. 

(450) ( 

. . .. 
Ordu ihtiyacı için 200 u 

50 adet bileği kayıtı 50 
ütü ıskarasile 50 adet et ~ 
nesi 130 adet ye:lc'~ bıçap 
ıartnamede aleni münalca 
aahn alınacaktır. Münak 
15-2-933 çar9amba rüniı 
14.30 da Topha.ııeee M 
Kumandanlığı Satın lm;ı 
misyonunda icra kı!ına 
isteklilerin ıa tname \ c 
nelerini görmek için sabah 
9 dan ona kadar her ı-:ün v 
nakasasına gir itecek 1 e • 
vaktinde komisyonda b · 
lunmaları. (454) 

• • • 

Çorlu 61 Fırka kıtaatı ihti· 
yacı İçin 9500 kilo feker aleni 
münakaaaya konulmuştur. lha· 
lesi 28 Şubat 933 salı günü aa· 
at 14 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek idere 
her gün ve münakuaya iştirak M~l!epe Askeri ~ & • 

için 0 gün ve vaktinden evvel yacı. ıçın 250 adet rugan 
Çorludaki 61 Fırka Satma.ima men pazarkkla ıatm alı 
komisyonuna müracaatlan. ı tır. 12·2·933 Pazar gl;mi 

(3016) (498) 10 clıı Tophanede Merk 
1098 • manelanhğı Satrnalma 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calataaarayda Kanzük ec

zahaneai karımnda Sahne ao• 
kağında 3 num .. ralı aparlmıan
da 1 numara. 
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yonunda ;cra kılınacaktır 
teldilerin şartnam VP O 
görmek için sabah saat 
ona kadar her r.ün ve paza 
girişeceklerin belli vaktin 

1 
misyonda hazır bulunma! 

(482 
1 

• * .. 

tazam bir harbi andıran mütehassısı 
bir çarpı ma olm"uıtur Camadan nıaada hcrı:iin öğleden Fabrikalarımızın ihtiyacatı için şartnamesi ve ·--... --... -----=. 
İki taraf arasında tea: ıonra aat (2,30 dan Sc; kadarı.. (13501) numaralı kararname hükümleri dairesinde ta- li t; l< K t. S 
ti dilen tüfek ateşi licesi~ tıınbulda Divanyo unda 111l ruma- kasla ve pazarlıkla (140) ton motorin satın almacaktır. SARIZEYBEK 
c!e kaçakçılarcıan bir kişi öl· ralı husuıi d<:iresinde cfahili hasta· Taliplerin tartnameyİ gördükten sonra o/o 7,5 te-

• ANKIRI 10 .A.) - mü tür Hemen vaka mahalline lıkları muayene v~ tedavi •d r. Te- minatlannı hamilen 13_2_933 pazartesi gun·· Ü saat 
14 

te OPERETiNi GÖRMELi 
~Bclfi~m~·.i.ub to~~ık~"tiş~h~t~W~:·~~W~o:n::~lı~ta=n~bu~l~~~3~9~&-~:~J~~~~~~~~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dikim Evi ih;tvacı i 
metre çuha p za,.ı. ı l 
cumartesi gjniı •a • 10 
hanede Merkez Kuman 
satınalma kom!syoıı. 
kılınacaktır. T ı;pl,. 

mesini görmek 
miıyona müracaatları, 

\ısını dun a m 1 1 rı su lulı:;r yaka.lam· ar G l o 
~:~~, .......... '-----~ 
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Beyeğlu latiklil Caddesi No. 322 - Telefon 43020 •• 
Möayö BAREN HORN tarafm:lan diifünülmllf •• 

ricuda a-etirilınit en· ıon Pariı ibdaa 

ALA 
11 Şubat Cumarteai LAX BAUTEE REVUE nun qtiraldle 

MUHTEŞEM RESMi KÜŞADI 
Bııtnn artistler ve me,hur 26 BLUE BELL'S orlı:eatraıı 
Amerikan Bar - Hanımlara hediye • Kotiyonlar • anrp
ri •l .. r Fiatlar mutedil • Salonda kalorifer varc'ır. Sof-

- ralanııı evvelde.., temini rica olunur. 

Buhranı kaldırmıya 
Yardım etmek maksadile 

ı E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

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

istanbul ve T rcikya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

Atpullu ş-eker fabrikasının 
fstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

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

interse sigorta ettirilir. 

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

ker - Telefon: 
24470-79 
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Çocuklarınıza iyi 
bir istikbal 

yapmak için 
güzel bir vesile ••• 

Bir iş Kumbarasi 
Hediye ediniz 

• • • • • : • 1 • 1 • 'J ;", . 

. . .... . . . .- :.-~·......,. ;;·. ' 

· ipe iş f abrikas • IAtl 
enımamua Tayyare 

geldi d nefis Maroken'ler 
Harikula e ŞimdJye kadar ha derec• aefa•ett olm•

Y•n, aynı ayara yakm ecnebi MAROKEN 
lerl 10-12 liraya ••hlıyorda. İpekq bunuı 

450 Kuruşa 
•atmıya baılaclı 

KrE'!n Dnl"İn 95 kr. - K1'PD ~frrnAn 195kr. - J<"re n s,.t,.n 325lcr. 

Devlet Demiryollar ı idaresi i anları Göz Hekimi 

;PROFESÖR, 1 - Eıkitehir • Konya hatb n:ı:erinde Sabuncupunar 
istasyonu civarında Km. 39-700 de vaki tq ocağından 
15.000 M3 

2 - Konya - Yenice hatb ll:ı:erinde Hacıkın istaıyonu 
civarında Km. 311 ve 305-900 de vaki taf ocaiJndan 
10-000 M3. 

ör EsA·r PAŞA 
. - BABIALİ -
,ANHllRA CADDESİ N~60 

Ballda tafıilitı yuılı balastlann kapalı zarfla milnakasa 
ları 25 ıubat 933 cumartesi ıünll aaat 15 te İdare merke
zinde yapılacaktır. 
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Dr. A. KUTiEL Tafıilit Haydarpafa, Ankara ve Konya veznelerinde 
her biri beter liraya satılan prtnamelerde yazılıdır. (452) 

1059 
Karaköy Börekçi farım sırasında 34. 
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u • uc ' z •.• 
Son haftanın 
satış rekorunu 

N. 200 kırdı! 
Mahmutpaşa'daki 

Bu küçük mağazanın hay
ret verici fiatları, her gün 
ahı veriş eden yüzlerce ha
nıma parmak ısırtmaktadır 

Her nevi yünlü ve 
ipekli 

-~---mevsimlik kumaşlar. 

N. 20 ·Ucuz Mallar Pazan 

Piyan o 
14. cü Tertip BaşJıyor 
t. ci Keşide 11 Şubat 

9·.'t? 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Saim Ocağı arazisi dahilinde kanlı çeşme mevkiinde 

25 dönüm tarlanın (3) senelik icarı müzayedeye vaz 
edilmiştir. 18-2-933 tarihine ınüsadif cumartesi günü 
saat on beşte ihalesi icra lahnacağından taliplerin s
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine 
muracaatları. (343). 
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POTO llTll 
l stani>ul, Ankara caddesi Cağaloğlu yoku~u No. 42. 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafından teois edilmi,tir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET lŞLERl YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal gönderenler, 

heoabımı:uı, TORKIYE iŞ BANKASI ,ubelerinden 

avans alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komiıyonla emin bir surette 

İt gönnek istiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 
kendi menfaatleri icabıdır. 

Telsraf adreıi : MISIRIŞ-lıkenderiye 
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lstanbul Gümrükleri Muha .. 
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faza Başmüdürlüğünden~ 
100 Metre yerli astarlık bez. 
118 ,, ,, laşlık elbiselik kumaş. 
850 ,, 11 yazlık elbiselik kuınaş. 

10 Adet Tüccar eşyasını örtmeğe mahsus mu· 
şamba. 

1 - Yukarda yazılı dört kalem eşya pazarlıkla 
(Muşamba takasla) satın alınacaktır. 

2 - Şartları öğrenmek ve evsaf ve nümuneleri gör
mek isteyenler Muhafaza Başmüdüriyeti Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

1 
' 

3 - Kırdırma günü 18-2-933 tarihine rastlıyan Cu- ı 
martesi günü saat 14 tür. 

4 - İstekliler o/o 7,5 terninatlarile beraber muay- l 
yen saatle komisyona gelmeleri ilan olunur. (459) ı 
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MILL1YET MATBAASI l 


