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Biıbç ,un enel, Küçük 
1til&f, yani ÇekoalO"rakya, Yu-
goalavya ve Romanya devlet
lerinin baric:iye nuırlan Bel
grat'ta fevlı:alide bir içtima 
aktettiler. Ve bu içtimadan 
sonra da itilifm teıki)ab nok
tumdan hayli ehemmiyetli bir 
beyanname ne9redildi. 
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Yeni Fransız kabinesi! Akdenizden l ~uhtar bı•ttı· 1 Kubilay için büyük • • • Jd Karadenize intihabı 
itimat reyi a f Mersinliler aid.kları • . e ihtifal yapıldı 

AVU1turya Macaristan lm-

~=:~~ğU::eıc1a!!'.!::~:ııt~: Eski kabineden pek farklı olm:ı 
iadesine mini obnak gayesile d .., h ld ld .., 
teşekül eden Küçük Itilafm tgJ a e a tgl 
mutat içtimalan ilkbaharda o-
luyordu. Bu defa fevkalade o- itimat reyi hayreti mucip oldu 
larak Belgrat'ta içtima edil-
mesinin birtakım aebepleri var- PARfS, 23 (Milliyet) -
dır: Yeni kıııbrne mecliste beyanna-

E vveli teaJi.hat meselesinde mesiııi okudu ve neticeo'e radi
Cenevredeki beşler konferan- kal sosyalistler tarafından hü
sı Almanyanm müsavatını ta- kUmete itimat edilmesini mü
nımıthr. Binaenaleyh bu hak- beyyin takrir 168 muhalif r~ 
tan Macaristan ve Bulgariıı- ye kaJ"1ı 379 reyle kabul edil
tan gibi diğer mağlGp devletle- di. 
rin de istifade etmeleri tabii- Mecliate mutedil dimhuri
dir. Gelecek kanunusani ayn>- yetçilerdeo M. Fabry §&yanı 
da Cenevrede toplanacak o- dikkat beyanatta bulundu. Bil
lan ıilahlan azaltma konferan· haaıa dedi ki : 
smda Küçük itilaf Devletleri - Boncouı- kabinesi 109ya
bu yeni 9erait akında ne gibi li&tlerden gördüğü yardım üze
bir hareket takip ed'ecekler· rine teşekkül edebilmittir. Fa 
dir? Küçük ltilif Devletlerini 1 kat sila.bları bırakma hwıuaun
Belgrat'ta meşgul eden batlı- da ıosyalistlerin no4ctai nazar- 1 
ca mesele bu.olmuttur. lannı benimonyecek mi ? 

Bundan sonra Lauaanne ta- Silih kuvvetlerini umumi ıu-
nrirat itilifmd- aonn Küçük rette brralana diğerlerine ni11-
ltilifm elikadar olduğu devlet- betle daha zengiın nüfusu daha 
!erin tamirat borçlan da efıem- çok ve sanayi sahasmda daha 
miyetli bir mesele halini almıt· iyi bir tarzda mücehhez olan Yeni Fransı:ı Ba•ueklll 
tır. Bu meselen;n de müzake- milletlerin tefevvuk ve hikimi• v 
re mevzuu teşkil ettiği anla- yetini temin demek olur. ti. Pau/ Boncour 
tdmaktadrr. 12 ıemeden beri Alman or- hükiimete dahil nazJTlar, 15 

Küçük İtilaf Devletleri ha- duau devamlı surette yükselip kanunuevvel taksitinin öden
riciye nazırlarının içtimaından ilerlemekte. buna mukabil Fran mesi lehinde bulumut olan a
ıonra nqredilen beyannamede sız onlusu yo1cut atağı inmek- damlardır. 
bu meselelerin tetkik edi1diği tedir. Sulh yeni temeDer üze- M. Fabry, hilktimetin mali 
ve her üç nazmn da fikirleri rinde kurulmadığı müddetçe programından da bahıederek 
arasında tam bir mutabakat ol- kuvvetlerimizi el değmemit bir askeri masraflarda tasarruf ya
duğu alelusul kaydedilmekte- halde muhafaza edelim." pılmaaını kabul edemiyeceğim 
dir. Bunclan soma da üç devle- Ben kabinemin teşek'kül tar- ıöylemit, Fransanm 1914 le 
tin hariciye n::zrrlarnıdan mü- zm" ~ .. ı.,.vr~ ..o;vnrnnı 7ir,. (DPv;ımı 6 nrr ~ahifrrfr l 
rekkep daimi bir konıey ile ı!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bir de umumt katiplik tetkila
tı yapıldığı, bu heyetin senede 
ilç defa içtima edeceği bildi
rilmekteıclir ki bunlar, ehemmi
yetli kararlardır. 

Küçük itila(, harbin ferda
sında Avusturya-Macaristana 
karşı teşkil eclilmitti. Fakat 
bu korku artık geçmittir. Avus· 
turya - Macariıtan lmpara
torlu~nun ihya11 ve Hapsburg 
hanedanmm iadesi bugün mev· 
zuubahs değildir. Binaenaleyh 
Küçük lti'lü, Avnıpaciaki umu
mi ıiyaai vaziyetin gecirdi ği 
istihaleden sonra Macaristan, 
Avuıturya Cümhuriyeti ve 
Bulgariıtarıa kartı bir kombi
nezon teklini almıt tı. Filhaki
ka bugiln Macariatanm ve Bul
gariatanrn bir takım iddialan 
Küçük ltilif için bir tehlike 
teıkil etmektedir. Ve Belgrat 
fevkalide içtimaı da bu endi
teden mülhem olan imiller al
tında içtima etm;ttir. Fakat 
Küçük lttlifı tefıdit eden daha 
büyük tehlike. bir taraftan Yu
goslavyaya kartı 1 tal ya, di
ğer taraftan da Romanyaya 
karşı Ruıya tehlikesidir. 

Beşiktaş oe Fenerbahçe oyuncuları maçtan eouel 

Dünkü maç tam ma
nasile maç oldu 

Oyunun bu şekilde olmasında 
hakemin büyük tesiri vardı 
Dün Talı:'ıim atadyomu sene• 

nin en mühim müaabakaanıa sah
ne oldu. Stad daha pek erken 
saatlerde bile büyük maçı seyret
mek için ııelenlerle dolmağa baı
Jaınııtı. B takrmlannm oynama 
aaatinde bile tribünlerde yer bul· 
mak çok mütkülleımitti. Herkea 
bin"birine oyunun naaıl olacağım 
soruyor ve bu mevzu üzerinde mü 
nakBf&lar yapıyordu. 

Bu oyun Fener ile Befilrtat ara• 
amda idi. Kıymetli oyunculanrruz 
dan Şerefin yiiluek dirayeti ve ça 

lıflDalı aayesinde yetişen ııenç Be
tiktaı takımı gündengüne terakki 
ebniı ve olgun bir hale gelmittir. 
Bu oene karıılaştığı rakiplerini 
büyük aayı farklarile mağhip et• 
me..i Befiktatlılann çok kuvvetli 
olduklarım göıtenniıtir. Binaen
aleyh futbolle yakından ali.kadar 
aporcular bu neticelere göre dün 
oynanacak maçm neticeıi Üzerin
de pek mütereddit idiler. Bazı 
kimseler F enerbahçeyİ bütün ve• 
aaitine rağmen zayıf görüyorlar 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Franaa ve Lehiıtan Rusya 
ile ayn ayn birer misak imza.
ladıktan sonra Romanya Rwı
yaya kartı yalnız kalmıt vazi
yettedir. Son zamanlarda Yu
goılavya ile İtalyamn arası a-
çılm19tır. Ve Yugoılavya bu 
ihtilafta Franaaıclan ümit etti· 
ği manevf yerdımı görmemek· 
tedir. Eıuen bir müddetten 
beri Fransa Yug'Ollavyaya ve 
Romanyaya maddi yardım11111 
keamittir. Harbi mnumidenberi 
devam eden yardnnlar yerine 
fİmÖi Fransızlar Yugoalavlara, 
devlet teşkilatlarmın nuıl ol-
ınaıı lazım geldiği hakkında!==-==-=--==-=================== 
bol bol nasihatler vermektedir- rilen kararların Küçük itilaf 
ler. Diğer taraftan Herriot devletleri araıındaki tesanü
kabineei iktidara geleli, Fran- dün muhafazası gayesini istih
sa'da ltalya ile anlatmak te- daf ettiği ımlatılıyor. Ve daimi 
ınayülleri göriilındrtedir. Her- mecliı, daimi umumi katiplik 
roit bir kaç vesile ile İtalya bu gayeye hizmet eıclebilir. Fa
hakkında cemilekar ıözler ıöy- kat görülüyor ki Küçük itilafın 
lemitti. Bunlar ltalyada mu- derdi leaanütaüzlük değilclır. 
kabelesiz kalmadı. Binaenaleyh Italya ve Rusya tehlikesine 
Fransa bir taraftan Yugoslav- kartı mukabil tedbir almak Kü· 
Ya ve Romanya hakkındaki es- çük itilafın yapacağı it d'eğil
ki teveccühlerini esirger iken, clir.Eaaseıı. Küçük itilaf muahe 
d'i.ğer taraftan Rusya ve ltaJ- deleri bu vaziyetler için imza
Yaya 1carşı dünku husumet ha· lanmamışlardır. 

reıtlere rağmen, Küçük itilaf 
haddizatmda zayıf tetekküla'ür. 
Bu devletler arasındaki tesa
nüt ve temas noıkta.aı, Fransa 
idi. Fransa maddi ve manevi 
yardnnmı esirgemeğe batla
ymca, itilaf manasını kaybet
ti. Her fey, Franaamn ta!kip e
deceği ıiyasete bağlıdır. Franr 
sa. Rusya ve ltalya ile uzlaf
ma ıiyasetİ'llde devam edecek 
mi? Yoksa eski siyasete avciet 
mi edecek? Bir çok meseleler 
gibi Küçük ltilafm mukaddera
tı da buna ba~lıdır. vaaı esmiyor. Bu da göateriylll' ki tesa· 

nüdü muhafaza için bütün gay- Ahmet ŞÜKRÜ 

selama Yenı ihtıyar heyet- J • M • d 
mukabe e ettiler le.ri senebaşında 1 ~mır ve. .anısa an bir çok 
Mersinden 19 tarihile yazılıyor: ı Vazıfeye başlıyacak heyetler ıhtıfale iştirak ettiler 

Dün saat on dördü 55 geçe Kara-
denizden selô.mlar getiren levhayi Evvelki gün aabahleyin bütün 
taşıyan ekspres geldi. Defne dallari- latanbulda ve mülhakatında bat
le bezenmiş olan Devlet demiryolla- layan muhtar İntihabatı dün ak
n forsu ııltında Kara denizden Ak fam ikmal edilmittir. Gerek evvel 
denize selam ibaresi yazılıdır. Tiren ki gün, gerek dün intihap yerlerin 
gelmeden istasyonda ha!k toplanmış de bütün vatandaşlar rey haklan 
ve tehir bandosu lokomotifin duraca- ru kullanarak mahallelerinin ye
ğı yerde mevki almış, valimiz Salim ni ihtiyar heyetlerini aeçmitlerdir. 
Bey, H. Fırkan reisi Necip Mıecit Ma•ıallelerin İntihap mazbata
kaza reisi Veyıel Beyl•rle memleke lan bir h.a~taya k~dar vili.ye~ ida-
t. · t"'ccarlan •---- t I re heyetının taavıp ve tasdıkına 
ımız u uuuaınen op anmıt ed"I k · lard arz ı ece , yenı muhtar ve aza· 

T~· · •- · k bo d 1 lar senebl\sından itib .. ren vazife-
ıren ııusıyona l'ırt'r en n o 1 · ba 1 

1 d T. d h lk I erme f ayacaklardır. mar, ça ryor u. ıren urunca a 
tarafından gönülden alkıtlandL H&-
yet merasimle levhayi indirerek d- E 
de tasınrnak suretile alayın önüne n uzun 
geçirildi. Alay hareket ederek tehrin 
cad~eleri~ dol~~tı. Nlha~et umuma Geceler 
teşhır edılmrk uzere denız kenann-
daki yerli mallar salonunun görüne-
cek bir yerine as•lmak ıuretile mera- J T • • 
sime nihayet verildi. Bu münasebet- akvimlere nazaran ee1ri a.-
le Yerli mallar sergisi dün çok kala- damlarm karakış decök1eri en 
balıktL tictdetli kıt günleri evvelki giln 

Bilmukabele Mersin belediyesi de baılamııtır. Tarihlerin inkı-
2Xl.SO ebadmda (Akdenizden Kara- , lain tileri nolcıtası diye kay-
denize selimlar) ibareli bir levha iz- dettii<leri bu noktada el 
har ederek etrafı Turunç, Mandali- gec er 
na, portakal ve dallarmdan yapılan J kısalmaya ve gündüzler uzama 
bir çelenkle süslenip bugünkü trenin 1 ya batlamaktadrr. Bu zamanda 
önüne asıldı. Levhanm t;,ırufatı par- da en uzun gece ve en kısa 
lak beyaz boya, tel kaf.,. kmruzı bo- dündüz idrak e<ı:lmekteıclir. 
ya i!e ~!anmıt oldufu cihetle ~ l Senenin en uzun günü 22 
nenın onunde yalınız hurufat goze 1 h · _ .ı ·· f _._ di 
çarpıyor. Ve çerçeveyi bir kat daha azırana tes .... u etm""'te r. 
güzellettiriyordu. Sabahleyin bu ka O gün lstanbulda gündüz 14 
tar saat yedid~ Samsuna mütevecci- saat, 57 dakika, 12 saniye. ge
ben halkın co•kun allo,lan arasmda ce de 9 saat 2 dakika 48 aani
le.·hamızı Mersinden uzaklaştırdı. ye olmaıktadır. Bıı noktadan it; 

Bu meyanda Samsun Valisi ve Be. haren d en k ün] • 
lediye reisi Beylere Akdeniz mahsu- b I kt d uca yaz g en 
lü portakallardan birer ııepet sön- af ama a ır. 
dcrilıniıti. Dünden itibaren de en uzun 

kıt gecelerini idrd< ediyoruz. 

fmdan tertip edilen büyük bir ihti
fal yapddL ihtifale iştirak için bura
dan binlerce lzrnirli tren, otomobil 
ve otobüslerle Menemene gittiler.lh 
tifele iştink ~dect:k zevatı götürmek 
üzere lzmir-Kasaba demiryollan ida 
re•İ hususi hir tren hazrrlamııh. Ma
nisa ve civar kazalardan da ihtifal 
için birçok h•yetler gelmiştir. 

Bu aradaki duetliler saat dokuzda 
Menemene hara.ket ettiler. Vali Ki
znn Pata. f ırko Vilayet idare heyeti 
reisi Hacim Muhiddin B. milli ve -
keri erkin meraıimde ha- bulun
dular. 

Kubiliym fdıit edildiği yerde me
pnnda, ismine izafe edilen mcktebia 
önünde nutuklar söylendi. Menm>ma 
hallo ihtifale candan iıtiru ettiler. 

ihtifal nasıl oldu? 
IZMlR, 23. A. A. - Men-ele 

,.apılacak Kubilay ihtifali için ba -
lıah saat 9 da 500 dnetliyi hi.miJ 
tren Basmahaneden Menemene hare 
ı.et etmittir. 

Kubl/llg 1 MENEMEN, 23 (A.A.) - Ma 
IZMIR, 23. (Milliyet)- Baırin allinı ...., zabit vekili Kubiliym ~ 

Menemende Kubiliy için Fırka tara- (Devamı 6 nrı sahifede) 

Tahsisat kalmayınca 
kediler dağıldılar 

Dahilı•ye Vekıelı• Bu uzun geceler üç gün devam (.lyeYID metriik bir nziyette du- birçok lı:ıymetli balılar vardır. Bu ha 
1 ettikten sonra yavaş yavaş ran mülga duyunu mnumiye binau- War odalarda serili dul'Dlftkta, oda-

Eski düyunu umumiye binasın. 
da yine fareler cirit oynuyor 

D •• •ttİ kısalmağa ba~layacaktır. Evvel nm ve bu bina dahilind<lri qyanm lar da ayn ayn kapalı bulunmakta-
Un gı ki gece senenin en uzun geceai muhafaza11 lstanbul Defterdarlığın- dır. 

idi, o gece tam 14 saat, 33 da- ca mevdudur. Fakat delterdar:ık :.i- Geçen sene bir gün qyanın ha-
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. kik · haf • valandınlması İ•;n bu odalar açılın-• o gu00 nun°0 gu""nd""z"" de 9 na dahilindeki etyanın mu uası r dün aktamki trenle Ankaraya ha- · .., u u ca balılarcian bir kısnunın fa1'<ler ta-

v kil t 27 d 1-''- •• il ·· B husuıunda büyük müşkülatla J.arıı-reket etmiılerdir. e Bey dün saa • a1<11<a ıurm stur. u rafından didiklendiği görülmüıtür. 
öğleye kadar Tokatliyan otelinde uzun geceler bu ak•a~a kadar laşmaktadır. 

b 
Y Duyunu umumiye binası dahilinde (Devamı 6 ncı sahifede) 

İstirahat ettikten so?ra azı ziya- devam eıdecek ve artık gündüz l==============-~-====="=========~==-
retleri kabul etmiştır. Bu meyan- J 1 k J 
d B.. ··k M"ll t M ı· · R .. K. I er uzamaya, gece er ısa maya a uyu ı e ec ııı eıaı a b ) 
znn Paşa ile Cümhuriyet Halk fır at ayae&kt~.·-----
kası idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim, Polis müdürü Fehmi Beyler 
Vekil Beyi ziyaret etmişlerdir. 
Şükrü Kaya Bey saat betten son• 
ra Haydarpa,aya geçmişler. istas
yonda vali muavini Ali Rıza, polis 
müdürü Fehmi. Cevdet Kerim B. 
ler tarafından teşyi edilmiılerdir. -
Yeni esnaf 
Bürosu 

Cemiyetlerin eıyası 
bugün taşın•yor 

Esnaf cemiyetlsiııe, esnaf mllJ'a-. 
klnlör.; tarafındftn yeni bir emir ve

Eınaf mürakaba 
heyeti reiai 

Kadri B. 

rilmiıtir. Bu emir 
le, lıürolan tn
ut edilen 15 -
niyetin bugün-

- itibaren de
~ qyadef
!erlerile beraber 
·tyalanru dördün 
:il vakıf handa
ki yeni merkez
. erine getirme!• 
.; bildirilmittir. 
Buııünden itiba-

ren büro tetkili.
b t.,...hit edilen 
on bet cemİy• 
tin ellerinde mev 
cut qyalannı dör 

düncü vakıf bana tatıyacaldardır. Bu 
eıyalar içinde iıe yanyaıılar alıko
nulacıok, İte yaranuyanlar aatılacak 
ve qya hangi cemiyetin ise o cemi
yet hesabına parası kaydoluncaktır. 

Fikret 
ihtifali 

Bugün Galatasaray
da merasim var 
Bugün Fikretin doğdufu gü

nün yıldönümüdür. Büyük tair İ· 
çin bugün saat 16 da Galataaaray 
liseainde talebe akademiıi tarafın 
dan bir ihtifal yapılacaktır. Tabai 
tini Galatasararda yapan n bir 
müddet ayni müeueoenin müdür· 
lüğünde bulunan Fikret için, ba 
irfan yurdumuzun yapacafı ihti· 
falde, yalnıa o metkep defi!, ede
biyatımızı ııarba ~;..... büyük 
tairİD talulirki.rlan da aJikadar
dırlar. 
BuııünkG İçtinıaa fikir ve san'at l

lenne mensup birçok ldmaeler ça
fmhrutlardır. 
Calataunıy li-.1 müdürü Fethi 

Bey, Tevfik Fikretin mektebe olan 
hizmetlerinden behıeclecek, Tevfik 
Fikretin san'at arkadatı Halit Ziya 
Bey Fikrete ait hatıralanru anlata
caktır. Bundan sonra Refik Ahmet 
Bey tarafından Tevfik Fikre tin ed• 

Yeni teşkilatla otuzdan fazla me
mur açıkta kalmaktadır. Açıkta ka
lanların bir k11mırun hariçte iti var
dır hariçte biç iti olmıyanlar esnaf 
miırakipliğine müracaat ederek ken
dilerinin tamamen ve birdenbire açık 
ta brrakılmamalan için teıebbüıte 
bulunmuılarclır. 

Bugünden itibaren bürolan tevhit 
edilen cemiyetlerin hesaplannı yeni 
heyetler devralacak ve bir Kanunu
aaniden itibaren yeni bürolar dördün • 
CÜ vakıf hanında tevhit edilen esnaf 
teıekküllerinin itine bakacaktrr. Tevfik Fikret Henüz bürolan tevhit edilmemit 
ve teşekkülleri kuvvetli olrnıyan yir
mi kadar cemiyet daha vardır ki, 
bunların büro işlerinin tevhidi ele bir 
kac; aya kadar yapılacalıtrr. 

bi bayatı hakkında bir konferanı ve 
rilecektir. Bunlardan sonra Şüküfe 
Nihal H., Tevfik Fikret için yazdığı 
bir şiirini okuyacaktır. 

Seyahat notları 

CADDELER 
Sabah lıahııaltı.sından aonra o

telimden çıktım. Bana bir Slenlı• 
ııibi ıımdililı her ıeyi muamma o
lan Franlılurt caddelerinde 6e!İfi 
6ıiul dolQfıyorum. 

Yabancı lıaldırım üz.erinde 
HYJ!Ghır> ııö:u çarpan bir acayip 
hô.li ııor: ııö~er etraltalıi Qcıhat· 
•ı.& 91yaJ11 lıaııramalı için yerlerin• 
dan lül5Umundan l<Ula lırlamıfl 
lıulalllar iM ifittilılarinin mô.nan• 
Dl •eçcbilmelı masbulıane ııayratİ• 
le, uraemleımİf batın ilıi yanında 
ıuabi ,,apralılar 6'bi dilıilmifler
dir. Vilıtor Hüııo'nun latanbul'u 
•örot m91hur patlaTt 6Ö~Ü adamı 
bir ltarilıatür delil, •naJıın dai
ma ılofra ltalacalı olan 6oir por
trulıdir. Franlılart eoıldelerinıl• 
lıabanlı dilıkatlerimle kendimi bu 
lısırilıatüredönmüıdu;yvyorclam.. 

Etralıma balıınıyonun: 
Ha)'QlimUule bile •Öl'nMdifİ

mU. lıadar ıı•nİf, hendui, mamur, 
ternU., per6el cıe :u11lıin müfterelı 
eseri nihayct.U. caddeler her İati• 
lıamete doirv ullGftıJIOr. Bu cad· 
deler olıadar mükemmel ıeyler lıi 
bunlan 6Ördüm diye ayrıca not 
etmeyi lıandimce liaunıawı bir lf 
addetmedim. 

Bü;yülı ııe sengin eamek8nlan, 
hcnüa eli/ini 6oilmedifimİJı bir •Ö:ı< 
aıılama sem' atinin ""1im incelikle· 
rile düaeltilmİf maiaaGlar ..• Saba
hın pembe ayclınlıjında parJpcrnl 
)'Onan lıocaman billür eamlann 
arlıa.smda &il bir me,..,.., çiy bir 
biftelı, bir cep defteri, bir halı, bir 
stilo firuzeden bir biluilı Cl8)ICI 

pırlanta bir gerılanlı#ın fGfGa ııc 
cazibesine lıolayca ;yülıHlebilmif
tir. Caddelerin •alında ııe .olan
da hpln llıinci Predcrilin meıhar 
pivaJeleri gibi •ert bir hiJ1Gda di
:ı<ile:n ııe malrrır cepheleri bcıftan 
bafQ alhn ticari J1G:1<1larla kaplı 
~it renırinJe ha)'Qt lıaynaiı o
lan lıoca binalann bana ııerdiii 
röz :uıılıinden ele burada ayrıca 
bahsetmiyecelim. Yalnıa ( pent:e• 
reler) ü:urinJe duracağım: Pen
cereler, pencereler .••• arkalarında 
lnı fidanlarının lıırm121 çiçekleri 
ııe iri Jlflfİ.I J!Gpralılarının tembel 
tembel dinlendiği, •ilinmif bü;yük 
camlı, bembeya.a tül perdeli mea'· 
ut Franklurt petlf!ereleri/ Ha#:a.
ne, lııfla, lıöılı, maiaJIO ııe mek· 

tep pencereleri, burada Alman 
kadının eliyle, ruhu ayni mahrem 
hülyalarla deli edecelı lli;ı;li bir 
.aadet mariletİle süslendirilmİftİr. 
Yalnız Alman pencerelerinin .srm 
nı lıaıırayıp 6etİrecek olan bir lıim 
se, lıendini memlelıetine güul bir 
hizmet JIGPmlf addedebilir. 

Falıat bıt muhteıem delıor için• 
de ne garip İfler gören adamlar 
6ÖU çarpıyor: iyi gİJIİnmİf, iyi ta• 
ronmtf, ;yü.zü rahat birtalnm elen· 
diler, caddelerin muhtelif nolıto
lannda lıüme lıüme durarak ıarlıı 
.öyleyip mt21ka çalıyorlar. Ne 
oar1 bir umami neıe mi, bir bay
ram mı oar? haycr, ne n•fe ne 
bayram/ Banlar Almanyanm, o
Jedi 6iinden ırüne artan Hlalet 
habercileri, ipi;ı;leri, dilencilerf. 
dir. 

Gelip 6eçcnl...U. yolunu terbi
yeli bir tebeaümle lıc..n ııe tene
lıe lrutalar ıı.aatıp ..,n, pembe, be
)'G.21 çiçelıler daiıtan fU adamlar 
ne İati)'Gr 1 Banlar da artık Alman 
JICIJll ağauta kadar dolduran ..,;yı • 
AS ..,ı.at, yetim, lalıir, hcuta ce
miyetlerinin aadalıa topla;yıcıları• 
der. 

San k2clen uydurma bir aııcı 
linilormcuı üzerinde, uydurma bir 
lıa)llf, uydurma bir matra ııe bir 
mulıaJl)'Cl müatalıbel seferin uy
durma teçhU<ıtile erlıen aüılen· 
mİf fU yıllfllı g~ler ne? Banlar 
h<uta Alman bünye.inde biten 
(Hitler) mantarlandır.Etrala .)IGlt 

bakaralı, se..U. ııe lıaranlık dola
f<ın gene tahal kı)'Qfetli fU lıırmı· 
.111 lcraııatlı komüniatler de Alman 
toprağı üurinde HitlercilerJen 
daha hayırlı bir nebat değil 

AlıfQm olu,,arı lô.ciııert 6tte, 
bin bir lfllı beneğile caddeleri dol• 
Jarayor; karanlılı lıö,elerde ai,,ah 
mantolanna aanlmlf birtalıım 
korlıaJı, 6aıt; kadın çehreleri be
lirdi. 

Bunlar bir değil, iki değil, bel· 
lıi binlerden l<Ula 1 Bunlar da OÇ• 
lığın günden güne artırd<Cı lııt 
miifterili Alman 6ece fahİfelcrİ· 
dir. 

Almanya pembe ııe bli;yülı bir 
ebnadır. Falıat ne )'Gsılı lıi bu el
manın içini timdi miithİf bir kmi 
lremirİJl()r 1 

Ahmet HAŞIM 



Tarihi tefrika: S3 

93 felaketleri 
ve Ignatief 

Mitat Paşa isterse halkı ayak.. 

M. Hoover ne isterse 
onu yapsın! 

landırabilirdi, fakat.-
Serasker, vükeli arasında, 

en çok Milat Pqaya güveni· 
yordu. Mitat Pqa da padiphm 
birçok aillelerini yemifti. El
bette o da Abdülhize dit bile
m<k gerekti. Y ahuz bir kuıuru 
vaı-dı bu Mitat Paşanın: kafa. 
sına bir "Kanunu Esasi", "met 
rutiyet" sözü kakılmııtı. ille 
onu yapmak istiyordu. 

ıızerine Reci.il Papyaı 
- ö1leyese .bi.r pı:e ıen Sil 

Jeyman P..-yı al, biziın ya.bya 
ııelin de töyle bir riirüfeıliın. 

Roosvelt sadece yapılan işler_ 
den malumat almak istiyor 

Dedi. .. . • 
Süle,mao Pqanm Alıdül&

ı:izi tahttan lndirmf.k, herkesçe 
münevver ve metnıtiyet taraf
tan bilinen betinci Muradı tah
ta çıkarmak, böylelikle memle
kete meırutiyet usulünii yel'let 
lirmek yolundaki hazırlrldanm 
Redif Pata da lam bilmiyıın-du. 

VAŞiNGTON 23 (A.A.) -M. eevk ve ikna içi.o M. Rooaevelt nez 
dinde son dakikada yeni bir teşeb 
büs ve gayrette daha bulunulmuş 
tur. Bir gazetenin muhabiri M. 
Roosevelt'i.n yakın dostlarmm, M. 
Roo ... velt, M. Hoover'e son telırra 
fını gönderdikten biraz 10Dra M. 
Stimson'un mntavuaıt &ıfatile ha
rekete ııeçtiğini söylediklerini te· 
yit etmektedir. Herald Tribune ga 
zete&i, bu hadiıeyi M. Hooverle 
Roo..,velt araoında ciddi bir inkı
ta olarak tavaif ebnekte, §İmdiki 
reiaicümhurla müatakbel reiaicüm 
bur araıındaki mükalemeterin acı 
bir tarzda ve tekilde nihayet bul
duğunu ilave eylemektedir. 

Hüseyin Avni Paşanm böyle 
bir şeye lüzum gördüğü yoktu. 
AFkerce iclareye abtmııtı. Çok 
mağrurdu. Kendi dec1iğini kim
tienin geri çevirmesine razı ol· 
mazdı. Devlet itine ıunun, bu
nun karışmasına aklı erimiyor
t1u. 

Herkesin ağzında dolaşan bu 
meş.rutiyet neydi sanki? Vila
yetlerden birta'kım adamlar ge
lecek, bir meclis kurulacak 
n • ar bu meclise rey soracak 

Süleymanm Pqanm yüreği
nin içintle bu dilek, çoktanberi 
vardı. Jön - Türklerin ilk teşek 
külünde 35 inci yedinin başı ol
mptlu. Hde - zamanlaNla it 
]erin gidişi bu mPrt ve bilgili aa 

R-velt birinci kii.nıınun 21 inde 
M. Hoover'e cevap olarak gönder 
eliği telıırafta demittir ki ı "Ecne
bi memleketlerde çıkan ga:ı:eteler
de okunan telgraflar bana teklif 
ettiğiniz mİifleı'ek hareketin bu 
memleketlerde ıizi ve beni kabul 
edebileceğİıniz hadden fazla taah
hüt ııltın.. oobcak bir hareket 
tarz. yolunda tefsir edilmesi mu
hik olduiunn daha timdiden göa
etrmektedir. M. Rooaevelt gene bu 
telgrafında bngünkü meııeleler 
hakkında ihzari tetkik ..eya mü
zakereleri idare ebnek üzere ta· 
yin edeceği kendi müme11illerini 
intihap ebnesini M. Hoover'den 
talep elmİ§. bu müzakerelerde Yeni Zelandanın İngllle-
marta kadar huau.le gelecek te- b l 
rakkilerden kendisine malümat .. e reye orç arı 

keri çok üzüyordu. rilmesini tabiatile arzu ettiğini ;. WALLINGTON 23 (A.A.) -

lar •. böyle şey mi olurdu? Ta 
taşranın bir köşesinden gelmit 
bir adam, ordunun ihtiyacım 
nereden bilip kendisi gibi bir 
Müşüre akıl öğretebilirdi? 

Süleyman Paşa, .saraya en 
yakın olan T a§ikrtladaki tabur· 
!arla harbiye talebesine güveni 
yordu. Kendisi harbiyede ya 
tardı. T alelıe nazrrlanna C8lll 

vermeğe lıazmlılar. Ha.biye 
Müdürü Ahmet Bey, talelıe ara 
ımda işlerin fenalığı üzerine 
tözler olduğunu. bazı genç ve 
ateşli talebenin bu uğurda feda 
iliğe hazır oldUldanm Süley
man Pataya haber vermişti. 
T aıkışlada üç tabur asker var
dı. Bunlar da ba11Sa brl'İnci ala
ym i:kiooi taburu ile husa dör
düncli ve beşinci ta'lia taburla
" idi. ~mci Talia taburu ku-
mandanı binbaşı izzet Bey, Sü· 
leyman Patanın güvendiği 
mert, hamiyetli bir adamdı. Pa 
ıa, bir aralık izzet Beyle görüt 
müş, sözleşmiş, hem onun, bem 
de öteki tahırrlannı millet uğu
.nıiıda İte giri,eceğine sözalmıt 

lave eylemi' ve telgrafma fU su- Yeni Zelandanm lngiltereye olan 
retle nihayet vermi§tir: "Bu dev- borçlannm tekrar tediyesine bat
re esnasında sizi.ole genit mikyas- lanmaaına dair yeni Zelanda hü· 
ta mütaverede bulunacağım." kfuneti tarafından La1UADDe U)'Uf 

Ama, r.e yapıruı.lı? Herkesin 
ağzmr!a dola~an. Abdülazizi is
teıniyenlerin hemen hepsinm 
İstediği t:.u konatitüsyona hiç 
değilse şimdilik tarafta.. gibi 
gfuünmek lazımdı. 

NEVYORK, 23 A.A. - Alba- malarının müzakereai ..., ..... mda 
ny' deki gazete muhabirlerinin ver yeni Zelanda dahil olmak Üzere 
dikleri haberlere göre, harp borç- bütün domi.nyonlara yaphğr mu
ları hakkındaki muvakkat komiıı- vakkat tatili tediye teklifini geri 
yonun, Niaicümburluk vazif.,.ini almak veya her ne auretle olursa 
derulıde ettikten soma da baki olaun deği§tirmek niyetinde olma• 
kalmasına razı olmağa kendiıini · dığı cevabmı vennİ§tİr. 

Hüseyin Avni Pş. kendini bir 
kere sadarete kadar yükselten 
yalana artık kanıksamış gi>i 
id!. D~ha Sirvani zade sadare· 
tinde Mitat Paşa ;le Abdülazizi 
tahttan inclirmek üzerine k011Uş 
muşlardı. Bu sefer de ilk fn-sat
ta ilı:i .. -e-zir, bunun üzerine söz 
etnıeğe başladılar. 

Milat Paşanın halk arasmda 
büyük bir şöhreti vardı: Bütün 
eski, yeni Jön · Türkler, bütün 
Avrupa görmüş, okumuş adam• 
lar, Fatih clersiamları, medre 
ae talebesi, hatta valiliğinde bu 
lunduğu yerler halkı, onu sever 
lerdi. Ziya Paşa, Köse Raif 
Paşa, Sirvani Zade Ahmet Hu
lusi Efencli, herzaman dairesi
ne devam ederlerdi. Ziya Paşa 
doktor Kopoliyon vasıtasile 
veliaht Murat Efendi ile de ha
berleşmekte idi. 

Bunun için Mitat Paşa is
terse halkı ayaklandıraıbilirdi. 
lstanbul gibi o zaman tetik ya
şadığı hir şehirde birkaç yüz ki 
ıimn toplanması, herkesi hare
kete ge6rirdi. 

Y a!nız iki düşünce, Milat 
Paşayı ılurd·.ıruycnlu: biı-i as
kerden eli olmaması. Biı'lı:aç 
yüz, hatta birkaç bin sivilin top 
lımıtrsı bir tabur silP.hlı askerin 
önünde hic bir şey demek eleği! 
idi. A:· kerin iştiraki, yahut lıiç 
olmazca bitaraflığı elde ediJ. 
meclen ayaklanmak, halkı, mak 
sadı tehlikeye wkmak demek-
ti. 

idi. 
İstanbul Merkez Kuman••\. 

m Mirliva Mustafa Seyfi Pı: , 
Süleyman Paşanın do$tlıum
dandı. s:r gece Süleyman Pa
ıanm evinde iken ahvalden söz 
açılmış, laf lafı açara"k İf, ica

Belçika kabinesi tam 
salahiyet istiyor 

BROKSEL, 23. A. A. - ıMeb'u
aan meclisinde hükum<ıt beyaııname
ıi hakkında ıniimkere yapddığı sı
rada M. V andenrold de IÖz alarak 
bazı hadler dahilinde kencliıine tam 
salahiyet. verilmesi hakkında hükıi
mel tarafından ileri sürülen talebi 
reisi bulunduğu fırlranrn kabul etme 
eliğini, çünkü vaziyetin böyle bir 
tedbire lüzum ve ihtiyaç hiuettinne 
eliğini beyan eylemiş, bununla bera
ber sosyalistlerin hiçbir obatrüksyon 
yaplDl)'acağınr sözlerine Uave etmiı
tir. 

Meclis yeni hükıimetln beyanname 
ıi halrkmdaki fikir ve reyini buırün 
izhar edecektir. 

Cenubi Afrikada 
milli bir hükumet 

bında asker kuvvetile saltanab CAP, 23. A. A _ Pek yalanda 
tebdile kadar davanmıştı. Yal- milli bir hükilmetin iktidara~ 
nı:ı:dılar. Mustafa Seyfi Pa~a öy ıi muhtemel sayılmaktadır. Cenubi 
le bir tefebbüs oluna elinrleki Afrika fn-ka11 lideri cenerııl Smuta 

k 1 drm "d _. bu kabineye dahil olacaktır. 
as er e var a gı ecegıne söz Ağlebi ihtimal yeni kabinenin ba-
verdi. Süleyman Paşa, Jön - §ına geçecek olan M. Fielmanroos 
Türklerden alıştığı usule uya- cenubi Afrikaya yeni sermayeler 
rak, Seyfi Paşanın elini tuttu. celbetmek için bu dominyon para• 
Yemin ettirdi. smı biraz kıymetten dütürmek IA

Süleyman Pll§a, pratik bir zıın olduğu kanaatinde bulunmakta
a:dıundı. Sözü ayağa dü~ürme - dır. 

Memlekette ihracat tacirlerine yar 
den, ortalığa velvele verme- drm edecek kadar para me'l'cut de-
den i, ~örmenin yOlunu bili,.di. iildir. 
Askerdi. Sözüne güven~ a· Bu ticari sıkıntıda bir de cenubi 
damları seçmesini ı\ .. bilirdi. Afrikanın lngiltereye imtisalen altın. 
Bunwı içinı kuvvetin a~ıl dayan mikyaaını hbul etmesinden dolayi 
dıg~ı noktaları t-:ıtmakla kalmıs, mühim zararlara uğramıt olan çiftçi 

lerin müzayakuı intizam eylemekte 
çok adama açrlmamıflı. Redif dir. 

P~şaya ~çılm~~~ da artık ~azır- CAP, 23. A. A. _ Pazarteti gii
lıgına ~uvendıgınden yüksek 1 nü ıon derecede ehemmiyetli bir 
makamlardan ,.f tutmak içindi. , kabine içtimai vuku bulacaktır. 

Redif Pa~amm kendiaini j Yüksek ıiyasi ır.ahfellerin zaıuun 
ikincisi de, f stanbul içinde ıeraııkerin yalısına gii<türmesi ca parlamentonun hemen dağıtılma-

on bmJ~rc<> iıısailln ayaklanma· s··ı p • • rt k dil ' Si ağlehi ihtimaldendir. • - · u eyman asa ıçın a ı e- f 
sı. hep tel~~ v_e lf'red<lüt içi.mi~ 1 ğinin olu,una. doğru yüriimeğe taly ada nafıa 
yaşıyan mu•lumanlarla hınsti· baş-lamaık demekti • 
yanlar arasınc;J.a bi~ çarpıtma.ya Yemelkler yencf~ kahve· ışleri 
me~df~~ açkmabıl~esı, b~nu.".' lg- ler içildiıkten sonra üç seras- ROMA, 23 (AA.) - M. Mus 
Datie ın e egıne yag surme- 'ker bir odatla buluştular. Ser- solini tarafından kabul edilen Ro 
ıi lko~kusu idi. asker P~, şuradan buradan ma valisi, Roma ~brinin tarzı ida 

Mıta~ ~aşa. bu~lara yer kal söz dolastrrıyor, mirliva rütbe- reoile bu şehirde yapılmakta olan 
mam. ak ıçm.a.ske.r.• elde ecı .. erek. ıinde bulunan Süleyman p,....,_ naf"ıa itleri hakkında izahat ver-

b b k ed --,- mi1tir. lmpero caddesinde San Luc 
•·essızce .. uı~ı ıtı~e ıst 1• ya birdenbire açılamıyo!'du. kiliaeııinde hititik takızafer, bu 
Bu da ~luseyrn_ A":n'. Paşanm B'! &Nı!wk ağalar koşuştular. kilisenin istimlakinden sonra etTB.· 
ort.aıklıgma baglı idi. Mltat Paşa Hazre>t>leıi!e Ba·h- fı açılmış olacaktır. 

İşte böylece asıl emelleri bi- riye Nazın Kayserili Ahmet f d k 
ribirine uymryan iki devlet acla Paşa Huretleri geliyorlardı. spanya a ur'a 
mı Abdülazizi tahttan indir- Hüseyin Avni Pata. belli efradı 
mek için uzlaşmışlardı. bir üzüntü ile, 

Hüseiyn Avni Paşa, saraya - Buyursunlar! 
duynrmaclan bu işi başa çıkar· Dedi. Sooıra Redif Paşaya 
mak için çok ihtiyatlı davranr- yava§ça bir ,eyler söyledi. 

MADRIT, 23. A. A. - Mebuoan 
meclisi, hpanyanın her ıene silih 
altına alacağı kur'a efradının mikta
nnı 150.000 kiti olarak tP.ıbit "tm.İS 
tir. 

mıya mecburdu. Sırdatı olan Redif Pat•, Süleyman Pa· 
Din Şôrayı Askeri Reisi Redif faYI alaraık t>qlca bir odaya geç ... •••••••••····-········--······-··--
Paşaya düşüncesini aı;tı. Redif ti. ne2ldinde nüfuzu çoktur. Fa
Paşa da bu iş için Mekatibi as- _ Seruker Pata Hazretle- kat aadırazamla §eyhialamrn d'a 
keriye Nazırı Süleyman Paşayı ri lizinle koDUf8ClWktı. Fakat ittifaka girmesi 18zımdır. 
elde etmek iyi olacağını, Süley Mitat Paıa i·le Ahmet Patanın - Oman ıerUker Paşa Yo
man Paşanın bütün harbiye ta- geliti söze yer brraıkmadı.Onlar luna koyar. Şimdi kendilerini 
!ebesinin, harbiyeden çıkmıt za la da ayrıca bu iş üzerinde sli2 bırakalım. Yamı cumadır. Ô· 
bitlerin sevgilMıi olduğu gibi, edilmesi ihtimali vardır. Na.ati? bür gün Pata Hazretleri mek-
hocalar takımı tarafından da Kendinize güvenebtliyor mu- tehe gelip talebeyi tefti§ ede-
sev!ldiğini söylemişti. Süley- ıunuz? cekıler. O zaman konutursumız. 
man Pata daha önce Redif Pa- - Paşam. korkmaymız. Ben - Pek güzeli 
§aya bazı düşüncelerini açmııf- kenclime güvıenirim. Yalnız iş Paşalar toplanmışlardı. Re-
h. Bunun için serasker korkma Mitat Pııta. Ahmet Paşa ile dif Pqa ile Süleyman Paşa. 
dan Süleyf!Jan Paşaya açıl$i • bitmez. Onlar li.~.mdır. Ahmet serasker Paşa.dan izin alarak 
lirdi. Pata donanmanın ıbaşkuman- 1 döndüler .•• 

Hiiıeyin Avni Paıa, bunun ılamdır. Mitat Patanın hatlr (Devamı var) 

ltalya Veliahti 
manevralarda 

ROMA, 23. A. A. - İtalya veli
ahtı, Nisida tayyare limanında baZ1 
tayyarelerin meaevralannr temqa 
ettikten sonra asbri bir deniz tay
yareııile Romaya hareket etmit ve 
buraya öileden sonra vaıd olmııt
tur. 

Yukarı Silezya 
demiryolu 

BERLlN, 23. AA. - Volff A
jansından: Şarki yukan Silezya · 
Gdengen demiryolunun İnşasına ve 
işletilmesine memur olan Fransız
Leh demiryolu kumpanyasının idare 
mecliıi bu hat üzerinde 1933 ikinci 
kanununun birinden itibaren ıefer 
yapmağa başlarunasına luuıu- vermlı 
tir. 

Bu demiryolunun evvelce tasavvur 
edildiği veçhile çift hat olarak inıa
•ı mümkün olamamıtbr. Çünkü 
Fransa bu İnJ88t için lazım gelen ô 
dünç parayi vermem ittir. 

Alman tayyareciliği 
BERLlN, 23 (A.A.) - 30 se

neden beri mevcut olan Alma.ıı 
tayyarecileı-i federasyonu 25 aeno 
lik Ômrü olan Alman tayyare ku
liibile hirleımek tasavvurunda bu 
lunmaktadır. Bu maksatla bazı 
müzaket"eler cereyan ebnektedir. 
iki te§ekkiil ittibadından maksat 
Alman hava 11ıponınun menafiini 
l arice karşı temsil eden unıurln
rın birleştirilmesidir. iki teşekkü
lün tevhidi hakkmdaki karar ga
liba gelecek Şubatın birinde Bet"
liode toplanacak olan umumi bir 
İçtimada kararla§tmlacaktn-. 

İngiliz - Sovyet 
ticareti 

BERLIN, 23. A. A. - lngiltere i
le Ruıya arasındaki iktisadi ınilza
kereler mualli\lr. bir halde bulunmak
tadır. Çünkü Rusyanın lngiltereye 
varacağı ithatat meseleoi hakkında 
J ngiliz nazırlar mecli•i.nde vazih bir 
fikiı· henüz belirmemiştir. 

Müzakereye memur Rus ve ln
giliz murahhasları ikinci Kanunun 
ilk günlerinde tekrar temas haline 
geleceklerdir. 

Avusturya-Alman-
ya müzakereleri 

BERLIN, 23. A. A. -Volff ajan 
smı:lan: Avıuturya lehine olarak 
rüçhanlı gümrük tarifesi tatbiki hak
kında Alman ve Avusturya hükil.
meUeri mümeaıilleri arıımıda Mii
nihde müzakereye ha§lanmıttır. 

Bu müzakerelere yıl ba,ından son 
ra tekrar batlanacaktır. 

ispanyada grevler 
SEViLLE, 23 (A.A.) - Ame

le sendikası, grev yaprlmumr em
t"ettiğinden mürettiplerle litograf
lar gece vakti işlerini terketmif
lerdir. Bunun neticesi olarak sa
bah gazeteleri çıkmamışhr. 

Noel için mütareke 
VATICAN, 23. A. A. - Papanm 

müdahale ve tavassutu üzerine Boli
vya ve Parage hükilmetleri aralann 
daki muhasematı Noel yortusunda 
24 snat mü<fdetle kesnıeğe muvafa
kat etmişlerdir. -----Eskimiş paralar 

A.NKARA, 22 - Eskimi§ ve yır 
tık paralann mübadelesi CGmhu
buriyet Merkeı: Bankaoı tarafm
dan yaprlacakhr 

Tokyoda 
Bir yangın 

4 kip öldü, 3 2 kişi 
ortada yok 

TOKIO 23 (A.A.) -Tokionun 
bU1k mahalleri.nden Fukagawa 
da çıkan bir ya.ne-ın neticesinde 
14 kiti ölmüt , 4 kiti ağır surette 
yaralanmıı, 32 kiti de ortadan 
kııybolmuıtur. Birçok er yanap ha
rap olmuıtut". 

Bir otomobil kazası 
VERSAY, 23 (A.A.) - Bir o. 

tomobil dört kiıiden mürekkep 
bir aileye çarpmı§, bu aile efradın 
dan iki çocuğun ölümüne, üçüncii 
bir çocuğun hafif surette, ve ço
cuklannrn annelerinin de ağır •U• 
ı·ette yarabn:nasına sebep olmut
tut". 

Terkos ay başında 
belediyenindir 

Şirketin buradaki mümessiline 
imza · için Paristen 

salahiyet verilmesi bekleniyor 
ANKARA, 23 (A.A.) -- letanbul T erkoı işi hakkında ba

zı gazetelerde çıkaın haberler üzerine, şehrinıizde bulunan ls
taııbul Belediye Reisi ve V ati Muhidd"m Be}"e müracaat ettik. 
Muıhid'dm Bey Ajansımızın bir muhabirine fU bey-tta bu
lundular: 

"Hükılmetle Su Şirketi ara11D!da bütün eııae tam mutaba
kat biisıl olmuştur. ltili.fnamenin imzası için şirlketin Pariıı
teki meclisi idaresi tarafından burad11.ki mümet.silioe -salahiyet 

Faşist reı"imi veııınesi beldenımektedir. 
imza işi geçikse bile basd olan itilafa göre. İstanbul beledi-

MADRlT, 23. A. A. - Stefanl a- yesi ikinci lııi.nunun birinden itibaren Terkoa iderisi:ni eline ala-
jansmdan: El Dehate gazetesinin - - -•~ B uh ı·f 1 k • d k h '- - 1 Paria muhabiri fi;yle yazıyO<": Fll§İıt Cllll<IUr. una m a ı o ara gazeteıer e çı an aoer er tama.. 
rejimi az bir zaman içinde ortadan men as.dsızd!r." 
kalkmağa mahkilm olduğu Fran...da 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'" 
zannediliyordu. Halbuki şimdi bu re 1 
jimin tarihi bir ehemmiyeti haiz bir 
takım eoerleri vücuda getirdiği tes
lim edilmektedir. 

Faşizmin en imansız düşmanlan 
la~izme kartı mesleklerini deği,tir
ıı:ıiıleı-dir. 

Bahusua ıundan d.layıdır ki Fran 
oanm harici uya.setini herhangi bir 
muayyen bükümet tekllrıe bağlı tut
mak mümkiin olmadığı kanaatine gel 
miytir 

Memlelıette 

Kaçakçılarla 
Müsademe 
iki kişi meyyiten 

istisal edildi 
Elazizden bildiriliyor: Palo kay

makamlığına yapılan ihbar üzerine 
bir kaç gün evvel, cenuptan gelmek
le olan bir kaçakçı şebekesine puıu 
kurulmuştur. Müsedeme neticeslrıde 
on beş kişôden mürekkep olan kaçak
çdardan Ahmet oğlu Ali ve Halil 
ölü olarak, Resul Ağa oğlu Eşref 
yanili olarak yakalanmıştır. 

Kaçak mallar tamamile müsadere 
edilmiştir. 

Bir maden damarı 
ALAIYE, 22 - Kazamıza mer 

but "Gazipa~" nahiyesinin Endi
te" kl>yünden Mehmet Efendi ia
minde birisi deniz sahiline yakın 
olan tarlasında kuyu kazarken 
parlak bir maden damarrnın ilk 
izlerine tesadüf ebniştir. Bunun Ü 
zerine kuyuyu kazan işçiler daha 
derinliğe İmnİ§ler damann çok 
zengin ve sapsan pmltılarla par
ladığıı:u görmüşlerdir. Bu keıif ü
zerine köylüler derhal nahiye mii 
dürlüğüne giderek hadiseyi haber 
vermiılerdir. Nahiye miidürii be
men maden damarının ketfedildi
ği yere gitıni, ve beş kiloluk bir 
parça alarak kaza merkezine gön 
dermiştir. Bu nümune ilk posta i
le tahlil edilmek Üzere Ankara.ya 
sevkedilmiştir. 

Zonguldakta sergi 
ZONGULDAK, 18 - Ticaret 

ve sanayi odası salonlarında bir 
yerli mallar sergiai açrlmııhr. Ser
gi binanın küçük olmasma rağ
men çok güzel tanzim edilmiştir. 
Sergide Türkiyede yapılan mallar 
ve yetişen mahsulatın hemen hep.o 
sinden birer nümune vardır. Zon• 
guldak, Safranbolu, Devrek, Bar
tın, Ereyli, Amsradan muhtelif 
til ,.. ... -ır s-rr;iye i_,tirak etmiştir. Ser 
ııide mevcut mallardan bir kısmı 
ço:: ucuz fiatlerle satılmaktadır. 
s .. rgiyi her gün yüzlerce halk zi
yaret etmektedir. 

Çanakka 'ede türkçe 
ezan 

ÇANAKKALE 20 - Şehrimiz 
de ilk defa olarak Y ah camiinde 
Hafız Etem efendi tarafından 
Tiirkçe ezan okundu. Türkçe ezan 
halk Üzerinde çok iyi tesir bırak
mu~tır. 

1 •••••• 

" Mete " temsil 
ediliyor 

İstanbul Hal'kevi Reisliğin
den: 26-12-932 pazartesi günü 
saat 21.30 da T epeihaşmda Da
rülbedayide, temsit §Ubemiz 
ıan' atk.i.rları tarafmdaıı , ( Me
te) yi;pesi temm edilecektir. 
Duhuliıye yoktur. Arzu eden;. 
ler her gün İdare memurluğu
na müracaatla davetiye alabilir 
ler. 

Spahi ocağı kon
j(resi kaldı 

Yeni değirmen ne 
yapmak istiyordu? 

Ankara Belediyesinin hassasi. 
yeti; halk aleyhine kurulan 

bir tertibe meydan vermedi 
ANKARA 22 (Huaui) - Hü-ı 

lt;Unıet merkez inde un fiatlan üze 
rinde yeni bir değirmenin oyna
mak istediği rol etrafmda dün ma 
lümat venniftim. Bugün de aldı
ğnn mütemmim tafıilatı bUdiriyo
ırum: 

Ankara belediyesi bu itin üze 
rinde bütün dikkat ve alakıuım te 
merküı: ettirmi§, ihtikirla mücade 
le için tedbirlerini almı9tır. Filha
kika yeni değirmen birinci nevi un 
için altı yüz ve ikinci nevi un için 
525 kuruı fiat vermekle, kal"lum 
da Köprüköy değirmeninin makiıl 
ve insaflı fiatı bulunınanuı olsay
dı; narh komisyonu ekmek fiah· 
ıun yirmi para değil, bir kurut art 
masmı teklif mecburiyetinde ka
lırdı. Düne kadar Ankaranın beş 
yÜz çuvala yakın giindelik un ih
tiyacmı şu değirmenler temin e
derdi: 

1 - Mamakta Ziya Ef. değir
meni. (günde 150 çuval). 

il - Saime Kadm köprüaünde 
Kerim Ef. değirmeni . (günde 70 
çuval). 

111 - Kayaıta Lütfi Ef. değir
meni. (günde 50 çuval) 

iV - Köprüköy değirmeni 
(günde 70 çnval) 

V - Hacı Çaput değirmeni 
(günde 150 çuval). 

Bunlardan birinci ve ikincisi 
dün de bildirdiğim gibi münaka
fa götürür bir sebepten faaliyeti
ni tatil etmiqir. Hacı Çaput'un de 
ğirmeni elektrik tirketi ile ihtila
fı yüzünden ancak evvelki gün 
tekrar ite baılamıflır. Köprüköy 
değirmen; gündelik hııi•ıle.tıru An 
karadan bafka Kayseri, Çankın, 
Keakin ve Kınkkaleye sevketıiğin 
den buraya günde ancak 30 • 40 
çuval göndermektedir. Yeni d~ 
ğinnen böyle bir vaziyetten azami 
iatifade imkanlarını düşünınüt ve 
narh komiayonuna yüksek bir fial 
vermiştir. Rekabet salı.ası da:raldt 

Eskişehirde Şeker 
fabrikası 

ESKiŞEHiR, 23. (Milliyet).-
E<kişehirde bir şeker fabrikası açd
ması takarrür etti. Fabrikanın yerini 
tayin ve İcap eden projeleri hazırla
mak üzre gelmiş olan mütehassıs 
heyet vazifesini bitirdiği. gibi ziraat
çilere de bu •ene için 6000 dönüm 
pe ncar elaneleri tenbih edildi. Şimdi 
köylüleı· fabrikanın buradaki memu. 
ru vasıta•ile avanı almakta ve pan

çar ekişine lm§lamıt bulunmaktadır. 
Fabrikanm İnşaatına Martta bql.... 
nacaktır. Söylendiğine nazaran fab.. 
riknda 400 daimi ve 2000 muwkkat 
amele çalışacaktır. Fabrikanın teıisi 
E skişebire çok parlak bir iıtikbııl 
vadetmektedir. Coğrafi mevkii itiba
rile eıasen günden güne inkipf et
mel<lc olan bu vilayet teker fabrika
., yüzünden daha çok ilerleyecek ve 
bu gidişle Eskişehir Tiirkiyenin en 
mühim iktisat merk.,,.lerinden biri o 
lac11ktır. 

Aakaradakl tü(jlrmenln 
dahilden bir g1Jri1nilşü 

ğı Ye yeni değirmen sahiplerine 
göre belki de tamamen bertaraf 
edildiği arada KÖprülı:Öy değirme 
ni unlarını satan komisyoncunun 
normal fiat vermesi bir taraftan 
ekmek narbma bir kunıı zarnme
dilmek tehlike11ini ortadan kaldır 
mıı, bu niabeti yanya indirmeğe 
amil olmu§, diğer taraftan ortada 
tetkike değer el çabukluğuna ben 
zer bir hadiae mevcut olduğu ka· 
naatini vermiştir .. 

Bir elleri Ayvanaaray fabrika
amda olan yeni değirmen ferikleri 
iyi bilsinler ki, Ankara belediye
si.nin haasas ve müdebbir erkAnı, 
bu ~ibi tertiplerin halk aleyhine 
tecelliaine ada müsaade eım;..
cektir. 

lzmir Lisesieden 
Yetişenler 

DiJn s~nellk kongrelerini 
aklettller 

lzmir liııeainde yetitenler cemi 
yeti senelik kongrelerini diin Hal· 
kevi ııalonlannda yapmıtlanlır. iç 
timada cemiyetin bir aenelik faa
liyet raponı okunınut, bazı mü
him kararlar verilmilftİr. Bu karar 
lar meyanında Maarif vekili Re
fit Galip Beyden l'<!llliyetin fahri 
riyaaetini kabul etmesinin temen
nisi, lstanbulda lzınirli talebe ,. in 
bir yurt tesis edilmesi, ıubatta z
mirliler balosu naınile balo veril
mesi, ilkbaharda da bir deniz te
nezzühü tertip edilmesi kararlan 
vardır. içtimada yeni idare heye
ti intihabı yapılmış, muallim Ke
mal Emin Beyle talebeden EnYer, 
Mehmet, Sahip, Sait Efendiler he
yeti idareye aeçilmiılerdir. 
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Dün Sipahi Ocağı kong1'esi.nin 
toplanma&ı mukan-erdi. Elueriyet 
olmadığından kongre on ba ırÜll 
oonraya bırakılmııhr. 

Bu sene kıt bunılarda çok hafif 
ııesmektedir. Y ağmıırlar muntaza 
man yağmakta ve ara ura doğan gü
netin sıcaklığı havaya bir ilkbahar 
letafeti vermektedir. Havalarm mü· 
.ait gitme•İ yü:riinden kilylii çok e
kin elımİ§ ve iyi naclutar J'llPIDltbr. 
yeni yd içindeki zirai YUİJ'et ... _ 
aıiyedi ve &mitlidir. 

Sabık Bağdat vali ..e knmaı1-
danı ve sabık Çanik meb'ıuu mıil
tekait liYa Cavit Pap dün saat arı 
birde Kalamqtald kötkünde ve
fat etmİ§tir. Cenazeıi bugiinkil cu 
marteai günil mezkilr köıkten oa-
at on birde kaldırılarak Erenk&-_-11 

yündeki Sabrayi Cedit lrabrlatao< 
na defnedilecektir. Aileııine taP. 
vı111ıt lu.w.• _.ı_.;.. 
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Kapalı çarşının 
Ekonomi 

Ecnebi kambiyolarına 
konulan tahdidat 

Ticaret çok ince bir kambiyo 
muamelesi haline girdi 

Son znmanlarda, birçok hükil· 
illetler, gümrükleri Üzerine yap· 
bldarı zamlan kafi görmiyerek. 
kambiyo muamelatını tahdit ve 
tanzim etmek auretile memleket• 
lerinin harici ticaretleri üzerinde 
hıÜesair olmağa çalrımaktadırlar. 
Bıı.nun sebebi her memlekette bat 
lı.adır· bazı memleketlerin harici . . 
•Üriimleri fazladır, bazılannm ıae 
lediyat bilanço lan !fayri . ~üaa!t 
neticeler vermektedır; dıger bır 
lıir kısmında U.., sermayeler, her 
hangi bir hadiseden korkarak ko
layc:ı harice firar etmektedir; nİ· 
lıayet bazı hükıimetler de, diğer 
memleketlerin aldıklan numara
lara kartı kendilerini müdafaa et· 
hıek zaruretini duymaktadırlar. 

Birçok memleketler, ecnebi 
hınllarınrn ithaline bin türlü vesait 
ile mani olmnğa çahtırken hükıl· 
lrtetimizin, bu vaziyet karıııında 
hareketsiz durmasına imkan yok· 
tu; ihracatçılarımızıt ecnebi mem 
leketlere aattıklan emtia mukabi
linde alc!ıkları dövizleri Türkiye· 

1 

Ye ithal etmeyi emreden aon ka· 
ııun bu hususta eskidenberi alman 
tedbirleri itmam etmiıtir. 

Zamanımızda ticaret çok ince 
lıir kambiyo muamelesi halini al· 
llııtltr. Tüccar bir memlekete mal 
Sevketmeden evvel, o memleketin 
kontenjan, taku, ticaret muahe
deleri ve tecil itilafnameleri, kam 
biyo nizamnameleri ve saire hak· 
landa ince ve eaaalr malılmat al
hıak zaruretindedir. 1927 seneain· 
de, gittiği memleket hakkında de· 
ti! kanuni, en iptidai bir malıl
tııatı bile olmıyan bir tüccar, ora· 
da mallarını oldukça kolaylıkla 
satabiliyordu. Ve, belki, en fazla 
)'\izde 3 • S bir zarar ııörüyordu. 
I' akat zamanımızda yeni (müba· 
dele taktik) ini bilmiyen bir tacir, 
tııalını piyasa (iatlerinin yüzde 50 
llokaanma bile vene, müıteriaİn• 
den parasını kurtarmakta büyük 
tııüşkülata maruz kalmaktadır. 

işte, tüccanmızm bu ihtiyacmı 
llazan dikkate alarak, muhtelif 
hıemleketlerin kambiyo tahdidatı 
hakkında netrettikleri kanunlan 
tetkik ederek, bir icmal hazırla• 
dnn, bunu, bir iki makaleye sıkıe
bnnağa çalışacağım ( •). Bilahare 
lle~redeceğim bir aeri etütte de 
lakaı ve kontenjan mMeleleri hak 
kında malıimat vereceğim. 

Ecnebi kambiyosu noktai naza· 
tından, memleketleri, batlıca 3 
•ınıfa ayırabiliriz: 

A. - Kambiyo tahdidatı vazet• 
tııemiı olRn memleketler: 
Arnavutluk lngiltere Belçika 
litvanya Dantzig Holanda 

(*) Etüdümürı eaaıını, Beynef· 
"1ilel Tediyat Bankasının teırinİ· 
•ani aonurra kadar yaphğı neıri
)'ot teıkil etmektedir. 

BORSA 

<it Benkaımdan alınan eetveldir) 

21 KanunueYvel 1932 
Akıam Fiatlan 

fEtiL:razlar TahYillt 
'" {ti ili 95.-
fırt d.Jollan ~.6ı f'lctrrlt 

D. M"'·ıhbldc lO.S Tramvay 

Ci:mrukltr 1,71' Tane! 

Sııcl mabl T,- R ıbam 18.40 
Bııdıt ',71 Aoıdolı 1 llı,15 

t ısktrl)e 1,15 • m Jb,80 
1 lın· lr l>clcdiye .Ml•<"ll 41,90 
huı.r.ı.ı '4 

ESHAM 
fı Pı. !\:ama •o.- fl('lmoıtt tMO 
.. ,. llıımılln ıu, ı ı 1 rrtoı U,4., 

• ,. " ı.:rssis Jtfl,- Çtnıeuıo Aı. 1,90 
Anadolu !5,- l'rıyoa dey. t4,-
ktjl 4,'40 ~art de). l,15 
flı ha.-riye ı~.- f'.ılyı l,JO 
'tıımvll}' 5<J .. 9iO ~ırk na. ecza t,ÇŞ 

ln tırı.1s1~onl 1 ı.- ":'clcfon 15,15 

ÇEK FIATLARJ 
>ırl!ı l!,f S Prol IŞ,87,U 

londra 1.11.~o Viyana ,,()1, 
hbyork •e,ııq. Madrlı ı.71.93 
Mi!ıno t,JS,16 Bcrllı J,97 ,ti 
kıbksd 1,19,5 VırşoYI 4,19,t.t 
Atını z;,.ıı Peııı a,..,, 
C1ı t•rı 1,43,QI Bbkrtt IO,-
loıyı 6-j,I~ Bclıraı IJ.ıo,ı 
lunıstcıd .. 1,16,97 MosloYI 10,96, 

NUKUT (Satq) 
Kurut J:uruı 

IOM'ruw ı;ı,- 1 pH1, Ay, 17,-
1 latcrlla rıs.-- 1 pe.ıcta 17.-
l dolar 113,- ı mart 80,IO 

lcı Urct il~,-
ı ztlod tf,-

"- 1. Btlçlh 117,- ı pcıcı it,-

lo drahmi u.-
to ley ta.-

IO 1. lnlçrc ~!t.,-
•4ı.. ııı.-
1 (<1'1101'CÇ 

tcı , ... 1 Ahıa ı,tı 
1 Ooıl.a ''·-39-

Franaa, laveç laviçre Ame
rika müttehideai. 

8. - (ihtiyari bir aurette -
Volontaire) kambiyo tahdidatı 
vazetmit olanlar: 

Finlandiya, Norveç, ltalya, 
Polonya. 

Bu memleketlerde kambiyo tah 
didatı , kanun tanzimi ile değil. 
bankalarla alakadarların beyinle 
rinde ihtiyari bir uarette anlatma• 
lan suretile vazolunmaktadır. 

C. - Kanuni tekilde kambiş'o 
tahdidatı vazetmit olan memleket 
ler: 

Türkiye, Macariıtan, ATU .. 
tur-ya, Almanya, Japonya, Llt-
vanya, Bulgeriıtan, Portekiz, 
Çekoslovakya, Romanya, Dani· 
marka, Yunaniuan, Eatonya, 
Yugoslavya. 

Maamafih bu gruplar arasm· 
daki hudutlar daimi ve mutlak de 
ğildir. Bir m-mleket bir gruptan 
kolayca diğer gruba geçmektedir. 
Biz bu tebeddülat hakkmda, im
ki.n niıbetinde, bu ıütunlarda, za
man zaman malümat vermeğe ç.a• 
lıfacağız. 

Birinci grup hakkında izahat 
venneğe Jiizum görmüyonı.z. 
Diğer makalemizde 2 nci grup 

tan bahaedeceğiz. 
Necati ÇAKIROCLU 

Balık nakliyab 
için vagonlar 

Ticaret odaaı balıkçılar cemi· 
yetinin müteaddit defalar müra
caatı üzerine, Anadolu demiryol
larırun balık nakliyatı için hususi 
vagon getirmesi için tetebbüste 
bulunmuştu. Anadolu Demiryolla· 
rmdan Ticaret odasına verilen bir 
cevapta, yakında idarenin hususi 
vagonlar ııetirileceği bildirilmek
tedir. 

Makine ve teferruab 
Gümrükler Umum Müdürlüfün 

den bilılmum giimriiklere makine 
ler hakkında ıu tamim ııönderil
miıtir. Dikiı, ya.:ı, hesap ve emaa 
li makinelere ve veloapit ve diğer 
nakil vasrtalanna yaf;danlık, tor• 
navida ve mümaaili teferrüab be
raber ııeldif;inden bazı gümrükle
rimizin bu akaamı ayırarak ma· 
mul olduklan madde Üzerinden 
tarifeye tatbik etmekte olduktan 
anlatıldı. Mezkur makinelerin if. 
letilebilme•İ bu ııibi J.,,,aznnm 
mevcudiyetine muhtaçhr. Bu ııibi 
etYa. beraber ııeldiği takdirde, te 
ferrÜat olarak kabi.ılü icap etmek 
tedir. 

Meyva ihracatımız 
lktıaat Vekaleti sebze ve meyva 

ihracatımızın çoğalmasını temin için 
bir müddettenberi tetkikat yaptm
yordu. Bu tetkikat neticelenmit ve 
Vekalet meyva ihracatrnm teldi hak 
kında bazı kararlar vermittir. Veri
len kararlara nazaran harice ııönd&
rilecek sebze ve meyvalar İyi bir te
kilde tertip ve tasnif edilecektir. 

Bundan başka her sandık ve pake
te ancak 30 kilo kadar meyTa ve 
aebze konabilecektir. Bu karar mey
va ve ıebzelerin çüriimemeıi için 
lüzumlu görülmüttür. 
Eıasen tebze ve meyva ibracahmı 

zm azlığı sebeplerinden biri de am
balaj uaulündeki fenalıktır. Yeni ka· 
rarın tatbiki neticeai olarak bu saha
da ihracatnmzm artacağı tahmin edi 
liyor. 

Beynelmilel üzüm 
- M gunu 

Bundan bir kaç hafta evvel, Ro
mada beynelmilel farap ve bağcılık 
konferansı toplanmıştı. lnhiaarlar u 
mum müdürlüğü bu konrrenin neti
eeleri hakkında maliimat elde etmİf· 
tir. 

Kongreye tarAP iatihsal eden bü
tün memkketler, hatti Balkan mem
leketleri dahi birer murahhas yolla. 
mı ıtır. ' 

Kongreye bağcılık mütehas11ılan 
verdikleri raporlarda, bağların 11la
hı ile incir, • üzüm yetiıtirilmesine 
dair çareler söatermişlerdir. 
Diğer taraftan üzümün .-fiyatım 

artırmak için, beynelmilel bir üzüm 
ııünü kabul edilmiıtir. 

O ııün her memlekette halk üzüm 
yemeğe tqvik edilecektir. 

Kooıırede ta.rap meselesi ele azun 
uzadıya görüıiilmüı, muhtelif şarap 
müteha11rtlarile, flll'llP iıtilılikini 
artırmak için, bazı çareler dütünül
arüıtür. Bu arada f&1'11P iatihsal ed<>
miyen veya iyi tarap yapıımıyan 
memleketlerin f&rllptan az ııümrük 
almasına karar verilmiıtir. 

Koqre hu mesele baklanda maı.. 
telif memleketler nezdincle tetebbü-

- -
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tamiri • • 
ıçın iki •• yuz bin lira 18.zım 

Beledlrıed• 

Yeni 
Meyva hali 

Mahkemelerd• 

Çifte 
Josef'ler· 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Nişan cemiyetinde neler gördüm? 
lnıa edilecek arsa l300 bin varak sigara Piyangonun yılbaşı ikramiyesi bana çıksaydı ••• 

tetkik ediliyor kağıdının 
Keresteciler yanııın yeri ar..,._. hesabı sorulacak Dünyada en t~tlı ıey nedir? - Kartal yuvasında bir çift 

da yapılacak olan meyva ve ıebze • • İfl A • • k Ali h b • t kt hali projesi hazrrlanmadan haklan- Dokuzuncu adli ihtiaU mahke guvercın - as memurunun ıfı yo •• - a ır yas l a 
~ tc:!"'~t yap~ına 1ü~ g?- mesinde pek mühim bir dava ne- kocaltsın - Merdivenlerden yuvarlanan da kim?· 
rulmuıtur. Belediye fen heyeti, bir ticelenmİftİr. Davanın ıuçlulan 
kaç ııü~d~beri top~ tazyiki~n Galatada Rus manastırmda otu· Elemlere fit, kem gözlere ıiş ... 
derecesıru anlamak ıçın sondaJ ve ran Çekoalovakya tebeasmdan Jo
ıair ameliyat yaptırmaktadır. Bun- zef Nezleba ve Yugoslavya tebea· Bugiilllerde en revaçta olan 
dan ıonra proje hazırlanacaktır. smdan Joıef Antadır. Bu çifte Jo· bedava eğlence bilin bakıyım 

Binaya a:t temeller arazinin vazi- zefler bir kamıt bavul içerisinde noedir? y 0. y 0 diyeceksiniz 
yetine göre yapılacaktır. Belediye- üç yu""z bin varak aigara kag"ıdı ka dı 
nin, iki yüz bin lira sarfile İDJ& etti- çınrlarken yakalanıruılardır. Mu- amma, onun modaaı kalma 
receği mayva ve aebza h&ll muvak- hakeme neticesinde her ikisinin artık .• Şimdi bütün züğürtler 
kat olacaktır. Ancak iki yüz bin li- d - ·· ı · b't im H• bot saatlerini vitrinlerin karşı
ra aarfedilen bir binanın ileride yık- e curum en aa ı 0 uıtur. •· 

'-'-- her ı'ki Jozefı'n d' er ay amda geçiriyorlar. Vitrin mü • tırılmaıma meydan verihnemek üze- ILWl ye ıı 
re muvakkat hlJ, ananın bir tara- müddetle hapae konulmalarına ve aabakası gibi, iyi vitrin aeyre-
fmda İnfa edilecek, aıd büyük blıl- kendilerinden üç bin lira para ce- denler arasında da bir müeaba· 
den ayn bir bina olarak kalacalrur. zaaı alınmaama hükmebnittir. Her ı ka yapılsa, birinciliği herhalde 

iki Joaef le !ev_kif edilmişlerd?' .. 1 cebi-deliklerden biri kazanırdı. 
Dokuzuncu ıhtisas mahkemeam· \ Öyle ya, it yok, güç yok ..• Bir Kapalı Çarıı 

Kapalı çarıının tamiri için be· 
lediye fen heyetinin hazırladığı 
ke§if raporu ıehir meclisi daimi 
encümeni tarafından tetkik edil
miıtir. Çartınm çatı ve sair kıaım
larmın tamiri iki yüz bin liraya 
mütevakkıftır. Şimdi bu parayı 
sarfetınck, bilahare dükkan aa· 
hiplerinden tahsil etmek lazım ge 
liyor. Daimi encümen, çarıı ııibi 
eski bir binanın uzun müddet la· 
mini~ kalmasını doğru bulmadı· 
tından tahıiıatm verilmesi için 
keyfiyeti Şehir meclisine bildir
miıtir. Şehir meclisinin ıubat İçti 
ma devresinde çarımm tamirine 
karar verilecek Ye belediye tamir 
iıine derhal baılayacaktır. 

Poliste 

Eli süpürgeli 
Kadın 

Kendisine bakmıyan 
kocasını yaraladı 

de bundan batka Ali isminde bir 1 • ·· k d 1 akt 
k h · d hk-'- ed"l · tır' , aşagı, uç yu an o atm ansa a vecı e ma ...,. ı mış • b' ak ~ ·· 
Ali Tahtakalede damııaaız iskam ~ oyun~ ~ı, magazaamm o
bil kağıdı ile yakalanmıt, muha- nunde diıkelıp o başlarını dur· 
keme neticesinde Alinin cürmü sa madan iki yana ıallıyım ayı 
bit olmut. 6 ay hapsine ve 2500 yavrularının, o havada sinek 
lrurut para cezaaı ahnmaama ka- gibi uçan tayyarelerin, o çeşit 
rar verilmiıtir. çeşit kuşların, kedi ve köpekle-

• rin o "mama!" diye haykıra'll 
Balat cınayetl bebeklerin tatlı tatlı seyrine 

Bundan bir müddet evel Balatta 1 bakmak elbette daha keyifli <>
bir cinayet olmut, Enver iaminde bi- ı lur. 
riıl öldürülmiit, lbrabim lnninde a- Hele Tayyare Piyango Mü· 
rabacrlar kahyası da yaralanıruştı. diriyetinin vitrininde mavili 
Bu vakarun faili olarak ta Arap Re- I yeşilli ziyalar neşreden bir çarkı 
ceple evladı mane-riai Süleyman a· felek var ••• Yolcular, kedi ci
fırceza mahkemesinde muhakeme • ğere Jl'llsıl bakaraa bu fınlda
dilmişler ve muhtelif cezalara malı- ,. ·• l b •·-!ar 
kılın olmutlardı. 15a oy e aıu,-~ • 

T • mabk . bu h-kmü ba Ben bile önünden başımı çe-
enıyız ....._, u - • • d' E d.. ü 

ktalardan bozm ·-ı. • d vınp geçeme 1m. .•• unya, 
ZI no uş, tcU••• ava- ~ .. N Ü 
alarm da dava arzuhalleri ve tazml / md ıt dunya":··. uml ar~8:J'1 c ~
nal talepleri bulunmadığı için dava- anımın en ıtma ı '""erın e .s : 
a 11fabnı haİ7 olıınuyacatına karar ladığım müşterek yılbaşı bıleti· 
vermittir. tine, ister misiniz, §öyle 500 
Afırcezada bu davanın yeniden rü bin liralık bir fe>Y v:ıraun? .. 

yetine başlamıt nakız kararma uyu)- Bugün, ben de hiç tereddut 
duktan sonra m6defaa vtkilleri da- etmeden "ortaklarım .• " oldu
-cmın bir sıfab kalmadıtı için mab ğunu söyliyebilirim. Ticaret ha 

Osküdarda kanlı, fakat çok tuhaf k!""ed~ çılaınlmalannı iıtemiılez:· yahnda ortaklık edemedimse 
bir hadise olrnu~tur. Oıküdarda otu· dır. iddia malwm da evrakın yenı- de bir biletin or.ıda birinin beşte 
ran Şahind• iıminde bir kadın bir den müatantika tevdii talebinde bu- birine sahip olmak ta bir nevi 
müddettenberi bozacı Ahmet Ef. İ· lunmuıtur. 1 
le hirlikte yafıyorlarmıt. • . .. ortaklık sayı 11'. 

Fa.kat son ıünlerde kadm v• er- Heyeti hilr.ime muzakereden aon- Kaç gündeııberi bizde hul· 
ra davacının dışan çıkanlmaama ka.- b' • b' be ort " 

k-•- araaında aürültü ve geçimsizlik 1 yanın m1 ır para. ' aga 
... • rar vermiı, davacı dıtan çıkanlmq, b' ı· d eli; b' l' bat göstenniıtir. Nihayet bu vaziyet muhakeme de evrakın müatantikliye onar ın ıra ım ı ın ıra ~ı· 

kanlı bir bidise teklinde patlak ver- iadesi için tehir edilmittir. kıyor, ben dema\ paralan çe4<İı> 
mittir. L- bin lirasile, Boğaziçinde 
Şahinde Hanmı eline koc•nm bir ff hk.A (d ""°' Y aÜpürııe sopası ııeçİrerek AbJnecfig. Jrsız ma um 0 U muhteşem bir yalı alıyorum. a 

üzerine yürümüş ve kendiaine niçin Niyazi ve Hamdi isimlerinde i zm, sandalda mehtap ıafıur ya. 
iyi bııkmadıeıru, niçin aç biraktrğını ki kiti ııeçenlerde ııece hınızlıkla pıyonım. Kı,m kaloriferli O• 

sonnuı, bu suallerin cevabını bekle- nndan maznunen yakalanarak ad dama kit~lanmm araı- ıtö
meden sopayi indirmittir. liyeye verilmitlerdi. Bu iki maz. mülerek keyif çatıyorum. Geri 

Zorlu kadın birkaç sopa daha ata- nun ikinci ceza mahkemesinde mu kalan ~ bin lirava Sfelince.. o-
ralı kocasını yaralı bir halde yere hakeme edilmitlerdir. Muhakeme 1 B k 
ııermiıtir. Y etiıen polialer Abmet'i nu da veriyorum • an aıma.. 
hastaneye kaldımuılar, lraduıı ela de bunlardan Hamdi iki •ene dört cahr çatır faizini alıyurum. Ya 

ay müddetle hapse mahkılm ol· kü karakola ııötürmütlerdir. hnt meıf'U .. klnna esİTor. •• -

- iflasa çok vakit var •• bu- - Uğurlu kademli olsuıı .. 
rada icra memuru bulunmalı - Allah geçim versin •• 
idi.. Neyse bu dualann sena-

Derken nişanlılara ,ortamız· larm da arkası geldi. Davetliler 
d-. bir yer açtılar, yanya'lla iki birer ikişer dağılmağa başla· 
iskemleye oturttular. Davetlile mışlardı. Tam bu sırada merdi
rin en yaşlıaı, ayağa kalkarak, 1 venin başında korkunç bir gü
cebinden ilci altın halka çıkanlı. rültü koptu: 
Bu halkalardan birini evveli er J - Aman •• tutun.. gidiyor! 
keğin pannağma. sonra ötekini Eyvahlar olsun .• 
kızın pannağrna taktı. Nişanlı- F eryatlan arası:ncla ağır bir 
!ar, gelincik gibi kızarmışlardı. cismin basamaklamı beşini o
yaşlı zat, bu esnada zemine za· nunu birden atlryarak aşağıda· 
mana uygun birkaç söz söyle- ki ta~lı~a yuvarlandığı dehşet· 
meyi ele U't'lutmadı: le görüldü. 

- Bu yüzüğün bir esaret ni- Akıbinde koşuşma1ar: 
tanesi olduğunu hatrmıulan - Kim düştü, kim düştü? 
gecirmeyİn ! Bilôkis, onu, aızı Boğuk bir ses cevap verdi: 
biribirinize ba~lıyan bir saadet - Gelin .. ayol.. düşen gelin 
düğümü olarak kabul edin •• de- 1 ha'llım .• 
di. Bu 11rada kapının önünde - A •• dünyacYa inanmam •• 
yıi(ılan kadınlar arasında iti~ip dunıp dururken ne diye düşsün 
kakışmalar çoğalmıstı; gelin? 

- Remziye •. çekil kızan.. - Basbayağı üttü işte .• 
- Ama'll teyze.. ayağuna Ancak o zaman, kanaat ge-

fena bastın.. tirdiler: 
- Sussa.. gürültüden bir - Vah vah vah~ bari bir y&-

fey duvamıvnruz. rine bir ş~y olmadı ya? 
- A ••• vallahi filiz gibi ço? • - Azıcık alnı incinmit·· Al· 

cuk.. !ahtan olacak, damat karşısına 
- Kna da eflatunlar pek çıkmıt ta. kazasız geçirmiş yav· 

yaraşmış.. nıeak .• 
- Kaynana nerdesm hu •• gd' ihtiyarlar, hemen bundan 

de mürüvvetini !!'Ör... kuşkulandılar: 
Şimdi nisanlılar kolkvla gir- - Ben demedim mi, göz 

mis. davetliler araımda dolası- Tar, göz. l!iht bişeycik demem. 
yorlardı. Herkes, kanm:a kade- gözü olanın gözü çrksm.. 
ri_n~ bir tebrik cümlesi bulup Birkaç kadın, bu d;iaya cani! 
•oyluyor_; • • gönülden Amin! dediler. 

- iki cihanda azız olun yav Biz kapıdan cıkarken göz· 
nılanm.. lüklü, ya,lı bir hanım· 

- Allah bir yastıkta kocalt· _ Elem tere fi•, kem göz. 

ım._. Döllü dn...Ju göri.irüz in- !ere fiş 1 diyerek gelene geçene 
- 7 avuç avııç çörotu dağıtıyordu. 

şali ah •• 
- Bol nzrk.. uzun ömür.. M. SALAHADDiN 

Beşiktaş 
Sergisi 

Dün kapandı ve 
takdirna

meler tevzi edildi 

Ali RA.na Bey 
dün geldi 

Gümrükler ve lnhiaMlar veki
li Rana Bey dünkü trenle Iatanbıı 
la gelmiıtir. Rana Bey vekalete a
it bazı iılerle metı-ul olacak bir 
kaç ırün aonra Ankaraya dönecek 
tir. 

Çöken lağam 
muştur. Niyazinin suçu sabit olma eük biT balıkçı ıremisile Kara• 
dığmdan beraetine karar venlmit f b Irk k Betiktq Cümhuriyet Halk Fır 
tir. Mahkılm Niyazi mahkiimiyeti denıi:rdf' ermf a avına çı a kası binası içİJıde bir hafta enet vü-

Dünkü sis 
Geçenlerde Boğazkesende çöken 

Jilaını belediye yenid- tamir ettir
meğo başlamıştı. 

Birçok ıeneler evTel yapılan bu 
semtteki li.ğamlann duvarlan çürü
müştür. Çöken li.ğam yerinde arazi
nin sağlam bir zemine istinat etme-
eliği anlatılmıt ve yinni metre uzun• 
luğunda bir sahanın daha açılmasına 
lüzum hasıl olmuıtur. 

Arazinin çürüklüğü ve Jağamlann 
eskiliği yüzünden bidayette az bir 
masraf ile bu iti halletmek mümkün 
olduğu tahmin edilirken tamirat İ· 
lerledikçe belediyenin bu yerde daha 
masraf yapma11na lüzum hasıl ola
cağı ıınlııtrlllllftır. 

Randevu evleri 
Polis zabıtai abli.kiye inamı geniı 

bir saha dahilinde faaliyete devaın 
etmektedir. Son ay içinde yapılan il· 
kı bir takip neticesinde lıtanbul ve 
Beyoğlu cihetlerinde 9 evde araı
ltnna yapılmıtltr. 

Bu evlerde bulunan kadınlar mua. 
yeneye sevkedilmişlercfır. Bunların 

hepsinin de vesikasız ve muayene 
kaçağı kadınlar olduğu anlaşrlnut

br. Son zamanlarda emrazi zührevi 
yenin fazlatmakta olduğu ııörüldü
tünden zabıta bunun önüne geçmek 
üzere tahkikab ııeniıletmektedir. 

Afyoncular heyeti 
geldi 

lkbaat Vekaleti ile temaa et· 
mek üzere Ankaraya sitmit olan 
afyoncular heyeti avdet etmiftir. 
lzmirdeki afyon tacirleri de bu 
heyetle birlikte noktai nazarlanru 
vekalete bildirtnitlerdir. Verilen 
malumata söre, lzmir afyoncularm 
dan bazılan, teıkil edilecek birli· 
tin matlup faydaları temin etmİ· 
7eceti fikrindedirler. Bir k11mı da 
birfüiin lüırumuna kani bulunmak 

Dün aabııh saat yediye doiru H .. müddeti kadar da emniyeti umu• rak Bahkçılık Emtitüsüne reka cuda getirilen ıergin.in kapanma m.,. 
miye nezareti altmda bulunacak. b--te lcal1asfY'Ol'\11D •. Canım efen raıimi dün saat 6 da yaprlmqtır. marumızı kaim bir sia kaplamı,, ıls 
tır. dim. inaano<la para olduktan son Serııinin meydana gelmesinde biz ıeç vakte kadar devam etmit .,.... 

36 parça 
Emlak 

·-

Defterdarlık Müd
deiumumiliğe 

müracaat etti 
Defterdarlığın mühim bir 

ıahtekarlrk tabkikatile meşgul 
olduğu, Odoksiyoa Paskali
dis isminde firari bir Rumun 
200- bin küsur lira kıymetinde-
ki 36 parça emlakini istirdada 
muvaffak olduğu yuılmıştı. 

Defterdarlık bu huııuataıki 
tahkikatını ikmal ebnittir • 

Yapılan tahkikat neticesİl!lo. 
de. OJoksiyoa Paskalidi. Efen.
dinin oalan firari Rumlanı'an 
olduğu halde, kendisini Yuıııan 
tabüyeti.ırde eöstererek, latan
bula eeldiği ve haziDeye inti· 
kal "1en emlakini istirdat ey
lediği anlatılmıthr • 

Bunun üzerine Defterdar
bk Odoksiyoa Puka.Jidis Efen
di hakkında resmi makamatı 
iğfal i&liaaile müddeiummnili
ğe müracaat etmittir. Müddei· 
umumilik keyfiyeti zabıtaya 
bildimrittir. Elyevm polis bi
rinci, ikinci. dördüncü ve be
tinei tubeleri Odokıi.yos Paa· 
kaJiclis Efend; hakkında tahki· 

ra, i•l..t,...~k Yl!'r mi bulunmaz? meli görülmüt olan merkez oca- purlar muntazam i,liyememittir. 
Simdilik elimizıde numaralı ğı reiai Ehil oğlu Zeki ve kaza re· 

1 
isi Abdülaziz Ziya Beylerin nu· 

bir bile-t var. DE"mek, Ze'111!'İn ° tuklanndan aonra, Iatanbul idare 
mak U:;n itimiz Uç nalla bir ata heyeti reiai Cevdet Kerim Bey fır 
ka ldr. E iter bana aorar•llnTZ, kanın iktısadi aiyaıeti hakkında u
".tünyana en tatlı ~ nedir?'' zun ve canlı bir hitabe irat etmit 
diye.. tı...,,en cevabını Terİrim: Ye hazır bulunan aan'atkar ve es 

re fırkaca hazırlanınıt olan tak· 
dirnameleri bizzat dağıtmıştır. Me 
rasimde hazır bulunanlar Betik· 
laf Halk fırkaaınm bu yoldaki me 
aaisini candan tebrik ve her za• naflan te§vik edecek aözler aöyle 

- Hulya!.. miıtir Cevdet Kerim Bey hita man daha ziyade aemereli netice-
BeT ,!iinvıı•"n hütlin huioıe 

1 

b.,de~ aonra sertrİTe İftirak edenle !erle karfılanmaamı dilemi,lerdir. 
ı .-: .. ; : ~ • • • • "'1 A nm i vl tertip , l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
edilmit geniş bir malihülyaya 
de~•mem... Çü:ntcü hazine, ele 
geçtikten sonra kıymetsiz bir 
p•v olur.Fakat hulyaya paha bi 
çiluıez. 

Öyleyse yaşasın hulya!.. 

G~~ aksam, beni bir n;sa
na davet ettiler. lıtinye srrtla 
rmd,. minimini bör ev .• tatlı bir 
meville gözltt önünde uzayıp 
giden lacivert B"~az denizin te 
pesiooen bakan bu m;,.,imini 
kartal vuva•mda, biribirleritıe 
uvgun bir cHt güverr;11 baıgöz 
oln11~ hazırlığında idiler. 
Kalabalıktan dalına sdalmm. 

Hiç tanıtnıadığım kimselerle 
hava<lan sudan bııhıederek ma· 
nalı: manasız kon~ak hoşu
ma gitmez. Fakat iki nita'lllıyı 
bir arada görünce bende cansı
kmbıından eseT kalmadı. 

Bakıyorum: laza kimsenin 
bir teY ded;ği yok. Herkes, de
likanlıya takılıyor. Ortada heo, 
birtakım cinuh, kinayeli lif. 
lar •. 

Davetliler arasında bir zatı 
göıterd;ler: 

- lfli\s muHı memurudur! 
Kulaktan laaJaia bir fuılb: 

Hilaliahmerin senelik balosu 

E'l'Vellr.i seee P-palu salonla 
rmcla Hilalialamerin oenelik balo
., verilıniıtir. Balo çok nezih ve 
eilenceli geçmiş, sabahın 1&&t alb 
ama kadar d.,,,am etmİ§tir. Balo
da Daltili1e Vekili Şükrü Kaya B. 
ve ıehrimizin bir çok maruf aile

leri -- ı..Ja•-ıhu', Çok ·-

:· 

FOTO: ETEM 

süs bir biUedm da•etlil<l'e izaz ft 
ikram edilmiı, hot bir vakit ııeçi
rilmiıtir. 

Fen Falrülıesi talebeal tarafın· 
dan da evvelki alqam Tokatliyan 
oteli aalonlannda bir balo verilınit 
tir. Baloda fakülte • müderrisleri, 
talebe velileri ve lıirçolı .......... 
..tli olaralr ...... t.alanmatlarchr-

• 



Asrııı uındesi cMILLIYET• tir. 

23 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara eaddeıi, 

100 No. 
Telııraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon N umaralarıı 
Batmuharrir ve Müdlirı 24318 
Yası itleri Müdürlüiü 24319 

idare " Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
TOrkiye içio Hariç için 

L K. L it. 
3 .. ybjı 4- a-
6 .. 1 !!O 14-

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak aeri verilnıa -
Müddeti seçen nüabalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matlıuya ait 
itler için müdiriyete miiracut 
edilir. Gazetemi% ilinların me· 
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "!İlköy rasat merkezi nelen al. 

dığmuz malumata nazarım buaün 
hava bulutlu ve sakin olarak de
vam edecektir. Y ajmur ihtimali 

pek azdır. 
23-12-932 tariblrde bava tazyi

ki 772 milimetre, en fazla 11cak
lık 11, en az aıeaklık 4 aantisrat 
'wvde<lilmlştir. 

Haftanın yazısı 

Rol böyle 
Yapılır! 

Geçen gün seyrettiğim bir 
filmde rolünü bir türlü sırtı
na geçirememit bir aktör ba
na şu fıkrayı hatırlattı: 

Üç dört kişi, bundan üç dört 
sene evvel bir yerde oturup 
tiyatrodan aktörlükten görüşü
yorcluk. içimizde biT aktör, bir 
de yaradılışında kıomik adculaş 
•ardı ... Ote<len beriden konuş

tuktan sonra bu aktör olan zat 
bize karşı biraz ma!Unıat sat
maya batladı. Yıaradılı!ındıı. ko 
mik dediğim arkadatnn böyle 
fırsatları kaçırır adam değildi. 
Hemen alaya başladı. Aktör 
şöyle diyordu: 

- Othello'yu bilir misiniz? .. 
Arkadaş gayet ciddi tavır

la: 

- Bilmez miyim hiç! Eski
den (ikbal) kıraathanesine çı
kardı .. 

Aktör bozmadı: 
- Hayır o değil! Şu ~hur 

Shakeapeare vardır. 
- Evet, evet! O bekt&Ji.dir. 

Kaç defa Rumeli hiaarmdaki 
aergahta görmüttüm. 

- Hayır acanım ! Meşhur 
İngiliz muharriri .. 

- Ha! Onu tanımam!. 
- Tabii tanımazsın! 
- E! sen tanır mıam?. 
- Evet! Yani hayır! Şabar-

nı görmedim amma, ben onun 
eserlerini oynadım .. 

- Ya!. Hangi eserini oyna
dın?. 

- Iıte demin söylediğim 

"Milllyel,, in romanı: 15 
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1 (Otiıello) trajedisini oynedrm .. lf 
- Othello'oun trq editi .,... ıı ,, __ TABİAT 

......_ __ R_e_k-li_m __ E_k_o_n_o_m_is-i-~ Hava 
lktısadi Bahisler 

ka türlü müdür? 
1 -Alayı bırak! Trajedi, ya-

ni haile!. 

Tabakaları - Hamile veznindel .• 
- Sen alay et! Yahuz din-

le!.. Orada bir sahne vardn·. 
Othello iımind$i Arap cen& 

ral •• 
- Araptan m.ksat Ak Arap 

mı? Harsn ağaaı Arabı mı? .. 
Eğer Ak Arap i11e onlar böyle 
otel ismi kullanmazlar .. Siyah 
Arap iıe onlarınki de cevher, 
elmas. yaver fallPID olur .. 

- Bırak ta şunu anlatayım 

Allah atkın•·· 
- Peki kardeşim! Kim mani 

oluyor? .. Anlat bakalım. 

- İtte bu piyeste bir siyah 
ceneral vardır. (Desdemone) 
i.minde bir kadına tutkundur .. 

- Vaktile bizim şeyhislam
laroan birisi Arap halayığına hı 
tulmuıtu amma, harem ağala
rından beyaza tutu1anl'!'ı gör
memiştim. 

- Canım, herifin barem a
ğası olduğunu sana kim söyle
di. Basbayağı, senin benim gi
bi erkek! .• 

- Senin gibiyse anlarım 
amma, beni misal getirme!. .'le 
ise anlat bakalnn .. 

- itte ben bu siyah ceneral 
rolünü yaptım .• 

- Bu İf nerede oldu?. 
- Fransada!. . 
- Yahu! şu herifler her ro

lün adamını nasıl seçerler bak! 
- Neden? .• 
- Siyah ceneral rolüne se-

m seçmitler ki. yüzünü boya
madan bu rolü yapabilsrn diye!. 

- Anlamadım! • 

- Anlama, zararı yok!.. 
- Efendim, orada bir sahne 

vardır. Bu (Othello) (Desd'e
mone) yi öper .. Ben rolünü o 
kadar iyi kavramışım, o katlar 
iyi hazmetmişim ·ki; asıl hüvi
yetimi unuttum ve kendimi 
(Othello) sa·ndım. Desdemone 
nin üstüne atıldım.. Rol icabı 
kadını öyle bir ısırdım ki .... 
salon alkışla inledi.. Baktım 
ki; çok İyi muvaffak oluyorum, 
halk ta alkı~layor... B!r daha 
ısırdım.. Bu sefer daha fazla 
alkıtlandım.. Büyük muvaffa
kıyet!.. Kalktım, reverans ya
pıp halkı selamladım ve ... Bir 
daha saldırdım (hart ) diye bir 
daha ısırdım... Sal<m yerintll'O 
oynadı ..• 

Alaycı arkadaş bize dedi 
ki: 

-Yahu! kalkın gidelim! Oğ 
lan hızını alamadı, şimdi bize 
salacak!. 

O hala söylüyordu: 
- lştıe biz böyle rol yapar

dık! ... 
FELEK 

Mes'ut bir akit 
Doktor Muaa Kazım Beyin ke

rimesi Ulviye Hanımla lstanbul 
Asliye mahkemesi dördüncü hu
kuk reiıi Şerafettin Beyin mahdu· 
mu Doktor Feyzi Beyin niki.h me• 
raıimi, evvelki akf&lll Musa Ka
zım Beyin Büyükada sanatoryo• 
mun<laki hanelerinde aüzide da· 
vetlil,,rin buzurile tes'it edilmit· 
tir. Her iki tarafa devamlı bahti
yarlık dileriz. 

Reklamın Amerikada alda, ha
yale sığmıyan inkitafını ııeçen 
makalemde tetkik etmiıtik. Bu
ııün kabul edilen bir hakikat var
sa o da reklamı bir ticaret vautası 
olarak kullanmayı kendilerine ııa 
ye edinmiı olan müeııeaelerin 
aünden aüne piyuadaki mevkile· 
riai tahkim etmekte olduklarıdır. 
Şu halde reklam, reklamcının, 
mühim bir kazanç membaı olduğu 
muhakkaktır. Bu meyanda anla
ıılmaaı icap eden bir nokta daha 
kalıyor: acaba rekli.mcınm temin 
ettiii bu kazanç baıkalarmın za
rarını mucip oluyor mu? Amerika 
nm senevi bir buçuk milyar dolar
lık reklam masarifi ballan"lırb· 
na yüklenen bir yük olar.ak mı ad
dedilmeli, yokıa umumun menfa
atini mucip olan - kısmen veya 
tamamen gene halktan alınan -
bir vergi olarak mı kabul etmeli
yiz? 

Bir ;ok k imnlerin zilın inde bu 
sualin CO\ a bı me,kı&ktür ve daha 
bir müddet meıldik kala
caiı da ıüphesizdir. Herhangi ik
tısadi bir meselede fikir tehalüfile 
karıılaımamak imkansızdır. Bu
nun sebebi yalnız umum menfaa
tinin neleri ihtiva edebileceiinde 
olan anlaıamamazlık değil, ayni 
zamanda muadeleyi tetkil eden 
muhtelif maddelere verilen ehem
miyet dereceainin görüşe göre de· 
ğiımcsindedir. 

Rekli.m ekonomiai son nazari
yelere göre nakliyat ve maarif 
ekonomileri ile ayni kateııoriye 
dahildir.Bu son iki unıur bugünkü 
medeniyetin temel taılan olduiu 
gibi, terakkinin de ancak bu sa
yede kabil oldufu mubakaktır. 
Reklamın maarif ve nakliyatla O• 

lan münasebeti §Öylece huliaa e
dilebilir: Bir taraftan halka kul· 
lanabilecekleri e9ya ve servisleri 
tanımağı öğretirken, diğer taraf· 
tan mezkiir efyanm cinai, istimal 
tarzı gibi faydalı maliimatm tev• 
ziine hizmet eder. . "' . 

Rekli.mm yalnız kısa bir za
mandanberi bir fen olarak tetkike 
baılanması, mahiyetinin tamamile 
anla,ılmasına imkan bırakmıyor. 
Sonra, reklamın doğurduğu ikin
ci derecede iktısadi menfaatler O• 

kadar çoktur ki kelimenin asıl 
mi.nası bu çokluk içinde kaybolup 
gidiyor. Bu meyanda iıtihlakin 
tahriki meaelesini gösterebiliriz. 
Mesela dört beı sene evvel Ame· 
rikada Kaliforniya üzüm zürraı
nm arz ve talep arasında muvaze .. 
ne temini için istihlaki arttrrabil
melerinde rekl&nım büyük bir a• 
mil olduğu görülmüıtü. Bazı fab
rikatorların talebi kontrol zımnın 
da bu vasıtadan ayni surette iıti
fade ettikleri de bariz bir keyfi
yettir. Bunlardan maada harp se• 
neleri esnasında reklamın talebi 
azaltmak ıayesile resmi ve ııayri 
resmi müesseseler tarafından da 
muvaffakıyetle kullanıldığı müıa 
hede olunmuıtur. 

Bütün bu delillere rağmen rek 
lamın yegane iktısadi vazifeainin 
istihlaki arttırmak veya kontrol 
etmek oldufu zihniyeti tamamile 
yanlıtlır. lnsanlann nihayetsiz 
arzu ve ibtiyaçlan oldufu ıüpbe. 
sizdir. Arzu ve ihtiyacın ne ıu
retle ve ne gibi yerlerden temin 
edilebilecefi ancak bilgi ile kabil 
olabileceği gibi, her İstenen bir 
teYi alabilmek te ferdin iıtira ka
biliyetine bağlı olan bir keyfiyet
tir. Şu halde reklamdan beklenen 
en makul netice arzu ve ihtiyacı 
temin eden yer ve •asıtalar hak
kında malllınatın tevıii ve tevzii 
olup. İnsanlarda arzu ve iştira ka-

Suha Zeki, M. B. A. 
biliyetinin artması değildir. 

Uzun bir müddet reklamcılar 
talebi arttırabilmek veya hiç ol
mazsa arzu uyandınnak gayeleri
ni gÜtmüılerdir. Hususile bizde 
yapılan reklamlann büyük bir 
kıımı bu eaaılar Üzerine müeııea 
olduğunu teeasüfle kaydetmek i· 
cap eder. Halbuki iıin cereyanı
na vakıf olan bir kimse pek i.la 
bilir ki halkı iıtemediği bir şeyi 

almağa tetvikte - reklam sihirli 
bir kuvvet olmaktan çok uzaktır. 
Buna en kuvvetli bir delil olarak 
ta bazı ecnebi müesaeselerinin rek 
lam yapmağa başlamadan ev
vel - halkın arzularını tetkik 
makıadile yaptıkları etütleri gÖs· 
terebiliriz. Çok defalar bu etütler 
neticesinde müıtahail paketlerinin 
hacim ve 9eklini değiıtirdikten 

maada halkın arzularına takayüt 
edebilmek için malın cinsinde ~e 
birtakım tadilat yapmak mecburi
yetinde kaldığı ırörülmüıtür. Be
f"' ilıtiyaçlannın birini tatmin e
der.iyen bir mal hiçbir ıuretle sa
tılamaz. Saniyen bu ihtiyaç bis
aedilemiyecek gibi ise, aatıı ihti
malleri de o niıbette azalacağı ta
biidir. 

J .___ _RA_D_~_o_ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL 1200 m. 
18-18.45: Darüttalim. 
18.45-19.20: Orkestra. 
19.2~19.45: Fr. ders (müpte 

dilere). 
19.45-20: Orkeatra. 
20: Erteıi ııünün radyo rpoııra-

m. ve saat ayan. 
2~21.30: Darüttalim. 
21.3~22.30: Orkeıtra, -ajanı, 

ve saire. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.30: Gra

mofon. 17.20: Gramofon --müaa
habe. 22.05: Noel tarkılan. 23.10 
Şopen'in bestelerinden konser. 
24.05: Noel tarkılan. 1: Krakrva 
kilisesinden: Gece iyini. 

ViYANA 517 m. 

18.05: Sıllon orkeatrau. 19.351 
Ruhi hitabe ve müaamenı. 20.45 ı 
Alplardaki halkın noel ıarkılan 
ile çoban ıarkılan. 23.05: Ruhi 
musiki. 24.055:Andre Hummer ta 
kımı (Noel ıarkılan). 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.50: Metbur musikiıinaslann 
iıtirakile noele mabıus musiki net 
riyatı.Saat birde kiliaeden; ayin. 

MüNIH 532 m. 
22.50: Noele mahıuı konser. 

24.05: Münih'te kadm kiliaeıin
den (Frauenkirche) çan aealeriııl 
nakil. 24.15: Orı konseri. 24.45: 
NEVYORK'tan naklen: Noel ıe
li.mı. 

PRAC 487 m. 
21.20: Müaababe. 22.201 Sulha 

dair konferanı. 24.llO: Ora konae
ri. 24: Kilise çanlan. 

ROMA 441 m. 
21.50: Noel konseri, ve sair n .. 

riyat. 
BOKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.0S: Gra• 
mofon. 18.05: Kantık konser. 
19.30: Konserin devamı. 20.45: 
Gramofon. 21.0S: Bir noel temıi-
11. 

Geçen oofa havanın hangi 
gazlardan mürekkep olduğwıu 
ve sıkletini yazmıttık. Bir sual 
akla varit oluyor. Küremizi sa
ran bu hava tabakasının kalın
lığı nedir? Yani arzın kışrından 
itibaren hava tabakası nerelere 
kadar yükseliyor?. 

Bunun için evvela havanın 
umumi sıkleti ve civayı 76 san· 
timetrede tutan tazyikı hesap 
etıniılerdir. Bwıa göre de, hava 
tabaka11nın kalınlığı sekiz kilo 
metre kadar bir teY oluyor. 

Halbuki bu iptidai hesabın 
yanlıflığı derhal anla§ılmıttır. 
Mesela Hindistandaki Evereat 
tepesi bu irtifadan 800 metre 

daha fazladır ve bu tepe karla ı (~ ı• • ı 
örtülüdür. Demek ki bu irtifa- Ş Ve ŞÇl 
!arda da su buharı var. Kaldı ._ ___________ ,. 

B 

ŞIK 
Mevıimin 

U G O N 

SiNEMADA 
yeni filmlerinden 

k 1 Milliyet bu sütunda İf ve İ.Jfİ ı 
i tayyare er on iki, on üç bin utiycnlere tav41sut ediyor. ı1 

metre irtifaa kadar yükselmiş- "" ifçi utiyenler bir mektup- ı· 

İHTİRAS 
FIRTINALARI 

CHARLES BOYER 
!erdir. Demek, bu kadar metre la lı büromu:ııa müracaat et-

melidirler. 
FLORELLE 

irtifalarda da hava var ki, tay-
yareler yükselebiliyorlar. Prof. 
Piccard malQmdur ki, hususi 
bir balonu ile 16.500 metre ir
tifaa kadar yükseldi. ilk yanlış
lık havanın her irtirafa ay
ni kesafette olduğuna göre he

sııp edilmesinden ileri gelmif
tir. Halbuki öyle değil.. Yukarı
ya doğru çıkıldıkça hava daha 
hafifliyor, tazyikı azalıyor. Bi
naenaleyh üst tab.kalardaki ha 
vanın sikleti, alt tabakalara na
zaran daha çok hefiftir. 

O halde hava hangi irtifada 
tamamile tevakkuf ediyor? Gü
neş ufukta battığı zaman orta
lığın aydınlığı birdenbire zail 
olmuyor. Daha bir müddet de-
vam ediyor. Ancak güne§ ufuk
tanaonra 18 derecelik bir zaviye 
alhna geçtiği zaman karanlık 

basıyor. Buna bakarak bir hen· 
dese hesabı yapılırsa, havanın 
80 kilometre irtifalara kadar 
çıktığını kabul etmek lizımge
fü·. Fakat öyle mi ya? Bazı ta· 
haplar görüyoruz. 200 kilomet
re irtifadan geçiyorlar. Bunlara 
bakarak bu irtifalarda da "da
ha bir miktar" hava mevcut ol· 
duğuna inanmak zarureti var
dır. 

Bundan sonra daha 600 ki
lometrede son derece az hava 
vardır. Da'lıa sonrası tamamen 
havadan iridir. 

• • • 
Kürenin kıtrınduı baflıyan 

80 kilometrelik irtifaı da biribi
ri üzerine mevzu tabakalara a
yırmak lizmıgelmekte<lir. 

ilk 3500 - 4000 metre fırtı
na, kasırga ve sairenin husule 
geldiği mmtakadu. Bu irtifa

dan sonra ikinci bir tabaka var-

isteyenler 
* Beyoğlu Aynalı çe,me zeren so-

kağı No 21 piyaniıt Melek. Alafran
ga ve alaturka mütedil ücretle aile
lere piyano dersi veriyorum tahriren 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları! • 
Bütün kitapçılarda vardır 
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dır ki burada hava az veya çok 
ıiddetli amudi hareketlere tabi
dir. Bu iki hava tabakasına bir
den Troposphere diyorlar. 

Bundan yukarıda, gaz kütle
lerinin tam bir ıükilnette bulun 
duğu ve kesafeti daha az başka 
bir tabaka geliyor ki buna da 
Stratosph~re diyorlar .Prof. 
Piccard bu irtifalara kadar yük 
aeldiği zaman bu tabakalardan 
bir haylı bahsedilmi9ti. 

Şimdi tayyarecilik bu taba
kada uçarak, hava mukaveme· 
tinin azlığından dolayı az za
manda çok mesafe katetmek ça 
relerini aramaktadır. 

w 

1 

ve sevimli komik 
ARMAND BERNARD 

tarafmclan temsil tekmili Fran· 
ıızca ıözlü atk ve ihtiras filmi. 

Dikkat: Bu filmin EMiL JAN
NINGS tarafından temsil edilen 
Almanca kopyeai hergün yal
nız 6,30 matineıinde göste-

riliyor. 

TARZAN 
1 Sergüzeıt roman
L larının krah 

İstanbul Belt!diyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T etn§illeri 
Bu akşam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Beıteleyen Cemal Re,it Bey. 
Um11ma 

3 perde 27 tablo. 
Umumun arzusu üzerine bir haf

ta daha temdit edilmiştir. 
Otuz ıekizinci tenuil 
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ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

- Bana niçin bunları söyledin? 
Neden bana bunları hatırlattın? 

SEN ve BEN 
Soııra, bu uzun zaman görmiye 

ceğim yerlere veda etmek, kimse
nin bulunmadığı bu saatte, bütün 
ömrümü içinde geçirdiğim bu bah 
çenin her köşesini, son defa olar-1< 
bugünkü gözlerimle gönnek için 
içimde bir heves uyandı. 

Ka·lbime dolan ıtaze hava beni 
ta deniz k~aki çamlığa ka
dar sürükledi. Göğün yıldızları, ka 
ranlık denizin yüzünden sıra 11ra 
altın çiviler gibi dizilmitti. Bu yal 
dızlı denizi daha iyi görebilmek 
için pannaklılın kenarından aıa -
ğıya doğru sarktım. Fakat, seyret· 
tiğ'.im manzaraam bqcföndürücü gii 
zelliğine doymadan çelik gibi 
bir el kolumdan yakaladı, hırpa
lar gibi beni geri çekti. 

Hayretle yüzüne baktım. Her 
zaman durgun gözlerinin karanlık 
bakıtınduı korktımı. 

- Hasta mısın Bedi Muammer? 
Sinirli bir dudak titremesite o

muzlanm kaldırdı. Cevap verme
den, gözlerimi bir oık gibi delen. 
kirpiklerini indirdi. 

diyerek hıçkırdım. 
Bedi Muammerin yüzü, bir rüz

gar esmiş gibi, karıftı. 

ver! Bu yürüdüğüm yolun benim 
için çiçekli ve aydınlık bir oyl ol
duğuna kalbimi inan~ır Allahım ! 

••• 
Alqam, altı vapurunda, tanıdık 

bir kimıeye rastlamamak için ten
ha bir köıe buldum ve vapurdan 
çıkmak için herkesin çekilmesini 
bekledim. Sonra, yavaş yava,, son 
defa olarak kendi kendime ve ser
best olarak yürüdüğüm bu yarım 
karanlık yolda, yorgun vücuclünmü 
ve kararsız kafamı sürükliyerek e
ve geldim. 

Akşam yemekte sessiz ve dal
gındım. Teyzem benle alay etti: 

- Gelin hanım, itte bu olmadı, 
Adada bu ıon gecemiz; çamlıklara 
aurat etmieylim; gelecek yaza ka
dar bizden fena bir hatıra saklarlar 
dedi. 

Teyzemin bu sözü üzerine Ne
jat: 

- Sahi Lela .. bu aktam sesin 
cıkmıyor, bir şeye mi sıkıldın? 
Hasta mısın? Y orgunsan erkence 
yatıver ... eledi. 

isterdim ki, bu gece Nejat bana 

Muazzez Tahsin 
bunu ıöylemeain, isterdim ki be
nim kalbimden geçen bu karına ka
rışık hisleri anlasın ..• bende hasta
lık ve yorgwıluktan baıka bir teY 
olduğunu görsün ve bana daha ya
kın olsun. 

Bu dütüncem gözlerimde yazılı 
olmalı ki, batımı kaldırdığım va
kit, Bedi Muammerin anlıyan bir 
§l'fkat ve merhametle bana baktı
ğını görclüm. 

Yemekten sonra, yalnız kalabil. 
mek için, yorgunluğumu bahane 
ederek odama çekildim. 

Sevgili' ~irin odam ... Her kö,e
ainde ömrümün bir parçası yazılı 
olan odam .. beni samimi kucağile 
karşıladı. Penceremden içeriye gi
ren dloat çamdalları beni anlıyan 
gözlerle yüzüme baktı. 

- Ayrılıyoruz .. beni .. bugünkü 
Leylayı bir daha görmiyeceksiniz .. 
size bu gece veda ediyorum. 

Yatağımın üzerine uzandun ve 
bilmiyorum nekadar zaman, gözle
rim açık, rüzgarın çamdallarını sal 
!arken duvarda yaptığı gölgelere 
bakarak öylece kaldım. 

Yatağımdan fırladım. bir hırsız 
gibi sessizce evimden çıktım. 

"' "' * 
Karanlık gecelerde çamlıklara 

büsbütün vakur ve kibar bir güzel
lik çöküyor, 

Bu güzellikte ben, Allaha yakın 
bir büyüklük gördüm. Ve yübekli 
ğini seçemediğim çam ağaçlarını, 
göklere kadar çıkıyor, AHahla bir 
leıiyor zannederek onların gölge
sinde küçüle küçüle yerlere geç-
tim. · , . 

ilahi tabiatin kartısında böyle 
küçük bir zerreden baıka bir şey 
ol.nadığımı hissetmek. bendeki, 
son günlere ait İsyanlı ve karıtık 
düşüncelerimi sildi. Onların yerine 
içimi sakin, temiz. ağır bir tevek
kül k:ıpladı. 

Çamkokuaunu doya doya çiğer
lcrime alırken hafifledim ve yanım 
da başka birisi varmış ta ona hitap 
edİoyrmuşum gibi: 

- Boş yere somurtup duru
yorsun .. hayat okadar zor bir •ey 
değil, fazla düşünmeğe cleğmez ... 
dedim. 

Koı4cumdan ıesim boğazund'a 
tıkandı ve batım bir sersem gibi 
sallandı. 

Kulağnnda boğuk, uğultulu bir 
ses: 

- Ne yapıyordun Leyla? dedi. 
O zaman gözlerimi açtım. Sem 

Muammeri gördüm. 
Yetil gözleri kaırımbkta daha 

çok koyu'latmıt. irileımit ribi idi. 
Yüzünde korkunç ve vahtl bir ma.. 
na vardı. 

Bileğim, çelik elinin krakacmda 
kırılacak sandım. 

- Sana ne oldu Bedi Muammer 
burada ıne arıyorsun? 

Yüzümün sakin ve mütevekkil 
ifadesi onun yüzündeki vabşf ma
nayı sildi: . 

- Dütenıin diye kıorktum Ley
la ... r.eden öyle iğilmişitin? 

- Denize bakıyordum. 
- Okadar mı? 

Uzun dakikalar hareketsiz kal· 
dık; sonra hiç münasebeti yokken, 
birdenbire: 

- Zavallı çocuk, nişanlını sevi
yor mmun? diye ~u. 

- Bana niçin zavallı çocuk di
yorsun Bedi Muammer? 

- Leyla, yalvarırım s-.. su
allıne cevap ver, yarın kocan ola
cak Nejadı seviyor musun? 

- Nejadı sevmez oluır muyum, 
Bedi Muammer? Hertoyden evvel 
o benim teyzemin çocuğu. 

-Teyze çocuğu (ibi değil Ley. 
il, o yann senin kocan olacak, seni 
kotları arasına alacak, seni şimdiye 
kadar kimsenin öpmediği gibi öpe
cek. bundan sonra senin üzerinde 
yalnız onun hakkı ıoılacak, müstak· 
bel çocuklarının babası o olacak, 
beni anlıyor musunı Leyi a? Bundan 
sonra senin berıeyin o ..... 

Birdenbire içime bir hüzün çök
tü, .kşamdanberi 'kirpiklerimde tit 
riyen Yatlarını boşandı, bir çılgın 
giıbi Bedi Muammerin ellerini tut
tum: 

- Leyli.cığım, eğer onu sevmİ· 
yorsan, daha vakit varken .. 

Sözünü kestim, gözyaşlarımı ku 
rutarak: ' 

- Sen deli misin? Teyzem ne 
der? Zavallıya böyle bir darbe vu· 
rulur mu? 

ikimizin de gözlerimizde, sev
gili Ayte teyzemizin hayali canlan 
dı; bir iki dakika, sessiz onu dü
tündük ve hatırladık. 

Sonra Bedi Muammer beni ko
lumdan tuttu: 

- Haldan var Leyla .. Ayte tey 
zemizi bedbaht etmeğe ne senin, 
ne de benim hakkım var. Kadere 
razı olmaktan başka çare yok. Hay 
di yürü ya vruın.. seni evine götü· 
reyim .. yat gözlerini kurut, istirıı· 
hat et, uyu ... Ve hiç bir zaman u· 
nutma ki hayatta yalnız değilsin .. 
seni herkesten çok seven bir .... ağa 
beyin var. 

Başka bir dünyadan gelir gibi 
tatlı bir nağme ile candan gelen 
bu sözler. bir şanİye içind.e benli
ğimdeki fırtınayı dindirdi. Mes'ut 
bir tehalükle onun boynuna atıl· 
dım: 
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Kadın terziliği iyi bir 1 

kazanç yoludur 1 

Kış Sofraları 

••••••• 1 

Diplomalı hanım terzilerimiz 
çoğalıyor, alayh modistralar 

da gittikçe azalıyor 
-~----- - - kit ve biçki yurtlan bu suretle het" 

tarafta çofalmııtır. Burün yalnı:ıı 
latanbulda 1 O dan fa,. la dikit yur 
du Yal'dD". Ter:ııilik öfrenen hanını 
larmu:ıı, daha :ııiyade evlerinde ve 
bası kilçük alparitler berinde ça· 
llfllllayı tercih etmektedirler. 

Mocliatra namı altında bazı 
Ram ve Ermeni kızlarının mahal· 
le aralanndaki evlerde ııündelik· 
le yaptıklan itlerin bir kısmı ha
nım terzilerlmize ıeçmifae de bu 
modiatralar, terzi olmadıldan ve 
hiçbir yerden diplomalan bulun-

, 
madıfı halde hakiki terzilerden 
fasla para kazanmaktadırlar. 

Bunlar, çaiınldıklan evlere, 

l 
elinden bir parça it ııelen hmm 
ve akraba kızlarını da beraber ıö 
t!lrerek rfuıdeliklerini 8 • 10 - 12 
liraya çıkarmanın yolunu bulmak 
tadırlar. Dikiti f(lyle böyle bir mo
diatra ayda en AfAiı 150 • 200 lira 
kazanmaktadır. Maamafih, evle
rinde çalııan mektep mezunu ha
nım terziler yetiıtikçe bu alaylı dl 
ldtÇilen de ıitır!de it kalmıya. 
caktır. 

Kıt aylan, bilhaua yılb&flD& 
doğru en evvel akla ııelen ıeyler
den biriıi de sofradır. Çay aofraaı, 
yemek aofraaı evhanımını her teY· 
den ziyade meıgul eder. Çünkü 
aık aık aile toplantıları olur. 

Moda burada da hill<imdir. ln
aan nekadar ananeperat olaa bile, 
biraz da sofraya ııünün zevkini ka 
nıtırabilir. Büyilk sofralar, bir de 
receye kadar, eakilerin aiırhatlı
lıklarma tahammill ederler. Fa-• 
kat küçük ve aamimi sofralara 
timdi fantezi kanttmnak icap edl 
yor.· 

Meseli. sofra örtüaü dilz beyaz 
dofil de renkli.. pembe, açık mavi 

fAJDpanya renıı:indo örtüleri İnaa· 
nın içini ve ittihaa1D1 açar. 

Tıpkı yazın bir aiaç altında 
hazırlanan krr aofraaı ıibi aade 
bir sofra kıım kapalı odada da 
ten teairini bırakıyor. Bu nevi sof
ralarda aiır ııümüı takımlanna 
hiç lüzum yoktur. Çünkü hakika
ten bu tak.unlar inn.nm iç.ine a
fırlık verirler. 

Evvelce bu aofralara çiçek te 
koymak ldetti. Fakat timdi çi· 
çek modaaı l'eçıDiftir. Onun yerin
de kristal Yeyahut çini ve aalreden 
yapdmıt artiatik hayvan çetitleri 
koyuyorlar. Elektrik ıtıiı altın
da bu hayvanlar daha hoı bir in
tiba bırakıyorlar. 

latanbulda evlerini huauai te· 
kilde terzi atelyeai haline cetiren 
banimlar yii:ııden fazladır. 

Biçki Yurdu Müdürü lunail 
Hakkı Boy bizdeki Türk kadm 
tehiliiinin bir tarihçeaini yapa• 
rak demiıtir ki : 

Ellerin Güzelliğine Dair •• 

Bu Hn• ele yünlüler moclodu. itte 
,üael bir model 

Türk kadın terzileri ıünden 
ıüne çoialmaktadır. 

lıtanbulda ilk kadın tem mek 
tebi 1913 aenesinde açılan Divan• 
yolundaki Biçki Yurdudur. 

Teminden itibaren bu Yurda 
8439 kiti kaydedilmlttlr. Bunlar 
içinde tabail devreaini ikmal ede
rek çıkan diplomahlar 2723 kiıı.. 
dir. 

Terırillk öfrenen bu ıı:enç kız· 
lar, memleketin her tarafına da
fılarak, hutuai auntte terzilik et
lnektedirler. Tiirlıı Biçki Yurdu
nun yetiftlrdiil talebe araamda 
ilk dikit yurdunu l:ıımlrdo bir ha
nun açmqt11'. 20 Mnedenberi dl-

I 

" - Refikam Behire H. Biçki 
Yurdunu ilk açtığı zaman, herkea 
hayret etmlıtl. Terzi mektebi a9" 
mak, ter:ııilik etınek bundan 20 M 

ne evvel utandıncı bir hareket ııi
bl tellkkl ediliyordu. Şimdi iae va
ziyet tamamile değiımiıtir. Son 
aenelerde yükaek aileler arasmda 
bile terzilik öğrenmek için dikit 
ve biçki yurtlanna devam edenler 
vardır. Memleketimizde ilk kadm 
terziliii hareketini uyandırmıt ol
mamızın bugünkü neticeyi doğur
duiuna benim kanaatim 'l'llJ'dır. 
Türlt kadınları içinde artık en 
müşkülpeaent zevkleri de tatmin 
edebilecek kıymetli terziler bula
bilirainiz. Gün geçmiyor ki bir ye .. 
ni terzihane açıldığını ititmiyelim. 
Yandan Edirneye kadar her ta· 
rafta terzi olarak yetiımek iıti· 
yen hanım kızlarımızın bu aami· 
mi arzularına cevap verecek kabi· 
liyette müeaacaeler açılmakta ol· 
ma11 da göaterir ki artık kadın 
terzilerimiz, bizi cahil modiatra
lann elinden tamamile kurtaraca
iı günler pek uzakta değildir.,, 

Gü:ııel bir kadm elinin ne oldu
iunu hep biliriz. Muhakkak ııü
zel bir kadın eli tabiatin yarattıiı 
taheaerlerden biridir. O kendi ev• 
zaı ve hareketleri içinde bir alem· 
dir. Hiç nazan dikkatten kaç
maz. Onun içindir ki, kadınlar el
lerine azami itinayı ıöaterirler. 

Bizim eıki ve yeni edebiyatı• 
mızda kadın elinin büyük yeri var 
dır. Çünkü kadm eli yalnız tabia
tin bir hibeai deiil, ayni zamanda 
kadının incelik, zevk, terbiye, dik 
kat ve itinaaının da bir aynaaıd11'. 
Denebilir ki, bir kadmm çirkin e
li olamaz. Ancak ihmal edene 
batka .... Fakat çok çirkin ve cılız 
eller ihtimamla derhal ııüzellet· 
mitlerdir. 

Bir kadın elinde her ıey mev
zun ve nisbetleri muntazam olma• 
lıdır. Küçllk bir el elbette bilyüie 
müreccahtır. Fakat loaa el ııöz al
maz. Elin mütemmimatmdan olan 
bilek kuru ve mafaal kemikleri ç .. 
kık oluraa, nahuıtur. Onun için 
bileklerde hafifçe bir tombulluk 
olmak lazımdrr. 

Uzun, ince, çalak, hatta biraz 
zayıf pannaklar nı.ocladır. Elin 
§Öyle bir hareketi ekaenya ağzın 
ve gözün ifade edemiyecefi bela
ıattedir. Onıın içindir ki falcılar 
cözden ziyade el .. bakaılar. 

Tırnaklar elin tabii mücevher· 
!eridir. Pembe, iyi parlaLlmıı, iti· 
nah on tırnak, on pırlanta yüzüie 
bedeldir. Tırnakları parlatınak i. 
çin piyaaada en ziyade kullanılan 
vernikler kollodyonludurlar. Bu 
vernikler auya tahammül ederler. 
Ve eterle kolaylıkla çıkarılabilir. 
ler. 

Maamafih biz şöyle bir mahlul 
taniye edebiliriz. 

ya:ııalımı 
Saf antipyri... 20 ar. 
Gillauyu 200 gr. 
GlycerİD• 50 cr. 
Elleri kırmızı olanlar hatta .,,. 

de bile, mümkün mertebe fazla 
eldiven tatımalı ve ayaklarını Ü· 
ıütmemele dikkat etmelidirler. 

Bu kqta aatrakan modası ıeçmit 
değildir. itte aize pzel bir model 

Adde aalicylique 2 cr. 
Borate de aoude 3 gr. As8orti şapka tıe fular 

-

Yılba~ı yaklaııyor. Evinizin duva
ruıı hem ele size faydalı olacak 

• • ~ _. 6 

Gülauyu 50 gr. 
Bu mablulle tırnaklar iyice le· Lavantalar 

Eıkiden lavantalara aadec.e çi- mizlenir ve aonra vazelin ile uğU! 
çeklerin iaimlerini verirlerdi. Hal• turulur. Bu suretle tırnaklar hem 
buki buırün lavantacılık aanayü 0 panl peni parlarlar, hem hafifçe 
kadar ileri gitti ve öyle kantık pembeleıirler. 
halitalarla öyle enfes eaanalar ya- Fal..at 40n zamanlarda, çok kır 
pıhyor ki, buna herhangi bir çi- mızı vernik moda hükmünü yürü 
ç .. ğin ismini vermek imkiıru kili- tüyor. Bi:zim ,,.ki km•ları hatırla· 
mamışbr. Bizde de lavantacılık tan bir teY••• halbuki modern la-
1\anayii aon senelerde hayli inkitaf tanbul hanımına, hemen tabiilik
etmiş bulunuyor. Baıka memlekst ten hiç te aynlmıyan açık pembe 
!erde olduğu gibi, lavantalara biz. daha yakıtacaktır. 
de de yeni isimler verilmiyor. Çok kınnızı tırnaklar nekadar 

Okadar ki lavantaların isimleri, kabili münakata iae, kırmızı eller 
hC>diye makamında verildiği za-· büabütün mahkumdurlar. Fakat 
man, uzun bir mektup kadar mi- elleri kırmızı olanlar ne yapam· 
na ifade ediyor. Meaela: " Umu- Jar? Bilhaaaa aoi(uklarda. Bu tak
ma beni' ' «Bir gün gelecek» uSaade- dirde manikür v'azifesi doktorla-
te dofnı ... ve ıaire ve saire.. 1 ra teveccüh ediyor. 

Yağlı fİfeler Eğer kırmızılık deriden ileri 
geliyorsa, losyon, devamlı bir hal· 
de sıcak suda yıkamak, maaoj çok 

içinde bir müddet mevadı şah· 
miye bulunmuı şifelcri suda neka· 
dar yıkaaaruz, gene İyice temiz .... 
lenmezler. Bunun için şişeye ben-

• • 1 • 

faydalıdır. 1 - . 
Kınnızı eller için de bir reçete 

·-·······~ •·••••••••••••••··-· .. ··-·••••••••••••••• Aıı.erika kadınlığı bedeni terbiyeye 
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Eiffel'in 
100 üncü yılı 

E;ffel iamini hep duymUf• 
aumızdur. Hani fU Paristeld 
m91hur demir kuleyi yapan a· 
dam .. Bu adamın geçenlerde 
Frmaızlar, doğduğu günün yü 
zünc:ü senesini tıea'it ettiler. 

Gustave Eiffel 15 ki.ııunu
evvel 1832 de doğmuıtu. 1923 
kinunuenelinde öldU. 

Eiffel hakikat-

Kulenin gilndü:ı ve gece 
alınan iki resmi 

en büyük mühendisi idi. Çocuk 
luğunda derslerine çok dikkat 

Eı11..t. 

eden zeki bir çıocuktu. Fakat 
buna raAmen gariptir ki. ma
kine ve İnfaal derslerinde terak 
ki gösteremiyordu. Hatti inıa
at dersinden sıfır aldı. Demek 
ki, bu çocukta mimar ve mil
hen<lis olmak istidadı yoktu. 

Fırça konacak orijinal bir yer 

Fırçanızı koymak ;çin ori
jinal bir ıey •• B teklinde ıös
terildiği ıibi, biribirillin ayni 
iki ince tahta alrnuın. in
ce testeresi olan amatörler bu 
tahtalan resimdeki eibi ıc
bilirlıer. Yahut her rangi bir oy 
macrya eötilriineniz, hemence 
c:ik kesebilir. 

C teklinde olduiu ~l bir 
mukaVY& ıerit.. D tekJiııde ol
duğu gibi yine bir mukavva 
ff!rit .. E teklinde olduğu gibi. 
tahtadan bir kaide.. Aynca F 
teklinde olduğu eibl iki üstü· 
varıl tahta parça11 •• 

B ,adindeki tahtalardan bi 
rinin üzerine hesaplayarak 110 
murabba çizeniniz. Bu milrab-

--~,,.--.······ ······160·· .. - ~ • 
• .. ... 

----<---l 
·•ID:;J 

balara göre, şekle bakarak ka
fayı kurtun kalemle tebariR 
ettirirsiniz •. lki tahtayı yan ya
na koyarak bu kafanın teklin< 
söre kesersiniz. c mukavvaaı 
noktalı çizgilerle göıtnilen yet 
ferden krvnlarak. çehrenİı:; 
iki Clll1ibinin ön tarafına gele
cektir. D mukavvası da arka ta 
rafına.. Yalız frrçanm uzunlu
luna ve kalınlığma göre, he
sap tutmak lazımdır. 

Bundan aonra kafayı boyar 
atız, göz ve bunın yerlerini le 
barüz ettirineniz, odanızda 
hrçannı koyacak orijinal bir 
~ mevcut olduğu için, ikide 
bir "fırçam nerede?" diye ara· 
mp durmazsınız. 

Daha sonralan kimya mü· 
heodisi olmala karar vercH. 
Sirke imal eden bir amcası var
dı. Onun yanına gidip çalı9-
mak istiyordu. Fakat bu İste
diği olmayınca, Eiffel in9aat 1 

iılerinde çalıtmağa baıladı. 
Sonra demiryollarma geçti. 
Bordo köprüsünün inşascrcla 
kendisine bir vazife verdiler. 
Eiffel ondan sonra köprü in
taatında maharet göstermeğe 

Tavşa11 kardışln otonıobili ı•e lhnıet Ağanın eşegl 

bafladı. En nihayet te demirle-13.600.000, filadelfiya 2 mily~ 
ri çivilerine kadar hesaplaya- 700.000. Buenos Ayres 2 md· 
rak. biribiri üstüne bindirdi ve yon 500.000 .. 
üç yüz metre irtifamdaki meı- Nüfuslan takriben iki mil 
laur kulesini yaptı. yon olan şehirler de şunlardır 

Bordo köprüsünü yaparken Ozaka, Moılcova, Tokyo. Şan 
yirmi altı yaıında idi. keadi is- bay ... 
mine izafe edilen me,hur kule- Her saniye bir kiti 
yi yaparken elli altı Yatmday- ölüyor 
dı. Fakat bu iki zaman arum- y • h 1 ·· d '. 
d kad k k .. .. tı •-·ı uatı eıap ara gore, un a o ar ço opru yap >< , d h 

33 
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L-I d G L! köp il u ya a er sene mı yon ınaa. 
VUll ar an ara ... t r s en öJm• k ed. y · ·· d 9141( 

h d B k .. ril 400 e t ır. anı gun e 
met uru ur. u op 1 d ı...:ı. cl 28 
metre arzında 122 metre de- saatte 3. 67, aKm.a a 6 .. ı 
rinliAbıde bir ' uçurumu ııeç- niyede, 1. 

ekted• Şimdi doktorlar insanlaru 
m N ır~ ... -t -h bi h" vaaat'i hayatını 48 yaş olaral 

evy<rn< a --.- ur r ur- kabul ed. 1 riyet heykeli vardır. Bu muaz.. • ıyor ar. .. •. 
zam heykelin timdiye kadar a- . Doganlardan dort~~ .~ın ye 
yakta durmaeı, içindeki çelik di Y•tından .evvel oluyorlar 

iskeletten ileri geliyor. Bu Ç&- !~·~~ ~~ ~~1 yat.~dan evvel. 
lik iskeleti yapan da Eiffel' dir. akın b1t1ı ıçıbn len yuzb. Yk~mbı a,n 

c u sa u sa ır ·ışı u u ------ yor. 

Büyük tehirler A~açların yaıı 
Dünyanın en büyük tehri 1 Bazı alimler ağaç.ların yaş· 

timdiki halde New - Y ork'tur !arını hesap etmi9lerdir. Bu he 
ve nufuıu 9 milyondur. . saplara göre: incir ağacı 250 

Ondan &0nra 7.660.000 nu- kara ağaç 335, llervi 350, armu 
fuslu Londra gelir. Üçüncü şe· 400, kestane 600, portakal 63C 
hir Pariıtir. Nüfusu 4.600,000 çınar 720, Ihlamur 1150, met 

~ 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
ı .• .... ,.ı-- .......... ,. • - . • ' :·· 

Dünkü maç tam manasile maç oldu !Cuhiliy 
ihtifali 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

( Ba§1 birinci sahifede) 
\.'e herkese de öyle göstermek isti 
yorlardı. itin teklinin bu merkez· 
de lmaaı meraklılan haklı bir ıu 
ret e tereddüde dütürüyordu. Bun 
dan 'dolayı yukanda da aöylediii· 
mi:. gibi maç saatinden çok evvel 
her iki tara fm meraklı lan tribün
leri doldurmuılardı. Saat on bu· 
çukta F enerbahçe B ile Beıiktaı 
B karplaıtılar. hk dakikalarda 
Bqiktaı B takmımm ağabeyleri 
gibi bir kuTVette olmadıktan gö
züküyordu. F enerlileria kalecileri 
belı:leri ..-e haftan çok iyi olma
aına rafmen for ]\ıltlan bo,uk 
tu. Ancak içlerinden fahir iyi oy 
nuyor ve hAkikaten c;alıııyordu. 
Oyun bu minval üzerinde devam 
ederek iki aıfır Fenerbahçenin ra 
lebeaile bitti. 

Bunu müteakip oynanılan Ana· 
dolu • Altınordu müaabakasmda 
birinci kümeden ikinci kümeye in 
dirilen Anadolulular battan niha 
yete kadar çok hakinı ve güzel 
bir oyun oynadılar ve maçı 3 • 1 
,alebelerile bitirdiler. 

Bundan sonra günün en mühim 
•e en hararetli maçı olan B~:ktaı 
Fenerbahçe maçı yapıldı. Takım· 
lar 3,10 geçe aahaya çıktılar. Ha
kem Adil Giray Beydi. Parayı 
BCfiktaılılar kazandılar. Maç bat 
lamadan evvel Adil Giray Bey 
her iki takım oyunculannı topla· 
y rak "'"lan eôy ledi: 

"Arkadaılar; 
MiUaadeni:ıle brıgünkü mü•a· 

baka hakkında biTkaç aö:ı: aöyle· 
mek istiyorum. Bugünkü miUaba
kanın iclareaini her iki kulüp ida
recilerinin bana gÖ•terdikleri em• 
niyete mukabele ııe ııizlerin sport
mcmliiin~ güornerek kabul el· 
tim. 

Bence bugiinkü müsabakanın e 
hemmiyeti fQ711piyonluk me8ele
•inde deiildir. Şu dakikada lstan 
bulun en iyi lrıtbo! oynayan iki 
takı'"' karıılaımaktat{ır. Bugün 
si:ı:lere büyük ııa:ı:ifeler dünnekte 
dir. Buf'linkü galebe herh~lde en 
dürüst oe temiz oynayan taralta 
kalmalıdır. Si:ılerden en büyük 
ricam lavüUü ııe aert oynamamak
tadır •. Bilhassa ba;sı noktalara na· 
&arı dikkatinizi celbed~rim. 

1 - Bu oyrında kalecilere lü-

müçterni bir halde bulunduktan e .. 
fİktq idesi önüne kadar geldi ve her 
keain ne yapacağını tayin edemediği 
bir ıımıde ayaklan arasından topu ırü 
ael bU. plaae vuruşlaB"fiklat kalesine 
aoktu. Bu berııherlik üzerine Fener
liler açıldıle. Birinci devrenin lı.İla· 
mına kadar niahcten daha hakim ve 
daha diirüst bir oyun oynayarak Be
tiklaf kalesini birçok tehlikeler kar. 
ıısıncla bıraktılar. Zekinin Mizel bir 
YUruıu, Fikntin aon derece sıkı bir 
tülü direğe çarptı, gol olmadı ve 
devre beraberlikle bitti. 

İkinci deı•r• 
ikinci devrede hakimiyetin daha 

ziyade F enerbahçeye geçtiği görül
dü. Bilhassa onuncu dakikada Niya 
zidcn aldığı çek güzel bir paaı ya 
vaı;acık Muzaffrrin ayağı önüne ko 
yan R<·talıo yaptırdığı ikinci gol Fo 
ner talammm maneviyatrnı da artır 
dıtı için hücumlar daha ziyade srk 
laımaii'< baıladı. 

Hılltaymın yarroı ela bu auretle 
geçtikten sonra Fener bahçe kaplar. 
Z ki, Muzafferi geriye ~tarak ovun 
dört nıuavin v" dört muhacİınl~ de 
vam etti Bum. rağmen takım )'al~ 

Dünkü maçtan bir enstantane 
aımuu.z yere çarpmamanı:&", müdafaa Oyt!nu oynrur.ıyor ve her 

2 - Hakem düdüğüne/en sonra 
lıaıfen t"krar topa ııurmamanu:, fırsattan istifade ederek gol çı1"'rma 

ğa çahııyor. Beıiktaşın ise bundan 3 - Kale önünde her iki takım 
müJalaa.ının kaejyyen lavüllU ,,. aonra oyununda ~ki fU!lr görü!mü .. 

yordu Hakkı bile birinci de.redeki yandan içtinap etmeai, 
4 B d sür'at vo kudretini kayl:etınİJ gibi 

- en en memnun olmadığı. 
nız anlarda ifaret ııe hareketlerle idi. 
bunu ilade etmeyini;s, Bu suretle Bu •uretlc ikinci devrenin nihaye
hareket oyrınun aeyrine mrini ııe tine kadar tarafeyn sayi çıkarama· 
halkın beyhude yere taıkınlığma dan map biti reliler ve F enerbaJ.~e 
sebep olur. 2-1 güzel bir galibiyet kaz.aımut ol-

5 - lnaan hata yapma;s olmOJ1. du. 
Ben hata yapmamaia çalıfQca- Nasıl oynaddar 
iım. Buna mukabil oyunrın ahenk Dün karıılatan F enerbahçe ..-e 
oe İntizamı ııi:ı:in temi: ııe laııl-
6tİ% ovnamanu: saye•İnc/e temin e· Betiktaı takımlan naaıl oynadı
c/i/ebilir. lar? Her iki takımın oynayıf tarz 

6 - 5,.., ,;;z ,.ı~Mı, •İzden tek- larBeıtiki: ::k'ımı~"nkit edeceğiz. 
rar lavÜÜ.% oe temi~ oynamanuı 
rica ederim. Siyah beyazlılar, maçın bidaye 

B d tinde ilk on dakikadan aonra ırü· 
un a!> aonra takımlar yerleri· zel ve müeuir bir ıiatem kuJ. 

ni İşgal ettiler. Fenerbahçe ıu ıe- landılar. Müdafaa hattında HÜ.
kilde çıkmrstı: nü ve Nuri uzun vuruılarile, topu 

Hüsamettin daima ve kolaylıkla hasim nıııf 
Hadi YatAr sahasına atıyorlardı. Bu, eaaı iti-

Eaat Fikret Cevat barile vazifeleri idi. Ancak ilk 
Şahan, Muzaffer. Zeki, M. Re~at, dakikalarda Fenerin tazyikından 

Beşikl&f takımı: Niyazi kurtulabilmek için biraz taç oyu· 
Sadri nu oynadılar. Sonralan bundan 

Hüsnü Nuri vazgeçtiler ve aert müdahalelerle 

F • T hıuim forvedini yıldırmak U.tedi-
evzı ahir Fahri 

[fref ~ref Hakkı Ali Rıza Hayati ler. Bunda da kısmen muvaffak 
oldularaa da bu pek faz 

Mac nasıl oldu la istifade edemediltt. Nitekim ye-
Oyun on dakika I.adar süren sıkı dikleri birinci gol bundan dolayı 

Fcneı- hücumlariyle baıladı. San- idi. 
UciYertler bu müddrl zarfında seri Lüzumsuz yere ıert bir çekİ.f 
bir ol çıkarmak ve hakimiyeti, te- yapan Hüsnü Şaban tarafmdan 
fe..vuk nfllk bir driblinkle kolavlıkla ge-

n ele alarak müsabakayı gali- çildi ..-e bu çorap söküğü gibi de
birHlc bitirmek için ciddi bir az.im- vam ederek aleyhlerine bir gole 
1- ç,,Jıııyorlardı. Paslar iyi idi. Kom- mal oldu. 
bi::.-.?onlıır yerinde idi. Bu ilk on da- Muavin hattı forvetle irtibatı 
kikanın verdiği manzara Fenerbabçe bütün oyun imtidadmca muhafa· 
ain ~·ki kuv..etinden birıey kaybet. za edem•di ve bun<lıuı U.tifade e
menut olduğu manzarası iıli. Fakat, den san-lacivert forları kolaylıkla 
btın an •onra Beıikta,lrlar aıkı bir açıkta top bulabildiler. 
bu m yaptılar. O v~t görüldü ki, Forvet hattmın merkezden a 
Be. l:ıasm da mu hacım hattı mun- • · · · .. · bir 1 7 
tanuıı itliyor ve müdafaaaı kolay ko nsı dıyı Eve mfusmıŞr f ocyun ot ynaya 
l · k ıl ma ı. ~re ve ere evi\ tara .. 
•Y ı:ıyı> çı ar masına meydan ver- fı d t ·ı d • ·ı bil ' B h- 1 • . n an am mannaı e egı ae e 
mıv r. u ucum ann bın esnasın- ı b kıldıl S • 
d "" 1 üdafii" H"d' • kısmen muatta ıra ar. ag a .,ener so m n ının sort f H · Al" R 
L • b k t" • L. .__ f" .L'kl . 1 tara ta oynayan ay atı ve ı ı· 
uır are e ını ..,,,...m ırı.ou e nP.tice b" 'b" ı ·1 k · · 
lendircli T H ldo d ldı ,.., ın ır erı e pe ıyı uyuıamı-

. : .opa a '.""r u •.e Yt yorlardı .• Hakkı tek bqma dün 
ı;,m Jııbı hır !utla ~·~!"f~ ılk go- çok iş gördü ve Fener kaleaine da
lunU; kaydettı. DenilebıJ.,. ki, bu ıut inıa tehlikeli akmlar yaptı. Eğer 
ıon zam~nlar~a görülenleri.n. e!' gÜ· 1 yanlarında oynayan oyuncular da 
sel "''' şuphesız en kt:ıvvetlrudir. Bu Hakkı kadar çalıısalRr ve biribir
col Be,!kta•Man harekete getirdi. !erine pas verselerdi bugünkü ne• 
On dakika kadar da onlar mütema- tice belki büsbütün batka bir vec;· 
di akınlar yaptılar. Bu ea-da maha- he arzedebilirdi. 
cim ~tlan_nı!' bilha.•a aol tarafı Hulaaa Beıiktat takımı dün ir
çolc guzel ı~h!or. Hakkı artıda, her tibatsız oynamııtır. Bunun kaba. 
an ıut çckmege, gol yapmağa mü- hati haflardadır .. Eğet" onlar •a· 
heyye hir halde ıüzel teniat yapı· zifelerini yapabilaeydiler forvet 
yor. Fakat, F~ner müdafaaaınm y• daha iyi ifleyebilir, v,. müdafaa 
rinde müdahaloleriyle bir netice iıtih da o kadar fazla çahımazdı. 0-
ıal cJeıniyorrlu. yunun sonlarına dofru Bqiktaıh· 

21 Üncü dakikada top sol açık Şa- !arda bir bezginlik al&imi belir
banrn ay~ğııu, geldi. Kendi&ini takip mişti. Adeta mağlubiyeti kabul et 
eden hafı dılatbktan aonra biraz g• mif bir tekilde oynuyorlardL Bu 
riliy .!l'e!< kaleye doğru inmeie bat- hata yüzünden ıiyah beyıu:War 
ladı. Öniıne müterıw.diyen S..,iktaf bütün enerjilerine rağmen maflu
mG.;tiıfileri sıralanıyorlardı. Hüanü- biyetten kurtulamamıılardır. 
nın 1bir iıka ıeçıneaiıwlen U.tifade .,. Fener .tak~~na. gelince: 

me edemediler. Buna da sebep Be 
tikat müdafaaamın ıer oyunudur. 
Kaleci Hüaamettin kendisine çok it 
dütmemesine r .. ğmen oldukça iyi 
oynamııa. Müdafaada Y AfAr, Ha· 
di iyi oynadılar. Ancak Hadi kıu
di bir batası yüzünden Fenerliler 
ilk gollerini yediler. Ondan sonra 
her iki müdafae da çok iyi oyna· 
mııtır. Haf hattına gelince; orada 
Fikret birinci devrede biraz hafif. 
ti. Yerini tam miınasile dolduramı
yordu. ikinci devrede muvaffak o 
lup ve yerine alı§tı. Cenah haflan 
Esat ve Cevat çok iyi oynadılar. E
sat çok genç olmaama rağmen klii
sik lıir fubol oynuyor ve çıkan!. 
maar çok ırüç olan yerlerden top 
çıkarıyor • Dün bu genç çok iyi 
oynamıfbr. Cevat her zamanki iyi 
~yunlarmdan birini oynamı§ ve 
vazife.sini yaparak Beşiktaşın aol 
~arafmı felce uğratmıştır. Forvet 
hattı iyi oynadı, fakat çok ta gol 

1 
kaçırdı. Eğer saymak lazımsa F e
oerliler üç muhakkak sayıyı ace
' elerinden kaçmnıılardır. Fakat 
.;:ın11miyet itibarile Fener takımı 

·i oynamııtır. ikinci devre tatbik 
itikleri dört forvet oyunu iyi ae
~ere verdi ve haaım takımının ae .. 
1aliyetini bozdu. Hiıli.sa dün her 
:Ci lakım da güzel oynadı. Fakat 
\an lacivertliler daha iyi oynadık ı 
·an için hasımlarına tefevvuk etti
ler ve galip g .. ldiler. Bu suretle 
Fenerliler fAlllpİyonada en korku : 
lu rakiplerini de yerunq oldular : 
•e •§Ağı yukarı bir tahmin ile f8lD 
piyonluğu kazandılar. Dünkü o• 
yundan dolayı her iki takımı da 
tebrik ederken, maçm bu tekilde 
cerevan etmesinde büyiik gayreti 
ıı:örülen Adil Gir,.y Beye de teıel< 
kür etmeği bir vicdan borcu bili· 
ri.z. 

v~ni bir teşekkül 
Haber aldığmı12a ~öre, Ka· 

aımpata klübü, kendi sahası 
dahilinde mevcut Ol<spor, Gay 
ret ve Gürbüzler klübünü ken
di teşkilatı arasına ithal etmiş 
ve ~uurlu bir surette ça1ı~mııi!a 
batlamı9lardtr. Bu hareket biT 
mıntaka geı:ıçliğini bit- arada 
toplamış olmMmdan dolayı da 
çok güzel bir harekettir. Ka
sımpaşalılar bu itin f ;d'f'shıi 
görerek ön ayak olanları teb
n"k edem. 

Cross Country 
Dün tehrin muhtelif semt· 

!erinde Crosa'lar yapılmıştır. 
Beşiktatlılar mutat müsabaka
lannı yapmı,lar ve İyi netice
ler almışlardır. College de ge
lec.:dı: mevsimin ikinci Cross'u· 
nu yapmıf ve ecnebi atletler
den Vangel birinci gelmiştir. 
Bundan başka Kurtulut klübü 
atletleri de bir Cross yapmış 
ve ontar da çok iyi neticeler el
de etmişlerdir. Şehrim;zin 
Croııs' çul arı ya.kmda yamlacak 
olan Aktam refikimizin Cross'. 
una bazrdanmaktadırlar. 

Kad•köy sahasında 
Sabah leyin yine ıençler likine de

vam edildi. 
Evvela Fenerbahçe • Süleymanİye 

genç takrmlan karıılattı!ar. Ve Fe
nerli gençler 2-0 galip geldiler. 

Bundan aonra Kuım.paıa . Beşik
m., genç takım.lan müsabakası ya
pıldı. Kaannpqahlar 5-3 maçı ka· 
zandılar. 

Bu müsabakalardan aonra resmi 
h'lc maçlarına başlandı. 

EvvPla Galataaaray • Beşiktaş 
(B) t~krmlıon karplaıarak Galataaa· 
rııy ikincileri 2--0 gal!p geldiler, 

Galatasaray:5 
V. K. Kapı: O 

Son maç Galatasaray • Vefa birin 
ci takımlar müsabakası idi. 

Galatasaraylılar yine bazı tadiliit 
ile çıkmışlardı. Kalede Rasim, Müda
faada Burhan Ye Asım bulunuyordu. 
Rebii takımda yoktu. Yerinde K• 
mal Şefik, iç mevlWne de Cdal Şe
fik gİnniıti. Sakat olmasına rai· 
men Nihat yine merkez muavin mev 
kiindo bulunuyordu. 

Buna mukabil Vefa takımı esaslı 
bir iki oyuncusunclan mahrum ola
rak birinci devrenin kısa bir kısmı
nı ve ikinci devreyi on kiti ile oyna
mıştır. 

Oyun ba,lar lıeşlama'.I, Galataaa
raylrl~nn tazyiki kendini hiaaettir
meğe batladı. Maamaf"ıh nokaan bir 
kadro ile oyıuımalarına rağmen v .. 
falılar bu devrede oldukça iyi mul.a 
v•net gÖsterdiler •e bu aebeplenm 
ki, C'.alataaaraylılar bu devrede ..... 
cak bir ıol çıkarmaia muvaffak ol
dular. 

ikinci devrede daha düzıi!n oyna. 
mata •e daha miiesıir akınlar yap-
mağa başlayan Galatuaraylılann hi 
kimiyeti daha bariz bir telôl aldı. 

Vefa talmnında ise birind devre
deki mukavemet te zayiflamq lıula
nuyordu, Billıaaaa muavin battı çok 
bozuk bir oyun oyneyor, Galataaara
yın yaptıfı giizel akınları durdur-

ve uzaktan tüderiyle ikinci ve üçün 
ciı gollerini de yaparak 3-0 galip va
ziyete geldikten aonra daha emin bir 
vaziyette oynamağa ve gah uzaktan, 
goh yakından §Ütlerle Vefa kalesini 
döğmeğe başladılar. 

Galatasaraylılar, biraz aonra yap-
tıklan diğer bir akında Vela aol mua 
vininin bir hatasından derhal istifade 
ederek topu dördüncü defa olarak 
Vefa kaleıine soktular. Vefalılar a
rada sırada bu tazyikten sıyrılarak 
Galatasaray kaleaine inmeğe Ye gol 
çıkarmak için fırsatlar vücuda ge
tinneğe çalrııyorlaraa da buırün takat 
olınasma rağmen çok güzel oynayan 
Nihat ve Burhanın bulunduğu Gala
tasaray müdafa ve uavin batlanrun 
candan gayretleri karıısmda bir ne
tice almağa muvaffak olamıyorlardı, 

bir hücumu eaııaai:nda ihsanın ırüzel 
bir tandelini Aliieddin yakaladı ye 

bir iki atlatmadan aonra güzel bir 
plaae ile imali.im ilk golünü kaydet· 
ti. 

Altınordnlular gollerin daha ziya 
de Aliieddin tarafından geleceğini 

tahmin ederek bütün mncudiyetl.,. 
riyle onun üzerine yükleniyorlar, 1-
mamtlılar ise açık kalan yerlerden 
istifade edecekleri yerde mütemadi
yen marke edilıniş bir vaziyette bu
lunan AJaeddin ile itlemeğe çalııı· 
yorlar ve topu her fırsatta Alaeddine 
veriyorlardı. Maamafih bu ıuurıuz 
vaziyet çok sürmedi oyun munta· 
zam bir mecraya aokuldu. lmalatlıı
lar bücumlannı ahenklendirmeğe 

muvaffak oldularsa da heaapsız şüt 
ler iyi akınlan ıemereaiz bırakıyor

du. iyi kombinezonlarla Altunordu 
kalesine kadar sokulan lınaliit mu-
hacimleri topu ya avuta veya kaleci 
nin eline at.-nak suretiyle birçok fır. 
satlan heder edip gidiyorlar. Oyun 
bu vaziyette 37 inci dakikaya kadar 
devam etti. Bu sırada Alaeddin mü-
aait bir vaziyette aldığı pası İyi kuJ. 
lananık topu 30 metreden çektiği sı 
kı bir tütle ikinci defa olarak Alton 
ordu ağlarına taktı. 

(B~1 birinci sahifede) (B~ı birinci sahifede) 
lı:~datlarld~!e .. ıe!!it 

1 
edild~leri gil- harbe hazır bir halde bulunma-

nun yı onumu o mak munaaebe· .. L • 
tile pek muazzam bir ihtifal yapı· masınm umumı onarbın sebep. 
lacaktır. C. H. Fırkasınca hazırla 1 !erinden birini t~kil ettiğini ha 
nan program mucibince bu sabah : tırlatmıştır. 
5~ davetliyi himil huaual tren 1.z 1 Ba9vekil iatizahlara cevap 
mırden saat 10 da Menemene gıt vererek demiştir ki . 
miıtir. ihtifal alayı iataayonda Me B k- L • • • l' · • 
nemen kaymakamı, belediye reiıi, -; . ~n ...,ıner. mec ı.sın sı;. 
ile C. H. F. kaza heyeti idare er- yuı ıstikametlennı teşkıl ede 
kanı ev azası, jandarma ve polia 1 rek letkil ettim. Hükfunetiı. 
müfrezeleri ve binlerce halk lara· nüfuz ve kuvvetinin eski hail 
fından ka'1ılan~t.!'1'· istasyonda ne getirilmesini pek lüzuml, 
lı:asabadakı Kubılay meydanına görüyorum 
yaya olarak gidihniıtir. Meydan· Cenev · k nf k 
da Menemen belediye reisi ile tir • re 0 era.~ı~m a a· 
ketler komiaeri Naci Bey tarafın· mele ugramasına manı olduk. 
dan birer hitabe irat olunarak Almanya konferanstaki eski 
~ubiliiy ve arkadaıla~m fe~a- yerini işgal ett;. Bu hal sulh 
karlık!~." Y.ad ..-e .~ezkar ve haın- için çok esa l_ı bir [:.mil mahiye
ler, mürtecıler tel m olunmuştur. t' · h • d' 11 • d 1 k 
Burada Menemen mektep talebe- ını aız 1 ~· en e yapı ac.a ! 
ıinden Nusret Hanım tarr..!mdan mukaveleyı Almanyanın da un. 
gayet veciz bir manzume okun- za etmesi kat'i surette lazım· ; 
mu§tur. Bilahara Kubilay mekte- dır. " 
bi ziy!"~t edilmiı ve me~tep bat· M. Boncour silah kuvvetle
muallımı tarafından hır nutuk • • • L.:... 1. ı "b" 
aöylenmiıtir. BilB.lıare Kubilayın nnın umumı urr "ontro.e. ta ı 
ve yanında yatan arkadaşlannm 1 tutulmasına taraftar olclugunu, 
mezarları ziyaret edilerek ruhla· ancak böyle bir kmıtro!'in gizli 
~ ta~iz. ve .tak~i': edilmiştir. Kubi- surette silahlanmaya m" 'li o
l~~ ıhtıfıılın~ 11tırak eden teıek· labileceğini tasrih f'tm;stir. 
küller ve muesaeseler tarafından M 81 l' ti • 
me7ara çelenkler konulmuı ve me • .. • A um. aosya .:s .enn ye-
rasime nihayet verilmi•tir. ihtifal Dl hukfunete muzahır olacakla· 
alayı saat 13 te ayni ~nle lzmire nm söylemiştir. Bu golden aoııra Altnnordululann 

1 
cenlandıklan ve sıla hücumlara giriı 
tikleri görüldü. Hatta bir aralık yap 

J tıklan iyi bir hücum imalat kaleaine 

hareket etmittir. ihtifal için Mani Borıcour kab:nesinin meb'u
aad.an tertip edilen hey~t te sabah san meclisinde tf'min ettiği ek· 
l~yın .M~nemene. ı:elmit ve mera· ıeriyet sosyalistlerle ra.ılı'kal 
aıme ıştırak etmıttır. ıosyaliatlerden ve b1ınlara ya-

ciddi bir tehlike yııratnutken aol a· 
çığın fena bir vuruıu bu fıraabn da 

• heder olmaama aebebiyet yerdi, De..-
1 re bu suretle 2-0 imalatm lehine ne-

Zonguldak 'a Kub/Mg kın gruplardan mürekkep bu-
ihtifali lunmaktadır. 

ZONGULDAK, 23. A. A. - şe! Ga:efeler ne diyorlar 
bit Kubilay gunu münasebetiyle 

ticelenc!L Zonguldak heyecanlı tezahurlere aah PARlS, 23 (A.A.) - Ha-
lkinci iJevre başladığı zaman Al- ne olmuıtur. Saat tO da Hükiiınet Vas Ajan~ından: Hükfimetin 

tnnordulular sıkı bir hücum yaparak• ve fırka erkanı, memurlar, Halkeri meb'usan meclisi ile ilk te::ıuı 
iyi bir netice elde etmek istediler. ye diğer milll tqehlriiller, mektepli- esnasında kazandığı cksenyet 
Fakat bu hücum derhal lınalat mü. Jer ticari ve ahıai ve mali bütün hükiimet beyanname-sini mü
dafaasmda kesliYerdi. m~eueaeler ve İ.§çiler hüktiıııet ko- sait bir surette kar~ılıyan ga· 

lm!itlılar yeniden Altnnorcln kale nağı ile Halkeri araamdaki meydan- zeteleri hayrete düşürmemi~
sine dofru inmeğe başladıLır. Bu Jıkta toplanm1tlardı. Halk ..... ; muzi- tir. 
hücumlar daha bidayetinden itilııaren kası tarafından çalman iıtiklal IDlll'JI Bu gazeteler, Boncour ka· 
tehlikeli olmağa bqladL Hücumlan ile meraaime batlanmııtır. bineainin, Herrot kabiııesinin 
çok iyi idare eden Nevzat yanmcla iki muallimin ateıin hitabesi " hakiki bir devamından başka 
oynıyan Alaeddinin gol çıkarmak ka bir mektep talebesinin şiiri derin teea bir şey olmadığım, belki sola 
biliyetini çok iyi idare ediyor, ayni sür ..-e ıöz yaılan içinde dinlenıniı- doğru biraz daha mÜle"leccih 
mınanda sol iç Fahrinin oyun üze. tir. Şehit Kubilayın ruhu taziz ..-e bulunduğunu kavdediyorlıır. 
rindeki teorini müspet bir telde soku Menemen faciasının &mili olan irtica Yine bu gazeteler. fİmd":O 
yordu. Nitekim çok geçmeden bn üç tel'in ve irticaı ezen milletin kutsi ve hükfunetin temin ettiği f'.kserl-
oyuncu ıınmnda cereyan eden çok kabir kudreti tebcil edilıniıtir. yetin -Herriot kabinesini tut· 

D mozel bir paslaımadan aonra oyunun mut olan ekaeriyetten b:rkaç 
Ün çok günl bir gol atan Muzaf ~- lik b 

ferle tam mcinaııile kl.Uik futbol hemen dördüncü dakikasmda top rey ir noksan gösterdiğin· 
03·noyan genç ııe yeni oyuncumwı Fahrinin sıkı bir ıütn ile Altnı:ıordu Tahsisat den dolayı- daha mütecanis 

Esat ağlanna takıldı. gibi gördüğünü de ilave f'lmek 

Devrenin aoıılarıoa doğru Galatasa- Altunordalulıır bunclan aonra sert Kalmayınca tec!Mir._kez ve sol cenah g~zet~ 
raylılıu: sağ açık Necdetin uzun bir ' ~· • u ~~ 
ıütle yaptığı hefinci golü de kazan.. bir müd.Uaa oyunu tatbikina batla- ( BB.§1 birinci sahifede) leri M. Boncou,.'un bir bape-
dıkt~n sonra maç 5-0 Galataaarayın dılar. Bu sertliğin n•ticeıi olarak c:e- Düyunu umumiye binası boı kalın kil aıfatile yaptıil;ı ilk tecrübe-
g?!ebesiyle neticelendi. za aahası dahiline topla giren A- ca fareler aç kalmıılar ve kilitli bu· den takdirkar bir lisanla b~h-

Fenerbahçede bugün ikinci küme ı laeddini Rıdnn bir çelme ile dur- lunan odalara hücum etmişlerdir.Bu aetmekte, hükiimet beyanna
maçlarınd~n o~rıık yapılan Hi~ö!- 1 durmak iatemif, top kaleye girınit ol vaziyet karşmnda Defterdarlık far&- mesini yeni kabinenin uhGes!ne 
Beylerbeyı musabakaaını da Hilil • hak enaltı cezaaı )erle mücadeleye ..-e mücadele için 
4-3 kazannııttır. ması~ ~C en d em ~ krar de kedi tedarikine ve bu kedileri düten vazifenin ZOT

1uklan hil-
vermııtir. eva ın attıgı top te beslemek için tabr.isat talep etmeğe mezlikten gelirun..d• ~ini ehem-
Altunordu kalesine girdi. karar vernıit, keyfiyeti bir tezkere mkorul-r biımdytğıa-- gt a 

Bu birbirini takip eden -•ter AJ. re ile Maliye Vekaletine bildirmiş- miyetle kaydetrnf'kte ve M. 
Ankarada lik 

maçJarı .~ tir. B 
tunorduluların maneviyatını tama
men aarsmıt, bütün hatlann irtibat 
ve ahengi ıevıemiıti. Hücumlar can 
aa ve adeta istekaiz oluyordu. 

oncour'un haiz olduğu bey· 
ANKARA, 23. A. A. - Ankara 

futbol taınpiyonan maı;larma burün 
latiklal aahaamda devanı edildi. Fi-
küstür mucibince imalatı harbiye ve 
Altunordu tıı.kımlan kartılqacaklar
dı. Güzel ve çok miiaait bava, bu iki 
takımın kartılatmasını aeyİJ' için ata 
da keaif bir kalabalık toplamııtı. 

On altıncı dak"kada lmalatılılar 

Maliye VekB.leti qyalann hüsnü 
muhafazasını tanin için farelerle 
mücadele etmek üzere bet kedi is. 
tılıdamıru, bu hCf kedinin beslenm ... 
ai için de haftada 4 lira ciğer para· 
ıı sarfını lüzumlu görmüt ve htan
bul defterdarlığına icap eden tabaİ· 
satı Vennİ§tİr. 

tekrar bir hücumla basım kalesine 
indiler, AJaeddin Nevzattan aldığı 
bir pası İyi kullanarak topu betinci 
defa olarak Altuııordu kaleaine aok-

Bunun üzerine Defterdarlık tara· 
fmdan hCf tane kedi bulunmuı ve fa Muayyen aaatte iki takım sahaya 

çıktılar. Hakemin düdüğü oyuncula- tu. 
n kartı karşıya topladığı zaman J. 
malatı harbiye talamııun maruf ve 
beynelınilel futbolculanmrzdan A· 
laeddin ile takviye eililnaiı olduğu 

görüldü. lmalitı harbiye ıa auretle 

relerin içinde düğün dernek yaptık. 
Galibiyeti bu kadar büyiik bir J.m bot odalara aalverilmiıtir. 

farkla emniyete alan lm:.fathlar Bittabi fnreler lı:arfıJ,.rmda bu e
hücumlannı büsbütün aıklaıtırdı· zeli ve amansız baaımlanru görünce, 
lar •• fakat fazlaca paalaımağa çil yavruaa gibi dağılmıılar, kedi-

ler de fare bekçiliği vazifeaiyle bir 
kaçtılar.. Albnordulular, uzun sene müt~madiyen her sabah veri. 
müddet aıkı bir tazyik çemberi i- len ciğerlerini yiyerek kaba haldar 
çinde çabaladıktan aonra tekrar 1 üzerinde ron .... ron.- ronlıyarak a
hiri iki aert hücum yaptılar ve 37 yumuşlardır. 

l~§ekkül etmiıti: 

Muharrem, Şakir, Salih, Cndet, 
Bilal, Nizamettin, Abdi, Alaedclin, 
Nevzat, Fahri, lbaan. 

Buna mukabil Altunordnlar mu
tat kaclrolarivle .,.ı.~··~ çıkmıtlardı. 

Hakem Sedat Beydi. 
Oyun lmalatlılar ın bir hücun:u· i

le başladL Top iyi bir kontrol altın.
ela Altunordu kaleaine kadar indi. 
Rıdvanm uzun bir 't'1lf'DtU tahaklruk 
etmek üzere olan bir tehlikeyi uzak. 
lattırdL 

Altanordalular enerjiye istiMt e
den hücumlariyle rakiplerini tazyilı: 
ediyOl'lana ela bu ta;ı;yikler hemen 
hiç te miieuir obrınyorda. Dördün
cü dakikada Altuncrdu aaf açıtı,1-
malat müdafilerinin hataaı yüzün
den ırüzel bir fırsat yakaladı fakat, 
fırsatı iyi kullanaımdı. 

Biraz aonra lı:ııalatlılar YaZİyetJ.,. 
rini düzeltmefe Ye yavq yaftf h&
lümiyeti ele almağa lııqlacWar. Bil
baua Bilil iyi tev.Weriyle miieaair 
hücumlar hazırlıyor ..-e oyunun ya

vaı yanı Altunordnlulann aabaaı 
dahiline intilı:al ebn ,;.,. çaı.,.,..,... 

inci dakikada lehlerine verilen bir Fakat .•on z~a!'larda kedilerin ci 
, . . fer tabsısatı bıtmıı, halılan fareler-

penaltıdan ıstifade ederek ılk ve den uh~'aza 'b" ··ru b' · . m ıu gı ı tnu m ır vazı-

son yegane gollerini kaydettıler. fe derubde etmiı olan kediler aç kaJ. 
Altınordunun bu tek golünden mıılardır. Bir müddet yen.i tahsisata 
sonra oyun gene bir aralık canlan lntizaren Düyunu nmumiyedeki giıe 
dı her iki taraf ta gol adedini faz den maa1 almıya gelenlerin attıkla-
1 I• tırm k • · b- -k ti n aİmİt ve ekmek lı:ınklanyla ki-
a aı a ıçın uyu gayre er f-'- f·--' kedi! h " tah • inci da an ne """en er, enuz aıaat 
~rfetmeğe baı~adılar •• 41 • plmediğini anlayınca, daha fazla 
kıkada gene hır imalat alrmında açlığa tahammül edememitler ve va• 
Alaettin aol bir bun1n ..-unıpı ile zifelerini terkederdı dağılmıtlardır. 
altmcı ıolü de yaptıktan sonra Haber aldığıma;ı göre, mücadele 
maç 6 • t lmalatlılann galebeaiy. şimdi öteden beriden tedan1< edilen 
le neticelendi. laıpaıılarla yapılmaktadır. 

lzmirde lik maçlan 
lZMIR, 23 (A.A.) - Mmtaka 

birincilik müaabak.alanna bu cn
ma da devam edildi. Sabahleyin 
yapılan birinci oyun Altmordu -
Türkapor araamda idi. Altmordu· 
!ular gü;ı;el bir oyundan aonra 6-1 
galip gelmitlerdir • 

Bundan sonra lzminpor • Şark 
opor talomlan kartılattılar. Bu o
ynn da lzminporua 3 • 1 gab"biye
tiyle hitam balda. 

tir. 
Bundan sonra K. !. K. - Gös 

tepe takınılan anumda günün en 
mühim miiaabakau yapıldL Son 
haftalar zarfında Gatüate mağlup 
olan K. S. K. talmnmın Cöstepe
ye kartı naaıl bir netice alacalı 
merakla bekleniyordu. Her iki 
talmn da tam kadrolarile aahaya 
cıktılar. Oyun bidayette mukabil 
~arla cere an etti. 

nelmilel nüfuz ve itibara itimat 
göstermektedir. 

Ayni gazetele?', Cheron'un 
yeni kabiıııede bulumna.-sının 
bu güçlüklere kal"jı durmak 
hususunda mali işler aıem··-.e 
telkin ettiği itimP.t duygusuna 
da dikkati celbebnekte:Jir. Bu 
gazeteler yılbaşı tatili vesil•·ai
nin dünıkü gün için parl~e-ır 
toda bi rmücadele açmıık fiı.1<
rini ortadan kaldınnıt o1duii •• 
nu muhaliflerm bile yeni hfku 
mele dü•manlrk <luvguların· 
dan iiri bir kabul tarzı göster• 
diklerini mütaleasına ilave et
ınd<tea"ir. 

sile topu Göztepe ağlanna takma 
ğa muvaffak oldular. Fakat; iki ' 
dakika geçmeden K. S. K. takımı • 
kendi kendilerine bir gol de attı
lar. Rövlece beraberlifi temin e
den Göztepeliler açılarak hücum• 
lanru aık.laştınnağa başladılar. Fa 
kat K. S. K. müdafaaamın canla 
batla çalısmaamdan gol çıkarma· 
ta bir türlü mu•affak olamıyor
lardı. Devrenin aon dakikalannda 
Cöztepe safaçığı taJmnma ikinci 
sayıyı da kazandırdı. 

Devre bu auretle 2 • 1 göztepe 
nİn lehine neticelendi. 

· Birinci deYreye K. !. K. lılar 
muhakkak galip gelnııek azmiyle 
sıkı hücumlarla bqladılar. Bir a· 
ralık aat bir alon esnasmda K. !. 
K. lılar merkez muhacimlerinin 
ayağı ile beraberlik sayılarını ka:r 
dettiler ve oyunun aonlanna dof· 
nı da safaçıklannın mükemmel 
bir ınırettf' ortaladığı kom....den ia 
tifade ederek aol içlerinin yııptıjı 
üçüncü golle galip vaziyete ıec;tl· 
!er. ()yun bunclan aonra ber ilı.i· fa 
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Umum Eınlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

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

Bank Franko _ Aziyatik 
26 Kaınınenel 1932 blrihind- ib"be.ren Galata'da VOJYoda cadde

sinde Unyon Hanı b1"111mda Kiin 13 numerolu Ni~attacryan H-
na nakledecektir. 

ESNAF VE T AClRLERlN NAZARI DlKKATlNE 
Ramazan müddet.ince Beyaat camii avluounda Yerli Mal tabcr ve 

,...rca1arı için açdacak .-giden yer almak iateyen uvatın Dördün

cü VUal H-da ü,fiacü kattaki Hnaf cemiyetleri mGrakal>e lıüro-
oea+!ci merkez komitesine müracaattan ilin olımar. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdiriyetinden: 

504 çift yün çorap ilanıdır. 
1 - Kıtaat için satın almacııık ole.n 504 çift yün çıoırap puaT

lıkla ·kınlumaya konulmuftur . 
2 - Kırdırma tartları kağıdının badikli aur«leri İstanbul 

Gümrük Muhafaza Bqmüdiriyetinde ıatmalıııa komisyonundan 

alınacaktır. 
3 - Kırdırma latall!bul Gümriik Muhafaza Batmüdürlüğün-

de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. ı' 
4 - Kırdırma 25/ 12/932 tarihine raslıyan Pazar günü sa

at 14 tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiı bedelin o/o 7.5 iü olan 12 lira 10 

kunıfluk mu'l'akkat gövennM "teminat" larile belli aaatten flV· 

vel komuyona gelmeleri. 
6 - Ornek: l•tanbul Gümriik Muhafaza Bfl!müdürlüğünde-

dir. latekliler orada görebilirler. (6733) 
2134 

1 Evkaf müdiriyeti ilAnları 1 
SüleymMıiye'de Talebe pllDlliyonu ittihaz olunan binanın 

tamiratı kapalı zaaf uaulile mevkii münakasaya vazedilmiftir. 
TaHpler ~ti anlamak üzere her gün öğleden sonra Ev· 

kaf Hey'eti feımiyea~ne ve ihale tarihi olan 14/1/ 933 cumar
tesi günü saat on dörtte idare endimmine müracııatlan. (6551) ' 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GlSSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet glizel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iı adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
Tqraya gönderilen kitaplar posta ücreti alınmaz. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calataaarayda Kaazük ee

zabaaeai kartumda Saime ao-

kalmd• 3 numaralı a•peırtm--1 
da 1 n-a. 

tnıLLIYET CUMARTESi 24 KANUNUEVVEi. 1932 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN ı 

A'pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan . kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle bel' isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sablıl'. 

Krist~I toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 
• 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

1339 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak 
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket 

pa
karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 

7 

1 

Yelkenci ve Sadık Za~e 
•Ü'fTEHİT VAPURLARI 

26 kanunuevvel 932 pazartesi glbılinden itibaren Kara· 
deniz hattına vapurlarımız her hafta lstanbul' dan 

Pazartesi Ye perşembe 
günleri hareket edecelı:tirler. 

KARADENİZ POSTASI ·~~~------= 
ı Sadıkzade Biraderler 

Sulh 24 ';(.P:~eı \ Kar~:;ıP:stası 
günf a~a~ :r!~! !!..et- \ Dunılu ~nar 
le (Ereğli, Zonıruldak, lnebola, İ 
Ayancık, Gerze, Samsun, Gir_,a, 1 
Vakfıkebir, Trabzon, Sürmene ye · 
Rize ukelelerine azimet ve avdet- , 
te ayni itkelelerle Gürele, Fatta 1 
ve On yeye uğrayarak avdet eden 
cektir. 

Fazla tahili.t için Eminönü Rdı· j 
tun Han 2 No . ya müracaat. Tel 
Z0475. 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

ÇaLlc ~ M~!. Mv. nİ:l .h· 
tiyacı olan pazarlıkta bulun 

' nan 60 ton levamarin kömü· , 
rllne talip çıkıııadığından, 1 
iha!esi tehirle 25·12-932 11,30 • 
yapılacakbr, Tat:plerin f&rt· j 
nameıini görmek üzere h•r 
gün ve münakasaya i9tirak \ 
içia o glin ve v•ktinden ev· 1 
vel kom' ıyona ınUracaatla.rı. 

• • lİI 

K. O. Kıt'a ve müesscıe· 

le i iç'n 18,000 kilo kok kö· 
mlirü pazarlıkla aahn alına· 
caktır. ihalesi 25-12-932 pa
zar günü saat 11 c"edir. Şart 
namesini görmek lizere her 
gfin ve münak11saya iştirak 
için o gün ve vaktinden ev· 
ve\ komisyona mürıcaatları. 

(503 l) (6770) 

3. cü muhab~re a!ayı için 
50,000 kilo odun pazarlıkla 

satın alın acaktı r. 1halesi 25-
12-932 pazar günü saat 10da 
yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini görmek lizere her 
glin ve münakasaya i'tirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatları. 

(5030) (6769) 
• • • 

Çatalca Mst. Mv. ne ait 
ı •tıldak tamir ettirilecek ve 
bazı nokaa.n malzemesi satın 

alınacaktır . Pazarlıkla ihalesi 
25-12-932 pazar günü saat 
14 tedir. Taliplerin keşifna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa i7tirak için o 
ıruc ve vaktinden evvel ko
misyona mllracaatları. 

(5026) (6768) 
• • • 

l. F. Top. alayı için 19 ka· 
lem kotum tamir mabemeaine 
talip çıkmadığından pazarlığı 
tehir ite 28 / 12/ 932 çartamba 
(Ünü saat 14,30 da yapılacak. 
tır n Taliplerin o ıün ve vaktin 
den evvel komiıyona miinca
atleri. (5029) (6743) 

Zl41 . . .. 
Vll. K. O. muhabere taburu 

için mulıahere malzemesi satuı 
alınacak ve motör abamı la· 
mir ettirilecektir. ihalesi 25/ 
12/ 932 Pazar günü saat 14,30 
da yapılmcaktır. Taliplerin lis
tesini görmek üzere her ıün 
Ye pazarlığa ittirak için o (Üll 
Tiı vaktinden enoel koansyona 
müracataleri. (5027) (6741) 

1 
2139 

• • • 

Vapuru 26 kinunaevve 

PAZARTESİ 
ııünii aktam saat 18 de Sirkeci 

rıhbtnından hareketle (Zonguld.oı. 

lnebolu, Samsun. Ordu, 
Gireoun, T nbzon -.e Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafoilit için Sırkcci Mey· :n- hanı altında acentalığın• 
miinıcaat. Tele. 22134. 

2154 

SEYR.lSEFAtN 
~r-..ı aunta: O.la ta JC~pr 

Mp B. 2'62. lubo '" Si ı ltK 
"'IUıanıa.r..de .... :ı. 1740. 

Muhas:be Şubesinde (60 
lira ücreti maktualı münhal 
bir memuriyet vardır. Ta· 
lip o"anlcrın feraiti kayıt 
ve kabü:ü anl amı;k üzere 
mezkür şube Mü-lür Mua· 
v!o!i!!i ",,. mürac'"' t' a-ı. 

İLAN 
Antalya Vilayeti·cde mer

kez kazasının Pamucak devlet 
onnanın<lan ber aene 3944 cay
rimamul metre mik' ap hesa
bile beş aenede 19720 gayrima 
mul metre mik'ap çam e,~an 
beher gayrimamul ı:netr,. mik' 
abı 247,50 kuruş muhamme-n 
bedeli üzerinde.1 talib:ne ihale 
edôlmek üzere müzayedeye ko· 
nulmll§tur. 

Müzayede v" \hale kapalı 
zarf usulile ve 65! -7!:19 numa
ralı fcanunlann ahkamı umu
miyesi veçhile 14 1 933 tari
hine müsacfıf cumartesi günü 
saat 15 te Antalya Vilayetin· 
de müteşekkil ormll'I' satış ko
misyonu huzurunda icra edilecıe 
ğinden taliplenn 50.000 tira ser 
maye vaz'ma ma1i iktid'arlan
nı gösterir Ticaret Odası ve-si
kasmı ve mubammen bedel
den aşağı olmamak şartile ve
receği biT aenenin bedeli mitc:
tarmm yüzde on beşi nisbes 
tindeki temirıatı muvakh.atesi
ni muhtevi teklifnamelerini iha 
1e kanununun onuncu maddesi 
aarahaıti dairesin.1 _ m"~kiir sa
ate kadar komisyona t .,v.fi ey
lemeleri ve ~artn.am,. ve mllka· 
velename sur~i musaddat·a!an 
nm Ankarada Ornııtn işleri U· 
mum Müclürlüğü .;,\.. latarb.al 
ve Antalya Onnım Müdiriy~t
lerinden alınabileceği ilin ofu. 
nur. 

Kolordu Ye 1. F. ihtiyacı için 
Oaram veya Filips Ye yahut 
Set markalı 3300 adet ampul 
pazarlıkla aabn al-c•kbr. t. 
bale.i 25/12/932 Pazar günü 
aaat 15 tedir. T aliplmiıı farl· 
namesini görmek üzere herıün 

(1870) ı Ye pazarlıia iftirak için o gün 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- YevaktindenevvelkomHyona 

Ticaret İşleri Ummn Müdürlüğünden : 
Nakliyat ııigorta muamelatile iftipl eylemek üzre ahkimr kanuni1e 

cı.lreainde -U edilerek eı,_.. bUi faaliyette bulunan .,lmııl bq milyon 
&anlı: .-ma.,.&i Frantız tabiiyetini ı.iz La Fonaiyer T........,.. sigorta tir· 
keti bu k.,.. müracaatla Türki.,..leld Nakliyat siırorta -a,,....ıa._ ...._ 
yet verditini ih1- eylemiı oıa.lda meda1r prketle alüuı balananlann 
lsturlıul DVD••kuı Ticaret 'Mlldiri,.tiae liiauam miiwd.n IİIWta tir· ; 
lııd ' & lllftit n mil ' ' rl hLL d*' ZI Hairu "7 ı.ilıll lıa 1 
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Dit Tabibi. 
ZEKİ HALİT 

Her gÜn Hutalanru Alb yel 
afamdaki Maaywhw.U. .. 

kabul ve tedavi eder. • 
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Şark'm 
En muhteşem 

Oteli 
ı---------

n alas 
Odalar 

3 Liradan 
• 
ltiba.-en 

Oyuncaklar 
Hediyeler 

"OSKA,, 
kunduraları 

Kabare Yılbaşı Gecesi Acılıyor 
Her - olduju ıı1ıi bu eene 
dahi en z.,...U. .,. en müntahap 
çeşitlerini en ucua &tlarla 

Os. Ferruh - Duhuliye Yoktur - 2014 

CUMA GÜNLERi Ankara'nın en kibar tr::-; anh yeri Ankaraualas'ın DANSLI ÇAYLARI dır ve 

Sani Kazmirc1 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütun sırrı! 
Kim aınirll, heyecanlı, yorgun lae bu tatletc;ık· 

ler, .. ~ .. Adalln tabletleri sayesınde ertesi sabah ın· 
sanın yataktan keyifli ve nefeh olarak kalkmasını temın 
eden bır iatirahata ve uykuyı naıl oıur 

dal in 

B A·K ER 
Mağazaları 

~)> Beyoğlu'ndaı lat'klil cadde•inde ~ 

Bazar Dü Levan Ar~~:~ 
% 20 Tenzilatla Satış 

Sene sonu münasebetile yeni mal 'ar tedariki için 
Envanter hesabile bilançonun tanzım:nden enci yalnız 
Çocuk oyuncakları Oyun takımlan · 
Gümüt kap'.amalı eua Yazıhane takımlan 
Kristal ve porsel~n bib'olar A 'büm, ciizdan, çanta 

MUAYYEN MALLA.RIN müstac~len aatılmaaına 
zaru :et hasıl olduğu cihetle 

21 ila 31 kanunuevvel yalnız 
11 gün için 

% 20 tenzilatla aabı yapılmaktadır ...,.. 

Binaenaleyh, ,imdiden Emulıion SCOIT 
müıtahzarmı alınız. K.ııın bütün haıtalıldan
na kartı en mükemmel mukavridir. Terkı1ıin
deki uf morina balıkyağı, ıerek kalori ııduı 

ıerekoe ııhhat teYlit eden ntamin

leri itibarile zencinclir. Küçü)ı: "• bü-

2115 

• 
yükler için oldutu kadar zayıf .,. kııYTetli olaııLır 
için ele eyidir. lomine dikkat ediniz. 

Emulsion SCOTT 
1429 

Lev;e ~ Uemirvo f arı idaresi İ an ıaı ı 

40 Ton üıtüpünün kapalı zarfla müıuıkasaaı IS? ikinci kl
nun 933 perıembe günü ıut 14.30 Ankarad. ldare Merkezinde 
yapılaaktır. 

T afailat Ankara ve Haydarpqa veznesinde beter liraya ıa· 
tılan ıartnamelerde yazılıdır, ( 6665) 

2058 

(Sabık Ştein) 
mağazalarında bulacağınızı 

unutmayınız. 

Beyoğlu lıtiklil caddesi No 303 

Dr. H O R H O R UN 1 
Mektep •okağınd~ki muaven•ha· 

nesini kllpamııtır. HergÜn anbuhtan 
alqama kadar haıtalannı Eminonü 
\"alide kiraathaneıi yanında..'<i mt.d• 

yenehaneıin"" bizzat tedavi eder. 
Telefon: 2.4131. 

1753 

hL Mr. Kumandanlı :ı 

Sahna1m11 kom. ilan1ıt.~t 

24 Birinci kanun Cumartesi ak,amı 
•enzadehatında MiLLET tiyatrosund1o Dikim evi ıbtıyacı çi 1 

~ 800 metre çuha pu:ar ıkla 

Naşl•t Bey Gecesı· Hbn alınaakbr. P.ızarlığt 
25-12-932 pazar gllnü sa ıt 

F evkalidelikler gecesi • Zengin program 11 de Tophanede Merkez K. 

( ) 
Sabnalma komisyonuııda icra 

Samurkaş Çiftliği kılmacakttr. İstek ilerin ,art-
Şarkılı komedi 4 p!rde nama ve nümunesini görmek 

----------------------• için Abah saat 9 dan 10 na 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Niimuncsi veçhile iki bin bet yüz liralık kar gözliiğü der
hal teslim ıartile 25-12-932 pazar gilnü saat on dörtten on 
l:.qe kadar pazarlıkla s:ıtın almacakbr. Talip'erin mezkOr 
günÜ'l mueyyen saatlanl'lda kom;ııyona mOracaatlan. (6760) 

A 

EMLAK SAHİPLERİNiN 
Nazarı Dikkatine 

kadar her giln ye pazarlığa 
a-il'İ.fecekler için de belli va
kitte komisyonda hazır bu
lunmaları. 

(381) (6766) 
.. ,-...,.,. • • • 

Haydarpaşa etYa tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarfla mÜ· 
nakasaıı 9/ 1/ 933 pazartesi günü saat 15te Ankuada idare Mer· EmlAkinlzin idare•ini sağlam ve emniyetli 
kezinde yapılacaktır. ellere tevdi ediniz. 

Harp Akademiai efradı ihtiya 
cı için 1800 kilo keıme makar• 
na pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlık 24/12/932 cumartesi gü 
nü ıaat 10 da Tophanede Mer 
kez K. Htmalma koıniıyonun
da icra kılınacakhr. Taliplerin 
tartname ve nümunesini gör
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa gi
riteceklerin belli vaktinde ko
miıyond. hazır bulunmaları . •• 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankar. veznelerinde beter liraya Galatada Unyon Hanında 
aatılan ıartnamelerde yazılıdır. (6654) 

(378) (6734) 
2135 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem --------
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1 ''JeransTürkLimitet 
Deniz Levazım Sahnalma 

••• 
Piyad'e atış mektebi ihti· 

yacı için 60.000 kilo demek pa
zarlığa konmuıtur . Pazarlığı 
26-12-932 pazartesi günü sa
at 11 de Tophanede Merkez · 
K. Satınalma Komisyonunda 
icra kılınaaktır. latekhlerin 
§artnameaini görmek için sa· 
bah saat 9 dan 10 a kadar her 
gün ye pazarlığa giriıeceklerin 

Oyuncak Sergisi 
1649 

1 ~ ~· . ~ 
• ~ 1 ) " ' 

-~· :,. . 
-.,... . . '• .. 

MISIR iŞ Limitet 
Sennayeıi: 1 O O, O O O Türk Llruı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi lSKENDERlYE 
TORKlYE iŞ BANKASI tarafından t..U edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

JSKENDERIYE de .. bbnalı 1ben ........,t• -1 s<;ıuı...aı.., 

......,__, TORKlYE iŞ BANKASI ıabelerindeaı 

a- .lalıilirl•. 

Ea IJI fiyatla, - - munf .... komiayoala ...... lıılr IUrette 

ft s<;.....ır iıtiy..,J..U. MISIR iŞ LIMITED'i tercilo etow1er1 
!rendi menfaatleri icabıdır. 

Telıraf adreıi: MISIRIŞ-lıkenderlye 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aakerf Lise Ye Orta Mekteplerde aıağrda gösterilen der•· 
!erin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazıl
mqtır. T edria için resmi aalilıiyeti h•iz olan ve batka yerlerde 
alakaları olmıyan muallimlerden anu edenlerin 10 gün zarfında 
iatida ve fotoğafını muaadak fitlerile Ankarad. Aıkerl Liseler 
Müfettitliiine müraaat. (1059) (6706) 
M tebin iımi: Muallimliğin neviı Ocreti: 
Kuleli Liıeai Fizik muallimliği 98 Lira I 
Buna Fizik muallimliği lOI Lira 
Buna Kimya muallimliği 108 Lira 1 
Buna Tabiat muallimliği 108 Lira ı 

Konya As. O. Mp. lngilizce muallimliği 108 Lira 1 

Erzincan As. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 
E!Ü1can As. O. Mp. Türkçe muallimliii 108 Lira 

2077 ı 

Komisyonundan: Şirketi,, 
1500 Ton Rekompoze kömüril: Kapalı zarf ile münakaıuı: 

2 kanunusani 933 pazartesi günü ıaat 11 de. 
40 Ton Benzin: Kapalı zarf ile münakuuı: 2 kl.nımusa- ı 

ni 93~ pazartesi günü ıaat 14 te. 
3000 Ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarf lle münab.

ıuı: 2-1-933 pazartesi günü ıaat 15 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda c:ina Ye 

miktan yazılı ın.lzemenin kapalı zarf ile mi.im.kaıuı hizum
daki gün ve autte yapılaağmdan f&rbıamelerini iıtiyenleriober 
gün ve verıneğe talip olacakların da teminatı makbuzalarile bir
likte münakasa gün Ye saatinde K.uımpaıada Deıaia Lnazım ı 
Satmalma Komiıyonuna müraaatlan, (6483) 

ıns 

Beykoz Malmüdürlüğündenı 
Mevkii ve mahallen No, Cinai Kimden metrOk olduiu Muham

men K. Lira 
Çubuklu addeei 26 Hane Yani Yeledi Hacı 

HaralambotHn 
Paıabahçe fenerli 85-14 Ana Hiriıto veledi Panayottan 

400 

ızs 

Y ukanda cinı Ye eYıah yazılı mübadil nımlardan metrdk 
gayri meııKul emval Petin bedelle mülkiyetleri sablmak üzere 
19-12-932 tarihinden itibaren 20 ııün müddetle mtlzayedeye çıka 
nlımıtır. Yevmi ihale 8 kanunuıani 933 pazar sünü ıaat on üç 
tedir. Taliplerin yevm Ye ıaati mezkGrda yüzde yedi buçUk ma 
betinde teminat akçelerile Beykoz Mal MüdürlüjiliM müraa 
atlan. (6683) 1 

2061 1 

'fayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Ketide Yılhatı gecesi yapılacakhr. 

Talünizi deneyiniz •• 
Acele ediniz-

büyük bir milesaess o!up 

şeraitle mülkl~rin idaresi, alım aatım, icar Ye isticar, 
ikraz vo istikraz ~}eriyle iftigal eder. Telefon 43358 

. . ' .. --

Milliyet 

1 belli v•kitte komisyonda ha
zır bulunmalan. (380) (6765) 

Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kltapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt

Zarf - Kartvizit -

F~nni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

-- : ':: . - _...._. . . 


