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Küçülr 
itilaf J lkbgat Vekili Celil B ~ Tetkik Se ahatini Bitjrd" 

Avuııturya - Macariıtan ~
Pıtratorluğunu aralarında takaım 
eden üç devlet, bu imparatorlu
iun tekrar ihyaaına ve Hapsburg 
hanedanının tahta geçmesine 
llıani olmak için tedbir almak 
lüzumunu hiaaetmİ§lerdi: Çekoa
lovakya, Yugoalavya ve Roman
Janın ittirakile meydana ııelen 
küçük itilafın mana11 budur. 

Avuaturya - Macariatan im
Paratorluğunun ihyaıma mani ol-

• 
Iktısat vekili gitti 

Celal B. balıkçılık müessesesi. 
ne bilhassa ehemmiyet veriyor 

ınak, v eraailleı konferaıwnda r 
kurulan siyasi sistemin idameaini 
leniç etmek demek olduğuna gö
re, Küçük itilafın ıiyaae~ F~an
"'run aiyuetine uygun lnr 11ya• 
&etti. Eaaıen Franaız diplomaaiıi
ııin kuvvetli müzaheretile mey
dana gelen Küçük itilaf, teıek
ltüıü tarihinden beri Franaanm 
himayeai albnda bulunuyor. 

1 !erden maada Vali muavini A· 
li Rıza, Erzincan meb'usu Saf
fet, Merat meb'uıu Mitat Bey
lerle Sanayi Kredi ofisi müdü
rü Sadettin, Seyriıefain umum 
müdürü Sadullah, Ticaret Oda 
sı reisi Nemlizade Mitat, İnhi
sarlar Umum müdür muavini 
Mitat, Ticaret müdürü Muhsin, 
Liman Şirketi müdürü Hamdi, 
Polis müdürü Fehmi Beyler, 
İıı Bankası erkim ve tehrimiz· 
deki ikbıadi ve ticari mehafile 
mensup birçok zevat tarafın· 

Muahedenin imza11ru takip 1 

eden aeneler zarfmda Hapsburg 1 
hanedanının Macariatan tahbna 
İadesine teşebbüs edildiği zaınan. 
Küçük itilaf devletleri .harekete 
geçtiler. Macariıtana kadar gel· ı 
ineğe muvaffak olan imparator 
Karol'u bu memleketten uzak-
18'hrdılar ve gerek Avuıtu'"!a 
Macariaıan imperatorluğunun ih- ı 
yasına ve gerek hanedanın iade-
ıine mani oldular. j 

dan te•yi edilmittir. 

1 

Vekil B. kendisini t~yi e
den bir muharririmize fU beya 
natta bulunmuttur: 

- lıtanbulda esaslı tetkikat 
ta bulunmut değilim. Bu hafta 
zarfında Ticaret Odası erkini 
ile temaslarda bulunduğum gi
bi, Deniz Ticaret mektebini, 
Sanayi mektebini ve Balıkçılık 

Ancak Veraaillea muahedeai
nin imza11 tarihinden beri ge
çen on dört aene zarfında ıiyaıi 
vaziyet hayh değİşmİftİr. Arlık 
Avuıturya - Macaristan impa
ratorluğunun ihya11 uzak bir İh· 
!imal olarak bile Küçük itilafı 
IDefgul edebilecek bir mesele de· 
iildir. 

Prenı Otto'nun da Macar tah
tına oturması bir tehlike olmak
tan c;ıkb. Binaenaleyh artık Kü
çük itilaf, o zamanki birletmeği 
ilham eden tehlikelerden maaun
dur. Ancak başka cephelerden 
tehlikeler belirmiştir. Ve bu teh· 
likeler büyüdükçe, Küçük itilaf 
devletleri de daha ziyade biribi
rine yaklatmakta ve aralarındaki 
teaanüdü arttırmaktadırlar. 

Geçen ay Küçük itilaf devlet· 
leri, Belgrat'ta toplanmıılar ve 
daimi bir meclia ile bir umumi ki.
tipli!< ibdaı etmişlerdi. Yani Kü
çük itilafı, üç devletin ittifakı 
halinden çıkararak bir nevi ittı
hat haline getirmek istemitlerdi. 
Bir kaç gün evvel de bu üç dev
letin Hariciye nazır lan Cenevre' .. 
de içtima ebnitler ve aralarında 
yeni bir miaak imzalamıtlardır. 

Miaakm İltihdaf elliği gaye, im. 
talanan muahedelere riayeti te
minden ibarettir. Yani Orta ve 
Şarki Avrupada ıtahıkonun mu
bafaza•L Küçük. ltilif devletleri, 
bu miaakm ahkamını kabul ede
cek her devleti ve bilhaaaa kom
fu devletleri aralarına almağa 
hazır olduklanru ilin ediyorlar. 
Franaız gazetelerinin ne,riyabna 
göre, bu, Vaaati ve Şarki Avrupa 
birliğinin bir nüveıi olabilir. 

Küçük ltiliif devletleri ara•m
daki bu yeni teaanüdü':' •ebep. 
!eri nedir 7 Bu devletlenn hudut
lan hangi cephe~e~den tehdit -;· 
diliyor? Küçük lı.laf devletlen
nin evveli Macaristan, sonra da 
Bulgaristan ile ihtilaflan vardır. 
Bu iki devletin timdiki bud~tla~ 
nihai olarak kabul ebnediklen 
gizli bir meaele ıleğildir. Binaen· 
aleyh Küçük itilaf devletlerinin 
hudutları bu cephelerden tehlike 
albndadır. Fakat hakikatte en 
büyük tehlike, silihaız olan bu 
küçük devletlerden gelmiyor. Kü-
çük itilaf devletlerinin her biri, 
hüyük devletlerden biri ile kar§ı 
karflY& geliyor. 

ı - Evvela Almanyada beli
ren yeni .,aziyet, Çekoalovakya 
İçin bir tehlike haline girmeğe 
baıladı. Almanya tamirat borçla
rından kurtulmuflur. Silihlan
IDak huıuıuncfaki müaavatı tanın
dı. Hitler Almanyanın mukadde
•abru eline almıttır. ikide bir A· 
....,•lurya ile Almanyanm birleı· 
IDeıinden bahsediliyor. Unuıul
IDamalıdır ki Hitler daha iki ae
lle evveliıine kadar Avuıturya 
lebaa11 idi. Bu vaziyet Çeko•lo
'Vakya'da endişe ile teliikki edili
Jor. 

2 - Yugoılavya ltalya ile kar
tılatmaktadır. Bu iki devletin mü. 
n.aaebetleri senelerden beri nor
mal değildir. Ve Macariatan da t. 
lalyadan ceaaret alarak Küçük 
itilafa kafa tubnaktadır. 

3 - Romanyaya gelince; bu 
devlet belki ıimdilik daha uzak 
fakat her halde daha büyük bir 
~eblikeye maruzdur: Beaarabya 
!htilafı yüzünden Sovyet Rusya 
j~e münaaebeti gergindir. Bu ihti
af dolayııile Romanyan1n Rua

Ja ile bir miaak imzalayamadığı 
da malfundur. 

. Almanya, ltalya, Ruıya - Ger 
ç'.. Küçük itilafa kartı bu üç hür" devlet cephe almıı değildir. 
•kat ıiyaıi vaziyetin inkitafı, 

CelGI B. in l•tanbuldahi trthihatı müessesesini gezdim. Makaadı-
unasrnda aldırdığımız. resimle .. 

rinJen mız bütçe senesi olmak itibari· 
1 le neler yapabileceğimizi tea-

İktısat Vekili Celil B. dün bit etmekten ibarettir. 
ak~i trenle Ankaraya git- Balıkçılık müessesesine bil
mittir. Vekil saat 17 de refa- hassa nazarı dikkatinizi celbe
katlerinde Riyaseticumhur hu- ,• ~~; ""' · Burası memleket için 
susi kalem müdürü Hasan Rıza faydalı bir müessesedir. Bura
ve Muhafız kıtaat kumandanı da yapılmakta olan ilmi tetki
İsmail Hakkı Beyler bulundu- kat, bu müessese ile yakından 
ğu halde Ankara motörü ile alakadar olmağa değer bir mer 
Dolmabahçe ıarayından hare- tebededir. 
ket ederek, Haydarpafaya geç 1 Muammer B. Je gitti 
mi,tir. İt Bankası umum müdür ve. 

Vekil B. Haydarpata' da Ha- kili Muammer Bey dünkü tren 
ııan Rıza ve İsmail Hakkı B. le Ankaraya gitmittir. 

Veremle mücadele 
Cemiyet dün toplandı, bir se. 
nelik faaliyeti gözden geçirdi 

Dün kongrPge iştirak eden zevat 

lstanb~l ~~re~ mücadele- j cemiyetin bir senelik raporunu 
si cemiyeti dun °.gleden evvel okumuttur. 
Halkevinde senelık kongresi- R .. 

1 
f _ 1. 

· ak · fr apora gore, a trncı amı· 
m tetmı' 1 

• • t yet senesine basan Verem mü. 
Kongrede; cemıye e me'!. cadele cemiyeti 1932 senesin. 

sup, lstanbulun tanı.nmış ıahı. de sanatoryom tesis etmit ve 
!iye doktorları ile bır ~ol ha. bundan batka memlekete çok 
nım ve Beyler hazır u unu- hayırlı itler yapmıttır. 
yordu. Cemiyete bu itlerde en zi-

Kongreyi Verem mücadele yade Yardım eden Hililiah
si cemiyeti reisi ve Hiliiliah- merdir. 

mer reisi Ali. ~a!8 açmıf ve Hililiahıner yalnız ıanator 
muvakkat reıs ıntihabmı tek· yomun tesisi için 41 500 ı· 
l .f · · Ek · 1 k · · • ıra ı etmıştır. serıyet e ongre vermıştır. Esasen aanatoryo 
reisliğine doktor Netet Osman ilk defa 15 yataklı olarak aç İ. 
ve katipliğe de Verem sana· mış, fakat •on derece ha~
toryomu bashekimi doktor lh- lı bir müessese olduğu için ta
san Rifat Beyler aeçildikten leı:ı çoğalmıe ve kısa zamanda 
sonra içimaa bapnımftır. 45 yatağa çıkarılmıttır. 

C~miyetin umumi katibi 16 mayıs 1932 den itibaren 
T evfık İsmail Bey söz alarak bugüne kadar verem sanatnr
- - - yomuna 105 hasta müracaat 
ar~larmda b;r cephe birliği olma- etmis bunun 47 si iyi olmut, 2 
dıgı halde, her üç devleti de ayn 21 • 
ayn cephelerde Küçük itilaf dev- si salaha yüz tutmuş, ı de 
!etlerine kartı muhaaım vaziyet- istiverek ve 2 si de vefak su. 
le bulunduruyor. itte Yugosla'V· retile sanatryomu terketmifler 
ya, Romanya ve Cekoslovakya. dir. Tutulan istati•tike ııöre, 
nın enditeıi ve aralanndaki nü- sanatnryomt!a tedavi edilen 
mayişkar teaanüdün manaaı bun. hastalar biri biri üstüne 69 ıriin 
dan ibarettir. 

yatmakta ve bugünlerde 4 kilo I 
Ahmet ŞÜKRÜ (Devamı 6 ınc• ,.hiled•) 

lr Gazi Hz.. 
t 

• . . . . - - • 
IST ANBU L, 11 A.A. -

Reisicümhur Haz.retleri 
bugün JairelerinJen1'ir ta 
rala aynlmamıılarJır. 

j Güneş balçıkla sıvanmaz 
1 Eğer dava açılırsa Münim B. hakem olduğun. 

dan, Nazire Hanımın vekaletini alabilir mi? 
Kazım Pı. Hz. 
Büyük Millet Mecli.i Re

isi Kôzım Paıa Htve.etleri 
dün Tokatlayan otelı'fııle is 
tiTahat etmi,ler ııe bdzı..ze· 
vatın ziyaretlerini kabul 

fzmir ve Bursada da münakaıalar hararetli bir safhaya girdi 

efmİflerdir. · ... 

Suikastçı.~> 
Mahkemede .. 
Y aralılardan-·blrl ö-
1 ür•e idam edilecek 

Güzellik mü f 
aabakası mü- • 
nakatası ha-
la devam et
mektedir. 

Müsabaka
nın leh ve a

leyhindeki 
netriyat İz
mir ve Bursa 
gazeteleri
ne de sirayet 
etmittir. Bur 
sa ve İzmir 
güzelleri de MIAMI, 17. A. A. - . M. Rooıe- . .h 

velt'in Miamide maruz kaldığı ıui- ıntı apta ta
kast hakkmda kendisini Nev Yorka rafgirlik ya
götünnekte olan trende yanında pıldığmı aöy. 
bulunanlara verdiği tafsilata göre bu • lemektedir
taarruz esnasında alb :ı.iti yaralan- ler. Bu inti
mtflır. Bunlardan ikisiiıin•yani M. 
Cennak ile 'Miıtrea Gill'in yaraları habm doğru
ağırdır. • . luğunda ıa-

M. Rooaevelt bu ıoikaıt hakkında rar eden 
ıuı.'a!t•ğı. ıeyler ara11nd'!< bilhaaaa d<>- yalnız Cum-
DUflır ki: : ı . 

- Yaıumcfa bulunab adamlardan hunyet gaze
biri uzun bir telırrafta yazılan f"Yl&-

1 
lesidir. Tat

ri bana hildinnckte oldufu bir ,....... ra gazetele · 
da bir gürültü iıittim. . rı 

ilk önce bunun patlayan bir fiıek de dahıl ol. 
sesi olduğunu aandım. ·Biraz aonra duğu halde 
birkaç patlayıı daha dufdu~ bütün mat. 

Benimle konuşan adan\ .ıeri çe- • . 
kildi, toförüm otomobili hıy'eket et- , buat ıntıha
tirdi. O eınada batımı arkaya doğru ı· bın salım bir 
~~ihrdı1• ın,d M. MiC~nnak'i ikj. büklüm tarzda cere
"'' a e ve ıtres Gill'i yere )'1· 
kılmıt gördÜm. Şoföre durmaımı yan etmedi
aö,-ledim. ğinde mütte-

, düttüğünü yazmıtbr. Bütün 
bunlar intihabın itimada fil
yan bir tarzda cereyan ebne
diği hissini vermektedir. 

Davalar 
Diğer taraftan güzellerin 

dava açmak üzere harekete 
geçtikleri de yazılmıttı. Bu ta· 
yialara n&;aran, Nazire Ha
nım Cumhuriyetten maada di
ğer gazeteler aleyhine, Feriha 
Hanım da Cumhuriyet gazete· 
si aleyhine dava ikame ede
ceklerdir ve Feriha Hanım Be 
lediye avukatı Rami Beyi, Na
zire H. da Münim Muıtafa B. 
yi tevkil etmitlerdir. Fakat 
simdilik ortada bir dava me

l ~elesi olmadığı anlatılmakta
ı dır. 

Dün keyfiyeti tahkik 
ettik ve Nazire Hanımın gaze
teler aleyhine dava açma-. için 
Münim Mustafa B. i tevkil et~ 
mediğini ancak Münim Musta
fa B. İn Nazire H. namına 
dava ikame edebilmesi için ga 
zetelerin netriyatını tetkike 
memur edildiği, maamafih Na 
zire Hanımın henüz dava aç
mak için Münim Mu•tafa Be
ye vekilet vermediğini öğren
dik. 

Bunun üzerine Münim Mus
tafa Beye müracaat ettik ve 
sorduk: Şofôr 4 metre ileride ' dardu. Fa- fkf l 

kat polir. mftllurlarından biri ıoföre 1 ır er. 
- halk araımdan çık. ayni- diye İzmir güze
bağırdı. Otomobil yeniden harekete li Neriman 

(Dnamı 2 m".I ..ı,;r..ı:J H. m söyle-

Foto Etem 

TQrlılge güzeli seçilen Nazire Hanımın 
yeni bir resmi 

- Efendim, gazeteler aley
hine Nazire Hanım namına 
dava ikame edeceğinizi •öyle
mittiniz. Halbuki Nazire Ha
nım bu hususta size vekalet 
vermemi •..•. Vapurda 

Kaçakçılık 

Dün bir vapurda 
arama yapıldı 

lıtanbul Gümrük Muhafaza Bat
müdürlüğü memurları evvelki gÜn 
bir kaçakçılık meydana çıkarmlflar
dır. Muhafaza memurları tarafmdan 
Rusya limanlarından buraya ıelmek
te olan bir vapurun lıtanbula çıkarıl 
mak üzere mühim miktarda kaçak eş 
ya l&fıdığı haber alııv1119 · ve derhal 
takio hareketine ııiritilmittir. 

Filhakika vapur limanımıza gel
mit ve daha lima11dan içeri31e gi,.,,_ 
d"'1 muhafaza memurları vapuru dur 

diklerine göre güzellik 
müsabakasında kendisine rey 
verecek hakemler Cumhuriyet 
gazetesine mensup hakemlerin 

f 

Cü:refluin 11eh&lf!tlerini almak 
utİyf!llff!nif!n Rami .,. Münim 

Beyl"r 

durmuşlar1 arattmna hareketine ııi- ıırarı kartısmda rey pusula
ritmi1lerdır. Bu araştırma net1oesi,... lanna Nazire Hanımın ismini 
de deri, ru• kalpaklıklan, Iaıtik, i- yazmıtlar. Bu suretle reyleri
pekli tarPalar veaaire bulunmu,ıur. 
Bunun üzerine vapur kaptanlarından ni değittiren hakemlerden bi
Fikri, kamarot Kadri, al"fçi Riza, risi de Çallı İbrahim Bey imif. 
Torıun, tayfadan Mehmet Ali efen- Çallı İbrahim Bey Neriman 
dilerin ifadeleri almnuf ve bunlar 1- Hanıma demit ki: 
kam,...ziiha raptedilerek ıerbesı b- • T•• k' 
..:..ımıtlardır. - Hanmıefendı, ben. ur I· 

Vapurun anbarları kömürle cfolu · ye güzeli intihabında sıze rey 
olduğu için buraları henüz ararnla- verecektim, fakat Hüseyin Ri
mıuruşbr. Mamafi anbarlar mühür- fat Bey bir azizlik yaptı ve 
lenmiştir. Vapur Kuruç"fme önünde b • 1 N • H 
b 1 ki d D.. b" aram d h enım pus ama azıre anı-u unme. a ır. un ır a a a • • • H lb • 
yapdmı, ve kazan dairesinde aamur mm ısmını yazdırdı. a ukı 
kürk bulunmustu. i• böyle olmasaydı, tasnifde 

Tanzim edilen evrak buırün lhti her ikiniz de 17 9er rey almıt 
aaı mahkemeıine verilecektir. olacaktınız. 

Birinci umumi mü
fettlı Ankara ya gitti 

Birinci umumi müfettit Hil
mi Bey dün aktamki trenle An 
karaya gitmittir. Hilmi Bey 
Haydarpata'da vali muavini 
ve Vilayet erkim ile dostları 
tarafından uğurlanmıttır. An. 
kara' da birkaç gün kaldıktan 
ıonra Diyarıbekir'e gidecektir. 
-••••••••••••••••••••••••••••n•••••••~•••••••••••-

Ankaralının 
Defteri 
Milli mücadele ııünlerine 

ait babralar 

Yakında 

l 
A lliget'te 

Tokatlıganda siJgl~nenler 

Bu rivayet Neriman Ha
nımdan .. Maamafih intihap ge 
cesi T okatlıyandaki hadiseden 
sonra Yunus Nadi Bey masa
sını terkedip çıkınca Çallı lb
rahim Bey o masayı itgal et
tiği zaman, orada bulunan es
ki gazetecilerden bir zata: 

- Şu İzmir güzeline yazık 
oldu, pek ila Türkiye birincisi 
o olacakb, fakat benim re
yim iti bozdu, Nazireye rey 
verdim. Eğer böyle olmasay
dı, Türkiye birincisi Neriman 
H. olacakb, dedi~ mervidir. E 
ğer bövle ise, yalnız latanbul 
ıniz,.Jliği müsabakasında de
ğil, Türkiye güzelli~i müsaba
kasında da intihap karıtık bir 
tey olmuttur. 

HBkPmler arasında 
ı Hakemler arasındaki dedi-

1 
kodular da bu intihabın doğ
ruluğunda hasıl olan tereddüt-

leri kJvvetlendirmektedir • 
. Dün akfam gazetelerinden bi
ri ortaya yeni bir tey abnıf, 
ismini yazmadığı bir hakemin 

Münim Mustafa Bey cevap 
verdi. 

- Esasen ben de Nazire Ha 
nımm bana vekilet verdiğini 
söylemedim. 

Feriha Hanıma rey verdiği 
halde intitar eden listede Na
zire Hanıma rey vermit ola

i rak gösterilmesinden hıt ·o·ete (Dnamı 6 mcı &alıifecle) 
i 

• 
Istanbulspor yenildi 

Kadıköyünde maçlar havanın 
bozukluğundan tehir edildi 

• 

DDnlıü maçtan bir intıba 

Dün lstanbulspor • Betiktat Tak
aim ıtadyomunda birinci devrenin 
aon musabakaamı oynaı!.lar. 

Bir ııün evvel baflayan Yaimur
dan batakhk haline ııelen aaha her 
iki tarafın da teknik bir oyun göıter 
mesine mani oldu. Oyun bu yüzden 
bütün tahminler hiliifma tatsız ve 
zevkıiz cereyan etti. · 

Dün lstanbulıporlular her iki haf 
taymde de hakim oynamalarına rağ
men muhacimlerinin hraatçı olma
mau yüzünden 2-0 mağlup oldular. 

Maç nasıl oldu? 
Dörde on kala evvela Bqikı., bir 

clnkika aonra da lıtanbulapor alkıf
lır ıra11nda ıahaya çıktılar. Takım· 

lar fU tekilde çıkmıtlardı. 
BEŞiKTAŞ 

Sabri 
Hüınü Adnan 

Kadri Ali Feyzi 
Nuri Hakkı Niizım Şeref E9reo 

ISTANBULSPOR 
Lütfü 

Samih Nihat 
H&lit Seliibattin Aziz 

Fahri Selahaddin Orhan lımail Reşa· 
Oyun mutat meraaimden aonn 

avcı Sait Seliibaddin Beyin halıem 
liğiyle ba9ladı . 

ilk akım tol cenah vaaıtaıiyle lıı
tanbubpor yaptı, bunu merkezden i.t 
kitaf eden diğer bir b'.icüm takip et. 

(Dnamı 8 ıncı ••lüfecl•) 
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Tarihi tefrika: 101 

93 felaketleri 
HARİCİ HABERLER 

• • ~ ... • ; ., ... -_ .. 1 

c 
kel 

"' 
• 

ve 
Küçük itilaf Yasak kalktı Protesto Muhakemeye doğru! 

"' telu 

lgnatief 
-------- Misak hakkında 

söylenen ıözler 
Amerikada ispirtolu Fransada mağaza ve 

ursadaki 23 maznundan 
başka yeni tevkifat yok 

içkilere doğıu! dül-kanlar kapandı 
CENEVRE, 17. A. A. - Yugos

as 

~~: bdülhamit bir tarafa başka, 
.ı:~ ir tarafa başka emir veriyor 
F.l~tı - Gazeteleri okudum. Mak 1 eden heyeti alelıtlak imha ve 

lavya hariciye nazm Havas ajansı VASHINGTON, 17. A.A. - A- 1, PARIS, 17. A. A. - iktisadi kur· 
mümessiline şu beyanatta bulunmuı yan meclisi içki yasağının kaldın!- tuluş komitesi - mali projeleri pro 
tur: ması lehindeki takriri kabul etmiş- ! testo makamında olmak füre ticaret 

- Küı;ük itil8f ne geçici ve mu- tir. ve sanayi erbabı arasında dün öğle- BURSA, 17 (Milliyet) - Son müessif vak'anın bütün tah· 
kikatı ikmal edildiği için, evrak müddei umumilik tarafından is
tintak hakimliğine verilmiştir. Bu suretle hadise artık adliyeye 
intikal etmit bulunuyor. 

ırı.., sadım Necip Paşanın Mabeyin ifna dan ibaret olduğu kadar, 

1~üferiği o~~yı~, mız~ f~riği Hasam oraya sevkeden zihni
>ka 7 olmaaı degı~dır. Boyle bır a- yeti müntekimane gerçi Hüııe-

vakkat •İyasi bir koMbinezon, ne de VASHINGTON, 17. A. A. - A- den sonra bir grev tertip etmiştir. 
kendi hesaplanna çalışan bir hükU- yan meclisi içki yasağının kaldmlma La Paix sokağında umumi bir ıe
metler zümresi değildir. sı hakkındaki takriri 23 muhalif reye kil alan bu greve bilbaosa süs eıya-

Küçük itilafın gayesi daha geııİJ-1 karıı 63 reyle kabul etmiştir. ı, ticareti yapanlar iıtirak etmiıtir. 
tir. Çünkü küçük itilaf sulhun yeni Mebusan meclisi.Un de kendi.ine Yiyecek satan mağaza ve dükkan 

istintak tahkikatının pek uzun ıürmiyeceği zannediliyor· 
Bu taktirde muhakemeye pek yakında başlanacak demektir. ın 
Hadise maznunları olarak mahkemeye ıevkedilecek olan 23 
kişiden başka yeniden kimse tevkif edilmiş değildir. 

1.·etadam mabeyıne alındıktan son- yin Avni Paşa hakkındaki ga
ıin;.ra sadarette duramam. yız ve adaveti phaiyeai olmak
nir, Rüttü Pqa, sözünde dur- la beraber, bunda bir de Ab
·~,du: Konağına çekildi. Babıi.li- dülazizin bunlar tarafından 
•üıfYe gelmez oldu. Ziyarete gelen katledilmit olduğu zannın
in<' lere de: dan mümbais bir hamulei hu

Jk İ - Pqa hastadır. Kimseyi sumet ve intikam vardı. 

temeller üstjine kurulması ve beynel gönderilen bu takriri sülsan ekseri- lar ile lokantalar. Kahveler ve ıine
milel münasef>.,tlerin kat'i surette y<itle kabul etmesi lazrmdır. malar umumiyet üzre açdı: kalını~ 
kuvvetlendirilmesi maksadma var- Bu takririn meriyet mevkiine gir dır. 
mak için bütün Avrupa memleketle- mesi için ıimali Amerikadaki 48 hü- Pariı muhitindeki mahallelerde bu 

Fransa mi/garlara varan biitçe 1t rinin, bilhassa komşu hükümetlerin kumetin dörtte üçü tarafından ka- greve riayet edenler az olmuştur. 
muai iıtirakine açıktır. bulü icap eder, Herhangi bir hadise çıktığına 

Fransız Hariciye nazırı dair bir haber alınmamıştır. 
Taşrada buna benzer hareketler 

hazırlanmıştır. Birçok ıebirlerde bil
hassa Manilyada, Montepellier'de, 
Bezier'de ve Poitierı'de mağaza ve 
dükkinların çoğu kapanmıştır. 

açığını nasıl kapatıyor :ıi 

d ~ri1 kabul edemiyor. "Böylece pürtehevvür ku-
~~k Diye cevaplar verdirdi. durmut bir ulan hıtmile oda-
-~ Abdülhamit, sadrazamın bu ya dalıp kapıyı kapayarak ilk 
~annazlarma çok tutuluyordu:~~- lrurtunu ile seraskeri yere de
aenkat daha tahtta pek yem ıdı. viren Hasaıını gazabından, lri
.ıikBunun için haber gönderdi. mi olduğu yere asabı gev,iye
. e nRüştü Patayı saraya çafyt:tı. rek yığılan, kimi pürdehfet fi
"',fa: .. - ~ı:vl~t !1°1urunu rey~n~le rara tetebbüs eden vükela me· 

gorecegımı aıze vaat etmıttım. yanında muhafazai itidal ve 
j NaNecip Paşa itine gücenmişıi- cesaret ederek bu ölüm ve atet 

niz. Bunu bana söylemek yok püsküren kudurmu.un üzerine 
,·~~1mu? Necip Paşayı mızıkadan firane bir savletle yalnız si-
nu 1 • B" daha -1- ' e ('Z ettim. ır saraya a.Ja& lahsız ellerinin kuvvetine gö-
levı.basmam .. mı kendisine söylet· venerek ablan ancak bu sek-

• 'hr.tim. Devletin hu müşkül zama senlik Kaptan~adır ki, biraz 
• • flnmda vazife başmdan ayni- geç olmakla beraber, suikasti 

ıe,;m.ak olur mu? tam olarak intaca, kendini fe-
ı . Yolunda, bin türlü temellük da ederek, mani olmayı göze 

l~~erle gönlünü aldı. aldırabilmitti. 
1 a< Halbuki hunu söyliyen Ah- "Şimdi silahsız ihtiyar öz 

CENEVRE, 17. A. A. - Fran
s1Z hariciye nazırı M Paul Boncour, 
!ntransigeant gazetesi muhabirlerin 
den birine şu beyanatta bulunmut· 
tur: 

- Küçük itilaf bükümetleri hari
ciye nazırlarmm dün yaptıklan top... 
lo nb büyiik bir ehemmiyeti haizdir • 

Bu içtima küçük itilafın iyi ve 
parlak bir teıebbüıü, merkezi Avru
pada arzu oluıunağa değer bir toplu 
luğa doğru atılmıt bir ileri adımı, 
bir ıiikôn ve intizam blokunun bat
langıC1, Balkanlar ve Tuna memle
ketlerinin bir arada toplanmasına 
doğru kurulmut bir basamak mahi
yetindedir. 

M. Paul Boncour, küçük itilifa 
dahil 3 devlet araaındaki dağWığm 
yeni baıtan kunet ve sağlamlık bul 
duğunu, ou.lbu """"' bütün memle
ketlerin bun.tan memnun olacaklan• 
nı da ehemmiyetle laıydetmİ§tir. 

Japonya 
Çekilecek mi? 

TOKIO, 17. A. A. - Ceneral A
raki bir görütme esnasmda yaptığı 
beyanatta Japonyanın milletler ce
miyetinden çekilmesi hakkında kati 
kararın henüz alınmadığım söylemiı
tir. 

Ceneral Araki Jebol meselesine de 
temaı etmiş, bu meoelenin yeni !Man 
çuri hükWnetine ait dahili bir İ§ ma 
hiyetinde oldnğunu bundan dolayi 
milletler cemiyetinin veya diğer her 
hangi bir teşkilatın salahiyet hudu
du haricinde kaldığını tekrar etmit
ıir. 

Ceneral, Jebo( eyaletine kar4ı ya
pdacak askeri luıreketleriıı yalmıda 
baflamASI muht-el olduğunu da ih
lal etmiştir. 

P ARlS, 17 A.A. - Ayan meclisi maliye encümeni tarafın
dan haz1Tlanan Projede mali vaziyeti düzeltmek için 1933 ıe
nesine ait olmak üzere üç buçuk milyar franklık bir tasarruf 
teminine çalışılması derpiş edilmittir. 

Fransız-Rus ademi Bu projede vergilerin arttırdmaaından beklenen hasılat 2 
tecavüz misakı milyar 257 milyondan 1 milyar 715 milyona indirilmi~tir. kon

trolun kuvvetlendirilmesi neticesinde elde edileceği umulan 
PARİS, 17 A.A. - Sovyet- 750 milyon da bu yekun içindedir . 

!er Birliği hükıimeti ile Fransa Yine bu projede umumi masraflarda yapılan tenzilat mik· 
arasında yapdan ve geçen ikin tarı 3.649 milyona çıkanlmıfbr. Bu miktarda hükiimetin teklif 
citearinin 29 unda Pariıte im- ettiği rakama nazaran 1,232 ve mebusan meclisinin projesine 
zala'nan ademi tecavüz misak\ nisbetle de 1,626 milyon frank raddesinde bir fazlalık vardlT. 
ile uzlaşma mukaveleainin mu-

1 sadak suretleri Moskovada 
Fransız aefiri M. Dejean ile ha
riciye halk komiseri vekili M. 
Kreıtiuski arasında teati edil
miftir. --

Suikastçı 
Mahkemede 

(Batı l İnci ı;abiEede) 

IKomtu memleketlerde! 

Yeni fırka -- -
E'lıdiilbamit, öteyandan da Necip Türk evladile bütün ölüm ve-

1 ııınPa.şaya haber göndermi,, saitile mücehhez delikanlı Çer 
. - Mızıka Ferikliği onun- kes fedayisi arasındaki bu ha-

• ."·1dur. Fakat birkaç gün memuri- maaet mücadelesinde görüle
, ~:_ret~n~ gitmesin. ~ya da i~ cek en ince ve küçük teferrüat 

Nönkirten felaketi 
PAR1S, 17. AA. - Nazırlar mec 

liu Neunkirchendeki infilak felake
tine uğrayanlara yardımak için me 
busan mediıinden 500 bin franklık 
tahsisat iatemeğe karar vermittir. 

Diğer taraftan itimada değer bir 
menbadan verilen bir habere gö"" 
Ja.-ıyanın miUetler cemiyetinden 
çekı1mMi hakkındaki son ka
ran kabinenin bugün başlayacak ve 
iki gün ıürecek içtimai Mnaıında 
bildirileeektir. 

Amerikadaki ecnebi 
komünistler 

geldi ve biraz uzakta yine durdu. 
Başunı yine geriye doğru çevirdim 
ve baktım. M. Cermak'i yerden kal
dırıp götürmekte olduklannı gör
düm. Kendisini arabama aldan ve 
otomobilin yoluı:u tuttuğu haıtane
ye kadar yanımda aldı:oydum. 

Suriyede yeni bir 
fırka teşkil ediliyor 

Beruttan Adsna gazetelerine yaz• 
lıyor: Burada tanınmış ıimalardan 
bir grup yeni bir ıiyasi fırka teşkil 
etmek için teıebhüste bulunmuşlar
dır. Fırkanın maksadı J.übnanın Su
riyeye ifüaki ile "-ahdet dahilinde ve 
ademi merkeziyet usulü ile idaresi
dir. 

• ,uziedıği zaman gelsm; yalnız '111 bile ta.Yanı ihmal olmalı mı-
• -ad<elaya görünmeain. d1T? 

na Emrini verdirmişti. "Filhakika aynen yazdığı-
'ur Şehzadeyken, nız veçhile bu ihtiyar Kaptan-

/ ı. - Meşrutiyetaiz saltanatı paşa cüretkar bir korsan çevik 
t • abul etmem. liğile, elinde henüz rovelveri
~ 1ıaı Diye böbürlenen Abdülha- nin dumanı tüten Haaanm ar-

~rmit, paditahlığa geçince işte kasına atıldı ve kavradı. Fakat 
~ 1 '°lpu kadar kendi bildiğine gider ne vaziyette tutabilmişti? 
I:' l;ilpir müstebit kesilan.ti. "Kayserili esasen, ihtiyarlı
~ ı ıel Saray saltanatını ortadan ğma rağmen, gayet kuvvetli, a
' • ıel<:ald1Tarak meşru, kanuni, met daleli ve ağır gövdeli idi. Bü
. nq.uti bir idare kurmak istiyen- tün vücudünün siklet ve kuv-

rt. f"\er, saray hakimiyeti daha ka- vetile Haa•mm üzerine atıldığı 
,,u;>anmadan eskisinden bin kat zaman Haaanı dirseklerinin 
\'.,~eter yeni bir saray istipdadı- yukarı kumından göğsü ile be

~ ıırellın ~~~lu~unu, içleri yana ya- raber pazılarından zapteder 
. ıa goruyorlardr. . . bir vaziyette kavramıs bulunu 

1 ı.. ıı. ,. ,,, ' 
ı yordu . 
~·';erke~ Hs.~sn ı•aksaına dair "Şimdi Hasan, her an ken-
nij T efrikamızın "Ç k H _ dini bir kat daha bitap bırakan 

~· ereıabd' bd 1 ~. ~111.an vakaaı" kısmında 0 zaman u emır çem er en sıyrı mı-
d , ı"'~ahr'iye Nazın olan Kayserili ya her ne ka~a~ çok çaba~adıy-

. Ahmet Pasanın Cerkea Hasa- sa da kuvvetinın buna kıfayet 
~. 

1 
~:ıa kar'ı atılıtı hikaye edilmit- ede~ireceği~i ~lıyarak bir 

PARIS, 17. A. A. - Havas aian
eından: Fransız demir sanayii şirke
ti.Un mümessilleri Sarre havzası ida 
re komisyonunda Sarre mıntakıumı 
temsil eden Kossmann'a Neunkir
eben felaketinden zarar görenlere 
yardım olmak üzre 100 bin frank 
v~lerdir. 

nuevvel 93 tarih ve 14 numara 
lı nüshaaında mastur olup bu 
meha;;larla tevsik edilmiş ye
dimde mevcut mufassal tercü
mei halinde reımile beraber 
münderiçtir. 

"Arzeylediğim gibi mer
hum müşarünileyhin buna mü
masil ve faik, maalesef henüz 
meçhulümüz bulunan nice ic -
raatı kabramananesi vardır ki 
bunlar da ba,lı ha.tına mefahi
ri milliyemizin bir dasitanı ha
miyet ve tehametidirler. Baki 
hürmetler efendim. 

Bahriye yii;z;ba~ılığından 
Mütekait Kay3erili oilu 

A. Galip 
ltıİ. Buna dair Kayserili Ahmet desıseı m~raıyane ıl.~ k~tul

t • mf>a,amn mahtumu tarafından mak çareaıne tevessul ettı. Ve 
: )A u mektubu aldık: Kayserilinin neferlikten yetİf· 
: l'H. "93 felaketi mekalei tarihi- kin hakiki bir millet babası ol- Ba mektuba dair iki söz 

' ~~enizi kemali merak ve dikkat du~~nu ~ütüiı~~kbe . b k 
1 

Galip Beyin mektubunu yu-
r'"'e takip eylemekteyim. 86 nu- -. ayse 1

• nı ıra · karıya aynen aldık.Biz, Çerkes 
' naralı tefrikada münderiç Çer S~n mıll~t babasısın. Sana be- Hasan vak'asını yazarken, bu-

l
' tea Hasan vakasının sureti ce- nı~, kaat1?1 yoktur. na dair 'imdiye kadar yazrlmıt 

. ım·eyanmda tamamii hakikatten T emınabn.d~ bulundu. !lu bildiğimiz bütün vesikalarda 
ı yia•men münharif bir tarzı be- nunla da kendını lrurtarmaga gördüklerimizi yazmıthk. Bü

zıl'ana temasıma o Yakanın asıl muvaffak olamayınca son ça- tün bahislerde de eldeki vesi
§' ıo!l.~ahramanı keaiıen Kaptanı rei. halis olarak, Kayserilinin kalan gözden geçirmekten hi.li 

; J.":lerya Kayserili Ahmet Pata· çelik kolları a~mda sıkıfmıt değiliz. Kayserili Ahmet Pap 
~ ı~n son ve tek kalmıt bir evla- pazH.mdan qagı kısmının kol merhumun ailesi nezdindeki 

[ '"'ıı ııfatile müsaadenizi rica e- '!'et"fbıdlekledrinink serbekuvvstisind~ln l k d • · ~'ım'I • ıs ı a e e ere aon eti e yazı ı hatıra ortaya oruna ıgı 

l" eyım. · · d ahf için bunu bilemezdik. Bununla "G · b h ·ı · tarih· çızmeıın e m uz kamaya 
' r 1 drçb u aı e!t tar ?edev· yapqıp çekebilerek başının ar beraber, vakamn tarifinde Ga 
~ m, e ~ e ~ı c;~aı f hak':;; b!1 kasma, sağa, sola körlemeıirıe lip Beyin verdiği izahatla bi-

Bin Amerikab 
geliyor 

NEV YORK, 17. A A. - Motör 
lü Augustes transatlantiği 1000 den 
fıı%ia yolcuyu hamil olduğu halde ya 
kmda Avrnpaya gidecektir. 

AuR"Usteı 20 Şubatta Cebelüttari
ke gdecek ve oradan hareketinden 
sonra Cannes, Riviera, Napoli, Mes
ıina, Atina, lıtanbut, Hayfa ve 
Portoait limanlarına uğramak üzre 
yoluna devam edecektir. 

Deniz gezi,,•iaine ittirak edecek ki 
bar aleınıne menşup Amerikalılar 
va•dır. 

imparatorluk mec
liı!inin içtimaı 

BERLIN 17. A. A. - Volff a
jansından: İmperatorkık meclisi düu 
içtima etmiştir. Bu toplanbya ilk de 
fa olarak Prusya büklımeti nezdinde 
ki Alman komiserinin mümesıilleri 
de Prusya murahhasları ..tatile işti
rak elmİJlerdir. 

Meclis Bade hükiimeti namma ve 
rilen bir takriri 26 muhalif ve bir 
mü ıten.kif reye k8J"11 39 reyle kabul 
etmiştir. Bu takrirde deniliyor ki: 

" lmperatorluk '."eclisi, Pruı.ya 
bükUmeti nezdindeki Alman koıruıe 
ri tarafından Prusya namına murah
haslar tayin edildiğini resnü surette 
kaydetmiıtir. Meclis, M. Braun'un 
riyasetindeki sabık hükUmet tarafın 
dan yapılan ve rei•ic~ınb'!r Hi?den
burg'un Pnııya hük~rn~ aıt oa
Iabivetlerin Alman koınısenne devri 
hakkmdaki emirn...-inin hüküm
süz olduğunun beyan ~ ~ 
teyen müracaat hakkında ~.eıp:ng 
mahkemesince bir karar verilinceye 
kadar bilhassa en nıüstacel mesele
lerin müzakeresile iktif-a etmeği ka.
rar albna alınııtır. 

~ P· azdı ~ı·~ fa ı. ıra !ık ı kiı~ sallaınağa başladı. zim yazdığımız arasında yega 
1 ıfll ru ır antınaa tır ne fark, Ahmet Paf&llın '°'o- Kapanan bankalar 

h•unlarm hiç birisi de zatıalile- "işte, bu kama Kayserilinin muzundan da yaralanıp yara -
h<İninki kadar hakikati macera- kulak ve yanağını doğramı9br. lanmadığı noktasından ibaret· açıldı 
1<>-r tasvirde muvaffak değildi- Bütün aldığı yaralar bundan tir. DETROlT 17 A.A. - Ban 
ırer. Binaenaleyh bu baptaki ibaret olup omuzundan veya Lutfi Simavi Beyin "Devri ' i " d 

ı nalu"m t ·~-- ah"h sair hiç bir yerinden yaralan- . k 1• ,, . d kalar mevduatın azam yuz e 
1 • a ı ............ e ve s ı ayı, m ı ap eserm e aynen: 5 nisbetinde geri alınmasına 

I!' ıızzat kendi ağzından dinliye maınqb. Çerkes Hasan, cana- "Kaptanıderya Ahmet Pa- imkan vermek için tekrar açıl. 
aek zaptedilmif olup nezdimde cısile bir aralık gevfiyen Kay- şa yerinden fırlayıp canii mer-
vnevcut tercümeihalinden oku· aerilinin kollan arasından ken kumun ellerini arkasından kav mış:G~elerin önünde kalabalık 

1 °oak daha kanaatbaha olacak- dini bu suretle sıyırabilmi,, ramı~sa da zapta muvaffak o- görülmektedir. Mi,igan hüku. 
""8ır annındayım. ' badehu vak'ayı ınaliim ııekilde lamadıgı· ndan kama ile sol ku- 1 · d d metinin ba,ka yer erın e e 

"Maksada furudan evvel idame eylemi~tir · lak tozundan ve sol omuzun- bankalar mevduatın muhtelif 
.. u hakikati teemmül faydadan "Böyle mühim bir hadisei dan ve sol pazısından yara ye- niabetler dahilinde geri alınma 
1\ali olamaz ki, o zaman memle tarihiye muharriri için cereya- dikten sonra geri çekilmiye sına imkan verınek için ki•ele. 

'
f:eti idare eden heyeti vükela- nı vak'adakı' en ufak, en gizli mecbur o im ustur." 
t · rini acmıalardır • J!!n mukadderat ve ikibeti bu kalınıt tafsilatın haizi ehem- Deniliyor. Mahmut Celalet- · · ___ _ 
yerkes Hasan vakaıımın ke.ı- miyet olacağı zehabile etnabı tin Paşanın "Mir'atı hakikat" f 
&edeceği netayiç ile pek aliika mekal eyledim. ında da: ngilterede gripten 

J ljar görünür. Filhakika Hasa- "Maruzatıma müsaadenizle "Kayserili Ahmet Paşa ar- ölenler 
. 'tın hu tehevvürü mecnunasei ilavei beyan edeyim ki, henüz kasından ellerini tutarak bas-
:nüne bir demir mania gibi bir çoğumuzun meçhulü kalan tırmağa ve tabancasmı alma- LONDRA, 11 A.A. - lngil
•erilen Kayserili - velev bir bu öz Türk evladı bütün öm- ğa kemali cür'et ve cesaretle terenin ve Galleıı memleketi
,;ıüddet için - onu tevkife mu rünce berri ve bahri muharebe çalışmı~sa da kama ile Ahmet nin büyük ,ehirlerinde gı·ip yü 
affak olamasydı bu azgın Çer meydanlarında bundan daha Pa,anın yüzünü ve el ve kolu- zünden ölenlerin miktan son 

VAŞiNGTON, 17 A.A. -
Ayan azasından M. Hatfield 
meclise bir kanun layihası tek 
lif etmi,tir. 

Bu layihada Amerikadaki 
ecnebi komünistlerin koğulma 
sı yahut Amerika toprağı hari
cine çıkarılması istenmektedir. 

M. Hatfield bu layihasının 
biran evvel müzakere edilip çı
karılmasını istemittir. Fakat, 
M. Borah bu dileğe itiraz et
miştir. 

Meclia M. Borah'ın itirazini 
tasvip etmiştir. 

Mebusan meclisi Adliye en
cümeni hükumeti zorla devir
meği veya hükıimet makam ve 
memurlarına karşı gelmeği 
tavsiye eden veya edecek kim
seler hakkında fiddetli cezalar 
verilmesine dair olan kanun 
teklifini, evvelki kararı hilafı
na olarak, tasvip eylemiştir. 

İtalya kralı yo1da 
ROMA, 17 A.A. - Kral ve 

kraliçe Brindizi'ye gitmitler
dir. Oradan Muır seyahatine 
çıkmak üzere vapura binecek
lerdir. 

Irak'ın Ronıa sefiri 
LONDRA, 17 A.A. - Irak 

aabık bllfvekili Nuri Sait Paşa 
Irak hükümetinin Roma elçili
ğine tayin edilmittir . 

Silahları bırakma 
ndizakerelerl 

CENEVRE, 17. A. A. - Silibla
rı azaltma konferanu umami komia
yonu bava kov.etlerine ııit mesele(,.. 
rin müzakereaile meşgul olmuıtur. 

!ngiliz miime11ili M. Eden !ngiliz 
teklifleli hakkında izahat vermİftİr. 

Amerikan murabhaoı M. Gibson, 
ıivil tayyareci!=)t meıeleıinin mevzü 
bir plana göre halli busaıunda iırar 
göstermi§ ve demiıtir ki: 

- Amerikan hükUmeti u .. il tay
yareciliğin beynelmilel mürakabaya 
tabi tutulmaımı kabul edemez. 

Komisyon, M. Madariaga'nm ri
y.,.tinde bir komite teıkiline karar 
veraıiştir. (ııgiliz ve Franıız teklifle 
ri bu komisyona bavo1e edilecektir. 

M. Nadolny Almanyanın bu hu
sustaki noktııi nazannı .. nlabmt ve 
demiştir ki: 

- Almanya ordu tipleri için bir 
tek şekil kabulü hakkındaki bu yeni 
mesele karıısmcla - ortadan kaldı
rılacak şimdiki ordiı ""kilatmm ye
rine ne konacağını ve taarruz ıilih
lannın ne dereceye kadar kaldınla
cağuıı anladıktan sonra - bir vazi
yet alacaktır. 

Kralı 

Otcmobillmin iki baoamağında da 
polİ• memurlan duruyordu. Bunlar
dan biri elinden, başka biri de ııö
-zünd.11 yara1anmıştr. 

Suikast ıutıııl oldu? 
MlAM!, 17. A .A. - M. Roose

velt'c suikast yapmak isteyen Zanga 
ra, bir ırramn üıtüne çıkmıt ve re
,-o1vcrinin namlusunu başka birisi
nin omuzuna dayamlf olduğu halde 
M Rooıevelt'e doğru boşalbnağa 
başlayınca halk " bu adamı öldürü
nüz, linç ediniz" diye bağrunıtbr. 

Bit"çok kirnaeler Zangaranın üzeri
ne doğru hücum rlmişlerdir. Zabıta, 
mutaarrızı halkın elinden büyük zor 
lul<larln çekip almış ve Zangara'yı 
derhal hareket emri verilen bir oto
mobilin yÜk konacak yerine bağlıya
rak ahalinin tebevvüründen kurtara· 
bilmiştir. 

Birkaç kişi Zangarayi ırötiireıı o
tomobili takip etmek ve mütaarnzı 
dövmek istemiştir, fakat zabıta Zan
g!ll a,i muhafaza edebilmiıtir. 

Calabrc' da doğduğu söylenen ve 
35 yaşlarında olan Zan~ara Pater&on 
da çalış "' bir yapı i.şçi:1idir, san.ah 
yap,]ara tuğla koymaktır. 

Patenon ~'yeni Jc:ney bükUme
tinde'' ki tuğla harmaıunda çalı
pn arkadaşlan Zangaramn sık sık 
fiddetli ve ileri geri iddialarda bulun 
duğunu ıöylemektedir. 

Zangara midesinden rRhateız bu
lunmaktndır. Akıl hastahklan muta
ha11 .. larından bazuının beyanatına 
göre bu hastalığın Zangarada bir tf>
hevvür nöbeti basıl etmİ§ olması ih
timal dahili11de göriilmektedir. 

C'!Zctele.-in verdikleri tafsilata gö 
re sivil zabıta memurları Zangaranın 
Pateroondaki anarşist grupuna men 
sup olduğunu bilmekte idi. 

Nevyork polis m DdürO 
ne diyor? 

NEV YORK, 17. A. A. - Nev
y ork polis müdiri, fU beyanatta bu
lunmutur: 

" Herhangi bir vaka olma11 muh· 
temeldir. Onun için ıimdiki halde "."' 
kadar fazla ihtiyat tedbiri alınsa J'l· 
ne az görülmek icap eder. 

Zangarayı kendilerine örnek ya. 
pacak ve onun gibi hareket etmek İı 
teyecek daha başka kim!eler çıkma. 
ı1 da ihtimal dahilindedir. Bunun i
çin M. Roosevel! in Nev Yor~. ta em 
niyet vP- selametıne çalıımak ıçın 80() 
sivil polis zabıta memuru. ~YMlmıı
br. itibar ve ıöhret oahıbı başka, 
kimselerin de kcrunmaıma fevkala
de çalqılacak~r. Son ~a M. 
Hoover'e düzın.,Jerle tehdit ınektup
lan gelmişti. F~t ~ R~evelte 
şimdiye kadar böyle bır tehdıt karp 
11nda kalmamlflY· 

Zan gara hapishan ~4a 
MlAMl, 17. A. ~ - Zangara, 

gayet yiikıek .h!r bına olan hapisha
nenin yirml bınnci katındaki hücre
lerden birine kapatılmıştır. 

Zangara aleyhinde 20 ilene hapiı 
cezası tayin edilmesi, birinci derece
de bir cinayet itlemek maksadile V.. 
elinde ıilah olduğu halde taarruz su 
çundan dolayi takibatta bulunulacak 
br. 

Ermeni kamplarında çıkan ve bq 
bin kişinin açıkta kalmaıma sebep 
olan yangın tahkikatına devam ediL 
mektccfü. BR,ta Taşnak fL_.:ası oldu 
ğu halde a~ıkta kalanlara yardun e
dilmektedir. Papa, Beruttski vekili 
vasıtaaiyle ''t:-r:siz ki"1an1ara verilmek 
üzere Vatikan na.l"f\tna yirmi hin 
frank göndermiştir. 

HALEP, - Matosyon şirketinin 
bura.da -i mer ezini i re etme te o
lan Rizkullah Müdevver efendi bfr
denbire ortadan kaybolmuttur. 

Sirket hesapla ·ına b"kıld<ğı vakit 
miidürün altı bin lira çalarak ıneçhuı 
bir yere savuştuğu anlaşılmıştır.Mu\\ 
telit mahk<'ıne yakalanmall için tev
kif müzekkeresi kesmiş olup Rizkul 
lah efendinin barice çıktığı anlaıl· 
mı,br. 

--~·--

Çankırı belediye 
meclis 

ÇANKIRI, 17 A.A. - e e 
diye meclisi, Şubat toplantısını 
bitirdi. Tarifelerde halkın leh~ 
ne tem:ilat yapıldı. -· 
Aydın Halkevinde 

AYDIN, 17 A.A. - Halkevt 
tarih tubesi azasından Hakim 
Ziya Bey tarafından bu gece 
Halken salonunda demokrasi 
tarihi ve Türkiyede demokrasi 
cereyanları mevzuunda bir kon 
ferans verilmittir. 

Bir Rus muharriri 
~eliyor 

Ruı muharrirlerinden M.Leon Niku 
liıı bugijn Çimperin vapurile şehrimi 
ze gelecektir. M. Leon Nikulin Sov
Yet Ruıyanın maruf romancdarm
dandır. ·Rus muharriri oon zamanlar 
da "Muıtafa Kemalin Yeni Türkiye
ıi" admda bir eşer yazmağa batla
mııtır. 

Muharrir, bu eseri hakkında tetki 
katta bulunmak üzere memleketimi
ze gelecek, bumla bir kaç gün kal
dıktan ıonra Ankaraya gidecektir. 

M. Leon Nikulin'in tanmmıt ba· 
zı eııerleri vardır. Ruı iktiliılinden 
oonra töhret alan bu muharrir, Hüh 
lon iımile ihtilalden bahseden bir e
ıer yazmış ve bu eser Almancaya ter 
cüme edilmiştir. Muharrir, bundan 
maada lspanyada yaptığı ıeyahat in 
tibaları hakmda "'ispanya Mektupla 
~ iamile bir eser netretmiştiı· ...................................................... -
m<şhr. Bugün de mahkeme huzuru
na çık<>caktır. 

M. Ceramalı 'ın uazi rl" ti 
MIAMI, 17. A. A. - M. Cemıak 

a baka:> doktorlar kendiıinin 11hhi 
vaziyetinin dün akşam memnuniyeti 
mucip olacak bir halde bulunduğunu 
daha az ızbrap çekmekte olduğunu 
söylemiJ !erdir. 

esin orada bir ziruh bıraka- parlak bir çok menakıbı kah- nu yaralayıp harekte mecal bı hafta zarfında hissolunur dere 
;ağını kimse tahayyül ve zan- ramanane geçirmiş olduğu kıs rakmadığmdan, 0 dahi meclis cede azalmıttır. 
edemezdi. men müşarünileyhin damadı odasından geçilir 1..-üçük odada Evvelki hafta 1911 kiti öl-

"Malumdur ki Çerkes Ha- ve mühürdarı Hüseyin Hamit ihtifaya mecbur kafan sadra- müş iken geçen hafta içinde 
'an vakaaının istihdaf eylediği Bey tarafından mazbut ve kıs- zam ve azadan Halet Pasarun 413 ü Londrada olmak üzere 
'aye, Mitat Pa~ konağındaki men de o zaman intip.r eden ! yanlarına gidip ... ., l 1306 ölüm vak'atı kavdedilmis 

Danimarka 
Pariste 

Suikaıt eon.umda yaralananlardan 
biri ölecek olursa Zangaranın idam 
cezasına çarptırılması lizım gelecek 
tir. Suikasttan so11ra 

JACKSONV(L, 17. A. A. - ln
giltere kraL ile M. Mac Donald M. 
Roosevelt'e maruz kaldığı suikaıtl'BJI 
dolayi bir teeuiiı- lelcırafı .. önd..r_;. 

pce meclisi m•şveretini teşkil , (Basiret) gazetesinin 27 kanu- DeıJamı var 1 tir, 

PARIS, 17. A. A - Reisleümbur 
M. Lebrun Pariste bulunan Dani
marka kralmm ıereline bir ölle d

eli venni tir. 

Zsngara cinayet 
mahkemesinde 

Ml~Mt, 17. A. A. - Zangara 
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Ekonornl 
Ateş çıkınca! 

Ebemmlyet•Jz de 
olsa haber vermeli 

•••rlft• 
Yeni cemiyet Taksim meydanında bir gezin • 

ı .... 
Zirai iş vaziyeti 

Ekilebilir topraklarımız daha 
on misli çifçi ailesini besler 

Kabataı mezunlan 
da birlik yaptılar 

İkindiye doğru işsizler, sonra mektepliler ••• 
Ve nihayet akşam karanlığı çökünce ••• 

Baca tuhıfması vesaire gibi 
ufak tefek yangınlar çıktığı 
zaman halk itfaiyeyi çağırmak 
tansa kendi kendilerine yan
gın söndürmeğe te~ebbüs edi
yor. Bu bal aletin büyümesine 
sebebiyet vermektedir. Beledi
ye, küçük yangınlarda bile a
te9 büyümeden itfaiyenin çağı· 
nlmasını birçok defalar ilan 
etmiştir. Buna rağmen bazı 
kimaeler gelen itfaiye, mühim 
bir ateş karşısmda kalmadığı 
takdirde bina sahibinin itfaiye 
nin masrafını ödemeğe mec
bur tutulacağını zannediyor 
ve itfaiyeyi davet etmiyor. 

Kabataı u-ı mezunları cJiln Halk 
evinde toplanarak ııralarmcla bir bir 
lik teoisine karar vermişlerdir. 

Bilmem, bana mı öyle geli- ı olurlar. 'j - Offf! diye söylenir, yine 
yor? Yoksa siz de ayni teyi du- Biraz sonra, mektepli grup- mi bu ,arkı? .• 

Birlik için dünkü içtimada bir ni
zamname hazırlammş, kabul edilmlt, 
müteakiben idare heyeti intihabı ya
pılmıı, Dr. Süreyya Kadri, Anıkat 
Muzaffer, 1Mlıallim Kl\zlm, Münim, 
Dr. Ekrem Nafiz, Fanık, Avni, Ne
cati Beyler birlik idare heyetine ıe
çllmişlerdir. 

yuyor musunuz? Şu ıon gün· lan sökün eder. Neteli, şakrak Yanındaki genç te hemen 
Eau. itibarile bir ziraat millerin ziraatin faaliyetini a· lerde havada bir bahar koku- hareketlerile, muhitin manza- ona taraftarlık eder: 

llıeınieketi olan Türkiyede (,.) zaltmadığmı söylemittik. Bir 
rençperden bir kısmının buh- kaç misal verelim: Avrupanm 
'lan dolayısile itsiz kahp kal- 1926.30 buğday zeriyat sahası 
:ııa.dığı meselesi cidden tetki- vasati (Rusya hariç olmak üze 
ıı:e değer bir mevzu teşkil et- re) 28.748.000 hektardı. 1932 
llıektedir. Evvela ziraat it va- zeriyat sahası, fiatlerin büyük 
ıiyetinin bir buauaiyetini göz- aukutuna rağmen, 30.382.000 
den geçirelim: hektara yükselmittir. Büyük 
. liTai ipizliğin sanayİin iJ- bir ziraat memleketi olan Ma. 

au var. Arasıra kar ve sık sık raaını değiştiren bu çocuklar, - Hakkın var! •. 
yağmur alhnda tifİP kabaran aktam karanlığı çökünce yer- Taksim meydanı muhak-
toprağın nemli zerrelerinde, !erini, taze çiftlcsre terkeder· kak ki tramvay gürültüsünün 
filiz vermeğe başlıyan bir to- ler. en çok hissedildiği bir yer. Bu. 
bumun ilk çatlayıtını görür gi- Li.mbanm kuvvetli 19ığm- rada, çan çan._ Hiç değişmİ· 
bi oluyorum. dan biraz uzakta, gölgelerini yen bir tempo halinde... Bu 

~iiinden farkı: caristanda 1923 senesinde 5,47 
Bu iki faaliyet sabaunm it milyon hektar arazi zerolunur

"~iyeti arasında esaslı bir ken, halihazırda 5.60 milyon 
fark vardır. Sanayi imal ettiği hektar ekilmektedir. Türkiye
llıalın aarfiyatı azalıp ta fiatle- de de bay1edir: Meınleketimiz. 
ti dütünce hemen İ9Çinin bir de ekilen umum sahanın yüzde 
kıınıına y~l verir. Halbuki 75 ini tetkil eden buğday ve ar 
Strüktürel bünyevi noksanı ol- pa ziraati düyna buhranı batlı
llUyan biç bir meınlekette, fiat yalıdanberi biç te azalmamıt
la.ıin dütmeıi veıarfiyatın azal tır. Buğdayın okkaaınm 16-18 
llıatr gibi konjonktüre! amil kurut olduğu 1929 senesinde 
ler, ziraatin istihsal hacmini a- 28.178.280 dönüm (2), 5-6 ku
ıaJtanı.k çiftçiyi ipiz bıraka· ruşa dü9tüğü 1931 senesinde i-
111.az. Atağrda meınleketimizin ıe 34.169.394 dönüm buğday 
t~rai İf vaziyetini evveli Strük zerolunmuttur. 

Talebe kon~reıl 
Hukuk talebesi kongresi gelecek 

cuma gününe tehir edilmiıtir. 

Düyunu umumiye 
binasında kolej 

Bu duygt rıun mevsimsiz ol yüzlerine siper ederek konu- temponun benim kafamm için
duğu meydanda... Baharı se- taJlları görürsünüz. Bunlara de, çok ho, bir ahengi var. Bu 
liınlamak için biç olmazsa bir kimi, uzaktan dudak altı güle- meydanın bir köşesinde, bot 
aya muhtacız. Fakat, fU da mu rek geçer, kimi merakla yanla- bir tramvay arabası beklemek 
hakkak ki kara kıtı ardımıza rma sokulup zavallıları göz için, geçen zaman bence biç 
aldık. hapsine alır. te ölmüş bir zaman sayılamaz. 

. Nu~osmauiyedeki Düyunu u~- - Önümüz kıt! Demek için Bu sırada, tepedeki kahve- insan, burada kendini eğ-
~ye binasının, yapdacak bazı taf · ı sebep kalmadı. Artık önümüz lerden tarkı sesleri duyaru- Iendirecek okadar çok ~ey bu-Belediye, yangınların bü

yümemesi için itfaiyenin, en 
küçük atet için çağırıba bile 
tazminat istemiyor. Bunun i
çin her atef zuhurunda itfaiye 
nin derhal çağırılması hakkın
da keyfiyet muhtelif vasıtalar
la halka ilan edilecektir. 

latırılınıttan :bronra_ mektep olması karar at I bahar ... Eski takvimciler, Ka- nız: "' , luyor ki ... 
lstanbul ıemtind9 mükenmnel ve snnm lOOünü aabırsızlıkla bek "içtik tatlı kımızı .. 

muntazam mektep binası pek ıu:dır. !erlerdi. Yüz - düz .. derlerdi. Yamandır köylü kızL .. " Size de tavsiye ederim; e-
Erkek muallim mektebi gibi hl~ çok Bu söz kıtm initi çıkıtı bitti- Şehir kızları, bu yanık p.r- fer bir aaat için yapacak baş· 
mekteplerimiz, bugünkü ihtiyaca ğin ' · · d.. l .. - · d. kıyı, nedense beyenmezler, bel ka it iniz yoksa, akşamları şöy 
muvafık değildir. Binaenaleyh Düyu "' e, bı;ııeysımı~ uz ug~ gır ı- ki b" k I kı 

1 
le Taksime kadar uzanın .. 

nu umumiye binuma erkek mual- gıne ır lfllrettı. ır öy Ü zmm yaman o a-
lim mektebini.n .nakledilmesi Jhtima- ı , . Nitekim, Kasımın yüz ellisi bilmesine akıl erdiremedikleri Meydanın karanlık basınca 

tl dir d • · aldığı manzaradan, her halde li çok kuvve ı . ıçın e: ıçın ..•• 

Çöp dökülen ar•alar Ancak, bu bina büyük ve ~ı ol Yüz elli- Yaz belli ... sözü Sarı bereli, çirkin bir kız, pek çabuk bıkmıyacaksınız ! 
duğu için buraya erkek ve kız lue- " d - d 1 d G k b gül 1 

l';ihrel, bilahare konjoıılrtürel Arpa zeriyatmıla esaslı 
Şehrin muhtelif semtlerin

deki arsalardan bazılarına çöp 
ahldığından ötedenberi 'ika.
yet edilir. Bu •ikayetler üzeri
ne Belediye bazı tedbirler al
mif, bunu menetmek istemi,, 
fakat fimdiye kadar muvaffak 
olamamı,tı. 

1 • d ik. mektebi akl' 11 bura- agız an agıza o aşır ı. eçen yapmacı ir " Üf e: M. SALAHADDiN 
erın en ı n n ı e b K .. ·· ----------------------mn büyük bir kollej haline konulma çarşam a, asımın tam yuzun 

cı etten tetkik edeceğiz. bir tebeddül yoktuT. Yu- Pollıte 
1. - Arazi mülkiyeti - kandaki erkam gösteriyor ki, 

Ateın.leketimizde, mülkiyet me- son zamanlarda gayrimüsait 
~leıi, ıureti uınumiyede itsiz- konjonktürel amiller ziraatte 
IJJ( doğurabilecek bir vaziyet utihsal hacmini azaltmamrş, 
~ebnemektedir. ve dolayııile ifsizlik doğurma-

sı ihtimali de vardır. Yakında hükii- cü günü olutuna göre düzlüğe 
met kati bir karar verecektir. çıktık diyebiliriz. Amma, ben 

Vekaletin bir tamimi hunu takvi~~ bakarak değil, Bir kız kayıp 
1 d ı "k havanın gıdıtatına bakarak E ·· •• 11 larmd Rah.ime · Maarif Veka eti Maarif mü ür u •. 1.. :rup~ yıq a 11-

lerine iki tamim göndermi,tir. Bu ta soy ~yorum. 1 minele bir kız çocuğu bir kaç gün 

2. - Nüluı meselui - Ba- mıştır. Bunun batlıca sebepleri 
~ nıernleketlerde nüfus o k a- zıirrann sırf kazanç için çalış

. e._r süratle artmaktadır ki, ka- maması, arazisine fazla mer
lıdı zer arazi çiftçinin ihtiyacı- but olmasıdır. 

Belediye fU günlerde bütün 
bo, arsalardaki çöpleri temiz • 
letecek ve bundan sonra bof 
arsalara çöp atılmamasını te
min edecektir. Belediye imkan 
bulursa bo• arsaların etrafına 
tel çevirecektir. 

mimlere ııöre hiçbir ecnebi mektebi, Bır karayel, bütün hesapları 1 evvel evden çıkımı ve bir daha dön
ilk kısrmlanna, ıamiin srfatile de ol- altüst edebilir. Eski müneccim memiıtir. Rahimenin ailesi bir çok 
sa Türk talebe kabul etmiyecektlr. !erin kehanetleri artık para et- yerler aramı~, fakat kızın izini bu
Ecnebi ve husu_.; mekteplerden ~u- mez oldu. Mevs~ler de insan- hunamıt!tr· .B'!nun üzerine poliıe mü 
susi veya resmı mekteplere verile- ) "b" k d" d"l H racat edilmıttir. 

f" kafi gelmemektedir; buna, Fakat ziraat i•lerinin azal-
cek nakil ve.ikalan behemehal maa- ; ar gı 1 f&f ına . on u er. a- Zabita Rahimeyi ıırıunaktadır. 
rif müdürlükleri larafmdan taadik e- 1 brlarsrnızya: Bır aralık, ne 

~ln ile Yunanistan, iyi bir ' mamasına rağmen, zürram it 
.j.1.~sa) te9kil edebilir. Halbuki, talebi arbnıtbr. Bunu izah e

urkiyenin ekilebilir toprakla- delim: 

dilecektir. Bu suretle tasdikname 1?'- J yaz belli olduydu, ne kıt-.. yarım okka afyon 
çakçdığı yapılmasına meydan veril- Bir sabah galiba nisan Osküdarda Hayri isminde birisi 
miyeccktir. başlangıçların'da, fsıa'.nbul li- şüpheli §Üpheli dolqtrken polisleri 

manı yığın yığın buzlar ara· kendisinin yakalamak iıtemi,ler
sında kalmamıf mı idi? dir. Hayri polisleri görünce kaçmağa 

1't bugünkünün on misli çiftçi Son zamanlarda zürraın i{I 
ailesini besleyebilir. talebi neden artmıştır? Piri Reisin haritası 
3 - Fazla makineleftirme - Son aenelerde bir hadise na 
~ada gibi bazı memleket- zarı dikkati ce lbetmektedir. 
erde ziraat okadar makine- Yekiinu günbegün kabarmak
el,tirilnıi,tir ki, buralarda zür- ta olan büyük çiftiçi kitleleri, 
ra, ~ta~ı yukarı aanayi amelesi me9guliyeti olmadığı bazı ay
T~ı~etıne düşmüştür. Halbuki larda (Tetrinisani - Mart dev
f urkıye bu sahada henüz değil resi, ve, yazın bir aralık) köyü 
k~la, kifi derecede bile terak- nün haricinde it aramağa ba.., 

Topkapı sarayı müzesinde bu· 
lunan eski deniz kumandanlan
mızdan Piri Reis'ın 919 hicret &e· 
nesinde ceylan deriai üzerine yap 
tığı Amerika haritası Maarif Ve
kaleti tarnfrndan Ankaraya aldı
nlDU§tı. Vekalet ve diğer alaka
dar zevat harita üzerindeki tet
kikleri bitirdikleri için harita ge
çenlerde müzeye iade edilmiıtir. 

Talebe 
Birliğinde 

başlamışsa da bir müddet sonra ya• 
Onun için fimdiden kat'i kayi ele vermiştir. Hayrİnin üzerin

tabminlerde bulunmağı doğru de yarım okka afyon bulunmuıtur. 

bulmuyorum. Sadece ümide Barakada kumar 
düşüyorum: Bahar, yakın.. 

Dünkü toplantı Çok yakın ... diyorum. 

ld Dün, elinde bir demet çi-
münakaf&h O U çekle dolaşan bir seyyar satıcı 

1 edernemittir. lamıfbr. Bu hadise, istihsal fa 
. Konjonktürel amillerin zirai aliyetinin azalmasından bah
lf vaziyetimiz üzerine tesirleri seden bir işsizlik olmayıp, sa-

Milli Türk talebe birliği dün nın ağzından İfittim: 
Talebe cemiyetleri murahbasla - Alemdağınm kokulan .•• 
rının i'tirakile Halkevinde bir F uıldak bahçesinin gülleri! .. 
toplanti yapmıştır. Allahın yarathğından kaçma 

Yukarıda konJ"onktü 1 dece, zürraın nakti kazancı-
re •· 1 ( ··b k b·ı· 

Harita u..,um Müdürlüğü bu 
kıymetli haritayı çoğaltarak bü
tün kütüphanelere dağıtmıştır .. 
Kütüphaneler bu haritalan çerçe 
veleterek oku~culara teşhire baş 
lamıılardır. 

T 1 t d birlik idare he- efendi ••• 
op anı a G"ll Ş ba d • nm aza ması mu ayaa a ı ı-

("') 1927 zirai tahririne na- yetinin tenakusu) neticesinde, 
~-ran, memleketimiz umum eskiden iıtirahatle geçirdiği za 
nufoıu~un% 67,7 nispetini zur manJarı da ite tahsis etınesin
ra lf!fkil etmektedir, miiteb ki den ileri gelmektedir. Evvelce 
rıülusun büyük bir kısmı d a • zirai mahsulih kıymetlendir
raatla bilvastta alakadardı; zı me tedabiri dolayııile mevzuu 
. Memleketimiz ziraati~d bahis etınif olduğumuz bu me
ıfsizlik doğurabilecek •friiktil: sele üzerinde bu defa yeniden 
reJ noksanlıklar var mıdır? tevakkuf etmiyeceğiz. 

yeti ile Talebe cemiyetleri ara- ı u ... u ~ ayın a rengı 
d d k .. ak ve kokusu yermde kuıursuz 

sın a cereyan e ece muz e- b" "l .. . ' •• 
1 • d'nl k ·· ere b. l'k ır gu gormek, ınaanın ıçıne Avcılığa rağbet realerı dı em~. uzfat·ıylıerhı a- adeta ferahlık verdiğini ilk de 

z arı a samıın sı azrı f .. be . 
Maarif Yek.ileti bütün Vilayet b 1 1 d F k t .. k a tecru edıyorunı. u unmuf ar ır. a a muza e 

lere birer tamİJn göndermi•tir. Bu •· f • 1 Bunları nerede yeti.tti" • rat esnasmda ıamıın sı atiy a - r· 
tamimde deniliyor ki: din? 

hazır bulunan azalar cereyan e . B h . b . B" 
"Avcılık faydah hw spordur. , "d bal - a çemız var, eyım. ız 

Her vilayette avcdığın himayesi den müzakerata mu ':' e et- vaktinden evvel yetittiririz 
ve halk araamda bu gÜzel ve eski mek, töz söylemek ... ~st~mitler Hani seralar içinde.... • 

~---------" Necati Çi.KIROGl.U 

ı-.:---B_O_R_SA __ , 
aponın rağbetle karşılanmasını b~~un üzerine gurultüler ve Satıcının elindeki güller, 

Ot 8-kasından alman cetvelclir) 
16 ŞUBAT 1933 

~Fiatlıın 
ltttlrrıılır T L...ııat 

hı ~·•uı •••u• 
1fll • U,71 
L .,.ıı.,. 8,01 lltklrll 

c;İ M"•••••• .. " Rırtı.tJer 1~1 
Tr•••• 
Tbol 

I•roı •ıı.ı ••1•11 ,,... 
t. 111 ıı,u 

111 ır ;:'>• r.rı 

lıkllll 11,
AaMlolı ı 48,-

1ıUlrı•tlı4jrt .. • m •ı.
.Mı ... ıı 111,-

4 ESHAM 
••. Nı•, ll •• ı le ..... H .. lla • .._ .. ı.ı,,.... ıı,- T11t., 

Audola 

1 

~··-ı Çllıı- .Aı. 
Rrjl :·•0 

ittihat do7, 
~lr . hyıly• 11'.:'.' kk .. y. 
T ı ım ,..., 11,- t.ı1a 
l n nahı,0110 ıı - Thı11t • -

• eti .. 

ÇEi< FIATJ.Aıu 

11,90 
19.4() 
11,3' 

17,61 

1,11 .... .... 
11,i(> 

(2) Bu rakamlar, Osmanlı temin etmek lazımdır. Bunun için munakaşalar olmu•tur. birkaç dakika içinde kapıtıldı. 
BVank~an. bültenlerinin, Ziraat bu ecdat ıporunu yeniden canlan· İçtimada en hararetli müna • • • • , , • • • •• • 
• e ~le!inden alarak ne,..ettiği dınnak ve avcılık heveslerini ço- kaşa &Öz söylemek ve sual sor- Cuma günleri meydanlar, 
utatıstilılerden çıkarılmlfbr. ğaltmak için çalııılmalıclır." mak hakknıın münhasıran ta- caddeler adam almıyor. Tak-

Maarif Yek.leli bilhaua hal- 1 b ) • bh ) 
Y ı e e cemiyet erı mura as arı- sim abidesinin önü, dikkat e-ugoa alryanın kevlerinin halk arasında avcılık "nh d na ait olduğu noktasına ı İsar iyorum, son aylarda Beyoğ-
tı•c""ret hevesinin uyanm.aama pek ziyade 1 h I '" geınilerı· etmi,, samiin sıfatıy a azır bu unun batlıca mesiresi oldu. 

çahımalan bildirilmektedir. b · 
BERLIN, 17. A. A. _ Volff a- .......................... - ..................... __... lıman birlik uası una ıtiraz e Çiçek, çimen, çim~. Hasılı 

jansmclan:. J!~ yakınl .. arda netredllen derek, kendilerinin de söz söy- biraz yetillik seyretmek iıti-
ti t y !erin mütemadiyen değifmeıi bu J b • · • 

bir sta • ıge ırore ugoıılav- istikrarsızlığı artbnyor. liyebileceklerini ve sual sora- yen er, u mını mmi çiçek hah 
P nisbeten küçük bir ti- caklarını ı'lerı· aürmü•lerdir. çeşinin kartısmda adeta vec-c:aret filosunu kuvvetlendirmek 2 - Amerika mahsulünün az ~ 
huıuıuncla büyük terakkiler göster. veya çok olacağı hakkında henüz Söz söylemek ve sual sor- de gelivorlar. Bizde yanlıt bir 
mittir. Dünya harbi bit~kten 00,nra bir fikir yoktur. Bu da fiatlerdeki mak istiyen birlik azaları bil- :ı:ihniyet var: Kıt ortasında 
eski Avu•turya - Macanstanın tica. düşlriinlüg" e imi[ olmaktadır. h . . şehrin dar muhitinden kurtu-
ret filosunu teşkil eden gemilerden bassa eski idare eyetının ne- lup açık havaya bir türlü çıka· 
126.000 tonilatoluk bir kısmını al. 3 - Amerikada marttan itiba- den Anadoluya seyahat ettik- mayız. Mesela, vapura binip 
mı lan Yugo.laVJa o tariht.en be- ren, denıokrat partı'sı'nm· •- '-'p e· 1 · kta d buna be B ı o uuu erı no sın a ve nzer oğaziçinde fÖyle bir gezinti 
ri ticaret gemilerinin i•tİaP h;acimle deceği •İyaaetin de fiatler üzerine b b hakk d al 

000 tonilat azı uausat ın a m U- yapmagı" , bir Şimal kutpu ı~ rinin mecmuunu 381. oya menfi tesirleri olmaktadır. ~-
çıkarıru§br. mat almak istemi,lerdir. yahati kadar külfetli buluruz. 

Ruslar portakal Sicilli ticarete idare heyeti, bu sualler ta- Taksim meydanına bakan 
kaydedilmiyenler lehe cemiyetleri murahhasları sıra kahvelerde saatlerce çene 

aldılar tarafından tevcih edildiği tak- çalmak bu vapur gezintisinden 

Zabıta Kadıköyiinde garip bir ku
marhane meydana çıkarmıştır. Son 
zamanlarda Kadrköy iskelesindeki 
sebze halinin alt katında metruk du
ran bir yere K""eleri bazı kimselerin 
girdikleri nazarı dikkati celbetmit ve 
zabıta bura11m gözetlemeğe 1-fla
mışhr. 

Evvelki gece polis devriyeleri yine 
buradan geçerlerken içeriden bir ta
lmn sesler duymuşlar ve yavaşça i
çeriye ginni,lerdir. Bot duran lıu o
dada Rasim ve Biirhaneddin iaimle
rinde iki kiJi kumar oynarlarken, bir 
kaç kiti de otururken yakalanmış
lardır. Ortada bir miktar da kumar 
parası bulunmuştur. Kumarcılann 
ötedenberi burumı gizli kumar ve 
esrarhane haline getirdikleri anlaıd
mıştır. Kumarcılar adliyeye tealim 
edilmişl«dir. 

Kasmıpal"da Hüseyin iıminde 
bir adamn da dükkaıımcla kumar oy 
nanmakta olduğu haber alınmış, ya
pılan ar&flmnada düllimn arkaım
da Hüseyin ve Muzaffer isimlerinde 
iki kişi kumar oynarlarken yakalan
mışlardır. 

Esrarhane 
Polis devriyeleri Vefa civanncla 

bir klübeye geceleri bazı kimselerin 
toplanmakta olduğunu görmüşler ve 
tahkikata lıaılaınıılardır. ETI'elki ge 
ce zabıta bu klübede ani olarak Brllf• 
tırma yapmıştır. Klübenin bpısnu 
Safiye İlminde bir kadın açmış ve 
poliıleri görünce bağırıp çağırmış
in'. 

Mmıurlar içeriye girdikleri zaman 
dunrların köıelerinde esrar içip -
yıldamakta olan bet altı lı:İ§I •e .,..... 
tada esrar nargile ve kabaklıın gör
müşlerdir. Nargileler, esrarlar müsa 
dere edilmi§ ve esrark"fler yakalan• 
mışlardır. Safiye ismindeki bu kadın 
la kocası Etonun bu klübeyi gizli .,. 
rarhane olarak itlettikleri anlıqılmıt. 
icarı koca adliyeye teolim edilmİftİr. 

Pııiıı 1t,f3 
lrndro 121,ı 

p ... .,.,, ... 11,94, 
4,t9, 
ı,:-4, 

ısı. 
4,ıı, 

ADANA, 17 _Rus portakal Bütün tacirlerin ıicilli ticarete ki . . daha mı keyiflidir? Hayır! 
tacirleri Dörtyoldan yirmi bin pa· kaydolunn_ı":lan .?'ecburi olduğu tirde cevap verece erını söyle Hiçte değil. Fakat kıf gelince, Çalınan paralar 
ket portakal aatm almıılardır. ve bunun ıçın muteaddit defalar mitlerdir. hepimizi, bir telattır alır, ne 1 Niıyort •r.ı<>, 

MU.ıau ~,13. 
~•bk .. J ı.~b,81 
1ı. ıtı:ı ı.-ı .sı, 
l:int,re 1.44,.37,I 

~"'ı• 60,71, 
""•ı hıtrdaa J,17,51 

Mo•rıt 
• .. ıı. 
l'arıo•t .. , .. ...... , 
Bclım 
Moıi.oYa 

NUKUT (Satq) 

•~rıs,07 ... -
ıı, it, 

ıı,11.15 

Beher paketi·n fı'ati· 310 kunı•tur. ihtar ve ilanlar yapıldığı halde M" k I "dd I I Boyacı köyünde O numara ı , • 1 · · ·ır t· una ata ar uzun mu et o ur, ne o maz ayagım" ız kara- M h Bu •ene Dörtyolun umumi porta- bazı tacır enn sıcı ı ıcarete kay- d , h b ) 1 Yalıda ikamet eden az ar 
•-- d ı dıkl 1 • 1 t evam etmıs,, azır u unan ar da bulunsun ı, derı"z. .... ı verimi tahminen 240 bin pa· o unına an an a,ı mıı ır. Pata mahdumu Necmettin Bey 
kettir. Yapılan tahkikat neticesinde dan mühim bir kısmı içtimaı Bu hatlangıçtan sonra, uma polı"se müracaat ederek, evde-

ıicilli ticarete kaydolummyan 14 k • K 1 kı d 
Panıuk fiatları tacir tesbit edilmit ve birinci tica- ter etmı,tir. a an sırn a nm ki Taksim abidesi mey- ki sandık içinde ve bir torba-

lh ret mahkemesine verilıniıtir. vakit geç olduğu için içtimaa danlığından behsedeceğimi an da bulunan 80 adet Türk alıtn 
fiat d~.acak .. t .~~llarmuz araamda nihayet vermı"ştı·r. • ladınız. ı· d 34 ·· " b d 
mukl Uf unlugurıden en ziyade pa hi ırasın an unun ve un an 
y t~z mütee .. ir olmuıtur. Baride teı r Bu meydanda kiınleri gör- başka 13 İngiliz lirası ve bir 

Ziraat Enstitüsü 

Alman ilim muhitlndt 
alllka uyandırdı 

ANKARA, 15- Ziraat en
stitülerimiz Alman ilim muhi
tinde büyük bir alaka uyandır
mıftır. Yüksek ziraat ve bay
tar mektebi rektörlüğüne pro
fesör Geheimrat F alkenin ge

tirilmiş olması bu alakayı art
hrmıfbr. Bu iki yükse ' mek
tebe celbi mukarrer Alman 
profesörleri isi ile hale Al
nıanyada bulunan profe~ör 
Falke meşgul olmaktadır. Pro
fesör Falke Almanyadaki te
masları neticesinde Zira~t Ve
kaletine celplerini teklif edece 
ği profesörleri tesbit edecek
tir. 

Ziraat vekili Muhlis Beye 
son günlerde Almanyadan mü
teaddit mektuplar gelmiştir. 
Mektuplardan birinde Leipzig 
üniversitesi rektörü bu teşeb
büsten dolayı memleketimiz 
için güzel temennilerde bulun
maktadır. Yine ayni üniversi
tenin felsefe fakültesi reisi nro 
fesör Dr. Weickmann yazdığı 
btr mektupta: 

"Ankara için ilmi kabiliyet 
lerile tanınmış, kıymetleri mü
sellem ve ,ahsi vaziyetlerine 
göre bu güç ve mesulivctli va
zifeyi muvaffakiyetle ba<ara
cak profesörler teklif edilecek 
ti• " r . 

Tren kara sapJ.r--nd1 
TOKAT, 17. A. A - Şid 'etli kar 

&rtına11 devam etmektedir. Rir cok 
yollar kardan kapanmıştır. lstanbul 
dan gelmekte olan ekspres oostası 
Artvinin Cizözü mevkiinde k~rdan 
geçemiyerek yolda kalmıştır. Yolu 
açınak için )'Üz amele gönderilmiş
tir. -- -
Mahsulatı tahmin 
ADANA, 17 - Adana tica

ret Odası azaamdan Hazım be
yin bir takriri üzerine meınle
ketimizin her sene mabsulih 
için bir tahmin bürosu açılma
ıma karar verilmi,tir. 

Bir tren kaza•ı 
FEVZlPAŞA 15- Bura

dan hareket eden iki ame!eyi 
hamil vagonet, kömürler istas
yonunda bir lokomotife çarp
nuş, bir amele ölmüf, diğeri 
yaralanmı,tır. Yaralı amele 
Adanaya gönderilmi,tir. 

Daoetler 

1 Fıauıı 169,- ı ,ııı., Ar. 
lllt u 

11 Kurofl 
1 

r 9 733, ı ptter· 

,.,., 
21.
ır.-
50,-

apı an uıtatiatiklere .. 930 edilen ecya A dı c H F • d mezsiniz aceba .• Aylardanberi miktar gümüt parasının çalın-
nes~~e ı"kemıeı.etiıniz~::e 12 m~~ ,. Y n · • • 1 are hiçbir tarafta rastlanıadığınız dığını iddia etmittir. Betiktaıta tütün 
yBon ~rka 1 pamuk ihraç edilmişti. ihracat ofiti geçen ıene Bari f J"g~ 1° ahb 1 b d k Tah f '-- i • 

" ' , 
1lr iı~. ı mar k. 

: lıtl ııt t ı ıclotl ;t 1 lcıçıta ııı:- f ı pıuıı 
, dı ı,.,. 1 •• l ~~ ley .. l ı .I:•, .... d 1 ' tÇre !'' - , .. , 1 •ıt, 1 -ti, J (' eın{t ~'t-Ç 
.ı 1 ı. !tı, ı Altın 

" 

!4.-
8$,
i8,
u.-

u mı tar 932 •eneainde 2 il re 8 1 ap ar, ura a artınıza çı- kikat neticesinde mez- ...-am ye•ı 
r k d . . ın yon sergisinde bir paviyon kurmuştu. AYDIN A C H karlar. '-"-- y 1 d h" · B 1 · ıraya a ar ınmııtir. Bu paviyonda teıhir _edilen eşya ' 17 A. . - . .F. KUT a ı a ızmetçı u ğarıs- Be~iktaş Askerlik Şubesinden: 

Londra ticaret müme .. ilimiz henüz memleketimize gelmekte- Vilayet heyeti idare reisliğine Bahçenin etrafında muay- tanlı Davut oğlu Hüseyinin Ü· Şehit yetimlerile Malôlini aakeri-
pamuk fiatlerindeki dütkiinlük' dir. Ofie, bu eşyayı çıkarmak için intihap olunan meb'uıumuz yen simaların, muayyen züm. zeri aranmış ve 5 Türk altın li yenin 933 seneai Tütün ikramiyesi 
hakkında, alakadar dairelere bir gümrükte uğraşmıştır .. ihracat o- Adnan Bey mahalli fırka itle- relerin ayrı ayrı yerleri vardır. rast bulunmu.tur. Suçlu diğer yoklama&ma devam edHmektedir. 
rapor göndermiştir. Bu rapora gö- fisi, &ergilerde te•hir edilen ve I I d Jk• d' d " • · 1 • ak l J 1 ı· Şimdiye kadar müracaat elmiyea 

uk f. ı · · b k d d • rile yakındana il.kadar o ama ı ın ıye . ogru ışsız erın ını 29 a tm ile 13 ngi iz ırası ve re pam ıat ennm u a ar Ü§ tekrar Türkiyeye getirilen e•yaya alakadarların 20 mart 933 tarihi-. ' , ' L____,;,_;;;:.....:;..;;::;;;;::e.:,.,.;:~:;::.-~..._.~.~~.L::......ı-~...._ı.;..ı.....;_h!'~.-..,;..~..-ı-na&JIA.1' .......... .,...,Unliil,...,..,,;cı-.J..-.ı-....ı.-:;:--:.:.--~-1.----~.ı...~~ı-...ı...::.:.:::;.:;==::..:.:;;:..:.::..=..::..::::::..::....::.::::;;..=:;..:,:;;.:_..t.JJ 
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Asnn umdeıi "MiLLiYET~ tir. 

18 ŞUBAT 1933 
l darebane : Ankara caddeıi, t 

100 No. 
1 Telgraf adresi : lat. Milliyet 

Telefon Numllraları: 
Ba muharrir ve Müdür: 24318 

1 
Yazı işleri Müdürl"'ğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

' 
BONE ÜCRETLERi: 

• 
t 

T\i:rluye içia. 

3 aylığı 

L K. 

4-
7 50 6 " 

i 12 

1 
" 14 -

Hariç için 

L K. 

8-
14 -
28-

• Gele, evrak geri verilmez.
~ '1üddeti geçen nüshalar 10 ku-

l • raıtur. Guete ve matbaaya ait 
1 : ışler için müdiriyete müracaat 
! ~ edilir. Gazetemiz ilinlarrn me-

l s'uliyetini kabul etmez. 

· Birden bire insanda bir is· j ıinin bir kaç senedir tertip et- yazmaya ba,Iadım .. "Güzellik'(- '\ 
yan hissi belirir. mekte olduğu güzellik müsa- müsabakaları" Kulaklarımda Askeri bahisler 1 

- Allah Allah yahu! Ge- bakası bu sene ... " bir oğultu .. Beynim hamam ~-------------------------'-' 
çen av verdikti .. Her ay mı?.. - Cırrrr!. kubbesi gibi ötüyor .. 

Ve nihayet anlaşılır ki üç - Kim o? .. Hizmetçi: Pamuğu çıkardım .. Oh! Ça Uk asker yollama tayyaresi 
1 

ay evvel verilmif... Tediyeyi - Birisi gelmi,, sizi istiyor. dünya varmı~ ... Kapı durma. 
yaparsınız. Yoksa suyu keser Ropde•ambr ile dı,a- dı Bir çok büyük tayybarc

1
ler yakpa sine saldırırken, oüvari fırkaları 

T • rak, bunların içine o ca as er yanlarma taarruz ederler. Fakat 
ler, ve sizi Kerbelaya sürer- rıya çıkarsınız .. Kısa boylu, Ü· - Cırrrr !.. Hemen fırla- bindirip düşman ordusunun geri- ıüvarinin muharebe ve ateş kuv· 
ler. fÜmüş ve büzülmüş bir adam: dım. Hizmetçiye parulayı ver- !erine veyahut içmemleketlcrinc veti az olduğundan, karşısına çı-

Makalemin mevzuunu bul- _ Efendmi ! lcare iç~n gel- dim: saldırtmak işi, büyük dünya '<av- kan dü§man ihtiyatları oıw çabu-

1 
~ak İçi~_ evvel_a dimağ.un. ın dim.. _ Bey evde yokj. diyecek.. gaaı esnasında akıl edilmi••e de cak durdurur ve bocalatır. Bu za 
sukO.netını temın etmelıyım. "Gu""zellı·k mu··sabakaları" S ·ı · b 'ld tesirli bir surette tatbik edilmemiş manda süvarinin yardımına pi~a-

rrası e, vergı ta sı arı, tir. Bu sebepten, cihan kavgası de koşturmak lazımdır, ki buna 
1 "Acaba su hakkında bir yazı mevzuundan "icare" ye düşüş- bekçi, Hilaliahmer İanesi, ha- tarihinde bunun ancak bir iki kü- çok kere zaman kalmaz. Çünkü 

yazsam mı?." rnülahazsaı fÖY- teki mesafeyi bir kere düşü- lıcı, tere?'a.ğcı, man~kür g~ldi- ı çük ~.oal~~e tesa~ü~ edilebi!i~: . piyade ağrr yürür. işte böyle na-
]e zihnimin üzerinden geçer· nün . Ier ve gıtt1ler... Bır tanesı 15 .. Bu-ıncuu; 19lo yılının bJrıncı zik bir zamanda bir aüvari fırka· 
ken: _ Ne icaresi?. rar etti: teşrin ayın~a ikihAlı:~ı;ıdn zabitinin ıına yardıma tayyarelerle gönde-

c ! Ç k B E k f · · Efendı'm V b b ı d k B 1 şark harekat sa nesın en, Hus rilecek bir tabur piyade bile ha-
- ırrrr · ıngıra "' u se- - v a ıcaresı. - a • va · eme ey hatlarının 80 kilometre gerisinde zan büyük bir kırımn kazanılma-

fer: 43 lira 74 kuruş... yok... Kowno mıntakasına tayyar<> ile sına oebep olur . 

? Makb · d k 3. - Düşman memlekrti için· 

HAROLD 
LLOYD 

LUİ 
S

0

NEMACI 
tı'mirı<l.-

latanbul Belediyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbeday; T emsi1leri 
Bugün suvarE 
saat 21,30 da 

ŞA 
1 

- Sigortacı!.. - Neeee? - Hayır efendim. inerek Kowno - Brody demiryolu-
- Ne sigortası... uzu - (Gülümseyerek) 43 lı'ra - Ne zaman gelir acaba!. nu bir kaç yerın en ath tan yir- d eki ikmal tesislerini, e:ephane ve 

g t' · le Anlayabilirsen' z 74 k _ Vallahi bilmem efendim! mi dört saat sonra kendilerini tek ·ı Nakili Bedia 

ı 
elırır r ... 1898735 'ı uruş.. rar almağa gelen ayni tayyare ile Si ah fabrikalarını, uker ta~ıma-

an ayın... numara ı - Şimdi bu parayı vere- - Bir emanet vardı da... 1 ·k· · · ı F·ı· g" a yarayan ehemmiyetli <lemir- . 1. Galip Hanım. 
d 1 uçup kaçma arı; ı ıncu;ı "'" ı ıs-

poliçenin be e İ imiş.. Bu ne cek miyiz!.. - Bırakın hize verelim.. tin cephesinde gene tayyarele>-le yolları üzerinde buyük köprüleri ı· Komedi 4 perde 
demek?. Ve bir müddet mü- _Mümkünse.. _ Hayır kendisine vermek lngiliz hatlarının gerisinde yere ve tunelleri yakıp ~'lkmak ve at- Halk recesi 
nak~adan sonra anl~ılır ki; _ Mümkün değilse!. icin tenbih ettiler... Ali Bey inilerek Sina çölünün içinden .ııe- nıak çok değimli ve fayd~lı bir iş- --------------
etya sigortası imİf. Müddeti _ lcraen tahsil ederiz.. gÖnderdi. çcn ve lngiliz orduouna su ~.ket tir. Halbuki bir tayyareye bindi-
d · ş· k B d k · ·n yapılan mP•hur demırbo rilcrek yollanacak iki u'·ç fedaka·r e geçmış. ır et size kredi - Kuzum efendi! Bu icare Ali ey enilen zat ar· me ıçı ~ · 

T b• d K ruyu patlatmaları. zabit veya küçük zabit içdü~man 
yapmıf... a ti verirsiniz... demek nedir?. Kimin vergisi- kada4ılll ır. endisine iki ileride yeni bir kavgad:., düş- memleketinde korunnıamı;• bırakı· 

Yine kağıt önünüzde bem dir biz bu parayı neden veri- gün sonra iade etmek üzere on manlarını yenmek için her yeni lan bu gibi mühim tesisleri uçu-

J_RA_D_Y_o__,j 
' ·------------1 ' BUGÜNKÜ HAVA 

beyaz durur. Kalem elinizde riz?. Kimin hayrına gi~er şu- beş lira vermi•tim, Bir hafta vasıtayı tetkik etmekten ve ama- rabilir. Bugünkü 
1 ağırlatmaya ba,Iar... Niha- nu bana bir anlatsanıza. oldu görünmediydi. Hemen maktan yorulup bıkmıyan büyük Bu gibi muhtelif yuınu~ları ba· 

program 
1 

J Y efilköy Askeri rasat 
1 r merkezinden alınan malu-

• 
1 

mata göre bugün hava ka
r palı ve yağıflı olacak rüz-

gar karayelden kuvvetli e
e secektir. 
1 17-2-933 tarihinde bava 
" tazyikı 760 milimetre, en 

çok hararet 4 ve en az 3 de
~ rPce idi . 

Haftanın yazısı 

Aybaşlarında 
·~a· .. , ı;µır gun 
" Ayların bünyelerinde de 
"'zim bünyemiz gibi hususi 
:'ı değitik kıymette uzuvlar-

' ırdır. Her aza bir kıymette 
r ınaz ya!. 
~ 11 Dün arkadatlardan biri an
ı. 1 ttı. Sultan Hamit devrinde 

1 ı< r mecliste cahilliği ile maruf 
· r zat: 

~ , ;i - Bendeniz c;emiyeti rii
'i. •tmiye azumdanmı! diye 

"~imdiki hakem heyeti azası
,.n övündükleri gibi) övün

_ı(üf ... Ve hazirundan biri de 
of vap vermit: 

ı ,( 
~ ı',.- Efendim! vücutte sünnet 
, • defedilen aza da vardır .. 
ı~..Avlarda da ilk günler ehem
lı iyetlidir. lkbsadi kıymeti 
' .rdır. Lakin asıl hünerli gt:.n 

! r..r ayın onundan on sekiz yir
d ~isine kadardır. O eınada en 

• nel ve inanılacak yalanları 
, h yleriz ... 

1~ Zaten ay üç devredir: ilk 
r . ır ı gün alı, veri• günüdür. Ay. 
: p.> alınır, borçlar verilir .. 1-

1 ıfnci on günlük devre söz, 
ı d:inaka,a ve hatta kavga dev-

:sidi~ .. Son o? ~nlük derve. 
1 1 ' vaıt devresıdır ... 
'

1 

' Şimdi ay batlarmda yani 
~ ~rin~i devreden bir gün yqa. 

1 cagız: 

~ 1 B ı· d k 1 ·· ·· d 
1 en e un e a em, onum e 

~. ,,ı1 yaz kağıt, "Acaba ne yaza
• 

1
H:n da soğuk olmasın!" diye 

r ''İtünürken kapı çalınır. Açı
l ır. Hizmetçinin sesi: 
J ";j- Su parası için gelmitler .. 

yet bir mevzu bulursunuz. - Efendim. Bendeniz emir fırladım. Ümidi kestiğim on askeri miiletlerio...son yıllarda meş şannak için tayyarelerle ~. kcr yol 
"G 1 1 k gul oldukları bir mesele de i§te lam k · · I 

1 

üze lik müsabakaları". kuluyum. Git parayı iste der- be• lirayı a ma için kapıya budur. a ışı, •on yıl arda yalnız as-
" Güzellik müsabakaları" !er. isterim, vermezseniz ver- seyirttim. Gelen adam elime Tayyarelerle asker, erzak ve. kenk·ledebiyatta mürıakaoa edil-

h kk d f d . me e kalmıyor, büyük · askeri 
a ın a ne yazılabilir?.. medi derim. Amma icare ne- bir zar ver 1• cephane yollamak ve yeti•t.irme_k ı k ı d ' mem e et er e bu itler her f.n·sat· 

Çook ! .. Her şey yazılabilir. O dir, kimindir orasını müdüri- - Ali Bey gönderdi .. Efen- lüzum ve ihtiyacını, •on ycdı selrız tan istifade edilerek sınanmakta 
halde: yete sorunuz... dim .. dedi. Zarfı açtım ve O• yıl içinde duyan f'rnn,.zlarla in- v~ .talim edilmektedir. Meaela, in-

- Cırrr!. Kapı.. - Hala şu Evkafı kaldıra- kudum: gilizler olmuştur. Bu ordular, fi as gılızler, 1932 yılının ikinci kanun 
Ald ak • · · L* dd b ı Ez 1 b'I "Karde~ı·m, ta ve Irakta yerli ayaklarııcı ar d ·· b"" ··k t ırm ıstemezsınız. a- ma ar ya u.. an ar t e T ayın a, uç uyu ayyarc ile bir 

k d ld • tarafıt>dan hücuma uğramıf, çev· buçuk gün içinde Kahireden H'. ar-
İn kulağınız oradadır. türkçe oldu. Hali Evkaf ye- Sen en a ıgım on lirayı rilmiş ve kuşatılmış olan karakol-
- Elektrik parası... rinde, bala icare veriyoruz.. iade edemediğime pek müte· !arına, postalarına ve müfrezelc- tum'a 70 nefer göndermişlerdir. 
- Ne kadar yanmı,?.. Hali bu '3-rk icadında ısrar e- essirim. Fakat o günden beri rine, karadan yardım yetişinciye Bundan bir kaç ay sonra <la Nord 

d k d d 1 · · ı t Hampton Şayr alayına mensup , e - 173 kilovat. diyoruz. Evkafı ilk icat eden hastalanıp ev en "'kamadım a ar ayanma arı ıçın on ara ay 'd ~- I 1 b k k h yuvarlak rakamla 600 neferden - Ne?.. İmamı azamdır efendi. Bilir ki· daireye gı İp te para teda- yare er e ça ukca. e~~-a ' "." 
1 

a-' • B' ne, ilıiç ve ta vıye auvvetı ıı aş- ibaret Üç bölük piyadeyi dokuza-
- 173 kilovat... misin?· rik edeyım. ınaenaleyh ik;si- tmnak suretile bunları heli\k el- det (Vikera · Viktorya) tayyı <esi 
- Muhakkak saatte bozuk- - Hayır Efendim. Tanı- ni iade etmek Üzere cumarte· maktan veya tutsak olm.,klan kur içinde Kahire den lraka göt'ir-

luk var. Yahu biz kaç lamba mam. Bendenizin. imamlarla sine kadar bana bes lira daha tarmı,lardır. müşlerdir. Bu tayyarelerin beheri 
yakıyoruz ki: Elektrikle itle- itim yok!.. vermeni rica eder,' gözlerini Bu küçük sınamalardan elde 22 nefer taşımak Üzere <iç defa 
yen bir şeyimiz yok... Nedir - Öyle imam değil.. imamı öperim. Ali,, edilen muvaffadk.ı1ye~lerdhe~- ksonra, uçmuştur. 
b 7 M hakkak b k i Fena oldum. Amma elden meaele tetkike ı mıye aa azan Son defa, Franaız sonbahar 

u .. u saat ozu . azam.. d' T ı · k b k b' ı d d · b' 
N ı. ayyare erın, pe ça u ır za manevra arı eınaaın a ahı bu ı 

- Efendim! Orasını bende- - Beyefendi! Parayı vere- ne gelir· e yaptığımı bilmi- manda çok uzaklara kadar git- çim sınamalar yapıldı. büylik bir 
niz bilmem. Ben tahsildarım.. c;ek misiniz, yoksa... yerek herife cevap verdim. mek hususundaki müstesna kabi- tayyareye 25 neferlik bir tahrip 

- Evet! Orası doğru amma - Yooo! Tehtide gelemem. - Peki evde bulamadım liyetleri, onların böyle bir işe pek. müfrezeaei bindirilerek 'rırmızı 
kime tikiyet edeyim birader. Vermiyeceğim i•te! Ne yapa- dersiniz... el.veritli old~ğu.nu . ıöstennekte- düşman taraf ordusunun geı·isin-
Gli " b d • cak E mektup ne d d dar. Askerlık alemınde, bundan J de indirilınit ve bu müfrezenin zgoze e ava para verıyo- sın.. - re e erse... .. 1 . t'f d 1 çıkarılacag" ı dü • 
ruz... _ Bağırmayın beyim! Ben _ Kendisine verdim. deyi- f?.Y .'.":~ 1

• ı a e er ' tahrip itini muvaffakıyetle Y'" •. 
K k d funuluyor: • . . ı mı• oldug" u kabul edilmi•tir. Er-- Efendim tirkete müracat bagı" rıyor muyum... n°ız !.. apıyı apa ım ve içe.. 1 M ı d kı pıyade kuv ' ' -. .. a um ur . . . · teai 15 eyh'.11 akşarnı dahi •ekrar 

ediniz! der ve parayı alıp gi- - Sen bağıramazsın efen- riye gir~im . .__ .. . " vetlerı ~utman cepb~sının hır nok 25 kişilik bir müfreze düşman ta-
der. di ! tık i•ım, onumdekı Güzel- tasına aıklet merkezı yaparak sal- f . . . d' .1 . b .. f 

. bak 1 " 1 k... dınrlar ve oraıını delerek yarar- ra ın genııne ın ın mıt ve _u mu Kesenin a"zı açıld-'-ça si- - Sen de bag"ıramazsın öy- lı'k mu" sa a arı yazı ı ag"ı- '- ı ı ki d ı k ı; UI. ld lar. itte bu yarma yapılan yere reze, ı<~mY'.?n ar a .na e ı me • 
zin karihamz kapanmaya bat- le ise!. dı yırtmak O u... dütman ihtiyat lan yeti~mezden te olan b!.r ~u.!man pıyade alayına 
lar.. Şrank ! .. Kapı kapanır .. Me FELEK evvel deliği büyültmek ve düt· •~ay<n yuruyuş molaoı esnaamda 

Nerede de kaldımdı ... Evet. mur gider .. Ve siz içeri girer- Hamir: . . man orduıunu ikiye bôlmek için bar ba•kın yapmıthr. 
• • • _ _, b y f delinen yerden çevik İ<uvvetl"r i- Maamafih, bu i9, yeni bir tay-

"Güzellik müsabakaları" ser- sınız... Bu"yu"k Türk eaı ı u. ıu · ld 1 B I·' 1 1· · · im · h çenye sa ınr ar. u aa uıran ar, yare ıpının yaratı aamı ıcap et-
levha ... Alt tarafma gelelim. Haydi bakalım. "Güzellik Ziya Bey dünkü Cum urıyet- süvari gibi, zrrhlı kıtalar gibi bir- tirdi. Şimdiki halde "Çabuk as· 
•Bir kaç senedir, tehrimizde müaab~ları" nı yazınız .. Ar- te üç dört ıatırla ban.a çat"!ak- liklerdir. işte böyle bir •amanda, ker yollama tayyaresi"adı takılan 
yapılmakta olan .. .'' iyi değil kadan hır: ta devam ediyor: Dıyor ki: tayyarelere bindirilmit kuvvetler, bu tip tayyareler çok büyük hava 
bu ba,Iangıç, belediye he.vadi- _ Cırrrr ! daha ... Majik si-1 «Acaba Felek Bey de "Ah- yarılan yerden pek çnk içerive kutlarıdır. lngilizler ve Amerika· 
• 'b' D •· • l' 1 ·ı· ktile kend' derinliklere doğru acele sürüle- lılar, kendi orduları için yaptırdık 

11 yazar gı ı... egı,tıre ım... nemasının e ı anı.. met Ha~im" in ıJa ı- ._ ı d" d ı b · ı · · d'l"k · ' l d b ceı< o ursa uşman or usunun arı u tıp tayyare erı şım ı ı gız 
"Karilerimizin de ma!Umudur Bir daha: ıi için yazdığı satır ar a e- gerilerinden tesir etmek ıuretiie li tutuyorlar. Son zamanda Rusya 
ki ...... " Bu da pek klasik bir - Cırrrr!. nimle beraber midir?» onun parçalanmasını kolnyla~tmr da yapılan bu cinı bir tayyare bet 
ba,langıç •.. Öff ! atef bastı... _ Yahu! Bu kapı değil! Bundan zannederim bef •e· lar. motörlü olup 35 silahlı neferi 

- Cırrrr!. Çalar saat! Hiç durduğu yok.. ne kadar evvel, [~dam gaze- 2. - Bir kın>;'(*) eanaaında 165 - 167 kilometre hızla götür-
- A. Artık illallah! Para Şu çıngırağa bir kağıt tıkayın lesinde Ahmet Haf'"! Bey .ba. piyade fırkaları düşmanın cephe- mektedir. CINOCLU 

için gelmitlerse doğrusu çata- da azaçık rahat edeyim. Yazı na hiç umulmaılık bır şekılde (*) Kırım Meydan muha•e-
nm... Hemen kapıya fırlaraı- yazamıyorum.. ve sebepm olarak hakaret et- be•İ. 

" 

18 • 18,45: Saz Mü~erref Hm 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca dero 
(müptedilere mahsus). 
20 - 20,30: Karagöz. 
20,30 • 21,30: Hafız Ahmet B. 
saz. 
21,30 • 22,30· Orkestra, Ajanı 
ve Borsa haberi, saat ayarı. 
ANKARA, 1538 m. 
12,30: Orkestra. 18: Orkestra. 

19: Ajanı haberleri. 19,15: fe· 
rahnak faıh. 
VARŞOVA, Hll nı. 
13,15: Pl&k. 17: Plak. 19: Kah 

ve konseri. 21,05: Operet musiki· 
si. 23,10: Piyano ile Chopin'in e
serlerinden konser. 24: Caz. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.05: Opera takımı tarafın

dan operetlerden mürekkep kon
ser. 19,50: Telefon memurlarının 
tagannili konseri. 21,05: Tiyatro. 
Müteakiben: Sigan muıikiıi. 
24,50: Dans musikisi. 

MONIH, 532 m. 
18,05: Konaer, 19,50: Tagan

ni.- Müaahabe. 21: Gilbert'in eaer 
!erinden 2 perdelik "Mikado" o
pereti. 23,50: Stutgart'tan: Gece 
musikisi. 

ViYANA, 517 m. 
18,50: Şllrka ait Avrupa musi

kisi. (Opera parçaları). 20,35: 
Taganni (piyano ile). 21,05: 
"Trio" isimli temsil. 23,20: Caz 
(tagannili) 

MILANO-TORINO-FLORENSA 
18,15: Dans musikisi. 20: Plak. 

20,40: Yeni musiki. 21: Plak. 
21,50: Kabare. 23: Caz. 

PRAG, 487 m. 
17,15: Konser. 18,55: Pliı.k. 

19,35: Musikili almanca neıriyat. 
20,20: Bando muzika. 21,25: 
Gramofon plağı ile seyahat hatı
raları. 23,20: Hafif musiki. 
BOKREŞ, 394 m. 
18,05: Karışık musiki. 19,30: 

Devamı. Gramofon. 21,05: Radyo 
orkestrası. 21,50: Piyano konseri. 
22,20 ~ Radyo orkeatraıt. 

nız ... Hızla açarsınız ... Komtu Bir müddet sükfuıet! .. Am- mİftİ. Fakat sonrada'? hak~ız- ·-···---···-······--···-·····-
nun hizmetçisi: ma kulağım yine çıngırakla. lığını teslim etmek kıbarlıgını böyle ba,kalarına aöyletip on-

- Madam biraz sizin ütü- Acaba kağıt tıkalı iken de i•i- gösterdi ve gazetes~nde irnza- ların da başını nare yakan bir 
yü istiyor .. der.. Siz geriye 0 tecek miyim diye!... sile bu sözlerini gen aldı. zattır. Eğer dediği gibi Ah. ittihadı Milli 
da içeriye. . Yazıya biraz daha devam Yusul Ziya Bey bunu bi~- met Ha#m Beyin o zaman 

Yazmağa başlarsınız. "Cüm ettikten sonra: mİyoraa kendisinden sorabı- söyleyip te sonradan ta!hih 
huriyet refikimiz bir kaç sene- _Güm, güm güm .. diye ka- lir. Çabuk infial eden ~ir zat ettiği o sözlerde hemfikirse 
dir ... " Refikimiz demek pek pıya vuruluyor.. Açbk.. Ek- olan Ahmet Hafi"! Bevı ~ za. kendisini bu sözleri tekrardan 
yerinde değil.. Handiae biribi- mekçi ... içeriden protesto etti- man bu Yusuf Zıya Beyın a- fİmdi kim menediyor?. 
.rimizi~ gözünü oyacağız. Böy Ier. leyhime tahrik ettifi:ni bana lakin, if ne oldu?. Güzel 
le refık olur mu? Mürailiği - Çıngırağı i•itemiyoruz.. ikdamın eııaalı bir rüknü. o va- İntihabındaki isabetsizlik da-
bırakalım da batka bir tabir Kağıdı çıkardık. Bu sefer kit aöylemifti· Yusu!. Zıya B: vası nereye gitti? . • 
bulalım: "Cumhuriyet gazete- kulağıma pamuk tıkadım .. Ve kendi söyleyemiyecegı feylerı Fe. 

--------~ 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

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

Acentası huiunmayan schirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 12 
-- ----~ 

~ ırMilliget'ln edebi romanı: 24 çoktu. Kimisi hamallara küfrede
rek, kimiıi yere dütürdüğü bir pa
keti kalabalık arasında ele geçir
nıeğe savaııarak istasiyondan uzak 
!aşıyor; bazıları İse biç telD.faız 
oturdukları yerlerden kımıldan· 
mıyarak istasyonun tenhalaşması
nı bekliyorlardı. 

inerlerdi. Çünki kafetantanın ya
nıbatında duran bu otel, kafetan· 
tan kızlarının geceyarısından son
ra koridorlarda dolaşmalarına ve 
müşterileri ziyaret ebnelerine mü
saade edilen yegane oteldi. 

ha vulları batka bir araba ile geti 
rinin. , Benim odam ayrıldı de· 
ğil mi? 

mi• olduklarını bilseydi, otele git 
mezden evvel mutlaka Vardarka
pısı karakoluna uğramıya lüzum 
hissederdi. Çünkü bu iki adamın 
~~zlerinde, bir 'eye karar vermek 
ıçm çok dütünmiyen ve en kanlı 
bir kararı tatbik ebnek için zerre 
kadar tereddüt duymıyan insanla 
rın enerjisi parlıyordu. 

P' 
tr' 
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Aşk, 
, 
1 

ı - Garson .. Hesabı gör. 
:~ Bet dakika sonra Kapalıçarfı
n:'n geçen üç arkadat, tramvay 

1 1,.ıdd~ıinden T ahtakaleye ulat-
' Bııt bulunuyorlardı. Orada biribir

rini seli.nılıyarak ayrıldılar. Hak 
~ Bey y~ so~ldardan birine dal-
81 Kolagası ile yaver, gerisin ge
tl'e dönerek yav&f yava, yürüme
b. batladılar. 
YI Bunlar, her akfam yemek yedik 
b;.i "Apti" nin lokantasına gidi
h•rlardı. · :ıı yolcudan biri oe bir yolcu 

Bu saatte "Vardarkapıaı" Se
e•niğin en kalabalık ve en canlı 
"'l'lerinden biri idi. Çünkü lstan

ldan gelen konvansiyonel bu 
atte Selaniğe ulatırdı. 

le, istasyon her zamanki gibi, bir 
"• kovanı gibi uğulduyordu. Ara
Y ıcılar gırtlakları yırblırcasma 
1 

n gınyorlardı: 
ğ8 - Vardaa ! Vardaa ! 
r ı Sarı, yetil ve kırmızı lambalı 
d vayların ikisi geliyor, dördü 

livordu. Otel simsarları bir ta-

Kin, Politika ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif ....... ,,,,, ... ,,.,,,,,,, ............ 
rafta, hamallar bir tarafta başb~a 
vermit konu,uyorlar, gelecek yol
cuları bekliyen sabırsız tehirliler 
asabi asabi dolatıyorlardı . 

Tren garda durduğu zaman bu 
kalabalık iti,e kakışa vagonlara 
hücum etti. 

Lokomotifin bacasından fıtkı
ran dumanlar, iyi kapanmamış 
"valf" !ardan kaçan buharlara ka 
rı'ıyordu. Az ı'ıklı istasyon birden 
bire koyu bir siı altında kalmıta 
dönmüştü. 

Kompartımanların açılan kapı· 
larından hamallar bavullara, çan· 
talara saldırırlarken birinci mev
ki arabalar önünde simsarlar avaz 
avaz bağırnııya batl&mlflardıı 

-Grand Otel 
- Emperiyal 
- Kolombo .. 
- Otel Emperiyal. • Emoeri· 

yaaaal! 
- Kolombo .• 

Trenden çıkan yolcular pek 

Bir kaç dakika sonra bunlarda 
da hareket eserigöriildü. Dışarıda 
nefes almadan bağrıfan otel sim
ı.arlanna itaret etmiye batladılar. 

Bir çokları "Grand Otel" e in
mek istiyorlardı. O kadar ki bir 
kaç dakika içinde önüne yığılan 
bavullarla valizler arasında bu o
telin simsarı diri diri gömülür gibi 
olmu,tu. Bereket versin hamalla
ra. . Derhal koşu,tular ve valizle
ri kapı,tılar da zavallı simsar ne
fes alabildi. 

Sıfır numara kalıba vurulmut 
feslerinden ve kozmatikli bıyıkla
rından belli idi ki bu müşteriler 
hovarda insanlardı. Bunlar giyi
nitleri ile saçlarının kesili, tarz. 
ları ile, önleri çok kapalı yelekle
rinde sallanan altın kordonlar ve 
i~karpinlerinin bol bağlanmıt pa
piyon kravatları andıran İpek "fi
yonga" larile yüz aynalı bir odada 
dolatan tek adama benziyorlardı. 

Dedik a, bunlar hovarda insan
lardı ve Selaniğe hovardalık için 
ı;elenler hep bu "Grand Otel" e 

Kolunda Grand Otel bandırolu 
nu ta•ıyan simsar, işte bu kafileyi 
pe,inde sü~ü~li!erek uzaklattık
tan ııonra ıdı kı avcı elbisesi giy
mİf, başı kasketli ve gözlüklü bir 
adam yataklı vagondan atladı ve 
gene o anda vagonun kapısında 
beliren redingotlu bir adamın e
linden tuttu, inmesine yardım et· 
ti. Kolunun altında çok kabarık 
bir maroken çanta tafıyan redin
gotlu adam, hafif bir reveransla 
karı.ık; 

- Te,ekkür ederim .. - dedi -
Tren geldiği andanberi bulun

duğu yerden kı.nuldanmıyan Ko
lombo otelinin simsarı davet edil
mesini beklemeden bu adama doğ 
ru koştu: 

- Hofgeldiniz beyefendi. . 
Redingotlu bir te,ekkür de bu

na ikram etti. 
- Bağajdan alınacak bir fCY 

var mı efendim? 
Evet ... 

Ve elinde tuttuğu yeşil bir ka
ğıdı uzatarak ilave etl': 

- Al şu bileti. . Ben bu efen
diyle birlikte otele gidiyorum.Sen 

- Pek tabii Nazif Beyefendı .. 
Simsarın fevkalade hürmet 

göstererek konuştuğu adam, Dr~
malı avukat Nazif Celiileddın 
Beyden batkası değildi. Avukat 
Selaniğe her geli~inde ~olombo 
oteline iner ve eli açık bır adam 
olduğu için avuçdolu~u p~a sar· 
federdi. Nitekim yefıl kagıdı u
zatır uzabnaz elini yeleğinin Cf'-· 

bine ıokmut ve ıims~rı_n avucuna 
bir altın sık19tırıvermı9tı. 

"Kolombo" nun adamı yerden 
bir temennah alarak bu cö~ert 
mütteriyi selamladı ~e akıbınde 
bagajların bulundugu furgona 
doğru kop kota uzaklat~ı. O ~a
man Nazif Bey trenden ınmesıne 
yardım eden adamın koluna geçe 
rek ölçülü adımlarla ve vikarlı 
bir yürüyütle istasyondan çıktı. 

Bir iki dakika sonra körüğü a
çık bir fayton caddelerin kalaba
lığını göğüsliyerek, dörtnala Ko
lombo oteline doğru yollannu• bu 
lunuyordu. 

Eğer Nazif Bey faytona biner
ken, iıtaayon önünde duranlardan 
iki kişinin kendisini endişeli na
zarlarla süzdüklerini, kendisi ta
rafından görülmemek için ihtiyat
lı davrandıklarını ve hatta gizlen 

Birisi kafasına uzun püsküllü. 
kalıpsız, sipsivri bir fes geçirmİf
ti. Y akıtıklı bir adamdı bu .. Fa 
kat pek kılıksız, kıyafetsiz bir 
haldeydi. Diğeri ise Bektati tarİ· 
katine mensup bir dervitti. Sivri 
fesli arkada"'• ın gömleği neka
dar kirli ise bunun batındaki "sik 
ke" yi ("') saran ince beyaz örtü 
de o derece temizdi. 

Bu iki arkadat bir kaç saniye 
kadar gö-r\erini arabanın arkasın· 
dan ayıramaınıtlardı. 

Neden sonra adam dalgadan 
yeni uyanan bir esrarket ağırlı
ğıyle kafasını dervite döndürdü. 
Bir an göz~öze baktdar. 

Faytonlar, üç atlı büyük lando
lar, caddeden biribirini kovalar 
gibi bir ür ~t.c (;eçiyordu. Az 
evvel istasyonun tahta parmaklık 
Iarı önünde yığılı duran kalabalık 

(Devamı var) 

("') "Sikke" Bekta,i dervifle· 
rinin serpıqu. 
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Sıvas Umumi 
Plieclisi 

SlV AS (Milliyet) - Bütün 
azanın ittirakile Vali Süley
llıa.n Sami Beyin riyaseti altın· 
da. uınumi mediı açılmıftır. 
Va.fi Bey ufak bir hikiye ile 
~ze başlamış, meclisin bu yıl 
ıçın yapacağı itlerden ve aza· 
l<ırın muvaffakıyetli çalıfmala 
tını temenni ile celseyi açmıt
lır. Müzakereye bqlanmadan 
'~ve( Büyük Gaziye telgraf çe
kılınittir. Bundan sonra inti· 
~aba geçilmiş ve ikinci reis o
l~ra.k Sivas azası Hüseyin Ve-
1 Bey, katipliğe de Zara azası 
Nur; ve Yıldızeli azaaı Hamdi 
Reyfer seçilınitlerdir. Bundan 
~0nra esas meclisin itlerile ve 
ıhı d al Ba ,...ün, Bur.ada Nam_azırôh ti, Buraanm bolll unırüılerinin na· 
k !&asları nispetin e ç ıtma illr mJrubi himaye rıe talım he- aarvu bu za11allı yarırııcu1.tar Ü· 

liolları ayrılmışve bütçekoluna yctl.nle /alrir talebeden ibaret zerina çeııirmwğe muvallalr ol· 
k.iiseyin Veli, Ali? K&m_il, Şa·. bir /l'UPU göstermektedir. Mecı· muı, kendileri için büyük yar· 
ır. Tahir Hamdı, Bekır Nurı ,,imin lrıf olman münaaebetile dımlar temin etmiftir. Bu Hn• 

Reyler. . ' mektebe dCtlalft eden fakir rıe tepeden tırnağa kadar donatılan 
Dahiliye ve nafiaya: Suphi, lrimse.ııiz çocuklann iaıaini te· bu ıreııimli :oelri yaııruculrlaruı ay. 

Şükrü Melik Vahap, Ömer min uğrunda yorulmak bilmea nca her l/Ün ncalı ,-.meklerle de 
lutfi 'Ahmet' Bekir, Veli Bey- l/ayretler .arleden himaye heye- lrannlan Joyurulmalrtadır. 
1 • • ı-----====-----=------------=-=~ ·er .• 

Marife: Bekir, Hamdi Va. 
hap, Mehmet, Ferit Nuri Bey
ler. . Sıhhat işlerine: Hüteyin 
Veli, Mustafa, Tevfik, Salih 
Reyler .. 

Ziarat ve baytaraı Behçet, 
Abdülkadir, Hadi, Şükrü, Rüt 
t\i, Abdullah Ahmet Beyler it· 
tifakla ayrıldılar •. 

Bundan sonra elektrik me
•;leai görütüldü. Encümeni vİ· 
:~Yetin belediye ile birlik ha. 

1
1nde mü9tereken çalı9ma yol· 
8.tı tekrar görütülmü9tür. 

Memleketin biran evvel nu· 
ta kavuşması için icap eden 
~Ylerin biran evvel yapılması 
1~İn hararetli sözler söylenmit
tir, 

932 senesinin hususi muha· 
·~benin icraatını havi izahna· 
llıe gözden geçirilmittir. 

Hüseyin Veli Bey yapılmak 
~ olan nafia itlerinden bahset· 
~1 \'e ezcümle Vali Süleyman 
aıni Beyin nafiaya kartı ııös

lerdi ği muvaffakıyetli çalıtma· 
!arını anlattı. Hakikaten vali
miz Süleyman Sami Bey bu hu 
•usta çok gayret aarfetmekte
dir. Ziraat meseleleri konutu· 
lurken teker meselesine doku. 
nulnıu, ve Sıvaı pancannın 
dünya pancarlarına tekabül et 
tiği zikredilmittir. Meclisin Sı. 
Ve.ata ,eker fabrikası açılmaaı 
için uğrqmuı ve bunu kendisi 
n~ f~ar edinmesi candan dilen 
tıııttir. Bu huauata bütün •azi. 
Yet gözden geçirilmit ve Sıvaa 
ta amele yevmiyeleri ucuz ol
duğu ve pancar yeti9tirmek i. 
Çİn Sıvu tarlalarmm bekledik 
leri söylenmi,tir. 

Sıvasta "Akın,, 
plyeıl 

sıv AS, (Milliyet) - Ça1ıt 
pt1a.r .~araretle devam ediyor. 
c ~;~ uç defa halka ıösterile-

'

eb ır. Pazar günii yani 19 
u at g-- · . __ ı_ Kiinl . ~...,sı ve pazarteıı, aau 

A. erı de devam edecektir. 
te ~~ca Perşembe günü de mek 

p ıler seyredeceklerdir. 

Hayırperver bir 
köylfl 

~ MAALKARA, (Milliyet) • 
ÇoWcınızın Yörü~ek kö~nden 
dürlüğ~:nı~. Aga Nahıye Mü 
kık binaı e muracaat ederek yı 
al k · •rın lafını meccanen 

ma ıatemitt' O 
ıı:ıeccanen laf ı:l~bil~ Ata 
fii umumiye naııun u;: mena. 
bir çetme yapm-ac:inııyalaldı 
~... d k d'. Ye bu .. ....,ıneye e en ı 11111İni k 
Cll.ğını ıöylemittir. Çolak 

0ö 
illan Afa evvelce de bir çe,U: 
l°llpbrm!!tır. 

l'tt•alkarada türkçe 
ezan 

t.t MAALKARA, (Milliyet) -
~kara ye havaliıinde on 

~denberi fuılaıız türkçe e
~ve kamet okunmaktadır. 
tıı., türkçe ezandan çok mem 
""'dıır 

'1e.~lkarada yeni 
~ muhtarlar 
~~ALKARA, (Milliyet)
>~~· llıızm bütün köylerinde 
~t llıuhtar intihabatı yapıl. 

Ildır. 

Kayaeri Li•e•inde 1 
yangın 

KA YSERI, (Milliyet) - Kay· 
._{ liMısinde çıkan bir yan!m ~e· 
tice.inde )İle mutfatı ve uzenn• 
deki müdürün otunnaama malıaua 
bina yanmqtır. 

Belediyenin y&Jll'm arozöaü bo 
zuk olduJundan iıtifade edileme· 
mit ve binanm yanmaıma aebep 
olmU§tur. Kolordu erfadmm kıy
metli yardımlarile yangmm etraf· 
taki lioe ve sair binalara airayeti· 
ne meydan verilmiyerek söndü· 
rülmü,tür. 

Tekirdağı taka• 
komi•yonu istiyor 

TEKlRDAC (Milliyet) - Te 
ldrclat Ticaret ocluınm 933 _, 
konsreai Cumarteai lf'ÜnÜ inikat 
edecektir. 

Kongre rüznameainde Tahmil 
tahliye ve nakliyat itleri, yerli kü 
kürtlerin himaye ve sarfı için te
dabir alınmak, Trakyanın ebem· 
miyeti ikbsadiyeıinin artması iti· 
barile T ekirdağında bir takaı ko 
miıyonunun ihda11 çarelerine te
veuül ebnek gibi mühim mevzu· 
lar vardır. 

Filhakika Tekirdatmda takaı 
komisyonu teteklriil ederM pek 
çok faideleri görülecetl ve tücca 
ranm bu arzuya fazla temayül 
göaterecekleri zannedilmektedir. 

ihracat efYUI Tekirdafmdan 
doJruca ecnebi memleketlerine 
..,...kedilecetine göre Takaı eıuli 
le lthalibn vukuunda Trakya köy 
la.il "fYUIDI % de 10 nlapetlnde 
ucuz tedarik edecetine hükmet· 
mek 11zımdır. 

Nazilli Halkevl 
NAZltıt (Milliyet) - Nazil 

ilde 19 Şubatta açılacak Halt.evi 
için hummah bir çahıma vardır. 
Daha tlmdiden 300 den faz.la 
genç açılacak ıubelere kaydolun 
mutlardır. Açılma .... minin par
lak ol-. İçin hazırlıklar yapılı· 
Y=:i ~- ırece verilecek betonun bü 
f ıçm PUta ve aaire levaamıa• 
tı ha~ırlamak için Nazillinin bü. 
tlln •kibar ve mGııe•er hanımlan 
vaıufe •"?•!!ardır. Güzel aan'at· 
!erin muaı~ .. koluna yazıb genç
leri ,_ gunduz ç.lqıyor ve açı). 
- sün~ ~ hazırhldar yapıyor 
)ar. Naıullı gençlerinde glSrdiltüm. 
btı faleyan vebu h-aiyeti n>eın 
Jeket heaabma ıükranla kaydet
meyi bir vazife bilirim. 

Nazillfde irfan 
ihtiyacı 

NAZiLLi (Milliyet) - D~~ 
aeneai ortalannda açılan Nazıllı 
ortamektebi ıineainde 73 talebe 
banndıran bir irfan ocalıdır. Bu 
aene için yalnız birinci ve ikinci 
aındlar açalını,trr. Oniimilzdel? 
dera -inde üçüncii -fi• bı
rinci unıfa bir tube daha açılmak 
zarureti oldutunu öğrendim. Fa· 
kat halihazır bina bugünkü ihtl· 
yaca bile klfl gelmemektedir. 
Mektebin çok çahıkan müdürü 
Eaıinittin Bey bunun için vekalet· 
~n 4000 lira tahaiaat iıtemiıtir. 

u _,.. ile binaya ilaveler yaptı. 
rar.ı. ihtiyaç t..Un olunacaktır. 

Maalkara köylisfl 
nıektep i•tiyor 

Ka MAAL~, Milliyet) -
a.&:'K';;~ll, aahiyeaine tAb~ 
k~ I • d Sarnıç, Davuteli 

uy enn e -ktebe elven,li bina. 
lar olduğundan bu köyler h lkı 
nahiye mildürlütüne latida ilea mü 
racaat ederek köylerinde resmi 
bir mektep açıhrıosmı talep etmiı 
!erdir. tlim ve irfan nurundan 
mahrum kalan bu köylülerin ar· 
zuları yerine getirilirae, memleket 
için hayırlı bir it yapılmı, olacak 
tır. 

Nazillide belediye 
programı 

NAZltıl (Milliyet) - Na
zilli Belediye mecliai ıubat toplan 
tJ.annın üçüncü ve aonuncuaunu 
yapnuıbr. Meclia bu devrede e· 
lektrik müteahhidi ile olan ihtili. 
fın hakem heyetine havale oluna· 
rak halledihneaini ve teaiaabn aa• 
tm almınaaını kararlaıtırmıtbr. 

Mecliı şimdiye kadar yapıla· 
mayan beı sene çalı§IDA progr .. 
mıru da yapmış ve kabul etmİftir. 
Belediye bu aene için 49000 lira
lık ihzari bir bütçe haaırlamııtır. 
Bütçeye Gaz.i Hazretlerinin hey• 
kellerinin inıuı, hal, aaat ve yan· 
gm kuleai yaptınlmaar, tehre ıre
tirilecek memba ıuyu ile ana 11· 
ğımlann iıtikp.fı, Çocuk bahçeai· 
nin ikmali, aıaiı Nazillinin harita 
amm yaptmlmaaı, asri fmn iııfaa:ı 
ve iki yerde halk bahçeleri ve ... 
ri kabriatanm tesviye ve tanzimi 
için tahsisat konulmuıtur. 

Kırklareli musevileri 
türkçe konuıuyor 

KIRKLARELi, 15 - Kırk· 
lareli hahamı Mose Ef. geçen 
cumartesi günü ıinağogdaki 
ayinden sonra bütün musevile
re bir nutuk Irat etmit ve bu 
nutkunda demittir kiı 

- Arkadqlar; senelerden
beri Türkiyede yqıyonız. 
Türklerden daima iyilik ve kar 
deflik gördük. Arkadqlarmıız 
yqadıkları muhitin bqka 
memleketlerde ya,ayan lisanı· 
nı kabul ettikleri halde görüyo 
rum ki ıizler iıpanyolca konu
fUyoraunuz. 

Bugünden itibaren yapdıifı 
mız bu biiyiik ülkenin idil ve 
ebedi sahipleri olan necip 
Türk milletinin aeYimll liaanl· 
le konufmayı dilerim." 

Bundan batka muıevf klübll 
ne de türkçe konutalnn lATha. 
lan uılm11br. 

Bu hafta musevf klt1bt1nde 
Terilen pek samimi Ye netell 
geçen suvarede bütiin muaevİ· 
)erin türkçe konuttuklan görül 
milttür. 

Ofiirükçfl bir hoca 
JSLAHIYEı 14.- Marq dvenn· 

.ı. Öklraş dede ismiyle amlan tekke. 
d., bir talmn cahil halla ........ top
l'Y&rak Ofilriikçülük yapan " ço. 
c:uk dotU'rmuyan bdnılara çocuk 
doturtmak için Miık .. Zafnnla 
M-..lerini yazmak gibi rezalette bu 
lunan Bilil hoca haber .ılDIDlf ve 
bk_i";"t !-f lar bati.mu merkum ken 
dl•ıru bir tarafa ırlzlemit1 Nihayet 
bu yobo, yekaamı kurtanımaım, ve 
yakalanarak Adlly_,.e tealiın edibnİf 
tir. Muhakemealne bura ınahkem 
ıinde devam edilmektedir. • 

Affedilen Belediye 
reaml 

Tarsuıtan bildiriliyor: _ 
Belediye encümeni aza11ndan 
Kemal Kadri Bey tarafından 
encümene bir takrir verilmit
tir. Bu takrirde halkın para aı
kmtıaı içinde bulunduğu ve va
ziyetin gittikçe sıkmbyı artır. 
dığı zikredilerek 930 senesine 
kadar fıkara halk üzerinde te
raküm eden tenvirat ve tanzl. 
fat vergilerinin affı istenmit
tir. 

Esaaen tahsil edilemiyen bu 
paralar için tiddetli münaka· 
talar olduktan sonra takrir re· 
ye konarak ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

-~- • !}.·, F. 
H 

Diyarıbekirde 
İki cinayet 

Gözlerde sıhhat ve idman 
1 

Çocukta nezle 
Memedeki çocuklar ara sırı 

akıınrlar. Çünkü hurunlanna to 
kaçmı§trr ve yahut memeden so 

DlY ARIBEKIR, 15 - Di
yarıbekirde Melik Ahmet çar· 
•ısında bir cinayet olmu,, Mür· 
sel isminde b · r genç, amcası 
Enver beyi iki tabanca kur•u· 
nile öldürmü.tür. Mürsel 19 • 
20 yaflarındadır. Amcası da 
30 yafındadır. Vak'a •öyle ol· 
mu,tur: 

·-·--.,,,.--
ra aüt ... 

Fakat ak11fık tevali ederı 
ökıürürse, burun teneffüı va~if 
sini iyi yapmazsa, demek ki nez 
leye tutulmu•tur. Adi nezle ate, 
yapmaz. Fak~t ekseriya mini mi 
niler buna tahammül edemezle 
Burunlan tıkalı olduğu için iy 

Derler ki gözler, kalbin ayna· ı çin de husuıi fırçalar kullanmak 
sıdrr. Şimdi gözlerin bu kadar icao eder. Kaşlarda fırçalanmalı 
ıun'ilik ta,ıdığı bir devirde, bu i. ve yay şeklinde tanzim edilmeli· 

Miirselin F ıtnat hanım İs· 
minde bir kız kardeti ve bir 
annesi vardır. Babaları on se
ne kadar evvel vefat etmi,tir. 
Mürselin annesi çiftlik sa\,\bi 
zengin bir kadındır. Kocası öl·! -
dükten sonra kaynı ve çocukla 
rının amca11 Enver Bey kendi
ıine izdivaç teklif etmi,, ka· 
dın bu teklifi kabul ettiğinden 
dokuz tene sonra evlenmifler· 
dir. Kadın, çocuklan ve Enver 
Bey çiftlikte yerletmi,lerdir. 

Çfftlikte bir gece Enver Bey 
mavzerini temizlerken çıkan 
kurfun kadma isabetle kendiıl 
ni öldürmüftür. Enver Bey ha· 
disenin kaza eseri olduğunu 
ıöylemit, fakat ortad~n kay· 
bolmuftur. 

Uzun takibattan sonra yaka 
!anarak hapse girmit ve 11 ay 
hapishanede kalmıfhr. Hapis· 
ten çıktıktan sonra yine çiftlik 
tabibi 25 ya,lannda bir kadın· 
la evlenmi•, bir taraftan da Pe
ri isminde bir Ermeni kadınile 
münasebette bulunmafa bafla
mıttır· 

Aradan geçen zaman zar• 
fında Mürsel büyümüt ve iki 
sene evvel Adanadan Dlyan· 
bekire gelmittir. Burada anı· 
caamrn yanındaki kız kardeti· 
ni bulmuştur. 

Enver Bey, Mürselin çiftlik· 
!ere vazıyet edeceğini dü,Une- ' 
rek kız kardetinin kızını ken· 
disile ni,anlaınıthr. Bu suretle 
~ürael de yanmda kalmı,, çift 
lıklere bakmafa ba,lamııtır. 
Miirael iyi muamelesile çiftli!{. 
lerde herkeae kendini .evdir
mittir. 

Bu hal EnTer Beyin c.t)~mı 
sıkmı, delikanlıya: "Çiftçiler 
beni ağa bileceklerdir, kendini 
ileri sürersen, kız kardetimi 
sana vermem, .fena olur" de
mi,, bu suretle araları açılını,. 
tır. 

/gt haoalarda koyu renkte 
zarif bir kostum taylJr 

Geçen cuma günü Mürsel 
çiftlikleri dolqmak için Yola 
çıkmak iıtemlt "aen giderain, 
ben giderim" diye arada kay. 
fa çıkınıthr .. Kavga bilyümUf, 
Miirıel tabancuını çekerek İ· 
ki el atet etmi• ye Enver Beyi 
öldiirmiitWr. Mürsel kaçmıt
hr. Zabıta tlddetle takipte bu
lunuyor. 

fade doğru mudur, bilinemez. Biz 
burada tabit ve haatalıluız ıözle
rin aıhatniden bahaedeceğiz. Göz
lerin tazeliğini muhafaza etmek 
için her aabeh uyandıfmız 
zaman içine yüzde· bir kaya tuzu 
ilave edilmiı aıcak au kompresi 
yapmak iyidir. 

ZeoctJ katili 
Yine Diyanbekirde Hocaaii 

met mahalleıinde bir cinayet 
olmut, Şihmua isminde biri ge
celeyin kanımı tabanca kurtu
nile öldürmüttiir. 

Şihmua geceleri evinde ar
kadqlarile içki maauı kurdur 
makta, kanımı kolDful&ra gön 
dererek gece yanlarına, hatta 
sabahlara kadar orada bırak. 
maktadll'. Do.n gece de ayni 
hal olmut, gece yarısı e'riııe 
dönen kadm kocaama hl~ 
ben: 

- Yahu bu hal her gece de
vam edecek mi, ben komtu ev
lerinde sefil oluyorum ... deınit 
tir. 

Bu söz Şihmuıu fena halde 
hlddetlendirmit ve ,tabancası
nı çekerek kadını öldürmüttür. 
Hemen yetiten polisler katili 
yakalamıtlardır. 

Yolda bir ce•et 
Denizli ile Sarayköy araımda, 

Kanlı köprü denilen m.,...kide, ta
banca ile katledilmit blr ırencin 
cesedi bulunmuıtur. 

Yapılan tahkikat neticeainde 
maktulün Nazmi efendi iıminde 
biriai oldutu anlaıılmıftır. Maktu 
lün hüviyetinin teabiti ayni zaman 
da cinayetin kim tarafından ya. 
pddığuu da meydana çıkannıı ve 
kaaap Hasan baba isminde birisi 
tevkif edilmittir. 

Kasap Haaan baba cinayeti in. 
kir etmemi,, fakat müdafaai nefa 
için Nazmi efendiyi öldürdüğünü 
iddia etmi,tir. Maamafih, katilin 
bu ifadesine İnanılmamakta ye cina
yetin eski bir• mesele yüzünden 
yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Denizli Müddei umumİ•İ hô.dlıeve 1 
vaziyet etnıi:ştiı\ 

Katlarmız ve kirPilderinlz. İ· 

SlntJma artlıtltJrlnln tu• 
11alellerl: Norma Sh••r~r 

111 Sall11 Eller• 

dir. Kaşın mevzun olması için faz 
lakıllann cımbızla alınmaıı muva 
fıktrr. Bir çoklarının yapbğı gibi 
fazlaya da kaçmamalı.. Tabiat· 
ten o kadar aynlınıyalnn. 

Kirpiklere her akfam huausi 
nrça ile bir damla hint yatı ıür
mek kuvvetlendirir. Fırçalarken, 
kirpikler daima alına dofnı kıv· 
rılmalrdır. Eğer gözleriniz rüzgi. 
ra veya gÜnefe karşı ha ... ı iae, 
gözlük kullanınız. 

Gözlerin etrafındaki adelitr 
kuvvetlendirmek için sabahleyin 
kalkınca fU idmanı yapınız: 

1 - Evveli kartı tarafta bir 
noktaya bakmız, ıonra başınızı 

görmek istercesine gözlerinizi yu 
karıya kaldmnız ve tekrar kartı· 
dakl noktaya bakınız. Bu hareke
ti yaparken de nefeı almız ve aon 
ra nefesinizi bırakınız.. Bu, altı 
defa .. 

meme alamaz. Ara ırra meme 
bırakarak hava almak iıter. G 

• 

2 - Sanki çeneni11i görmek İa· 1 
tiyormuşsunuz gibi qağıya bakı 
nız. Tekrar karııdaki noktaya ge· 
liniz. Ayni zamanda da nefeı a· 
hp veriniz .. Bu da altı defa .. 

3 - Yukarıda aağ tarafta bir 
noktaya bakınız. Sonda gözleri· 
nizl sol tarafta ap.ğıda bir nokta 
va çeviriniz. Tekrar merkeze gell· 
niz. iki defa. 

4 - Derin bir nefeı alarak 
gözlerinizi sağdan sola, soldan 
aata çeviriniz. Bu müddet zar· 
fında nefesinizi muhafaza ediniz .. .t"---"' 

Bu da iki defa ... 
Y av&f yavaf bu aon idmanı ay 

ni nefeıl muhafaza etmek auretile 
daha fazla temadi ettlrebilirai· 
nlz. 

Bundan aonra yorulan cözleri 
nize ılık kompreı yapınız. 

Benyuvar ve lava
boya yıkamak için 

Lavabo ve benyoYarlann be· 
yıuı kııımlan ekseriya kirle
nir. Bunları temizlemek için bildi 
ğhnlz sirkeyi kaynatmalı ve aon• 
ra bunu bir ırüvete bop.ltmalı. 

ldrofil pamuklarını bu ıirke ile 
11latarak lavabo ve benyOYarlan 
temizlemeli. Beyaz kıaım derhal 
eaki parlaklığını alır. Ondan aon 
ra ıbk ıu ile otufturn>alı. Bütün 
kirler çıkar. Bu nevi temlalik i. 
çin amonyak ta iyidir. Y alıuz ko
kuauna tahammGI etmelı: ister. 

Yeni abajurıard11n 

ce yatağında da ai'zı açık uyu 
hatta horlar, fena teneffüs ede 

llod•rn bir bo11alı pın 

c• n caı111 

onun içia de sık ıık uyaıur, al 
hırçınlık edw. 

Bn auretle nezle bem 
için, hem anne içia can 
ltir hal e.lır. 

Onan için çoc:ufun. nezle 
tuhılmamuma dikkat etmeli, 
ha ... kendiaini hava cereyan! 
rmda bır•lrmamab. Banyolard 
aonra iyi kurulamamak ve yab 
kundatmı nınm mllddet ralak 
ralrmak nedenin aebeplerind 
dlr. 

Nez.leli çocuiu dıtanya çı 
mamalı. Odaımda, hattA yata 
da oturtmalı. Burun alonbımı 
laylattınnalı için iki yaatrk ara 
na koymalı. 

Manto!, okelipdla, treba 
rofil pamufa lı:onuhnuı gomo 
rom pamuta konulmuı gome 
ne çocutun küçük bumunu t 
leıne!L 

Çofumuz eYlerlmlzdekl od 
!arımızı aydmlatrrken, elek 
libmuma bir abajör koymak 
çin, zihnimizden neler, neler 
çlrirlz.. Hattl bir abajör mod 
bile aranz. Elektrik limbaımı 
giyindirip kntandırmak için ne 
rijinal tuvaletler vardır. 

İşte ılze gece yatak odanı 
ılık bir ıpk verecek yeni bir 
del. Bir annamit kafası .. Bun 
için kaim parşemen k5.ğıdı, ip 
kordeli. ve örülmü, uzunca 
ıaç başlıca malzemevi t~kil c 
vor. Re•me h"karak bunu pek • 
kendi kendinize de yapabili 
niz. 
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lı 

Güneş balçıkla 
sıvanmaz 

(Bqı t lnci •ahifed•) 

- O halde nasıl dava ika
me edersiniz?. 

lstanbulspor yenildi 
(Batı 1 inci aahjfede) 

ti ... neticesiz kalan bu iki akını mü
teakıp top bir kaç dakika ortalanfa 
dolaıtı. 

,iktaş nisbi bir hakimiyet tesis etme 
ğe muvaffak oldu, arka :ırkaya bir 
kaç hucüm yaptı ve oyunu bu şekil
de 2 - O galibiyetle bitirdi 

Kadıköy maçları Beıiktaş merkezden kombine bir 
akın yaptı, lstanbulıporlular topu 
kornere göndennek suretiyle tehli- Oün Kadıköy ıahasmda yapılaca-

Veremle 
Mücadele 

es.,, ] inci ıahl(ede) 

kazanmaktadırlar. Sanatoryo· 
mun umumi bütçesi de 46,375 
liradır. 

i
l S [ N E M A I ' Sinema haberleri 

_ "' Gary Coopcr ile JoııJI ._ _________________________ _., Crawford yeni bir film çevirc-

B 'I ceklerdir. arrymore ar "' Bebe Daniels ile kocası 
•• - Nazire Hanım bana ve

kalet vermi' değildir. Yalnız 
bu yoldaki İıetriya.t kendisini 
rencide etmi!tir. Dava açılma
aı için bu husustaki döküman
lan tetkik etmemi söylemittir. 
Bu tetkikat bittikten sonra, da
va açılıp aqılmaması düşünü
lecek, eğer da•ıa açılmasına 
lüzum görülürse Nazire Ha
nım bana vekiilet verecektir. 

keyi bertaraf ettiler. ğı ilan edilen maçlar, havanın mu-
.lıtanlıuhponın soldan ortaya in- halcleti hasebiyle tehir edildi. 

ti~ ec!en seri ve ııüzeı akını ravu11e 1 Seyrisefain 5-1 
netic:eıız kaldı. 

Bundan maada cemiyetin 
hayırlı işlerinden biri de Eyüp 
disoanseridir. Bu müesseseye 
1932 senesinde 912 hasta mü
racaat etmittir. Bunun 500 Ü 

Uç kardeşin ana ve babaları 
Ben Lyon 'un bugünlerde Lorı· 
draya geleceklerdir. 

" lngiliz aktörü Victor Mac 
Laglen Amerikan tabiiyetine 
geçmiştir. Beıikt.qlılar buna soldan ve mer- Almanları yendi artistir, çocukları da •• 

't- Mus:ıolini Amerika ve in· 
giltereye murahhaslar gönder· 
miştir. Bunla.- büyük artistle· 
rin oyunları hakkında kl"ndisi· 
ne rapor verecekler, mür, !rnn· 
se bazılannı angaje edecekler· 
dir. 
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Feriha Hanıma gelince 
Öğrendiğimize göre Feriha 

Hanım da kimseye vekalet ver 
memİf ve timdilik dava aç
ır'I yı clüsümnemiştir. Feriha 
Hanım bütün dedikodulan ga
letelerde okumaktadır. Bu ba
ıis Ptrafmda da şunlan söyle
r:ıektedir: 

- Ben her •eyi efka-

kezden yaptıklan ik.i hücümle mu
kabele ettiler. 

Dün Şişli sahasından Seyrisefain kadın, 157 si erkek, 255 i ço
ve Alman taknnlan karşılaştılar. Ev- cuktur. 

Bu akınlardan birinde Be,iktaşlı vela ikinci takımlar sahaya ç·ktılar, Bunlardan 142 hastl\ yen;. 
Nuri yaralandı ve oyundan çıktı. bu oyun Seyrisefainin lıiıkimiyeti al- dir. 796 hasta eski müracaat 

tmda 1-1 neticelendi. · 
lotanhulıpo'run sağ cenahla yaptı edenlerdir. Ancak bu dispan· 

gı• mukabil iki bucüm mubacimlerin Bundan sonra birinci takımlar d k h 1 d ser e ront en ci azı o ma ı- 1 
acelesi yüzünden bir semere vermcO. karşı1"1tılar Seyrisefain üç İyi oyun ğından hastalar Guraba hasta 
di. Çamur her iki tarafın da teknik cusundan mahram olduğu halde şu H 
b. · · kadro 1·ıe ,.Laya ~ıkmr•tı .. nesi ile eybeli &anatoryomun-ır oyun gO!J,:ermcııne mani oluyor, :Kl11 !I ~ l 
mamafih San • siyahlılar rakiplerine da muayene edilmektedir er. 
niıheten daha canlı..., ııtak oynuyor- Nı"hat CemaMI h"ddi Cemiyet tarafından şimdiye 

u 
1 

n kadar muhtelı'f mahallerde lar. Semih Ihsan Ali 
lstanbulsporun ortadan yaptığı llhami Bekir Seyfi Behçet Salah 404 hastaya ilaç verlimiştir. 

hucüme Bıoşiktllf gene ortadan yap- Oyunun ilk dakika•mda Seyriıe- Cemi yet Propaganda yap· 
tığı bir hucüınle cevap verdi. fain Almalar. sıkı~tınnağa ba§laıb mak maksarlile (Ya,amıık yo-

S lahaddinln kale uzaklsırmdan ve birbiri ıırkasma üç ol atarak ilk lu) namil~ de bir mecmua neş-
gönderdiği topu Sabri yakaladı. j <lcvreyi 3-0 bitireli. , retmekt?d•r; . . 

"' Japon Hükumeti, sesli Jıı 
pon filmleri çevirmek üzere a· 
hiren teşekkül eden yeni bir 
firmaya 1.200.000 Yen tahsi· 
sat vermiştir. 

't- Greta Garbo lsveçtc "Kr. 
liçe Christine" isminde bir f" 
lim çevirecektir. 

1 't- Moskovada, mevzuu Rus· 
l n rı umumiyeye bıraktım. Hük

mu ve k'.\rl).n onlar verecektir. 
Yaralanan oyuncu tekrar ovuna ikinci devrede Almanlar gayet J Cemıyehn aza mıkdarı ıse 

girdi. lstanbulspor vaziyete hakim• •eı-t oyunuyorlardı. Mamafi Seyrise- , 1700 Ü ge<:mişti, bu mikrlar 
Beaiktaşlılar hatlar araamda bir irti- ı f~in l>kımı ole fırsat vermedi, bilii- ] 932 de 20~8 e çıkmıştır. Ce
b.•t tesiı edemiyorlar, bütün yük kıs iki gol daha attı. Bu suretle oyun mivetin mühim varidat mem-

Joh,. Llonel Eth~I Japon muharebesinden alın· 
mış bir film çevrilmektedir. 

' n , • p 1' sıtSen •imdiye kadar leh ve 
~ g • leyhte bir ııey .öylemedim. 

8 , ana atfen yazılanlan, lehim
: J,. ve alevhimde söylenenleri 

b r:azetelerde okudum .• 

• ço /111/kın reyi 

1.:; Müsabakada halkın reyi Fe 
r H riba Hanımın lehindedir. Yal-

ı _ nız aldı~ımız bir çok mektup
'A lardan da anla,cldığma göre, 

revlerine kıymet verilmemesi 
1 · 8 halla müteessir etmiftİr. Çün
~;; ku Cumhuriyet gazetesi ha
', il , kem heyetinden maada halk
, ~ziı tan da rey puslası toplamı• ve 

b neticeyi ilan edeceğini bildir
·ır miştir. Halbuki intihabın üze

; ınt rinden bir hafta gecmiş olma-
1 [,sına rağmen halkın reyi tasnif 
~ 'Yttı ve neticesi ilan edilmemi,tir. 

<:ı •r ı Son Posta gazetesi de halk 
1 .~r • arasında bir anket açmıfbr. Ce 

.1 • vap verenlerin isimleri ve ad
~ • .~1 •esleri tasrih edilerek yazılan 

'. 't?ID bu ankete göre, timdiye ka
;~ dar yapılan tasnif neticesinde 

· ,uş. 79 kişi Feriha Hanıma 33 ki-
va • d • sı " Nazire Hanıma rey ver-

ı, - miştir. 
ı·,-,_ d 
. A~ Rt>fl pu.•falart 
'ı~iye . I>ün matbaamıza telefonla 
· 1

1 ,rd muraca~t eden bir kariimiz 
oJT a Cumhurıyet ga?etesinin de 

' ~isiı Son Posta gazetesi gibi kari
' ,'\ze !erinin yani halkın reyini net-

müdafaanın Ü•tünde. 5--0 Scr-isefainin ııalibiyeti ile neti- baları ro?et tevzii, aza varida-
Beşikta~ın ilk go/11 celendr. tı VP muhtelif teberrülerdir. 

Bir aralık rakiplerinden topu laı.- Voleybol 
pan ~İyah • beyazlılar merkezden Ş • 
güzel bir iniş yaptılar. Bu esnada am IYODBSI 
S"mih topla ilttlcyen Şerefin üzeri- ISTANEUL, 17. A. A. _ lstan-
ne nizamsız bir çıkıt yaparak favul&- bul Voleybol {ampiyonasma Galata 
1< bebiyet verdi. Favli Feyzi attı ve aaray klübünde devam edildi. Bu-
111<. bir şutle takımın ilk ııolünü yap 1 xün yapılan maçların neticeleri ıun-
maga muvaffak oldu. !ardır: 

Bu golü rl"llteakıp lstanbulspor Hilal, Kasnnpqaya 15-8, 15-13 
soldan ve ortacL.n nı:ticesiz iki bu- galip. 
cüın yaptı. ı Galatasaray, 8"tik!af'a 15-3, 15-5 

B~iktatn• &oldan yaptığı akıı4 ııalip. 
lıtanbulapor aleyhine korner. oldu i- · Fcnerbahçe, Vefa'ya hükmen ia
s.e de Lutfi yerinde bir müdahale ile lip. 
tor>u ka!Hinden uzaklaıtırdı: .. lstan 
bulspor hakimiyetini devam ettiri
yor, foka! bundan muıbet bir netice 
elde eclemiyor. 

Beıikta~ın sağdan yaptıif bucüme 
Siyah • beyazlılar merk">:den seri 
bir iniıle mukabele ettileT ve ilk dev 
re böylece Beşik~rn 1--0 galebesiy
le nihayet buldu. 

ikinci haftaym 
ikinci haftaym Siyah • beyazlıla

rm ool cenah vaaıtasiyle yapbklan 
bir akınla batladı. 

lstanbulıpor buna soldan yaptığı 
bir h ücurnle mukabele etti. Top bir 
kaç dakika ortalarda dol~tıktan son 
ra Sarı siyahlılar merkezden gÜzel 
bir akın yaptılar. Hüsnü ıert bir mil 
dahele ile tehlikeyi atlatb. 

Bir Beıikı,.. akmında Haldı:ınm 
çektiği ıutu Liitfi kurtardı. lıtanbul 
sponın mukabil inişinıfo Seliıhadcli

nin çektiği ,uı kale direğini yalıya
rak nut oldu 

Havacılık vesporme 
cmuası ku s1 maçı 

ANKARA, 17. A. A. - Havacılık 

ve Spor mecmuan kupası maçlan 
bugün istiklal Spor aalıaımda ba§
lamıştır. 

ilk maç lmaiatıharbiye • Gençler
birliği arasında yapılmrıtrr. 

Birinci taknnlar oyunu Altınordu
dan Muhip Beyin hakemliği albnda 
ba41adı -.e oyun baştan sonuna kadar 
lmalatlılnnn hakimiyeti altında c&
reyan etti. 

Birinci devrede fmelatlılar 14 ve 
24 üncü dnkikalarda birer sayı yap
tılar ve ikinci de.rin yine 14 üncii 
dakiknsmda üçüncü bir sayı daha ya 
parak oyunu ~ kazandılar. 

Gençler birliği ikinci devrenin son 
larına doğru takımdan iki oyuncu
nun çıkarılması üzerin.e noksan kad
ro ile oyuna devam etti. 

Cemivet bu suretle bir se
nAde 13.258 lira varidat temin 
etmi,tir. 

Cemiyetin senelik raponr o
kunduktan sonra doktor Nami 
Bey sö"' almı4, Verem mücade
le cemiyetinin at•nelik ronanın
da baz• ek,iklik'-"'ördiiifün 
den bahsederek. bu hast.'>lık
tan senede kaç ki,inin öldüifü 
hakkında malumat verilmedi
mediğini İzah etmi,tir. 

Avukat Galip Bey de dai
relerde ve umumi yerlerde, 
mekteplerde verem mücadele
si için ı>ropaıranda yapılması
nı teklif etnıi•tir. 

Doktor Şckiı> Habip Bey de 
do~acak çocukların Verem mü 
cadele cemiyetine bildirilmesi 
ni teklif etmittir. 

Doktor Ömer Lutfi Cev
det, Kazım Nami Be~ler de 
söz alarak vere mile mücadele 
hakmda izahat vermi4lerdir. 
Teklifler kabul edildikten son
ra, Heybeliada aanatoryomu 
başhekimi Tevfik lımail Bey 

't- Sovyet Hükumeti Rus e· 
debiyatı klasiklerini filme al· 
mak niyetindedir. 

* Maruf Fransız artisti Spinelly 
de sinemaya girdi. Şimdi Berfin· 
de Ufa hesabına «Kahirede bir 
mev3İm" adında bir film çevire .. 
cektir. Artist Berlinde kostümleri· 
nin provasını yaptıktan sonra Mı .. 
sıra gitmiştir. 

* Şimdi Hollyvood'da bulunan 
Lilian Harvey hatka lisanlarda 
film çevirirken, IÖzlerin başkala· 
n tarafın dan söylenmesini istemi .. 
yor. Fransızca ve fngilizccyi ve 
tabii almancayr iyi bildiği için, ec 
nebi liı;anlardaki verıiyonlarm da 
kendi•i tarafından çevrilm~ini is 
temit ve mukavele11ini o suretle 
tanzim etmi,tir. Mukaveleye naza 
ran senede üç film çevirecek ve 
üç ay İstirahat edecektir. 

* Metro Goldwin ,imdi yirmi 
film çevirmektedir. Epey zaman· 
dan beri stüdyolan bu kadar me~ 
gul olmamıştı. 

Barrymore timdi elliıine varı
yor. 

• • • 
John Ba!TY::nore'a gelince, 

o da bu fubatta elli bir ya11ına 
girdi. Halbuki bala jön • prö
miye rolleri oynar. Gençliğin
de o da kardeti gibi Parise ğel 
mit, resme çalıtmı,tı. 

yle rederken rey sahiplerinin isim 
~ z lerini ve adreslerini yazmasını 

1~1 gc teklif etmektedir. Kariimiz di
: <t a ~or ki: Beşlktsştn ikinci golü 

ikinci takımlar müaabl\lam Çanlca 
yadan Abcliif B.in hakemliği altın
da bqladı Neticede Gençler Birliği 
binı k.arıı 3 sayı ile galip geldi 

F ritman atm ile Kalmet 14ısı 
hakkında mukayese yaparak, 
Kalmet atısınr beğendiğini 
söylemi4tir. Kongre mlinase
betile Gazi Hazretlerine, Mil
let Meclisi Reisi· Kazım P8'8 
ile Ba,vekil ismet Pa,a, Sıh
hıye v .. k;li Refik Beylere ve 
Erkinı harbiye riyasetine tazi. 
mat telgrafları çekilmesine ka 
rar verildikten sonra idare he
yeti intihabına geçilmit ve kon 
greve nihayet verilmittir. 

Llonel Barrgmor• oe Joan Graf!ford aon fllmlerlnd• 

Yirmi yafmdayken, hangi 
mesleğe intisap etmek lazım· 
geldiğini dütündüğü sıralarda, 
gazeteciliğe heves etti. Fakat 
daha ilk yazısı için, tahrir mü· 
dürü ile miiN1k•taya girittiiin 
den New • Y ork T elegrapb ga
zetesinden yirmi dakika sonra 
kapıdışan edildi. 

ıılnci _ ~~mhuriyet gazetesi için 
"nı en durmt hareket bu olacak. 

'sid tır. HakPm İntihabının halk ü-•• • ı~ v; zerınde hıraktığı fena tesir ma 
' Ş: 1 ü~dur. isi~ ve a_dresi tasrih 
• rim cdılmeclen •lan edılecek bu rey 
ı.cai neticesi h11.kkında bir tereddüt 

1 B; hasıl olabilir. Halbuki isim ..-e 
1 
lya1 a~realer tasrih edilirse böyle 

im < hır z0 haba mahal ve imkin 
,l~ür lıalmıyacakbr. 

. ( IJ 
~ •. " Miininı Mus'afa Beg 
,•- t•t>kfl olabilir mi? 
' - c·· 11 • d . uze erın ava açmaya lef-
• IJ!iı vık edilmeleri meselesi ortaya 
.- yeni bir münakaşa çıka~ 
: ] tır. Bu mün~a güzellik mü-
/ ~bakası meselesinden dolayı 
F b'.r dava tahaddüs ettiği tak-

ıf dırde, avukat Münim Musta-
• fa Beyin bu davada iki taraf. 
' tan her hangi birinin davaamı 
ı - deruhte edip edemiyeceği me
l ·~lesidir. Hukukçular böyle 
"

0 ! b!r dava tahaddüs ettiği tak
ıdd. dırde müsabakada hakem o-
f.? ~ lan .avukat Münim Muftafa 
~';: Beyı~. ".ekalet deruhte edemi

. K. Y~ı;_ııı1nı. etınemeıi icap ettiği. 
· ' nı soy ernektedirler 
t' d . ; ba /,mail IRR Btıgln fikri 
\ Bu Maruf hukukçulanmızdan 
~i " avukat lsmail lsa Bey bu hu
rlaı austa sorulan suale cevap ola-

' kd .. ki p 11 ra emıftır : 

1 Bl - Her .hangi bir hakem ha. 
.niği kemlik ettiği bir meseleden do 
rler layı neşekilde olursa olsun bir 
lda. dava tahaddüs ederse, o dava

atte da tarafeynden birisinin vaki-
Jst Jetini deruhte edemez. Bu tak 
ko dirde baro i~e müdahale ve 

cıla baro İnzibat meclisi meseleyi 
gın tetkik eder. 

Haydar Rlfat Begln 
mnfalna.,, Sa 

mv H kuk • ı· 1 · · . u a ım erımızden Hay-
ıvo dar Rifat Bey (1,. bir çok mi-

ller zikrettikten sonra, ha-

~iktaşlılann soldan bir akını es 
nasında lstanbufıpor aleyhine kor
ner oldu. Kornerden ıelen topu Na
••m güzel bir köte vuruıuyla ııole 
tahvil etti .. 

Bu gol üzerine Betiktatlılar can
landılar ... Nazımın çektiği ıutu Lüt
fü ıeri bir plonjonla kurtardı. 

_ lsıanbulsponın ortadan yaptığı bu 
eumde Fabrı .aI.atlandıı ve San . si
yahlılar bu surette oyunun sonuna 
kadar on kiti oynamak mecburiyetin 
de kaldılar. lıtanbulı- soldan 
ortaya intikal ettirdiği alanda Be
tiktaş aleyhU. fa.W olduysa da bun 
danda müsbet bir netice çdanadı. Be 
ıikbtın E,rel vurtasiyle Y"Ptıiı a
kın Hilidiu yerinde bir müdahaleaiy 
le akim kaldı. 

Oyun şimdilik müteTazin cereyan 
ediyar, her iki taraf ta zmnan zamım 
vaziyete hakim oluyorlar. 
Hakkının uzaktan çektiii tutu la

tanbulıpor kalecisi loırtanlı. San -
Siyahlann ortadan yaptığı iniı, lü
zumsuz paılaşmalar yÜzünden neti
cesiz kaldı. Bu dakikadan sonra &. 

Oçüncü talmnlnr, macı da bire kar 
tı iki sayı ile ve lmalitlılarm galibi· 
yetile neticelendi. Önümüzdeki haf
ta Ankara Spor talnmlan bu hafta. 
nın galipl<ril• ""'1rlapcakbr. 

Muhafız gücünün 
daveti 

ANKARA, 17. A.A~ Haber al
drğnnı:uı nauran Muhafızgiicü 23 
Nisanda Edirne, bir Na.ziranda Ea
kl~hir mmtalcalannı, futbol aıleıizm 
müsabakalan yapmak üzre tebrimi
ze davet eımiftir. 

Milsabakam1z 
P~be gÜnü çıkan spor aalıi

femizde ilin ettiğim mü .. bekanm 
kuponaııu bucüıı ll:arilerimize tak
dim ediyoruz. 

Kupona vazıh adres ve müaab.
kamn aureti halk yazılmalı ve sah 
akf&llllDB kadar ıra:zetemize ııönderll 
mit lıaluımıalıdır. 

Adrt'tJ D• j.~lm ----------------

Bllmec~nln hal •uretl -----------

den mütevellit davalarda, hat
ta hakemlikten aynlmıt ol .. 
bile, vekalet deruhte edemiye
ceğini söylemit: 

- Münim Mustafa Bey Na
zire Hanımın vekiletini de
ruhte edebilir mi sualine: 

- Hayır edem~z •e etmeme 
lidir, demi,tir. 

Şilkılf e Abdurrahman 
Hanımın •Öyledlklerı 

Hanım avukatlanmızdan 
Şükufe Apturrahman Hanım 
bu husustaki münakafaya ka
rışmamak istemit, 

- Hakemlerin İntihap şek
. i bilm digim için bu husus-

ta bir fikir aerdedemiyeceğim. 
Mazur görünüz efendim, de
mittir. 

Netle• 
Güzeller isterlene dava i

kame etsinler veya etmesin
ler, netice fU tekilde gün gibi 
ayan oluyor ki, İstanbul da da
hil olmak üzere, bir tek gaze
teden maada bütün memleket 
gazeteleri Feriha Hanımı ilti
zam etmektedirler. Gazetelere 
karilerinden yıtğan mektup. 
lar efkarı umumiyenin de bü
tün bu gazetelerin hakikate ter 
cüman olduklarını ifade eden 
vesikalardır. 

Yapılan intihapta Mecit 
Kutsi, Zeki, Beh

cet, Rifat Hamdi_. Salih, 11-ısan 
Rifat, Zühtü, Alı Pa,a, Tev· 
fik, Besim Mustafa Talat, Tev 
fik lsmail, Nami, Safiye Hü
seyin Ka;ım Nami, Ömer Lut
fi, N~•et Osman, Sekip Habip, 
Kemal Haydar Beyler heyeti 
merke~iye azalığına seçilmif
tir. 

Heyeti merkeziye bu hafta 
içinde toplanarak idare heyeti 
azalarını aralarından seçecek
lerdir. 

Azizlik mi? 
iki kabir lstanbula 
getirllecekmiı?! 

Belediye avukatı Rami B. in 
Karagözün kabri üzerine ko
nulmak lizere bir mezar yap. 
tınnakta olduğu yazılmrtb. 
Yaptıracağı mezarı Hıdırellez. 
de merasimle Karagözün Çe. 
kirgedeki kabrine koydunna. 
ğa hazırlanan Rami B. e dü.ıı 
bir zat telefon etmit ve demit
tirld: 

Sinema tarihinde birçok 
be1114ireler ve kardetler geçmİf 
tir ve bala da vardır. Fakat 
Barymore ailesi kadar elli se
nr,Jt·nberi tiyatro ve sinemada 
mevki edinmit olanlar yoktur. 

Sinemaya gidenlerin hepsi 
Ethel, Lionel, John Barrymore 
ları tanır. 

Bu kardefleri 1880 de sanat 
sahasına atanlar babaları Mau 
rice ve anaları Georgia Barry
more' du. Hatta timdi on do
laız yatında bulunan torunları 
Ete! B. Colt sinemaya çoktan 
girmit bulunuyor. 

Maurice Barrymore on do
kuzuncu asrın son yirmi bet 
senesinde Amerikanın en ta
nınmıt sinema aktörlerinden
di. Karısı da keza.. 

Çok defalar karı koca, hep 
birlikte sahneye çılmırtlardı. 
biri bat rolleri almak üzere, 
Fakat Maurice dehtelli kumar 
bazdı ve çok içerdi. İtinin de 
fazlalığı ve uykusuz geçen ge
celer onu pek: genç yqında sa
natoryoma dütürdü ve Mau
rice orada öldü. 

Derler ki kansı sabahleyin 
evden çıkarken, fvı.aurice daha 
yeni eve girerdi. Ceplerinde de 
poker fi~lerini tıkırdatarak. •• 

Maurice sormuf: 

- Karagöze me2ar yapbr.. --·--·-·-----
mak için acele etmeyiniz .. Tu- - Meseleyi Turing klüpten 
ring klüp lıtanbula seyyah cel tahkik edemedim. Eğer bana. 
bini temin etmek için Nasrad- yapılan bu ihbar doğru ise me· 
dm Hocanın ve Karagözün ka. zar yapbrma itini tehir edece
birlerini buraya naklettirecek. ğim. Nasrattin Hocanın ve Ka
Mezar için sarfedeceğiniz para ragözün mezarlarının lstanbu
yı bu kabir nakli itine tahsiı la nakli seyyah celbi noktai na 
eder ve yahut mezarı nakilden zarından şüphesiz daha iyi o
ııonra burada yapbnrsanız da- lur. Bu takdirde Naarattin Ho
ha müfit olur." ca için de lstanbulda bir me-

T elefon eden bu zat Rami zar yapbrmayı maalmemnuni-
B. e ismini ve hüviyetini bildir- ye kabul ederim. Yalnız bu me 
memi,tir. Ve günün cuma olma zarın in.,a şeklini Turing klüp 
sı da keyfiyetin Turing klüpten tesbit etmeli ve icap ederse sa-
tahkikine mani olmu,tur. j natkarlar arasında bir de mü-

Rami B. bize dedi ki: $i'baka açmalıdır. 

- Madam, böyle erkenden 
nereye gidiyonunuz7 

- Ben kiliseye gidiyorum. 
Senin istenen cehenneme ka
dar yolun var •• 

* * • 
Şimdiki Barrymore'ların en 

büyüğü Lionel'dir. Herkes fU 
noktada müttefiktir: Eğerken 
diıi, ailesinin eserine iktifa e
dip aktör olmasaydı, iyi bir 
reuanı veya piyanist olabilir
di. Kaç yafmda mı, diyeceksi 
niz? Elli beti geçkindir. 

New - Y orkta iyi bir tahsil 
gördükten ııonra, Parise geldi 
ve orada resim tahsil etti. Ta
bii fraıurzcayı da mükemme
len öğrendi. 

Tiyatroda reçen birçok se
nelerden aonra, nihayet 1909 
da sinemaya geldi. Lionel ge
ne maruf aktrislerden İrene 
Fenwick ile evlidir. 

••• 

Ondan aonra ressamlığa 
b8fladı. Yapbğı tabloları sat-
mak için meşhur çelik kralı 1 
Camegie'yi o kadar rahat• , 
etti ki, zava1lı adam defibela 
kabilinden on dolara bir tııblo 
sunu satın aldı. John'un res
sam olarak yaptığı ilik ve son 
it budur. 

Ondan aonra o da diğerleri 
gibi aalıneye intiAp etti ve bit 
tabi daha aonra da sinemaya .. 

ELiM BiR ZlYA 
Mqnıtiyetiıı iptidumdaııber; me· 

b'ualuia ıeçilerek Yatan ve memleke 
te merbut olaralıı hizmet etnıit bulu
- Sabık Diyarlıekir -ı.'11111 ft 
Eabak Nafia Vekili Pirinççi aade 

Ethel Barryıııore sahnede a Feyzi Arif Bf. ain dGn •- aaat 6 
g"ırbaşlı kadın rolleri yapardı. da KaLınuttald lıötklerinde wfat et

tiii derin lıir teeuürle haber almmıt Sonradan milyoner Ru•••l 
- trr,Cenneai yumki - sünil ual 

Colt ile evlenince, daha ağır• 11 de köPderinclen kaldmlaralı: Ka· 
be.tir oldu. lzdivacrndan aonra rac:aalımetteki metfmi mahauaana 
yirmi sene sahneyi bıraktı. Oç defnedilecektir. Mevıa rahmet eyle-
~ocuğu vardır: Jobn, Etbel, ye. 

Saınuel. Ethel Barryınore bu ---------.. 
üç çocuğun ikincisidir, Sine-
maya hatladığı zanıan kendisi 
ne ikinci derecede rol vermit
lerdi. Maamafih annesinin ve 
amcalarının yüzünü kızartım
yacak derecede iyi oynuyor Ye 
istikbal için bir vaittir. Zaten 
ailesi de diğer taraftan kendi
&ine hocalık etmektedirler. 

Ethel de evlenmitti. Fakat 
geçen sene botandıktan sonra 
tekrar aktrisoldu, fakat bu de
fa sahneye değil, sinemaya in· 
tisap etti. Raputin filminde 
İmperatoriçe rolünü ona ver. 
mitlerdi. Prens Yusupof ta kar 
deşi John' du. Bizzat Lionel de 
Rasputin rolünü almı~h . 

Şunu da söylemeli ki Eıhele 

Müeaıif bir irtihal 
Buraa Kanal Şirketi muha

ııebeciıi Abdi Çel.ko mahdumu 
ve tüccardan Şefik Çelko Bey
le Konsoloazade lımail Abdi Ye 
Hacı Abdi Beylerin yeğeni ve 
sabık Fatih Merlı:ez memunı 

Merhum lbııan Beyin damadı 
memleketimizin nadir yetiştir
diği kıymetli gençlerden N 
Abdi Bey ameliyat netice i.. 
irtihal etıniıtir. 

CeDllesi bugiinkü cumartc 
günü saat 14 le Tophaned 
Kılıçali camiinden keldmlara 

Osküdarda aile kabristanın" 
defnedilecektir. 



/(ar/ mekl11pft;rı 

Boğaziçi orta 
mektep istiyor 
Beykoz ve Sarıyerde otu

··an karilerimizden aldığımız 
1 

hir mektupta deniliyor ki: 

~ ı "Buralarda bir ortıı.mekte~ 

8
, esi si çok zaruridir. Orta tahsıl 1 

iç"n bu kıt kıyamette lstanbula 
İnmek mecburiyetinde kalan 
cocuklarımız ekseriyetle vapu- ı 
ru kaçırmakta, hemen hemen 
her gün de derslerine yetişeme 
ınektedirler. Maarif Vekileti
nin Boğaz İç.nde oturan çocuk 
!arın tahsili için Beykoz veya 

a Sarıyerde bir ortamektep teıia 
etmesi pek mühim bir ihtiya

ir cm önüne geçecektir. 

i· Lf _İş.;..._v_e_İs_c_i _l
1 

s· 

]. 

Milliyet bu .ütunda İf ."• iffi 
iıtivenlere ta11assut eô.ıyor. iı 
.,. i,ç; utiy•nl•r bir m•lıtup
la lı büromuza müracaat et .. 
melidirler. 

iş isteyenler 

Muhasebe bilirim._ ticarethane!..-. 
de çallfl:rm. Öğleden sonra çalıı
mak üzere yazıcılık veya yevmiye İ4 
ç!liği gibi vazife arayorum. Tüccar 
k<-fil gÖ•terebilirim. isteyenlerin 
Milliyette Aptülkadir rumuzuna mü 
,·acaatları Adresi: Babıali Mahmu
diye caddesi 24 numaralı Madam 
Haykuhi pansiyonu M. Aptülkadir. . .. . 

· J<ara'nın en büyük 
.,,.•: 

Kitap, . gazete ve·.· .. •· . .,. ...... '.\ -
Kırtasiye ·mağ~Şi::; 

. A . }{[ Iİ~~Afi~{. 
' ııtıp eri wi'~brtaııncillk ;~:~ 

~·;,1-"f; AauoatalU ea<ldeıl · .· >)ıjr• 
- '· : .. ~Jc"~ı.iı .:. 337f · ,· . -~ 

'::' ... ; • J-J {'!ıl.Y.·,":!· :~ .' ~·_, :t ,:i~·i~~· 

-~-~-H~~~lis'ainı~~z~e"'~ 
,. . ' mecinuaö·;'; ki lap. ~· 

. ·. ~.: .. ~:"· . . .. ~ ~ ~ 

Her "nevi kırb,\sİye eşyası 
ve mektep levazımı . . ( 

· Her türlü ~toğra'f 
levazımı . makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri ... ,_ 
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~-----= Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

.'-;öz Hekımi 

PROFESÖR 

D~ESAT ~AŞA 
• - BABIALI -

t'<NKARA CADDESi N~60 
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Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5e; kadar lı
tanbulcla Divanyolunda llll ruma· 
ralı hususi dairesinde dahili ha.ta-Heı türlü İ§İ yazıhanelerde oda

cılık, kapuculuk, yenniye itçiliği, ldd•rı ıı.tuayene v~ teda•İ eder. Te
müıınit ııeraitle yaparım. isteyenlerin lefon: lstanbal 22398. 

MiLLiYET CUMARTESi 18 ~UBAT 

Nafıa Vekale i 
Satınalma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme İstanbul'da 

Haydarpaşa'da Tesellüm ve Muayene Memurluğunda 
veya Ankara istasyonu anbarmda teslim şartile pazarlık 
la mubayaa edilecektir.Pazarlık 4-3-933 tarihine müsa 
dif cumartesi gı.inü saat 14 te Nafia Vekaleti Satın Al
ma Komisyonunda icra edilecektir. Mü emmin malu
mat almak iste enlerin Nafia Vekaleti Levazım Müdür 

1 Iüğüne müraca:atları. (693) 
Galvanizli oluklu saç O,S X 180 80 mım 
Karfiçe çevisi 80 ,, 

" " 100 " 
" " 120 " 

El karpit feneri, Aynalı 1/2 kiloluk 
Üç renkli işaret feneri (D. D. Y ollannda kul-

lanılan tipte 
El keseri No. 1 
B.:ılast çekici 1 kiloluk 
Taşçı varyozu 4 kiloluk 

,, tt 5 ,, 
ı,, " 6" 
Tesviye ruhu 200 mim 
Tesviye ruhu 300 m/ m 
Odun baltası (Normal eb'atta) 
lngiliz anahtarı 200 mim 

Tayyare Cemiyeti 

11,00 kilo 
150 " 
ıso " 
ıso " 
15 adet 

15 " 
15 

200 
15 " 
15 " 
ıs ,, 
15 " 
ıs 
lS 
s ,, 

übayaat komisyonundan: 1 

Şartnamesi veçhile 202 top kuşe kağıdı satın alı
nacağından taliplerin 20-2-933 pazartesi günü saat 15 
te mübayaat komisyonuna müracaatları. (713) 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin terc-·me 
ettigi ve matbaamızda abe ilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

( er~erl N. GASSO lu 
•• 

L U O 
• Milliyette lsmail rumuzuna mİira· -----------·.,-ı 

caattan. * * * Göz Hekimi 1 

Senelerden beri Londrancı yük OR S"I Şükrü 
sek smıf ailelerinin nezdincle mÜ· = u eyman 
rcbbiyelik yapan Viya.nalı bir 
nı~bnazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar
zusundadır. Adres: ilin memurlu 
ğunda B. M. E. rumuzudur. 

POTO -

Birinci sınd mOtııhııssıs 

(Babıali) Ankara caddesi No,60 

910 

Tll 
htanbul, Anı..,,. caddesi Cağaloğlu yokutu No. 42. 
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ve 

Müşteri 
San' at 

Eser eri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi .a~alli: Milliyet Mat~a sı 
Taşraya gönderiien kitaplar için rotta iicreti alının z. 

.. • • ,., ~ .N-· • -=----=--= 

1933 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şir~etinden: 

A J,pullu şeker fabrikasıııın 
fstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

ristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Ta ı·adan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. epodan itibaren bil 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

A res: lstanbul, 
ahçekapı 4 Üncü 

Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telg af ad
resi: Is anbul e-

] 

Gayrımubadiı erın 
Nazarı Dikkatine 

ikinci seri bonolarını almak 
iıtiyen gayrimübadillerin ıuba
tm 20 inci pazartesi günü saat 
ondörtte Halkevindeki Gııyri 

mübadiller kongresine teşı itleri 

fat. Mr. Kumandan!ıJt 

Sabnalma kom. ilanları 

Kuleli Askeri Lisesi içi S<l 
karyola pazarlıkla 19-2-933 
Pazar günü saat 14,30 da Top 
hanede Merkez Kumandıı.nlığ 
Satınalma Komisyonunda icra 
kılınacaktır. isteklilerin şart 
name ve örneğini görmek içfo 
sabah saat 9 dan ona kadaı 
her gün ve münakasasına giri 
eceklerin beli i vakitte hazıı 
bulunmaları. (484) (541) 

4 

Harbiye mektebi i. ·n fd 
man malzemesi p -~rlıklı 
20-2-933 salı günü s at H 
da Tophanede Merkez ku
mandanlığı satmalma ko 
misyonunda ya ılacakbr. 
İsteklilerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bul 
maları. (492) (617' 

s• 

Kuleli lisesi için ifayı te 
ahbüt etmiyen müteahhi 
namı hesabına 408 takın 
pijama pazarlıkla 19-2-
933 pazar gÜnÜ saat 15 tı 
Tophanede Merkez kumat 
danhğı: satmalma komisyo' 
nunda İcra kılınacaktır. İs
teklilerin sartname ve Ömt 
~ini görm~k için her güıa 
komisyona müracaatları. 

(493) (640)" 
6' 

*** 
Maltepe askeri lisesi icin 

dört tekerlekli su arabası 
nm 22-2-933 carşamba gü 
nü saat 10 da komisyonu 
muzda pazarlıV,r yapılacak! 
tn·. Sartnamesini görmek 
için her gün komisyona uğ 
ramaları. (497) (660; 

' 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

3 iıncü koiord.u 
ilanları 

ker - Telefon: 
24470-79 

1 

6< 
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Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

DÜNYANIN EN ZENGİN VE BÜYÜK 
PIY ANGOSUDUR. 

Umum Emlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Taş Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 

Sihirli bir su ... 
Bu auyu kullanan 
kadın, bir içim 

su olur ••• 

Beşir 
Kemal 

LETAFET 
SUYU 

IJ!!llll•-• bugü ku 41--• 
ideal Radyo 

Eswe Superhet 

3. K. O. muhabere de
posu için pazarlıkla 40 ka
lem tamir malzemesi aatm 
alınacaktır. İhalesi 21 Şu
bat 933 salı günü saat 1 1 
dedir. Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün 

1 ve vaktinden evvel Fmddc
lıda satmalma komisyonu
na müracaatlan. (32) 

(718) 

••• 
K. O. istihkam kıt' atı 

İçin pazarlıkla satın alına
cak olan 35 kalem fenni ta 
limü terbiye malzemesi i
çin talip çıkmadığından i

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş Kdıçali mahallesinin asariye caddesinde 

3-S-7 No. lı arsaya verilen pey haddi Iiyık görülmedi
ğinden pazarlık suretile müzayedesinin icruma karar 
verilmiş olduğundan 26-2-933 tarihinde taliplerin Be
şiktaş malmüdürlüğünde müteşekkil satıı komisyonu
na müracaatları. (701) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Fenerde Tevkii Cafer mahallesinde İsmail ağa 60-

kağmda ahşap karakolhanenin müzayede müddeti 20 
Şubat 933 tarihine kadar bir hafta müddetle temdit edil 
miştir. 

Taliplerin 20 Şubat 933 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat onda Fatih malmüdürlüğünde müteşekkil mü 
zayedat ve ihalat komisyonuna mÜl'acaatları. (698) 

halesi 21 Şubat 933 salı gÜ --------------------

nü saat 11,30 a tehir edil- Fatih Malmiidürlüğündenı 
miştir. Taliplerin listeyi KaragÜmrük'te Atik Alipaşa mahallesinin lüküncü-

. görmek üzere her gün ve • ler caddesinde emvali metrukeye ait 20-22 No. lı dülc
paz.arhğa iştirak için o gÜn 1 kan kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 6 Şubat 933 
ve vaktinden evvel F mdık- tarihinden 25 Şubat 933 tarihine kadar yirmi giindür. 
lıda satmalma komisyonu- Taliplerin 2S·Şubat 933 tarihine müsadif cumartesi gü-

L.a_:_Al~m~a~n.....:i~st~a~suo~n~u~n__,i~sm~i_. _ __,......,~~ 

Askeri Tıbbiye mektebi içiı 
68X100 eb'adında 16 top 
ğıt 21-2-933 Salı günu saat 1 
da pazarlıkla satın alınacakt 
isteklilerin izahat almal< ;ç" 
her gün ve pazarlığa irit 
lerin belli vakitte komiayond 
hazır bulunmaları. 

(498) (676) 
71. 

• • • .. 
Dikim evi icin 468 kil.' 

keten ipliği 23/2/933 ~ 
şembe günü saat 1 O Ö.a pa 
zarlıkla alınacaktır. lstekl 
lerin şartname ve örneğin 
görmek için her gün komi 
yona uğramaları. (501 

(694 
106 

Hava Birlikleri ihtiyac 
için fermejüp, büyük kop 
ça, küçük kopça,kemik dü 
me, toka bir şartnamede 
makara ayrı bir şartnamt 
de selen ve tela ayrı bi 
şartnamede, muşamba, Dl 
kavva ayn bir şartnamed 
26-2-933 pazar günü s 
10, 11, 14, IS de pazar ~ 
yapdacakbr. Şartname v 
örneklerini örmek i İn he 
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; Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 
IPEKİŞ kumaflarındar 
yapılmıt g6mlekleri 

• ı 6 sene 
Eakitmeden sfyebillraiaız 

' 

· • 1PEK1Ş'la gömleklik ku
l maılan yıkandıkça gü

. . , zelleıir ve aağlamlaıır. 
i İPEKIŞ göralelderi ayni za
~ manda en makbul hediyedir. 
, Zevcinize, biraderini:ı:e veya 
• pederinize IPEKİŞ'in halis 
1 ipekten ma- ' 

1 ' ' mul ve müs
' - 1 tesna bir gü-

11.
j ı zeUikte ve 

aağlamlık 
, ta dokun 

1 
ı mUf ku

maı an'I· 
; dan yapı 

mf gom 
• ı lek hedi

ye edebi
'1 liraiaiL 
J 

Ilı , 

1 ~ f peklı g3m1ek ... , ..... , he'I' pma11 e ...... ı .. •ze amt11dedlr. 
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Edirne C. Müddei 
Umumiliğinden: 

28 

~ it 

~ r Edimede Hapiııane haline çevrilmesi Adliye V eki-
l r 1 t' l'l . ek ı l' ~ ! ce ı ~ınce t arrür eden yanık kışlanın tamirat, ta-
', : 1 dilat ve ID§aab toptan münakasaya konulmuştur. 
'1 • ,; Münakasa müddeti 8 Şubat 933 tarihinden 1 Mart 
11 tr 933 tarihine kadar yirmi gÜndür. 
il· ~i. lnşaabn ihalei kat'iyeden itibaren 25 Mayıs 933 ta
' : '~e kadar ve tamirat ve tadilatında ihalei kat'iye ta
~ ; ·: nhinden itibaren 140 gÜn zarfında tamamen ilanali 

. meşruttur. 

1 
~,ı.: Talipler: Atideki §eraiti haiz oldukları halde müna-

1 ~u kasaya i§tİrak edebilirler. 
,r A - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan olmak, hü
~i: ~et ve müessesatça tanınmış olduğunu mübeyyin ve 

d Jtı aaık ve yaphklan ~aata ait bonservis ve yaptıkları in
" ~~~atın foto~aflan~ musaddak diploma ve ruhsatiye, ik
-l' ı• tidarı fennı ve mali vesikalan. 

ı r ~· B - Ticaret odasınca müseccel bir in•aat •irketi ve 
'' t ah • . Od "' " , • 1 0 Y u~ yıne.tıcaret~ aa~~ müseccel ve bizzat mimar 

'ü ve mühendis oldugunu mubeyyin vesikalar. 
1 :s C - ! eahhütle~ini bihak1?n ifa ederek §İmdiye ka-

11 ~~ar a~gan 1.50000 Alira kıymetinde bir binayı ikınal et
"l . tiklerıne daır remu veya hususi vesikayı hamil olmak 

ı ı rı§Ml.tır • . ~. :c Münakasaya İştirak edecek talipler bu baptaki ta
~ ymirat, tadilat ve İnşaata ait münakasa §artnamesini u
. fmumi fenni şartnameyi, umumi fenni §artnamenin,bir 

ı ~na dört numaralı ıahıkalarmı, mukavele formülünü 
l ',.vaziyet plam ile münakasa planlarını ve rölövelerini 
·ı' •-ıoo lira depo mukabilinde Ankarada hapishaneler U
' ''i•mum idaresinden, lstanbulda İstanbul C. Müddeiumu-
111 ıfmiliğinde Edirneden Edime C. Müddeiumuıniliğinden 
·
1
• ~-alabileceklerdir. 1 r Kapalı zarf usulile yapılacak olan işbu münakasa 
, : 1 Mart 933 tarihine tesadüf eden Çarşamba gÜnÜ icra 
ı , kılınacağından talipler münakasaya iştirak edebilmek 

• için teklif edeceği umumi veya yüksek meblağın yüzde 

MiLLiYET CUMARTESi 18 ŞUBAT 1933 
-----~ - - --·-

Emniyet Sandığından: 

GALAT A'daMumhane 
caddesinde 18 mağaza 3-5 
Odayı havi 32 Daireli 

LOiT HA 1 nınyarım 
hissesi satılıktır. 

Bu mülk t 6 Mart 9 3 3 tari ine müıadif perfembe günü 
•aat on beıten on yediye k adar müzayede ile satılacaktır. 
lıtirak edenlerden yüzde on nisbetinde pey akçesi alınacak
tır. Fazla malumat is·(eyenlerin Sandığa müracaatları. 

Kostüm modelleri Paris'ten getir
tilmiştir. Ankara Palas'ta her 
gün görülebilir. 

Milliye Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
1 ' yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate ve üzerine 

1 1 ihale kılman talip te münakasa kanununda yazılı 1 
~ nüddet zarfında vermek şartile bedeli ihalenin yüzde 

• 
1 

\don beşi nisbetinde teminatı kat'iye olarak nakit veya 
~!Jlllkit y.erine hü~etçe . mute~er. banka kef8:1~ti ve~~ 
r!Jaymetı muharreresı üzerınden ıstikrazı dahili tahvili 1 
1veya Borsa fiatmdan yüzde on noksanile diğer milli es-

Fenni Kitapfar Fatura - El ilanları 
TABEDİLİR 

; ve tahvilat ile birlikte o gün saat on beşe kadar · 
' Edimede müddeimnumilik dairesinde müteşekkil Adli-

; tye ihale komisyonuna müracaat eylemeleri ve bu saat
' ; iten sonra müracaatta bulunacak taliplerin kabul edilmi
rryeceğİ ilan olunur. {610). 
il 53 

.n 

--------------------------------Uevlet lJemiryolları idaresi İlanları 

Yük ve yolcu vagonları yedek akaammm kapalı 
1 zarfla münakasası 3 Nisan 933 pazartesi gÜnÜ saat 15 

e Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

• 1 r 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan §artnamelerde yazılıdır. (702) 

109 

-
, 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

10 
--~-

' - Jt. ~ ~ t • ' • ' 

MİLLİYET ıtATBAASl 

Harbiye Mektebine 
Talebe Kaydı Kabul 

Talimatnamesi •. 
Madde 1 - Harbiye mektebine aşağıdaki şartlar' 

haiz Türk talebesi her sene Milli Müdafa Vekaletiiıce 
tensip olunacak ihtiyaç nisbetinde kaydi kabul olunur. 

" A " tam devreli lise veya muadili olduğu Maa• 
rif Vekletince musaddak Türk veya ecnebi mektepler 
mezunu olmak veyahut hususi mekteplerde veya şahsi 
olarak aynı derecede tahsil gördüğünü iddia edenfet 
Maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanını mu· 
vaffakiyetle verdiğine dair şehadetname ibraz etmelı 
ve Türk diline tam vakıf bulunmak. 

" B " 17 yaşını bitirmiş ve 22 ya§ma henüz girme· 
mişolmak. 

" C " Vücudunun teşekkülatı ve sıhhati orduda ve 
her iklimde faal hizmete müsait bulunmak " emir ve 
kumandaya ı;ekte verecek rekaketi lisaniyesi bulunan• 
lar alınmazlar." 

" D " Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlak ve seciye sahibi 
olmak. 

" E " Ailesi hiç bir sui hal ve fena şöhret sahibi ol· ~ 
mamak. ; 

Madde 2 - Birinci maddedeki sartları haiz olan· 
lardan İstanbul'da bulunanlar her a~ne Mart başında 
doğrudan doğruya Harbiye Mektebi kumandan!ığmıı 
ve İstanbul haricinde bulunanlar bulunduklan mahal· 
d_eki en. büyük Askeri kumandan veya askerlik şubesi 
n!asetme en geç T eınmuz nihayetinde Harbiye mekte· 
bmde bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler Ve n 
istidalarma şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. . b 

" A " Nufus tezkeresi, hüviyet cüzdanı veya rea· 
men musaddak sureti. 

" B " Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları « Aşı ye
sikaaı olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen 
aşı yaptırılır.» 

" C " Mezun bulunduklan mektebin şehadetname 
si hususi surette lise tahsilini görüp te lise ve bakalorya 
imtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair her hangi bir 
lisenin bakalorya şahadetnamesini veya bunların mu· 
saddak suretleri. 

" D " Mektebe kabul olduğu takdirde askeri kanu· 
nun nizamları ve talimatları tamamen ve aynen kabul 
ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhütlü se
nedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çır· 
pmmak hastalığmcı müptela olmadıklarına dair talip
lerin velilerinin taahhütnameleri ". Bu gibi hastalıklar
dan, biri ile, mektebe girmezden evvel, malfil olduğu 
bilahare anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve o zama
na kadar o talebe için hükiıınetçe ihtiyar olunan bütü 
masraflar velisinden tazmin ettirilir." 

' . . . . "==========!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmittir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de atılmak üzere emaneten mal gönderenler, 

hesabıımza, TORKIYE iŞ BANKASI ıubelerinden 

anna alabilirler. 

En i:ri fiyatla, en az masraf T• komisyonla emin bir ourette 

it görmek i.tiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf edreai: MISIRIŞ-lskenderiye 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

39 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vak 
tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan mali'ıl· 
lerle şehit ve yetimlerinin istihkaklarına ait bordroları 
Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubelerine 
göndrilmi§tİr. Buna göre eshabı istihkakın Askerlik 
Şubeelrine müraca~t etmeleri. 

2 - lşbu tevzıattan sonra müracaat edeceklerin 
paraları 933 tevziatında verileceğinden beyhude yere 
M.M. vekaletine müracat edilmemesi. 

3 - 933 sen~sinde vaktinde müracaat etmemi§ olan· 
lar için ayrıca bır tevzi yapılmıyacağmdan mali'ıllerle 
§ehit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarihine ka
dar §Ubelerine müracaatla kaytlarmı yapbrmalan, bu 
tarihe kadar kaytlarmı yaptırmıyanlarm müracaatla· 
rmın bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. {3022) 

{655) 
67 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Yıldız'da Polis Mektebi bakkaliye ve kahveciliJı 

mahalli bir sene müddetle icara raptedileceğinden talip
lerin yevmi ihale olan ?6 Şubat 933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14 te Beşiktaş Mal Müdürlüğünde mü
teşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. {573) 

49 
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