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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yuı Müdürü 

ETEM iZZET 

. Matsuoka'nın 
ey an atı 
Japonyanın Milletler Cemiyeti 
zdindeki murahbaa heyeti reisi 
Matsuoka, latanbulu birkaç gün 

ziyareti eanaamda matbuat 
essillerini de kabul edip Man 
a davası haklundaki Japon 

ktai nazarını izah ebneğe va: ... 1 

ayırnnştır. Mançurya mesele
dünyanın en ehemmiyetli bir 

eselesidir. Binaenaleyh Japon-
' namına Milletler Cemiyetinde 
z söyliyen bir zahn ağzından Ja 
ın noktai nazarını öğrenmek çok 
İfadeli olmuştur. 
Filhakika M. Matauoka Uzak 
rk meselesini uz,.ktan bile takip 
!enlerin bilmedikleri bir şey söy 
ınemistiı·. Fakat Japonyanm 
ıynel,;,ilel münasebetlerini izah 
llu sözler söylerken M. Matauo
ı, Mançurya meselesinin de baki 
mahiyetini anlabDI§ oldu ki, be 
nabn a11l şayanı dikkat nokta•• 
ı budur. 
Mancurya me- esi .malômdur 
• şimdi "19" lar h:omites~~ded~r. 
edisten umumi heyete gonde.ril
i~ti. Ondan da "19" lar ko~ıtc;
>c havale edildi. Bu komıte, •· 
oden bir encümen ayırdı ve her 
İ tarafı ela telif edecek bir for
lil bulmağa çaldı. Bu formülün 
!>" Jar komitesi tarafından tas .. 
p edildiği söyleniyorsa da varı
n netic~nin mahiyeti henüz giz .. 
tutuln1aktad1r, "19" lar komite
her iki tarafla temas etmek ve 

vsiyelerini kabul ettirmek için 
tiınalarını 16 birinci kinuna ka· 
· tatil etmiştir. Binaenaleyh 
9 " lar komitesinin vardığı 

ırar, Japonya ve Çin la· 
fından malum olmakla be
her, henüz ilan edilmemiştir. 
yle anlaşıbyor ki maksat, bu ih
afta' Japonya ile kart• karşıya 
!lmentek için vakit kazanmaktır. 
iinkü Japonyanm Mançurya ih
lafmda kendi noktai nazarm
•n başka bir karan kabule İma· 
edilemiyeceği atikarda. M.Mat 
oka da evvelki gÜn bunu, "Mil
tler Cemiyeti bu ite hiç kant· 

h "'lca.kt"'0 

asaydı da a ıyı o a ı. soz-
rile if.:de etmiştir. Görünüyor 
Milletler Cemiyeti, geçen sene· 

ın beri takip ettiği uzlapna ve 
•l&§t.rma siyasetinde gelmit du
•ra dayanmış vaziyettedir. Ya Ja 
>nya tarafından ihdas edilen em• 
vakie karı• boyun eğecek, ya-

ıt ta Japonyaya kartı vaziyet 
acak. Milletler Cemiyeti bunun 
~r ikisini de yapamQ'or. Ve Mil
tler Cemiyetinin çdonazda oldu
ıınu bildiği içindir ki M. Matau
ta da İstanbul gazetecilerine, 
~emiyet bu işe karışma.saydı, da-

iyi olacaktr' demittir. 
Japonya bu Mançurya davasını 
n ayn üç cepheye kartı müda· 
' e-ektedir: 
1 - Milletler Cemiyetine kartı 
Z - Rusyaya kartı 
1 - Amerikaya kartı 

illetler Cemiyetine kartı mü
'.i'asmda dava gelmi9, yukanda 
iı ettiğimiz safhaya dayanmıt· 

Gazi Hazretleri Ce upta Seyah te Çıkıyorlar 
107 Milyonluk Eski Borç 8 Milyona Tenzil d.l • 
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Yeni borcumuz imparatorluktan 
miras kalan borçların 

bir senelik faizinden daha azdır 
Saracoğlu Şükrü Bey dün Paristen geldi, 
müzakerelerin son safhasından bahsedi er 
Mukavelede mevcut "altın,, kaydi de altın para tesviyesini 

istilzam etmiyecektir 
Pariate Osmanlı borçları hamil lin 14 ünde hamiller vekillerile 

!erile müzakeratta bulunmakla O• bir prensip itilafı parafe ettik. 
lan Saraçoğlu Şükrü Bey refikasi· Amk kat'i mukavelenin imzaoma 
le birlikte dün sabahki ekapreıle hiç bir mani kalmamıttR". Bu se-
Paristen şehrimize gelmi§tir. Sa· beple müzakerat ta kat'i bir neti· 
raçoğlu Şükrü Bey biraz soğuk al· ceye iktiran etmiı addedilebilir. 
gınlığmdan muztarip olduğundan Hiimillerle parafe edilen itilaf, bir 
Perapa.laa oteline giderek iıtira- prensip itilafmdan ibaret ise de, 
hat etmiı ve hiç bir yere çıkma- bunun Üzerinde uzun müddet ça-
mıttır. Şükrü Beyin dün akşamki lıtılmıt olduğundan, yeniden mü-
trenle Ankaraya gitmesi mukar- nakft§a edilecek bir nokta kalma· Euoelkl gece Ankarada yapılan Ordu Eı;inln kiişat merasimi tafsilatını vermiş-
rerdi. Rahat11zhğı seyahate mü- mııbr. imza edilen bu itilaf, Paria tik. Ankara muhabirimiz bu pek samimi gecenin gukarıkl folografla bir fntiba-
sait olmadığından hareketini te- te bulunan Nurullah Esat ve Fe-
hir etmiı ve 0 yolda dün akıam ridun Cemal Beylerin mesaiıi neti .. ., tesbit etmiştir. Gazi Hz. Kamandan paşalarla beraber 
telefonla Ankara.ya haber veril· ceainde bir mukavele müıveddeıi •••'" ""' """'' ''' ''' •' •• •' ''"''' • • • '"' ••••• .... -...••••• • ' ''' • •••• "''' '' ••••• • '• •••••• 
miştir. Dr. Akil Muhtar Bey dün haline getirilmiş ve hamiller mü- , -ı•••••lllll • 
ak§am Perapalas oteline giderek mesıillerine verilmi1tir. Şimdi, leş Ikt t v k•ı• t tk•k 
kendisini muayene etıniıtir. Dok- kil edilen tali bir tahrir komitesi 1 Gazı· L.Iz. ısa e 1 1 e 1 
tor müsaade ettiği takdirde Şükrü bu proje üzerinde ça.lıtmaktada." ez~ 

Bey bu aktaın Ankaraya gidecek Esaslı noktalar C" h t• k k 
tir. Saraçoğlu Şükrü Bey Ankara- ıJeyalıate seya a ıne çı aca 
da Pariate cereyan etmiı olan mü- Saraçoğlu Şükrü Bey, yeni mu-
zakerat hakk1nda izahat verdik- kavelenin teferrüab hakk1nda iza ç k l 
ten sonra on be,, yirmi gün sonra hat vermeği.münasip görmemi§ ve l ı11or ar 
tekrar P ariae gidecektir. eaasb noktaları haklunda şunlan '7 
itllifın imzasına mani söylemekle iktifa etmiıtir: 

H&millerle müzakerafl idare et· " - 'Mukavelenin bariz ve esaıb 
kalmadı mekte olan Saraçoğlu Şükrü Bey noktaoı şudur: Eski Oamanla impe 

Saraçoğlu Şükrü Bey dün bize ratorluğu varislerine 160 küsur 
Parüte hamiller mümeaaillerile ce - Pariste bir seneye yalan bir milyon altın lira borç b1raknu§h. 
reyan etmiı olan müzakerat hak· zama.ndan beri cereyan eden mü- Bundan bjze isabet eden miktar 
kında ıu izahatı vermiıtir: zakerat neticesinde ki.nunuevve- ~ (Devamı 2 inci sahifede) •• ,,,, •• ,,.,,,., ••••••• ,,,,, ••• ,,.,,,, ••••• ,,,, •• ,,,,,.,,Q~\\··· .......................... . 

Fransız '(e. 

İngiliz sefirleri 
Kartı mahafilde dönen bir riva 

yete göre, gelecek •ene lngiliz se 
firleri arasında mühim tebeddülat 
ya.pdacak, Ankara, Paris, Berlin, 
Brüksel, Nankin, sefirleri deği9e
cektir. Berlin sefiri Horace Rum· 
bold istifa edeceğinden yerine in 
gilterenin Ankara sefiri Sir Geor· 
ges Clark tayin edilecektir. Dün 
bu hususta lngiliz sefaret mahafi 
!inde tahkikatta bulunduk. Sefa
rette lngiliz sefirinin, Berline ta
yin edildiği hakkında maliiınat ol 
ınadığı gibi bu habere de doğru 
nazarile balulmamaktadır. El
yevm Londrada bulunmakta olan 
sefir, çarşamba gilnü tehrimize ay 
det edecektir. 

ANKARA JO (Telelon)
Gazi Hz. nin yakında seya
hate çıkmaları mukarrerdir. 
Bu seyahatlerinde lstanbula 
uğrayıp uğcamıyacakları he 
nüz malum değildir. Bir ay
dan fazla sürecek olan bu se
yahatlerinin Konya, lzmir 
ve Cenup vilayetlerimize ka
dar uzanması galip bir ihti
mal dahilindedir. ..................... 
Edirne ye 
Asfalt şose 
240 kilometrelik 

otomobil 
yolu yapılacak .• 

• 
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Memleketin umumi ikbsadi 
vaziyetini tetkik edecek 

mütehassıslarla görüşülüyor 
ANKARA, 30 (Telefonla) 

- lktıaat Vel.dli Celil Bey, 
meclisin tatilinden sonra Ana
doluda luaa bir se;rahaı yapar 
cakbr. Bu meyanda Kayseri ve 
SivHa da uğrayacaktır. Ce
lil Beyin lzmire kadar gitme
ai ve orada piyasa vaziyetine 
bizzat temas etmesi muhtemel
dir. 

Mütehassıs/arla muhabere 
ANKARA, 30 (Telefonla) 

- Hükiimetin bilhaasa lktnat 
Velaletinin bir kaç mütehassıs 
ceibedeceği fikri tatbikat sa
hasına girmi~tir. Bu mesete 
etrafında bazı memleketlerle 
muhabere cereyan ediyor. Mü
tebassıalann bir an evvel mem
leketimize getirilmesine çok e
hemmiyet veriliyor. Getirile
cek mütehasaıalar araımda 
memleketin umumi iktısadi va.
ziyetini eaaalı surette tetkik 

• 

Anadoluda tetkik aeyahatiııe sık· 
maıı muhtemel olan lktuat 

Vekilimbı Celal Bey 

edecek ve bu tetkik neticeaini 
umumi bir raporda teabit ede
cek büyük bir miitehasaıı ta 
bulunacaktır. 

Fransız sefirleri araı1nda da de 
ği9iklikler olacağma dair Paris
ten bir telgraf gelmi§tir. Bu habe 
re göre, Roma sefirliğine M. de 
Jouvenel tayin edilecektir. Lan
dra, Var§OVa , Va9ington sefirle
ri de değifecektir. Vatingtona An 
kara sefiri Conte de Chambrun 
tayin edilecektir. Bu suretle Anka 
ra sefirliği de inhilal edecektir.'' 

~1Istanbul Spor, Galata-
·ı sarayı 3-0 yendi Bu haber bakkmda da dün teh 

rimiz. Fransız sefareti mahafilin· 
de tahkikatta bulunduk. Bu ha· 
ber bundan bir sene evvelden be
ri birkaç defa 9ayi olduğu halde 
§İmdiye kadar teeyyüt etmemiı· 
tir. Sefir Conte de Chambrun Va-

Beykoz, rakibi Süleymaniyeyi 
1 e karşı 4 gol ile mağlup etti 

Dün Kadıköyünde ve Taksim 
stadyumunda lik maçlanna de
vam edildi. Kadıköy sahasında 
Galataaarayla, latanbulıpor ta
kımlari çarpı§blar ve neticede ls
tanbulaporlularm Galatasaraya 

.. 

sıfıra kartı üç sayı yaparak ga
lip geldiler. Taksim stadyumunda 
Beykoz • Süleymaniye takımlan 
oynaddar ve neticede Beykoz ta· 
kunı Süleymaniyeyi 4 • 1 yendi .. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 57 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

Eskisinden daha korkunç bir 

idare kurulacağı söyleniyordu 

- Ümitler kuvvetleşiyor. 
"' Her tarafta mem eketin hali 

uzerine konuşmalar artıyor. 
im<lıki Vükeli.nın da padişah

ta çok bir fey ummadıklan an 
\:ıs ılıyor. 

Yollu mukaddimelerle, bek
i en neticenin yakla. tığını i
ma ediyordu. 

O günlerde halkın ağzında 
turlu türliı sözler dönüyordu: 

Ma mut Nedim Paıanın ye 
niden aadarete geleceği, eeki
s clm dahıı korkunç bir idare 
kurulacagı lakırdıları herkesin 
a zındaydı. Süleyman Pqa 
b· nlardan da bahsederek İzzet 
Efenc'iden bir aöz daba aldı. 
Her nP zaman Süleyman Pqa 
ç ğınrsa izzet Efendinin ken
di taburu ile çağrıldığı yere 
k şacağı kararlattı. İzzet E
fendi fazla olarak istenildiği za 
m n Oaman Ağa ile Etem Be
y. •., taburlarile beraber kendi
n,. uydurmağı üstüne alıyordu. 

Mert ve cesur bir asker olan 
lz et Efendinin sözlerile Süley 
man Pa§anın yüreğindeki inanı 
arttınnıştı. Şeyhislamm rüya
sile alc!ığı hız da aynca bir İç 
kuvvet' idi. 

••• 
T qkı,ladan yıiruyerelı: Har

biyeye gelen Süleyman Pat•· 
bütün yolda planlar kunnııf> ça 
reler düşünmüttü. Bunlar ar .. 
sında Harbiye mektebi ümera 
ve zabitanı ile tale~hıen. hatı
ra!~ ,;a İ>İr yer tutuyordu.Har 
biyelilerin itlerin gidi9inden ti
ki.yetci olciu'klarını Süleyman 
Paşa pek iyi bilirdi. Daha bir 
hafta o1mamıstı ki mektep mü
düriı Miralay ,Ahmet Hıfzı Bey 
kendisine Abdiıli.zizin Ruayaya 
karşı gösterdiği müsaadelerden 
dolayı gerek zabitlerin, gerek 
talehenin çok acı duyduklarım 
sôylemitti. Gecenin birinde za 
bitlerle son sınıf talebesinin aa· 
bahlara kadar uyumıyarak ko
nutluk arı, her tür'ü fedakarlı
ğa katlanarak memleketi kur
tarmak yeminini verdikleri de 
bu haberler arasında idi. Süley
man Pata o zam•n: 

- Böyle !eylerin timdilik 1ü 
ı:umu yoktur. 

Di.,-erek aözıi kapatmııtı. 
Miralay Ahmet Hıfzı Bey, 

ıilevman Paşamn hamiyetine. 
mertliğine güvenenlerin bqm
da icij, Zten Meki.tibi Aakeriye 
Nazın bütün mektepliler ve 
mektep zabitleri arasında en fe 
dakar, ,. gayretli bir minet a
damı olarak tanrnmıt ve ıevil
miıti.Bunun için batta Harbiye 
mektebi müc'ürü olduğu halde, 
bütün yürekleri memleket için 
yanan zabitler, Paşaıtın bu ce
ftbuıı haber alınca: 

var, Paıam? 
- Şimdilik daha bir tuav

vu~dan ibaret. Fakat her lhtima 
le kartı hazır ulunmak lazım. 

Mektep müilürü, Meki.tibi 
Askeriye Nazırının daha bir 
ıeyler aormaımı bektiyerek 3US 

tu. Fakat Süleyman Pata. çok 
derin duıünüyor, bir şey sövle
miyordu. O zaman Ahmet Hıf
zı Bey ayağa kalktı; Pa~ayı se
limlıyarak çıkacağı sırada: 

- Yann Serasker Pata haz
retleri mektebe gelecekler. Ona 
göre tertibat alınu:. Hem mek
tebi teltiş edecekler. hem de ba 
zı imtihaonlarda bulunacaklar. 

Emrini aldı. 

~ "' * 
O gece Süleym- Pata kan

tık rüyalar içinde uyurken, Hü
aeyin Avni Paşanın Pqalima
nındaki aahilbaneside de aera•
ker, Bahriye Nazın Keyseri· 
li Ahmet Pap ve Milat Pata. 
gizlice Abdülizizin tahttan in
dirilmesine karar veriyorlardı .• 

Tefrikamız hakkında 

gelen mektuplar 
T elrilıamauı olnırlarunı:a tcı

rolından çok biıyülr bir dikkatle 
takip edildiğini çok 4cuinçle görli
)'orıu. Bunun en büyük !Ölıi4i al· 
dıfunı:a mektuplardır. En küçük 
telerriia!:ı varmcıya kadar dik
ko.tle takip eden okurlarımı:1t., bi:ai 
de lutr feyde çd dalıa dikkatli ol· 
mala mecbur «mİf bulunayorlar. 

Bu gelen mektuplardan birta
kınunı dalıa önce bu aütunlarda 
yazmııhk. Bundan • .,,.,... 11elenl...
deıı de -ocıkta balıaedelim: 

Bunlardan biri, Mitat P'lf"nm 
Baldattan 8'•fitini tawir eden par 
çaya dairdir. Burada, iki nokta
da yaruldığımı:ıu me,..,ano koyıı
yorltn-: 

1. - O =man Galatada rılıtım 
yokta. Buna iki =t ayn ayn anı· 
yarlar, Dofrndur. Rılıhm, çok 
aonra yapd"'lfh. /alil.bale kOfQn 
kalar,a/ık o .zaman giimrük ve yol 
cu dairui olan ,..,rde oe onun ciıJa 
rında toplanmlffı, 

2. - Mitat Paıa Zade Ali Hay. 
dar Bey, Baldatta dolfma"'2. Pe
derif., birlikte ,.eliyordu. latikbale 
gr/.,nler araaında dri!ildi. Bu da 
dofrudur. /ştik,,alcle "ulunan 
Ali Havdar Bey ba~ka bir :acıthr ki 
ba:aı ,iirleri de ~'Ordrr. Burada da 
iki İ.tmin benzerliği ue aile adının 
mf!trukiyeti 6ir yanlıf dofunrıut
tur. 

Böyle ilıtarlrın kendimize "" ya 
zımu:a harfi bir teoecciilı sayar, te 
ff!ltkür ederis.. 

Baıka bir mektupta da Girit 
...., • .,ıesi 11esilesile bu iflerde alaka 
dar Girit ııali ve kumandanlarına 
nit bazı menkıbeler b;ldirilmekte
dir. Giritli oe o deoirferin lı&hrala 
nm rmılıala:uıı etmİf oldı•/;u a,.la. 
nlan bu okurumuzun u...-diiji tala 
l&t. tefrikamı:u do;frudan doğruya 
al&kodar f!tmrm.,kfe b~ralnr me
raklılar için deferfi olabilir. 011'a· 
n da af<lfıya, okluğu gibi, alıyo. 
nı.111 

(Devamı var) 
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Ankara spor külübü 
ANKARA, 30 (A.A.) - Yeni teşekkül eden Ankara spo 

klübünün kongresi bugün aaat 11 de belediye salonunda top ııı 
d narak himi reisliğe Ankara valisi Nevzat Bey endiyi, fah 

A vrupada 40 milyon Boncour bu mesele- . Hangi noktalar a reişliğe Anadolu Ajansı Umum Müdurü Muvaffak Beyefe L 

ekalliyet var de de itimat aldı tasarruf yapılacak? yi, riyasete Ankara Halk fırkası katipl<'rinden Mazhar. umıı 

Almanya ve 

Ekalliyetler 

Avus urya 

istikrazı 
Yunanistanda 

Tasarruf --
BERLIN 

30 
A A _ V lff 'an PARIS, 30 A. A _ Meb'usan AT!NA, 28. _ Yu!'an kabinesi, mi katiplige Feridun Dundar, umumi kapt lıga Om r k i 

d E ' b" · · 1 k ı° ıı.. 1.ı ' meclisi Avu turya iıtiknı.zına miı- yaptıı:ı taaarruf oayesınde 1932 ıene miidürlugüne Sena;. mufetişliğe Salih Behçet v muhas 
lln a~;,1 • ~e -' ~ e e~ er· · .- teallik ~üzakerelere d"am etmit ve ılndeki butçe açığını 400 milyon Niyazi Beyler seçilmistir. • 
~nk ... turun, udn nqrıM.~!'.:~~ reıbir'?- M Cheron muayyen bir devlete İ.k· drahmiye ındirmeeğ muvaffak olmuş ' 
.....,ı nazır ar an ....,.,...er, • t B ki b"t b 

üli.ka da 'ili ti raz•tta bulunmak memesinin mcv- ur. u sene u çe açıgmm " ra· V • f J "h f h • 
kainin ;,.n~~;fi~ıi:e f::=:e zu; bahis olmayip iktisadi kıJkınına t<;ıma indiri.'mf!S~ 19~ ·~bütçe 1 Unanıs anua l raca l zmaye 

"L'- ld • da bah . ve sulh namına yapılan umumi bir nd• tahmın edilen bır mılyar açı- ı 
m1U11111 o ugun n ıetmıt ve • .. .. . ld .. · 1 ğın yarım milyar drahmiye indinno-
Avnıpadaki gerginligin zail olması- •t gorulmeaı maksut 0 ugunu soy- - ff k 1 - · 'd" · · ATI A 30 (AA ) - Wolff Ajansından· İktısat nazı 
nın YUİ mikyaıta buna ballı olcfıı.. )emiştir. ge muva a o acagı umı ını venyor.

1 
• • . • • . .. . . . . . 

- -y1emi tir B11ndan so M. Boncour, Fran- Hiıkumctin bu huıusta )apacağı ıhracat tacırlerın<- y rdrmı t6'CI ve hımaye ıçm yenı bir buıi 
ııu~~padakit ebmyetlerin ıniktan ' sanın iştirak ctmC>i laZ1Jn gelen tasarruflar şunlardan ibarettir: 1 te$İS dileceğini bildirmiştir. 
40 milyoııa baliğ bulunmakta olup muam;lenin umumi . ~iyetini e- 1:-:- ld~ri işlerde 250 ?'1.lyon, ~ -Da 
Yugoslavya ve Romanya gibi iki bü hOIT'mıyetle kaydetmıştir hılı iıtıkrazlann tevbıdi aureble tak LJ '_, b •t • 
yÜk devletin nufuılanndan 10 mil- Mumaileyh demiştir ki: Avuatur- ıi! fAizleri de 150 milyon drahmi flQVre UQ grev f 
yon fazladır Natyonalistlerin müca- ya istikliı•inin boka11na nezaret rt- la•a• ruf edilecek, 3 - Hl\rici bo~· 
deleleri mill~tler ve devletler aratın- rneliyiz. Eğer bu muavenet yap•lrnı- lar t• l:>itl ri yarutl rnilyar drahmiye HAVRE, 30 (A.A.) _Grev ilin.etmit olan dok 
daki münasebetleri zehirlemekte, .,.. yacak olursa butün meıkezi ~vrupa indirilecekı'r . , . • . 
kalliyetlerin maddi ..., fikri seviyye. nm mııkadderati me:rzuu ~· ola-ı 1932 ~nesindekı 400 milyonluk a tekrar ışe ba,lamıştır. Hıç bır had11e olmamıtlır. 
terini du1ünnekte .. e hukuk, emniyet cak ve •efalet. belkı de haneuyane çık la ı 933 ıenesi bütçesindeki açığı -------!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!-!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll-!!!!!!!!!!!l{'., 
ve kültür aabaıımı darla!bnnaldadır. temay61ter doguraeaktır · 1 nı knpl\mnk için hükumet bilavaaıta 1 y • k 

Elralliyetlerin himayesine biiyik M .. Bohn~_'!r• et!"~~tutü .. ryahya. '?~- ı yeni ba~ı versı1er koyacaktır. eDJ Şe er 
• , tfolu L!.-. v'netin u.-um ın ou n 'lncı aı.. 1 

1Nr ebemımy~ a nan ~ urm ya.etinin bir cüz'ü olduğunu tasrih Hükı<m t muamele vergisinden F b ek 
~ 14 ~ zıııfmclalra ._.~~ ederek itimat meselesini ileri sünnü, : 150, vergiden muaf müaakkafata da a n ası 
ait ?OOf> ..-~ep Pl'";'":"'9 • J9TM • tür ı verııinin te,milinden 80 kazan~, a-
ka!liy~e ut 2500 lôlİM muİ;dere Radlkalloc, bükürnet lehinde rey nonin• ,irketler vesaire vergilerinin (Başı birinci sahifede) 
edi,lmıı,tir. Hr_m, ~-~~ elr:81 _?~· •.-meie karar vermiılerdir. de tadilinden 150 milyon drahmi de bunlann parasını almak, on 
lenn himayeum t ...... ut ebnif ......, j miktarında bir varidat elde edeeek- rf nd f b 'k d 1 
devl•tler tanıfmdan yapılmqbr. Herrlot '11u11 fikri . sene za ı a a n a a yapı •-
Halbuki, bütün 19 uncu asırda elue , tir. . . . .. .. cak her türlü teaiaat ve tami-
riyet sahibi milletler tarafmdan mi- p~~IS, 30· A. A. -:- · 'Meb u~ lhil..umeı bundan başka tütun';'•, ratı kendi miieHeselerinde yap 
aadere edilen kiliıelerin yekünu an- mec~mnde ~v';'s!ury~.zakıttikr~a ut benzini de inhisar altına almak md- • tmnaktır. Teklif sahibi ecaaebi 
caık kamdtT tcnunat pro1esırun mu en11 eına- yetinde bulunınakt~dır. Bu saye e ' ., , , 1,0 • '. . . . ol- aında M. Hcrriot, bu projeyi Anı~ lütün ve benzin varidatı müstakar fırnıa, hukUnıetın on beş bın 
la~ t~bin cumlesı~ , turyaya kartı nrsft irane bir 1 bir tekil alaeakbr. dönüm kadar pancar zer'ini 

ml\k ıızre ~allıyetlerden. 120 bin ki- muamele olması itibarile tasvip et- ı taahhüt etmesini de istiyor. 
lometre murablıu arazı almmıtbr• melde olduğunu oöylemİf ve - -- ·ı· • 'd · h ' 
Almanvanın V ersaiUea muahedena- A tury • et' ._.__, 9• t yl Bursa TI ayetı ı areıt uausıye-. esasen Y\11 anın vazıy 1 .......... ır aaze e . . b . at hh" ed mesi müclbince Avro,;>ada terket- t_Lı.:- _ _.,._,_ olsa•cli Fran e sının il zeny ı taa ut e-

b ' , .. •--'-- old - ye ve ........, -~~... , fd t l , 1 , Y 1 ki mek _,, unyetiıı.,~ IUlllDlf ugu sa 1934 tarihine kadar eski teminatlı a 8 mJŞ ar ceğı aÖy entyor, a ntZ tet • 
arazin.Uı _ııahası ~ 70 bin kilo- iıtikrazlar için 750 milyon öılayecıılc katta bazı müşkülat çıktığı 
metre murabbaın.dan ~ ~u!'du ti, demiıtir BARCELONE, 30· A. A. - Le- anlaşılıyor. Eldeki mukavele 
· elan '--11 ti d ~- rida yakınında vuku bulmu•, olduğu gun ve~ıı.uı1eerıçme11~ j • •••baz -"'dl· ·· 
tikten en nyade müteesıir olanlar tlmat mesele~t dün Joı•rnal de Barcelone tarafın- proJeslllln ı m..., e erme go 
Almanlar olduğundan onlarm kay- PARIS 30 A.A. _ Mebuaan dan verilmiş olan tayyare kazaıa, re bu teklifte mali taahhüdü İs-
betm.iı olduğu huauıi ~razi. Alman mecliıi, M. Boncour'un itimat m• kat~ surette telıczip edilmektedir. tilzam eden bazı hükümler 
lnıperatorlupnan aruı zayiatından scle•ini ilm ıünnesi üzerine M. ihtimal bu haber, mııaumlar yortu vardır. Bundan batka devlet 
çok daha ... ühlmdir Marin"in. Anı~turya. lıti"':-?m mik ıu mlinaaebetile gazeteyi aldatmak tarafmdan veya devlet ..uıma 

tarma mut..,llık tadil trklifi?ı ~89 re için biriıi tarafından uydunılmut kurulacak olan bu mÜeHete-

A ye ı...111 387 reyle reddetını,tır. bir yalandır. • .. ed .. k Almanya ve rjan· PARIS, 30• A. A. _ Meb'uaan . nın muzay ~ ye muna ua 

tl
•n ticareti m•cliıi, Avusturya iıtikrazı projesi- 4Amerikalı direktör kanununa tabı olup olmıyıu::a-

ni, 188 reye l<UJ• 352 reyle kabul ğı meselesi de hukuk müıavır-
BUENOS.AIRES, 30. A. A. - etmittir. itb m ediliyor !erince tereddüt ve münakqayı ı 

Volff ajanaından: Alman maılabat- Evvelce M. Marin tarafından ve- NE 'YORK, 30. A. A. - Kreu- mucip oluyor İtin mühim bir 
gazan ile Arjantin komisyonu ara- ril~ Ye ~is tarafında!' ':"ddedil~ f,er Toll'un muavin bir ıubeai olan tarafı da tudur: Hükômetin 
aında Almanya ile Arjantinin iktisa· tadı! teklıfi, YUıturya 11tikrazr nıı- nl<.>rnational Match Corporation'un · ııload bund bö 1 ku-
di münasebetlerinin tanzimine ve betinin Fransı;ı: rantları isb'kran nİI 4 Amerikalı direktörü, kumpanya esas m 1• an Y.e 
bilha ... Almuıyanın pirinç, domuz.. betinin yüzde dört buçui\unu tec:a- muamelatını fena idare etmiş olmak nılacak yem f~~er fa~n}<ala
yafl ve etlen aı-kta olan rüıu-. vüz etmemesi lazım geldiğini il....i la itbam pdilınektedirler. TJnJD Şark vilayetlenmızde, 
mun mutasa..ver tezyiıline müteal- ıiirmekte iili. ~" Bu kumpanyanın muamelitını ida hele hiç o azsa ivasta olma-
lik müzakere '-'1amqtır. f ratısa Ayae uıecllslnde re etm kte olan Erving Trutt, bu di ıı iltizam edi!diği halde tek-

M d J i t• rektörlerin ali mahkemeye ..... kedil. lifi yapan grupun Karacabey-• e Ouvene ID PARIS, 30. A.A. - Havas Ajan- . . . . . 
mcs•nı ıotemııtır. de ısrar etm-"ıd'ır. oından: Ayan meclisinde 12 inci mu -

Roma sefirliği vakkat bütçenin müzakereli esnasın Ka•anılma, olmadığı halde temet Bu iki noktai nazann nasıl 
d 1, M Ch h"'-' tü namile tediye edilmiı olan 249. telif edı'l.......,..ı henu"z mal"m 

PARIS. 30. A. A. _ M. de Jou- a ,,.,.. ıye naztn . eron, ua.u• ---•~ ~ıs u 
· t '--"--- • · 981.000 dolar iıtenil ........ e, ayni za-

venel'in Roma aefirliğlne tayini bak- metin mai a<A>ıunmayı temıne ~- manda kumpanya tarafından muhte değildir. Hükômet azami bir 
kınJa gazetelerde inti!U' eden habet- metmi~ olduğunu yeni '-'tarı teyıt lif konaolidaıyon nuıameleleri esna- dikkat ve hüaniiniyetle mesele-
ler ha'-'--nda ta--'Latta L-lunan M. etmiştir. ' kik d _.ı• ...., """ "" M Ch 5 il L--' L--- aında hakıız olarak ııediye edilınit mn tet alına evam .,..ıyor. 
Boncour'un et-'--daki z-t, bu . eron. m yar ,...,..ne...,._ 

"'"" wa "h • · · akul uh'L oldnğu iddia olunan 100 milyon do- Ancak mukavelenin henüz im-
tayı'n keyfiyetinin M.Lebreun'un mu ıu ı racı prOJf'ıının m ve m oa • I 

1 L-b· 1 •- balih---..ı- lar kında hesap vennelerı ta ebe zalanmadıg~ -a. teklı'fi yapan nf&katinden Ye !tal- hükiimeti.- o .-sının te.,., ı o arr.a ....,,......,_ ou 

agreman verildikten ',-;,nra katiyet ki kararsızlığı ve hazlncnin müstak- edilmektedir. tirketin ziraat aahasında hiç 
keıbedeceğini beyan etmektedirler. , bel ihı;y~çlanm ileri ıürmüıtiır. k 1 ri bir faaliyet yapm.ıdığnn, Zi-

ispanyanın Fas 
komiseri 

MADRIT, 30. A. A. - Ecnebi 
memleketlerde Tetouan'da ili komi
ser M Lop ez F errer' e karşı bir 
komplo yapıtını, olduğuna dair bir 
pyia dolaşmııtır. 

Buracfaki ıivaıi mabafil, Ceuta ya
l<mında Bat Tazza'da yapılıp akim 
kalmış olan komploya ,it 24 Kinu
nuevel tan'lıli haberin yanlıtlıkla telı 
rar orta,.. atdmıt olduia mütal
ımdadır. 

Esasen. 1925'3 ıen•ıirde mütehas- avana fe er e raat Bankasının teklif aahiple-
ııslar 5 milyaı- miktan hazinenin mü 
t"1llarli ihtiyaçlar için f'linde bulun- HAV ANA, 30. A. A. - Yeni ih- ri tarafından iateııen müzahere 
ma11 L'ızım gelen zanıri miktar oldu das edilmi1 olan l"ker kamqı ziraat. ti henüz temiın etmediğine 
ğu mütaleacında bulunmuılardır. çileri cemiyeti bir beyannune neıret bakılırsa itin önümüzdeki se-

..,i,tir. Bu beyannamede ıdcer re- • • 'im • .ı ·------
iktı adi 

Diktatörlük 

koltesine ııit tııhdidata nihayet veril neve yetıttırı esın~en vaz ge-
nıeıi talep ve bilhassa her memleket çildiği anlatılıyor. F abrikanm 
den ve geçen Şubatta Bruxellet'de 934 senesine kalacağına göre 
İçin .ahit kontenjantınanlar derpiı e mevzuubahı teklifin hüküınetçe 
ta 7im edilen Chaldboumc planına daha eaalı aurette tetkikine iın-
hücum edilmektedir. k bul ----'- d __ ,_.. H·· an UIUIC&l< _..ır. U• 

Macar ar esaslı ted- Transatlantik kam-
birler alıyorlar panya•ına yardım 

Senenin 

Son günü 

CamelliJnlarda gılbaşı 
hediyeleri 

Buıiin 1932 yılmm -
nüdür. Bu gece lam aaat 24 tı 
tehrin bütün ıtıklan bir da"' 
ka müddetle sönecek ve yen 
ıene ile eski ıenenio rabıtası ~ 
auretle kesil.mit olacaktır. 
Y arm yeni aenenin ilk ıiinüctW. 
Bir çok aileler senenin bu il ' 
gününü eğlence ve net'e içind 
kartdamaf. için hazırhkl 
yapmıtlar. Beyoğlunun sa 
eğlence yerlerinde timıdlieleııiıııi 
masalar kiralamıtlardır. 

Yıl batı münaaebetile 
çok ecnebi ve mali müeıt'«lteleı 
yann kapalı bulunacaktı' 'tılbllı 
ıı tayy:ve piyangosu et- lıtıaeı:Jı 
çekilecektir. Ketided•,~" 
nıımaralarm derhal .,...,. içiJ d 
Piyango müdürlüğü .-ıa"1d~ 
tertibat alınmıttır. 811 ~ y~ 
ba§ı piyangosunun kİd'! "9-in 
direceği pek çok l0till'1 "-·1' 
la dÜfÜDdürmektedir. .• 1. ...---
yeni Bulgar ıefb.1 

- Süleyman Patanın bu ~ 
su elbette bir hikmete müateuit 
tir. Ihsan ilhamı· Pamuk fiatı suDAPEŞTE, 30. A. A. _ volff ~ARıi;l?· A. A. ~~'T a.ian-

Diyerek, ağ1&1anD1 k9!•mıt- mesefasf ajenıınc!an: Hiil<Umet, siyaset ve ti- sın :-•: asan . ~ rasat-

ktlmet melıafiliain kanaatine 
göre çabuk litirilmi,, fakat 
nokamn ve be .. pan: bir İt yeri
ne biras pçikmiJ ve fakat her 
aafh- s&zelce tet'kik edilmit 
bir it daha müreccahtır, 

Bulgar sazetelerialıa .,.rdifi ı..; 
bere göre M. Pa•loı::...:ı&r.ıı.• 
kalan Bulsarlı .. nm tefit 
lifine M. Kotta .... ~ .. ,.. • 

.- "" et "leminde maruf bir ata ikti- tartık lıumpaayuı faalıyetinln temi 
lardı. Beyı· n sergı· si NEMPHIS <T->. 30.A.A. ::;; d':ı.t..törlük •azm..ini t.,,,.İi et- ni nmkudile yapılmakta ...... --

Bun lan hatırmdan seçiral Pamuk istihsal eden dört bülnlmet • tir wakkat muneneti 1933 ..,batma b-
Slleyınan Pqa, bu kendililde- • • - . valisi lııoııfenıaa halinde tDpta...aı. ""' ~ . M . faa ıt..r temdit eden proj.,.i lı:abul etllıie 
-'.ı __ r-->ayilik y~i .-... . . •'L ·-" Vu -· - ıb..cabmn . - ı tir 
naaJ .,.. -- Ser-'de talebenin raati tatınaı. içın 1933 - .. ...._ liyetini artmn.lda met«DI olmalı, d 
Wderle talebeden de bir tabur g• tnım yiizde l50 nUbetinda tenkla.. muhtelif seniılerin meııaİlini tanzim. Fin bomba bir ara a 

Yeni 
Borcumuz 

.,-apmatı dÜfünüyordu. de gGzel eserleri var ::."J..~ dair olaa bir teklifi 1aıW etmektir. BARCELONE. 30. A. A. - Bir 
Mektebe vamıca müdiirii - -. .,.de ıiddetli bir infilak vukua rel- ( 89.§t birinci sahiled~) 

dilecektir. M. Koata ...... ~ 
çen sün ittifa etmlt .... ' 
nof lrabtaeı' fa MAarlf lf'-1 i
di. Yeni Mfir çiftçi fu.Pı. ~ 1 

auptur, latanballtld "'::"_. &d4 ı. 
Ha""7e Nlan elarü: - q tur. M. Kotta M_...,.,, .._ 
mGddet , ....... lda ... • 4 .... 
Roı-t Kollej44ı taUll .ı-aiftip • 

..._ Odasında o:duğmıu öinm- Sultan SeHmde Cümhuriyet Filippin İ•tiklAli Cenubi Afn"ka dikten oonra o evden 4 kiti çıkatak 107 mil1on altın lira idi. 1921 -
ı&. Ke.-ıdi odasına çağırttı. Orta mektep ro1im mııallimi otomobillıı lıııçmı,tarcbr. neoinde Pariste imaa edilen itiW-

enl __ .ı_ ı.._ bazı fe- llbami a-, gerek keneli, 1., VASHINGTON, 30. A. A - Ma maliyesi Evde yapılan taJıarrİyal neticeain- name muclhiace bu 107 aıilyna al Mub-1e •lr iki ay lçiade kat'i 41 

- Geç """' -- -'-- .~-•-:..·m ___ .ı__,_, measiller meclisi, Filipp1- 10 sene de 5 sandılcta 1000 ........,. meydana bn lirablı ı..- tefldl edea 28 larak lmaa edil-ı.tir. 8-~ 
da.,-ilerden bahaediyonfmun.. r-.e ..-v. u• ~ '°""' lstı'ldil nrilmesine milteallik P•IETORIA. 30.A.A. - 1teuc. olup ·~·kedilmeie ...-~ bir halele cins istikrazı yüzde 38 niabeti,_ - eeki tahwillt, Lot ~ mlie 

- Evet, Paşam. biT sergi halinde toplayarak olup meclisin iyan ile birlikte akdet- ajaalı mubabirina befuatta laılaua bulunuyordu. Mühim mıktarda ba- den baflıyarak ve her - bu nia t.Dma almak~ ,.ai bir tam 
- Bıınlar gövenilebiliT a- dün Halkevi Güzel san' atlar mi, olduktan koııfeıaaıta lıeraberce cenubi Afn1aı -U:re Mzm M. Ha- nıt, maJıimırıat •• esliha ıneydıuıa beti artırarak. ,üade ,ÜS niobeti- ile tebclil edil-ıctir. Eski ta•vilil 

ümlar mıdır? tubeainde tet)air etti. Dün rea- lı:abal etmif olduktan lıaaaa llyilıa- veaga'ma eözleriadea ııalatılcbt- çıkard1Nftır. E9İll m'!~ adeta bir - vardırmak. euretile bir tMYİye ~ tlkt ft bet faizli olclıoiC 
Ş phe k H . de .. mi l..:•·adı yapılan bu _,,_ .... aer -1 taavİp etmiıtir. siireı, laburatuar haline getirılıni, idi. ıureti· bulWUllUftu. Bu ..... ı.a-ı.. ı...lde, ,..ı tahftllt yflzcle ,..ı lııı 1 

- Ü yo · lit)Sı yu- - ......... Bn llylba timıl M. H-re '-· 1 • _ c-W Afri1ıa, ...ı -- .ı. name macil>ince -ede iki mllyna çak falall .ı-Jmr." 1 
relderinde -than qnlla ~- gi.,-e resim mabihb! bir ~1·- eli edilecektir. tun hakkmcla altun -:L..-llUI ipka Belçikada yenı" sene altın liradan baflıyarak 3 ..ıı,_, • .._ .. _ I tt 1 
.... genç ka ra- anur. Yat. l'M- ve re.llll ma .. ı- Ç6 k - 7

• 400 bin altın in id r k rı 'u 0.-nıı -•- Dl Pli ı 
-. '--' ı.. __ ---"~ ""'" 1 • Ç" i k ti etm~mi•tir· n il cenabi Afrika d d Bir nrfiff , ... 1teri teı.n.k..., , - Talebe arasında, ,.hat a.ri ve - -~• müuiir en ID cra avve birli"i tıankalannda --ı. ........... ııe or u naevcu u yetinde idik. , 

U- 1-L-leri p1m· ,........, Cü " ·-- r B··-'"-LA .n....L-• ........ -:.. •afı'lm' de ·- -.ıind• lm"'-aı ' _ua1~ araa-.ı- ··-.,-a - - ta - lfııaruı. ·- reisi --'-külçe ve ıerek -"-Le halinde al- BR•"'"E' 30. A. A. _ ... u 8 • --· •-,.-- ..... ıc· -. ~ .. _....- llKI& -• ...,.. -· U...., ... .,_. d b 107 'I 1--L L-- --L:. _.,_._._ ...... cı!( 0'-- 0.-a•nh Ba• 1 1--- 1-'---- __ ı_? huri- m 'td-11'..-. ..1-"erli -"' tun buı-k mih!n- ....... 1di. ' ' 1933 • 11 VI yoa - .,_.,,. _... .....,_. ..., 
... aizı .....-a ,..,_., Yar llllUU' ı- - • ---- - .....- ,... ...._ -- san medm teneai ordu -- aıily- iadinnele muvaffak ol· ı.- ;..tl)'aıımm yirmi - ıaüd 

- Saraya m-.ıp tek ti1k 4lllril K_.l Emin Beyin la.. BERLın, 30• A. A. - Volff a- 2 - C-bi Afrika, kamlıiyo maa cudunu &l,500 kiti olank tesbit et,. duk. Senelilr takıitlercle Od ..ıı. dede tMDdit edileceliııl• '" buu 
.. lehe vardır. Fakat a,._._ __ ııatkile -ıla ve iki bil-",,. sa- Janaınclan: c-eı... - Çin mel!tmda altan mlkyasmı tetkebait miştir. •ondan 100 bin liraya -.u edil· ....... bil bankama tıılUniınete bir 

sıw--. -.. T..,. icra kavntl reİ9İ M. VUll'ta 0W.. ' b luold 
kiwww yoktur. lo- clolcla.... aerıicleki resim- _, tel-"a Çine -'-•et edilmi'ıtlr. tir. • lkt t k f di. .. ..... vermesi wwwuaaa a 11-

- Bu feclayilere sece ıM bi. ler her türlü takdirin feBinde- ·-Filv:ki:'i.cndislne-veldlet etmekte Çünlı:ii lıı~ bu iti Y4 fa ısa OD eraD.11 Mııluı•el-recle mevcat "al-" tana dair bir ı...ı..r tayi cıhaut-
~- ı•Lf L-.....1~ .Ll!t d. T lebel • il olan r:.. maı· M Su ilk aıüktedir nhnalda beraber. bmJ.iye ve Ame"ı"ka kaydı da alba para ~..mı... tur. Saraçotlu Şükr6 Beyia Parif 
._ si an amp ~ t........ ır. a en e yan yana e-o v- ıye nazın · ng muamelatını tan.:m için tedhifter al- • tilzam etmiyor. Bu, sad- bol tu" ta borçlar -letini müsak- • 
edibe?. ser tefhir etmek tevazuunda baharda toplena'Cak cihan iktisat kon mamıttır. NEV YORK, 30. A. A. - M.Stim 1ekn11DU teabit eden bir tekil ola• derlıcea Osmanlı bankau mibaeuil 

- Hemen sitihlamp s&teri bulunan Jlhami Bey kıymetli ferıı~ ittirak etmelı: üzre Aft"U- 3 _ Bankalar, kambiyo fiııt.larnn ıon ile M Nonnan Daviı lıagGn lıa- rak kabul edilmittir. Bizcn eau !erile de ba hımısta -•ta ba• 
len yere kotarlar. genç rmMmlanmızdandır. Ser paya ğelecektir. t"'bit hn•u•unda tcmamile ıerbest- rada tahdidi teslihat ve cihan iktisat Tiirkiy-in 107 milyon liralık bor lımmakta oldutu haber Yerilnıek• 

- Kimse haber almadan? gide bilhasp llhami Beyin Ka· tirler. Hükumet, cenubi Afrikada dö konferan11 bııklonda gorü,mütlerdir. cunun sadece 8 mil1ona inmiı ol· le idi. Dün bu meaet.yi de Saraç• 
_Kimse haber alamaz. riye camiiııdeki mozayıklan leri dikkati celbetmektedirler. vi seviresinin diğer memleektler dö M. Nonnan Daviı ahiren 'M. Hoo maaıdır. Hülasa olarak ıize aö11i- oflu Şükrü Beyden aord~. Şiilı:rii 
Süleyman p8 ...., dii•ünüyor- rok la--•" L: .. teknik deg-eri- Gerek resam llhami Beyi ge vizlerine nisbeten, nakdi ve ticari va ver ile go<Üflbli, olduğun~an bun-1 yebilirim, ki yeni imza ettiğimiz Bey bize fu cevabı 'j'"'1': 

0 1 T"" -. '" ;,---. ....- 2 iyeto nıwıran normal bir surette dii dan, ıimdiki hükıimetin llYasetİne mukavelede Türki,..Un bütün bor - Ben Parİlt'l ya nız sınan i 
da. Ahmet Hıfzı Be.,. cesaret ni ihtiva etmektedir, Talebele rekıe mektep müdüni Kemal zelmffi için kambiyo fiatlan Üzerin- M. Rooaeevlt için pyanı kalıal bir cunun yekUııu, o-b imperator bo~n -ıes~e ~· oldltllLI 
al rak. •n....IH• ~~-l.~t .... .JIAIHo..lr...i.:...1140"""'7•- -....ll.ıL..-L:E..~·;__.ır..--...,,....ı..J..lb.a.JL...ioob._.tu.lo...j._-;;;:.:.:;:;;;.,;.:;;;;,.:;;;;;;;;;,;. .... .._~..._;,;.;;..ı.,....a,_~~~...:.....:;~~..a...._.ı.ıı.....ı.....~-..;___..__.__._.-__;;..._~_,ıc.-_:..; _ _ .._.._ ....... :ı.-:~ ..... ~-~ 



MİLLiYET CUMARTESi 31 KANUNUEVVEL 1932 

Mektepler Rağbetsizlikten Kapanıyorlar -t. rpan 
Beledl11edı lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

ambiyo tahdidatını 
ihtiyari bırakanlar 

1 

Yeni tramvay 
Ara balan Hey gidi eski zamanlar! .• 
Tecrübeler bitti- Eskiden iftara nasıl gidilirdi, şimdi nasıl? - Mu. 

' töl't memleket var ki, ihtiyari 
ğinden vafık eyyam bekleyenler. Gelecek senelerde 

hatlara çıkarılacak • ? 
Tramvay •irketinin yeni arabalan nasıl olacak? .~ski filmler nasıl yenileşıyor 

tahdit ıeklini müşkilitla 
idame edebilmektedirler 

birkaç güne kadar iılemiye bqlıya- R ekr eld' H 1 1 kat ih t b' • caktır. Yeni arabalarda birinci ve i- amazan t ar g ı.. er §Uyor ar. n aye ır msan. •• 
kinci mevkiler bir aradadıT. Vabnan gelitiınde bizi bir sene daha ih- Bu Tarzao'ın hele bir may- Bütün bu kökremit kaplan 
Jann bulunduğu aabanlıklar ıimdiki tiyarlamıt bulan bin fU ka<lar munu var. iki eli kanda olsa, ve aalanlann,uzım seneler terbi 
arabalara nazaron dalıa çok geaittir senelik ihtiyar ayı, ağıztaciile gelip efendisini buluyor. Tar- ye görmüş sirk hayvanları ol
ve vabnanla hallan duracağı loonn kar,ılıyabilenlere ne multu... zan, hakiki bir orman kralı.. cluğunu kabul etsek te gene per 
biribirinden aynlltllftır. Yeni araba- Geçen yıldan bu yıla kadar Hayvaıharm paditahı sayılao de karşıııında heyecaodao heye 
ların yalnız bir tarftalô kapıları açı- kimbilir kaç evde kaç sevgilinin aslan, bu vahti delikanlmın ö- cana dümı. emek mümkün olııaıı lacak diğer taraftaki kapılar biç 

Geçen yazmmıda kambiyo tala 
datı vazetmif olan memleketler 
ıkluada bir etüt yapmağa batla· 
'!. ve, memleketleri bu -"~ 
ızardan üç ırrupa a)"ITIDlftık, bı-

1pci ırrup, kambiyo tahdidab va
~, olan1ardL Bunlar bak
ında bittabi hiç bir izahat ver-
ğe lüzum görmiyoruz. (ihtiyari 

ır 1arette) kambiyo tahdidatı 
•Pmıf olan dört memleket ikinci 
i"'Pn tetkil ediyordu. Bunlar hak 
ııda .,aiıdaki izahatı veriyoruz: 

FENLANDIY A: 

1922 oeneainde taadik edilen bir 
mucibince, Maliye -aareti 

bi parası alım aatmum tan• 
etmek hakkını hai:ııdir. Mali

nezareti bu kanuna iatiııaden, 
ınbiyo m;.....elltnu tanzim et-

ek hakkını milli bankaya dev
tmqtir. Sen aonunda, Milli ban 
ile lıankerler ittihadı araomda, 

nlralan ecnebi paraoı alon aatı
da oerbeıt bırakan, buna mu

lıil k:urlana teabitini takyit • 
bir itilaf ,.apılmıttır. 

,.t idame edilebilıniıtir. Ancak 
komite, hükiimete ahiren bir çok 
memleketlerin Norveç ihracatına 
kartı aldıktan tedbirleri zikreden 
ve Norveçin de kanuni tekilde 
kambiyo tahdidab vazetmeıine lü 
zum göateren ibr rapor vermişlir. 

LEHiSTAN : 

açılmıyacaktır. Yeni arabalar ancak matemi var ve kimbilir gelecek nünae, Hazreti Süleymanaı bu yor. 
kaviı olan hatlarda itliyecektir. Ye- yd, aramızda'!ll daha kaç sevgili zuruna çıkan bir karınca kadar Film bittikten Mm!'a hep bir 
ııii arabaların baoamaklannın otoma- eksilecek? iciz kalıyor. likte dııan çıktık. Tramvllylar 
tik bir ttkilde hareketi müteakıp ka· Ben beni bild'm bil~ Tarzanın küçük bir iıaretle cadcler.e arka arkaya, durmadan 
pandığı için tramvaylar giderken lı" lsta-'-ulun e:- kevifl: ,..,._ önüne katıp götürdüğü filleri geçiyorlardı. Bankalar hükümetle yaptıkları kimse tramvaya atlrvamıyacaktır 1111 ki 1 

anlaşma mucibince atideki mua- Bu ınabalar Fatih-Harbiye, Eminö- celeri Ramazanla beraber seyrederken bir arkadat atıldı: Baktım, sahanlı ara ası an 
meleleri yapmıyacaklardn-: nü-Bebek hattında qliyecclJerdir. batlar. Karanlık malıaı- - Y abu bu T uzan ne müt asılana ... 

1 -- Altın külçe ve nakit alnn leler arasmcı·a gümbürdiyen Ra hiş adam .. adeta muhtetem bir Birisi dese ki: 
,,. oatımı ile meşgul olmıyacaklar Göztepe elektriği mazan davulu. halkı hatifte:ıı ge- ordusu var.. - Canım, ne ı;ıluyoraunuz? 

2 - Mü~terilemıin, oermayele- Göztepeye elektrik cereyanı veril- len bir davet gibi ayaklandırır. Biraz sonra Tarzanı, bir de- Bu acele ıniçin? Züğürde mal 
rini ecnebi memleketlere kaçır- mesi, Anadolu demiryollan idareli Bütün sene tozlu kafesler ar nizaygırının sırtına binmiı gör mı kaptırdınız? Yoksa tramva
mak, yahut ~nebi parası ithar et, nin tr<>n hattı albndan kablonun pe-j k&1ında uyukİıyanl;r Ramazan dük. Bu sefer ben arkadaşın ku ym kıtlığı mı var? itte ıörü
mek makaadıle yapacakları dö- j çirilm~sine müsaade ebnemeoi yüzün d b rk - ' 1 1 lag" ına ig" ildim·. yoraunuz ki, bir, bir daha, bir viz taleplerini reddedecekln: ve dl!n - - d ı-alnu•tı a eve a a sıgamaz o ur ar. 

1 sunınccme e ,. • . H 1 ki R anl h" T d d h t .. ab b' "b" • 3 - Memlekete, herhangi bir 

1 

Bu ihtilaf nihayet halledilmiştir. e e es amaz arını a- - arzanlQ oaanmaamı a L. amam uç ar a ın ın 
aebeple, efektif halinde ecnebi Elektrik şirketile demiryollar ida,.... li büsbütün batkaydı. Kel Ha- gördiın mü? arka11 sıra ıeliyor. Ôyleyae. 
parası ithal etmiyeceklerdir. ıi arasında bir itilaf yapılmıt ve her san Eefendi en parlak temsille Tarzamn sade ordlı ve donan nedir bu telaı? •. 

Yukar:~a. ba~oettiği~!z me?': i iki müesıese mütrkabilen bazı taah- rini hep Ra:Oazan için saklar, ması değil, tayyaresi de var. Bilmem •• böyle bir suale kim 
leketkler _ıhkt.~vl~t"ı. t!'dhdlt fdekbh~1 1 hütlerde bulunmu,lardır. ıeken:i Hacı Bekir en naci'ide Da'.dan dala atlıyarak orma. •e haklı bir cevap bulup •erebi-
anca muş u • ı ame e e ı • Anlaıma üzerine hattın altından d b" ba _ .ı k" b 1 •? 
mektedirler. luıblonun döşenmesine batlanmıttır• lokumlann~. RaD?azan a orta~.• llDl tr tıuuan öte ı aıma 11 İr mı. 

Di~er bir makalemizde ücüncü Ameliyat biter, bitmez Cöztepeye çıkanr, reJı en ınce kıyım tu- çar gibi gitmesi acleta harika.. Arkadaımıla durak yet"iode 
gruptan (kanuni tekilde tahdidat cereyan verilecektir. Bir ay sonra da · tünlerini senede bir ay için tir- Bu belki, bir sinema hilesi- arkadaki tramvayı beklerken 
vazetmiı olan memleketlerden) Erenköyüne cereyan verihneoi b- yakilere pefket çekerdi. dir Fakat, ne olursa olsun, ha- sahanlıkta biribiri üstüne yığı-

Maliye Nezareti, kambiyo mu- Almanya ve Avuaturyadan babae bil olacaktır. Şehrin manr.ıarurnı değiıti- ı kildden hiç farkedilml.yor. Tar- lanlan, merdivenlere aaılanlan 
latmı tanzim etmeğe oalahi- deceğiz. Tekaüt mae ,. ve renı o eski Ramazanlar kalmadı. zanın vahti hayvaoıılan tavuk gösterdim: 

tardır; fakat bu hakkını timdi Necati Çaluroilu Şebzadebaşı seynolan, kaç se- j boğazlar gibi bağırta bağırta -- Dikkat et •. asılan hep bi-
kadar iatimal etmemiıtir. fhti- T • d tazminat ne var ki tarihe karı$h. Naşit kesmesi, bir insanın yapabil~ zi-ı. sen bir gün olsun fU tram· 

a':ı!~~~~ıy.!!'t!....ıoe;ı:: :;:;: bnfyteste. e SOD Belediye kanununun 103 üncü l Bey bile aarfletti. Tuluatçılığı il ceği işlerden değil.. vayların bize asıldıklanm gör-
federaıyonunun talebi üzerine a a pıyasaıııı maddeli ır~cibince _beled.iye memur- bıra'kara1< i~i sinema artistliği- Halbuki, bunu el.bette yapan dün mü?. 

azclunmuttur. Federaayon, aıağı Triyeıte ticaret mümessillifimi:ı- !arına taznunat verılmesı ve yahut ne döktü Rahmetli Kehribarcı bir insandır. Güc:ü kuvvetli. fa M. SALAHADDiN 
ki 1 l b 1 t b 1 tck>üt maa .. bağlanması hakkında Al' B b D' . 1 nd ki 1 

a oebep er e u ta ep e u un- den ticarl"f: odaıma gelen bir raoor- . 1·, • h ·1 da ı a anm ıvanvo u a 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-B!ll!!!!l!!!!!!!l!!!!!!l!!!!lll!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!-!!11•• 
u~ bildirınittir: da son hafta piyaaa vaziyeti hakkın· bır kanun mvıhuı a~ır anmaoı • d"'kk• r1 " d 1 cl'ıı 

biliye vekitlelince bildirilmişti. u ll!!'m '''- aıı:ız o usu 
1 - Memleketin kambiyo ihti- da ıu malfunat verilmektedir. Belediyede teşekkül eden bir ke>- man salıvertm bilek kalmlığın-

lcıZJ bir müddet ""el tayin ede· incir Kalamata yüz kilosu 118 li- misyon hükumete tevdi edilmek üze daki ağızlıkları artık göremiyo 
1 mdı. . . • . ret tranıit nominal. lr>ru üzüm iz- re bir ~anun .. layihAası h~zı!lam•ıtır. sunuz. Şimdi onlann daha in -

2 -:- Pre!'"~P ıtibanle vadelı mu mir vüz k;loau 175-350 liret tranıit Bu p~oıeye gore 9.>0 tarıhıM ka~~ . t'.eleri. daha zarifleri, daha kul 
•mel.ta manı olmak. j nominal kuru üzüın Kandiye yii:ıı beledıye memuru olanl!ll'll trkaut 1 l 1 1 
.~~·. ltalyan banka!~'?"'? kiloou 190..370 liret tranoit nominal, maası bailanacak. bu tarihten son- anıt 1 an var. 

En nadide 
Yeni yapılacak Balıklar 
Mektepler 

Bu gece! 
Bu akıam son yapragını ko

paracağımız takvim büyük bir 
haile romammn 360 sahifelik 
bir cildidir. 

Bu gece elimizden kütüphane 
mize intikal edecek olaı bu ro
manın eatırlarmda ne hayal, ne 
ya!ao ne de tahlil vardır. En 
realist romll'lllCJnın hayatı bu 
kadar çıplak görmesine imkan 
yoktur. 

İtte bu romanın kahraman
ları bizleriz. 

Y aııyoruz, hadiseler yapı
yoruz, vak'alara kartı müc.cle
le ediyoruz." Bütün bu hareket
ler biribirlerine o kadar imti
zaçlı bağlamyor ki hissetme
den, dütiinmecleo meçhul mü-

e:lifın keyfine göre sürüklenip 
gidiyoruz. 

Büyük romanın 1932 inci 
cildi de bu aktam bitiyor. 

Bu biten ci'.din sahife-
lerinde büyük facialar yok. Yal 
nız bir sahifesinrle yirmi bin 
Çin'linin Japon satırındar.ı geç· 
tiği bydedilmi§tir. 914 ten 
920 ye kadar o~a:ıı altı cilt gi
bi battan bata kan ve ateş de
lil ! 

Meçhul müellif bu gece ya
nsı yeni cildini yazmağa bat
lıyııcak. Saat on ikide umumi 
yerlerde çalmacak çanlar biten 
seneyi ve üç dakikalık heyecan 
b bir mezar karanlığından son
ra doğacak ışıklar yeni seneyi 
haber verecek. 

Y "nn, büyük macera roma
nının 93::S ıin<:ü cildi başlıyor. 

Bu ciltte oe var? 
Sanii azam yeni eserine ne 

maceralar kaydedecek? Ne mü· 
neccimler, ne kihrn !er, ne mü
bettirler, •ne peygamberler bu· 
nu katfedememişlerdir. 

n~feril~ne !":lmz hak~ı !hti- üzüm Kalamata yüz kiloıu 200-210 ra belediye h!zmetine .. ırirenJere i~e 1 Devir cleğitti, zevkler değit 
··'":çlan ıçın dovız •ermelennı te- liret transit nomi.,al, kunı ü>iim ıi- 1 1 t k t 

•% bn k. umun arı ge ·~ce • au "'?'I Y~- ti, ihtiyaçlar değitti, temayül- Arsaların intı"hab1na t e e yah Kılını yÜz kiloau 95-100 liret na muayyen nuktarda tazminat veTı- l d • • la 
ı..: NORVEÇ: tranoit -ınal, ...tinyafı ıurfin lecektir. Bu tazminat i~in belediye er . ~~qtı, saca yapyıf tarzı dikkat edı"lecek 

Karasalarımızda 
bulunuyor 

Bu esrarı çözecek, yarım 
bugünden haber verecek lruv· 
veti, mucizeler yaratan feı:ı de 
bulamadı. 

Yarını görmek için kafa
mızda değil, f kat kalbimizde 
bir uzun ve aydınlık yol var: 

;;'1 Norveç banlraaı ...., huouot ban- ~ kll.oaa 550-610 liret transit ne>- memurlarmın her ay tnUflanndan değifb. 
:-,alar, aralarında vukubulan. hu- mı1111ldir. munyy"!' bi~ Plll'll kPsil ... rk banka- Beyazıt camii aYluaunda her Bu aene inta edilecek olan yeni 
b\;ıı bir anlapna mucı'bince, an- B d ni ya tevdı edılttr.k llfthBlandmla~, 

1 
seneki gibi bu sene de bir sergi mektep binalan analannm bugün-

:ak keneli mütterilerine döviz 18• orsa a ye bu paranın yekunu da memura ven-
1 
lru ld A . erde lru I 

b ·ı -Lı n1· B' · h ı· t t lecektir ru. u.. ym Y. ru an !erde intihap edilmeaine ga-t edi-
Wl 1 ecea e ır, IF il & a ÇI, e- vezı"nler k 1 d ak h ğ ,--ili;' e aiinünden muayyen bir müd· Bu hükmün ber iki tekli de hem eı ı sergı er e mıav • acıya 1 liyor. Evvelce mekteplerin araalan 

evvel, banka1ına dövi:a ihtiya Ticaret Borsa1ında kanunusani- memurlara, hem de dul ve yetimlere koka tesı>ib gibi şeyler kapıf celiıi güzel ıeçiliyor, hu araalarm 
nı bildirmek mecburiyetindedir. den itı'baren ~ı.ka yerine kilo kulla- fftlllil olacaktır. kapıf giderdi. Şimdi bunların ııhhi vaziyeti, tabii mıınzaruı ve IBİ 
anka, miqteriainin yapbfı talebi nılacaktır. Bundan ~k• buğ<lay R l • yüzlerine bakan yok. Herkes. reai nazarı dikkate alınmıyor, yalnız 
tkik eder. Eğ-er talebini kanuna ı...1ıtolitre olarak tartılacalrtır. Şim- amazan gece en ıriver .. k ve yiyecek •ev~ bura- f'ıatin elv....ı•li olmauna L.1..1-orclu. 
uvafık bulur. ve li.zım gelen dö diye kadar bu it libre ile yapılmakta için ted irler da daha ucuzunu bulabilir mi --. ~ .. 
İzi tedarik edebileceğine kana- idi. Hektolitre daha rivazi bir ölçü d . • Halbuki mektep araallll'llllll, diğer 
t getirine bu talebi kabul eder. Ramaz~n dolayıoile geceleri ötede yim İye sergıye ugruyor. binalar .,...ıanndan farldı ol---· olduğu için boraa ile tüccar aroıın- . b u-

f# er banka ın64terilerind...., dövi:a daki ihtiliflarm önüne geçilebilecek- beride vulcııu muhtemel bazı valrala 1 Bundan yirmi yırmi et sene 1i.zım gelmektedir. yeniden utm .. 
taleplerini kontrol ed .. bilınek için, tir. nn önün~ geçm<k üzere zabıta yeni eYVelki devrin ramazanlanaııla ' lmacalı analarm teb • yük k 
:930"" 19331 aenelerinde yaptık den te<!fıirlcr . almı,tır. Her.'?°"" j tramvayda saatlerce uyuklıyan ! havadar erlerinde ı.u::......: .;; 
&rı ınübayaatı bildiren bir beyan. Sovyetler portakal merkezı, kendı mmtakası dahılınde t" k'l .. zümün iimüne eli . Y 
~e talep edecektir Bu aene, "hu gece devriyelerinin adedini çoğBlttı- ırya 1 er go . g ut edilecektir. w •uaı bir döviz komiıyonu" sayesin- alıyor lı gibi poliı ncl<talıın da 11klqtınl- 1 yor. Şimdi tramvaya bm ete ~ 
de YUÖ<anda tarif •ttiğimia -•i- mııtır. Sivil memurlar da avrıca ba lindeyse uyukla bakalıın. Ecnebi mekteplere 

rağbet azahyor [ 
Sovyeı ticaret mümesailliği, bu oe- zı semtlerde gecenin muhtelif ... t. Emioönünden kalktıtm gi-

E ORSA ne içinde Türkiyecle 90 bin aandık !erinde devre çıbcaldardır. Bu hu- bi kendini Taksim meydanm _ 
portakal alacaktır. Sovvetler henüz al k dab. · kli bil" 
mübayaata L--ıam--·•larclır. ıuıta ·~ te ı~n "'· u- da buluyorsun. Neydi o atlı o, a...ı.-.-+ • .._.. cet.eldir) 
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..... --· mum pol11 merkezlenne tmnimen bil l k r ~? ç dirilmi tir tramvay ann epaze ı 5 , o-
t · cuktum ama, gayet İyi hatırla-Ayasofya hama

mında sergi 

y efilki ..... e, Kadıköy ele iki 1 talyaa 
mektelıi ile Beyoğlunda lıir F..
mektebi talebe rağbetalzliti yijzün
.ı,.., kapanmıılardır. Gedı°kJıafa .. 
Osküclardaki Amerı1mn mekteplerİ
ain de ilk loınnlan bpatılmı9tır. 
Ba mekteplerin talelıııi temaaMa 
türle mekteplerine ııeçmiılerdir. 

Halkevi -ıriler ıabeoi, tebrimiz.. 
de -giler açmalı için bir program 
Y&pnuftır. Bu programı tatbik için 
bir oergi bina11 hulmuştur. Adliye 
hinumın yanmdaki Ayasofya hama
mnun sergi lıinaıma elveriıli olduğu 
anlaşılmııtır. 

Halkevi bu bina,.. büki'ımetten ia
temeldedir. Hiilrlımet, binayı Halı.e
vine verecek olursa barada her mev• 
ıimde bir ıergi açılacaktır. 

Roman ya ya gidecek rrm. Bazı ihtiyar haminneler, 
bavnna ağırlık olmasın diye, 

Olanlar adf-ta kıl Üetünde otunırlardL 
Hariciye Vek'\leti alakadar - Bir ııün Soğukçe§medeııı Sul· 

lraınlara gönderclii'i bir tamimde, taaabmedP yolrut yukan aider 
Romanyaya gidecek vatandaılarnnı- • 
zın Romanvada arkiz pnden (azla keo hayvanlarm ayağı lcayımt- Aranılan maznun 
ıkamet ettikl~ri t~kdirde ecnebileri tı. Başladtk geri geri gİtmeğe •• 
kontrola tabi dairelere müracaatla i- Yolculann kopardığı çığlık ha- ve maJık4mlar 
kamet te7i!ereıi almıık ve Romanya- la kulaklarımdadır. Ya, bundan Bqb yerlerden aramlan mahkilm 
ya para ithali ve ihracı hakkında ca- yiiz tene evvel, mesela Rume'.i- ..., mummlıırm buı müdcleiumumi
..,t;-~~·bu"'l•atancluri~lannıvet eı.....ı.bil .. ~~. "ye biıarından kalkıp Beykozda bir liklerce ııarih iluımetga!ıları bildiril-
......, -"---"·YT~ iftara yetiımek iç.ln pazar ka· mediği gibi aranılan kimaenin etkili 

Bulgar lhracabnı Hudut han"cı"ne yıktarı ic;inde muvafık eyyam de tarif 01unmadıiı .nı.,.ımı,ıır. 
1. 1 · h' ı· • h" Adliye veki.letinden vilayetlere ıön-

k • • bek ıyeın enn a. im ıç gözü - clerilen bir t · d ncksa tebli arttırma ıçın çıkanlanlar nüzün önüne 1etırdiniz mi?Sıca. 1er Jiizünden-::.:.......,. faideaiz Y: 
SOFY A, 29. - Bulgaristan bü- Kaçak ıurrtile memleketimize gir cık kamaralarda yaptığnnız va , re itıral edilmekte olduktan ,,. lıun-

ki'ımeti fazla ihracat yapabilmek icin miye muvaffak olan Sureye tebaaı- 1 pur yolroluğu ile bu pazarkayı· dan sonra aranılan mahki'ım ve maz 
her vasıtaya bat varmakta ve bu dan ve Beni Zeyt aıiretinden Key- j ğı yolcu:uğu arasındaki fark nunlann muvazzah iluımet11ahlan i
dır. Romanya yoluyla transit olarak! do 0~1": Ah~etle, pa•~;ort~uz mem- dün ili!' bugünün farkıdır.. ' le hüviyo;tlr.ri'!in ~~ tahrirat 
Bulsıar emtiaomın Avrupaya ıevke- Jeketimize gıren ve mubaclil Rumlar y belki d t b'I lara dercı bildirilmi9tir. 
dilbilmeai için Romanya ıimendifer dan olan Ketanlı Tanaı oğlu Hria- . ~rın.. e ayyare 1 e 
İ4le ciddi surette meşgul olmakta- to milli hudutlarımız haricine çı1uı- terı bır .. vasıta olmaktan çıka
idareoile temas etmek üzere P- nbnıtlardır. cak. Gı;ızaçıp kapıyacak kadar 
dikr nezareti ha,...~-t ve itletıne mü Bunlardan bqluı Van vilavetinde zaman ıeçmedeo, kendimizi 
dürü G. Sguref Bukrqe ıritmiıtir. paaaporbuz clolatırl•rken yak•lanan günlerce uzak ma:nleketlerde 
Oraılan ayni maluatla htanbula ııi- Irak telıaım-lan Seti Ali oğlu Ma- buluvereceğiz 
clecektir. nfla Ali oğlu Yahya da lıadut bari- •• 

Müddelumamilerin 
temyiz salahiyeti 
Kaza daireleri dahilinclelri aoliye 

nalıkemeleri kararlanna luı"'ı 825 
numaralı kanunun 28 inci maddeıile 
ağır ceza mahkemeleri nezdinde bu
lunıtn cümhuriyet müddeiumınnilcri
ne tanınmış olan temyiz aalahiyetle
rinin kullarulmftlı için muayyen o
lan bir ay müddetin kararın tefhimi 

· · .Auteber Adli e 

cine çıkanlmışlardır. • • • 
Mardin vilayetinde ele Ahınet Ha- Beyoğlu sinanalannm biri, 

aan oğlu Necmettin ve lranaı Aclile Tarzan isimli bir sergüzeıt fil. 
9üphe!i v~yr~te görülmütlerdir. 

1 
mi gösteriyor. Bu fi'.min sessi

Suriyenın Dıl'P.'ur bsahom eball- zini evvelce birkaç defa seyret-

ds~:ı_d1 "'! olanlbduğukan koca~ ~nl_!~t mi, tim. fakat bu seferki, eski-
'" erı sonı u zaman ıt "" ,.... • el k dab • • 

ve Diyarbt'kire gibnek üzet"'J seldı.<- · aın en ço .. a ·~·· .. 
!erini ıöylemi~ler, faluıt hüviyetleri- T arzan, oyle bır vahtı ınaan 
ni ispat ed<>c•k evrak ve veaaik ib- tipi ki, ormanda çın! çıplak ya 
ra". r~eıne.likleri icin milli hudutlar 9ıyor. Filler, gergedanlar, kap
baricıne çıkanl~ışlBrdır. . • lan ve aslanlar emri altında .. 

Bu ethasın bır daha mıllı hudut- K ku ·ı • • b b'" 
tanınız dahilit1e irmelerine müaade or nç sesı e, ~una a m:a, ~ 

Ali Rana Bey 
dün gitti 

Bir hııftııdan beri tehrimiacle '
lunmakta olan Gümrükler ve lnlıi
aarlar Vekili Ali R.- B. tliba ü
tam Ankanıya gitmiftir. 

Da,,t'tler 

Oıküdar ukerlik 9abesinden: Ma
lül zabitan ve eEratla 1ehit yetimle
ri .. in ve on seneliğini almı• efratla 
,ehil ailelerinin 933 tütün ikramiye 
ıi kaydıruı 1 :kinci kanun 9.33 d., baş 
lanac k ve 25 mart 933 de nihayet 
verilecek •r. Al;ka<'arnnın ttsmi sc
n~t: ve ""'!'' c~z~m. ve maHill.,..jn 

Boiaziçi ve Mamıarada öteıtemı. 
ri dün- en nadide Wılılan ıMV 
cut oldufu aöylenirdi. Fakat ba ba
lıklar üzerinde ciddi tetlo1uıt yapıl
mımusb. Balıkcıhk enıtitüaü kurul
duldaft aonra, denizlerimizde tetki
luıta bqlanmııtı. 

Bu tetkikat neticeoinde billıaHa 
Adalar denizi uhillerincle timdi,. 
kadar ırörülmemiş ıünser tarlaları 
bulunmuştur. Tdardaiı aularmda 
zengin barbunya ve trkir balıklan 
tarlalarına teaadüf edilmiıtir. Ba 
oularda Berlam denilen bir nevi lıa
hk tll bulunmuıtur. Ba balık ~ ımt 
re df'l'inliklerde tutulmuttur ve a.ik
leti 172 kilo gelmi9tir. Balıkçılan
mıa ıularmıızda bu neEiı Wıim bu
lunduğunu tiındiye kadar bilmiycır
larmıt. -------Vatanda,Jıktan 

••kat edilenler 
Mahterlf aeı.e,.1..- ılolaJi SO lıi 

fİ muhtelif tarihlerde nlıilltt heyeti 
lrararil .. vatandaalrktan iıluıt edil
mi!l~rdir. Bir daha mim hudutlan
mızdan ~eri girmelerine mü ... de e
dilmivecek olan ba qhasm iıimleri 
9unlardır: 

- Ümit! 
Saadetimizi, sevgimizi, var· 

lığımızı önüne döktüğümüz 
güoetli yol ümit! 

Yarın başlıyacak yeni sene 
de ne Yar, kan mı, atet mi, re
fah mı. saadet mi? 

Bunun cevabını büyük mü 
ellif yeni eserinde anlatacak 
Fakat bu, her gürı yazılan bir 
tefrika gibi bizi her sabah ye
ni bir ümicle bağlayıp düşün
dürerek! 

Burhan CAHIT 

Pnllıtı 

Elden düşen 
Tabanca 

Patladı, çıkan kur
tan aahibini yaralad 

M""inll Ra,·:ı llıralıim, Adanall Ü 
Ziya LiltfuDah, Tarsuslu Şahan, Mer Fatihte Hoca veys m 
oinl; Ahmet Müz. T ....... ııu Yaain balesinde muhtar Ahmet Mu 

sin Efendi tab8'1!CUım l<..aza il 
elinden clütürmüt. tabanca 
tünce ate§ almıt. çıkan kurt 
Ahmet Muhsin Efendinin 

Rızk. Adanalı Necip Fnd, Tarıua
lu Sülevman, Adanalı Ali Calip, Aa 
talyalı Davut, Mardinli Abdülkerim, 
Tarsuslu Mehmet, Yuıuf Km L6tli, 
Sait lem Hatice, Adanalı Emin Ah 
met, ~inli Cemil Ahres, Tarsua- çasma isabetle yaralamıt 
lu Ridvan Anaiz, Süleynwn oğlu Muhtar tecla'ri altnıa alınm 
Şaban. Adanalı Mustafa oğlu Ah- br. 
met, Tanuılu Debhali Salih, lhra-
him ktzı Halime, Maotafa oğlu Sa- iki kifiyi birden 
lib, Adanmlı H- lzmirU Pavla Şoför M'•at Efendinin id 
lcızı Katina, Menin& H._ oflu Se • . .... . 
tim, latanbullu T--. !azı Katinlat, reaıncıeki otomobıl düo Hayd 
Herant kızı Sürpik, lıtepan oğlu Fe' P8ta Rıhtım caddesiacle Raı 
rat, Mmtire.i Vuilobi, Mardinıe Ye C-..1 Efendiler isminde· 
Keram, ŞelNn Karabiaarlı Mempur, ki9iye çarpaufo Raıııp Ef 
lıtanhuDu Mellran oğla Ohannea, kolUlldan ve bııcağmdan 
Y ozgatli Kaı:*t oğlu.. V ebehet, mal Efendi de aol bacai 
Trabzonlu Sımon kızı J1r&yr, Bur-
aalı Haçator kızı Adriyen, lıtanbul-
lu jirayir, kardeşi Püzant, bem§ire
Iİ Mari, Mardiros kızı Osanna, Trab 
luıprplı Edvart lcızı Margarit, A
ıroı> oğlu Miluıel, Trabzonlu Kapril 

yaralınmııtır. 

Bir tramvay ara 
yoldan çıkb 

oğlu Virtanı, Tekirdağlı Kırkoş kı- T opkapı - Sirkeci bat 
zı Aiyel, Bursalı Sahalı lcızı Luiz, · da itliyen 32 numaralı t 
An~~ralı ~brah_am oi(lu Harut, Kav- vay arabası dün Şehremini 
ıenlı Ba-lnk Gulbenkyan, lıtanbullu biye binası \)Dünde yoldan 
lstepan k•zı Serpuhi, Ankaralı Mı-! t B ı.Ut-d b b t ·· 
gırdıç B lik •an hemıireai Agavni, ~1! ır. . "' .l'-~ en • u a u. 

L· t bull y · nnde munaWit biraz geç Zaronı, stan a ervant Anlı- . f k ..:::.ı., ___ b" k 
irz i ak mış, a at ..... _ ır aza 
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MiLLiYET CUMARTESi 31 KANUNUEVVEL: 1932 

;Jlilliy~t 
1 rebilirim? Eğer ben de batka· ıc )ı 

1 '<rınm yaptığı gibi aklıma Je- ktısadi Bahisler 
len!eri söylemek istersem sıze -------------------------

flikaqe 

Tahtakurusu " JI. 
Asrm un:ıdesi cM!LL!YET> tir. 

31 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııraf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bllfmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare " Matbaa 2"-310 

ABONE OCRETLERI: 
TiJrlciye için Hariç iç'r: 

LK. L K. 
3 aylıit 4- 8-
8 " 7 so 14-

12 ,, 14- 28-

Gelen ....raı. ceri worilıw -
üddeti ı~ea nüahalar 10 lw

ı uıtur. Cazete ve -tbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guetemiz il&nlann me · 
ı'uliyetini kabul etmez. 

RAllAZANı 

imsak 
iftar 

s. 
s 

16 

3 
D. 
39 
50 

BUGÜNKÜ HAVA 

mesela : 
- Efendim. 1933 senesinde 

Hüseyin Rahmi lley evlenecek 
ve bir erkek çocuğu olacak, 
reaaam Sami Bey sakal bıyık 
bırakacak. Terkos suyunun 
mikdarı ve tazyiki artacak, biz· 
de muharrirlik rağbet bulacak 

! htanbulda caddeler asfalt ya
p•lacak, gece gürültüsü mene
dilecek, kazanç vergisi artık 

, ıahit bir esasa bağlanacak. 
1 mektep kitapları ucuzlayacak, 
l ıüt meselesi halledilecek. Gazi 
köprüsü ihale olunacak, şehir 
stadyumuna başlanacak, şehir 
mecliıinin salahiyeti genişleti
lecek, bana tayyare piyangosu 

, çıkacak. cek, cak; cek; cak. .. 
' ilh ..• 

Diyebilirim. Lakırdı da para 
ile, pul ile değil ya!.. Amma 
ne kıymeti olur! Zaten böyle 
nümuneler vere vere sözün kıy 
metini kaçırdık ya!.. Bu söyle
diklerim ya olur, ya olmaz. O
lursa hemen yapışırım: 

- işte benim size yıl ba
şında h.;ber verdiğim şey mey
dana cıktı. Gördünüz mü? .. di
ye böbürlenirim. Lakin . söyle
diğim çıkmazsa ses çıkannam, 
kimse de bana: 

- Yahu! s .. ~ hani falan şey 
olacak demiştin. Bak olmadı?. 

Demez, cünkü söyl~ikleri
mi o hatırlamaz, ben de ertesi 
günü unutmuşumdur. 

Bu it, tıpkı Sultan Hanımın 

Reklam Ekonomisi - Fransızcadan -
Ramoiset'nin hizmetçisi e-

Geçen makalede cördüiümüz 
veçhile "talebi arttırma" terkibi 
doğrudan doğruya rekliı.mla telifi 
kabil olmayan bir meseledir. Haki 
katle rekliım bu husuaun teminin· 
de müessir olabilir; fakat akli kuv 
vetlerimizi aadece bedeni aksüla
mellerle ölçmeğe kalkmak büyük 
bir yanlışlık olur. Talebe mekte
binden makaat talebeyi imtihanla 
ra hazırlamaktır demek nasıl giilünç 
düterıe,,reklamclan da maksadın oa
tq yapmaktan ibaret olduğunu id 
dia etm .. k o derece yersiz olur. 
Bundan gayem malumatın talep 
üzerindeki tesirini küçültmek de
ğildir. Dünyada mevcut gazete 
V" mecmualardan bir hafta rekl& 
mı kaldıracak olursak satışların 
1unıınıiyetle birden bire azaldığı· 
nr görürüz. BilUmum mağazalar· 
da teşhir camlarına bir perde çe· 
kecek olursak satışların daha bÜ· 
yük bir sukuta uğradığını hiaaede 
riz. Eğer aatıcı talep bulabilmek 
için rekli.m. yapmasaydı, o zaman 
alıcmın arz peşinde koşmak mec
buriyetinde kalacagı tabii idi. Bu 
gün resmi ve gayri r~ .... mi büyük 
müesseselerin alıcı olarak müna
kasa ve müzayede ili.nlarına tesa 
düf etmekteyiz. Eğer alıcılar da 
aabcılar gibi büyük gruplar tet· 
kil edebilseydiler, bu arzı bulmak 
için yapılan reklamlara daha çok 
teıadüf edileceği muhakkaktı. lı· 
te bu sebepten dolayı bütün pazar 
lama ıı.iatemlerinde mevcut eıya 
hakkında malümat vermek sabcı 
ya terettüp eden bir vazifedir. 
Reklimın temin ettiği ikinci dere 
cede iktıaadi vaziyetler arasmda 

Suha Zeki, M. 8. A. f d' . I d b" . . en ısıne sa on a ır zıyaretçı-
alb mühim nokta daha .ayabili- nin bekle::liğil' i haber verdi. 
riz: Kısaca bunları birer birer _ ismini sordun mu? 
tetkik edelim: 

1 - Evveli. istihli.kin tahriki - Evet efcnclim. ismi R. S. 
ve bunun neticesi olarak elde edİ· imiş, 
len istikrardır. - Pı>kali. ben şimdi salona 

2 - Yaş""'a ıeraitini yükaelte geliyorum 
rek insa:nl':rdaki hıra v~ ~~liyet ev Salona girdi. Kar•ıaında iyi 
safının ınkjaafmın temınıdır. Bu ı . . . 'ı' • 

. müaaade.;izle ili.ve etmek iate- gıym~ış, tavırları em?~re.t 'V_': 
rim • herhangi bir memlekette ren bir aclamın bekledıgını gor· 
mevcut mMrif teşkilatından bek- dü, 
lenen bir .'.'e~icedir. . .. - Mösyö R. S. zatıaliniz 
. ~ -. Buyuk •anayı te,ebbusle- misiniz? 

ruıın bır araya toplanması ve bu . . 
suretle istilualde azami ekonomi- Zıyaretçı: . . 
nin teminine hizmettir. , - Evet, bendenızım, dedi. 

. ~ - ~alı~. a.m.,liy~sind~ makine 1 -. Riı:a ecl:erim, oturU?'uz. e: 
yı ınaan yenn" geçırıne ıle pazar fendim, sız her ne kadar ısınım 
ı .. ına .. ırnnomi•irde elde edilen zi saklıyorsanız. ben hüviyeti· 
miisÖ.!~ tc,,.irler, 

5 -- Miistehlikin alı, veri,te va mi açık söylüyorum. 
kitten tasarruf ctmeainin temini· - Gösterdiğiniz emniyete 
dir. Fabrikatörlerin alameti fari- te~ekkür ederim. Fakat müsaa
kaaı altında malların istandardize de ederseniz, ben gene hüviyeti 
dilmesi ile ..,,klam arasında~i m~ mi saklıyacağım. Cünku bun •n 

J 
-I 
K 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

naıebet p<k sıkıdrr. Bu c!a alametı · · b · b -
farikanı~ tanı~mad~ bi! ~ey ifa· 1 ıçın ır se ep vaı·. . Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
de edl!mı.,ecegınclen ılerı gelmek- - O halde meseleyı konusa İcra eyleriz. 
!ediT. - ı lım. Demek ki R.S. post restant 

6 _Mecmua, gazete ve bunla- adı·esli ?.at sizair:iz. Mektubumu Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
ra mümnıil diğer talim ve terbi- aldınız Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
ye vasıtalarının rekliımdan elde _ E. vet benden· · ef . Acentası bulunmayan s.ehirlerde acenta aranmaktadır. 
d·1 · 'f d · · ·ı , ızım en e ı en ıstı a e netıcesı .. umumı eş , ..... 

meaini ve h~rkeıin satın alabilece dım ve mektubunuzu alrlım. __ Tel.: Beyoglu : 4887 1444 
ği bir fiata aatılmasınm teminidir. - Gazetelere verdiğiniz kü- 1 '!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~ 

Daha derin bir tetkik rekli.m- çük ilanlardan anlıyorum ki.siz ı lıp getirc~iniz mi? ı Yeni eserlt>r 
dan el~e edilen . m.enfaatlerin ~":yı- tahtakuı usu istiyormutsunuz. ! - Bir zarf getirdim. Bili.ha-
sını dort, beş mıslıne çıkarabılır.. E .ı - d h ·· l Aa k 
B 1 b b ki • 1 - vet, <ıogru ur. re eı· tarafını guze ce kapatır- ya ıar ıları unun a era er ı·e amın ası va İ . . . k • • 
ı<ifeıi bunlar olmadığını evvelce - tıraf etmelı kı, ço aca- sam, oldu, bıttı. 
aöylemi,tim. yip değil mi bu? - O halde yatak odasına gi 

Y eıilköy ruat merkezinden 
aldıiımız malümata ıöre bu· 
ıün hava açık, Mizclr aakin o
larak denm edecektir. 30-12-
932 tarihinde hava tazyila 771 
milimetre, - fasla aıcaklık 9, 
en a:ı: 3 aaatigrat kaydedilm~ 
tir. 

çoc.uğu kız mı olacak. oğlan mı ·-................................................. - Şu halde fenni rekli.mdan bek· - Hangisi?. riniz. Orada biribirinden güzel 
)enen nedir? Hiç •üph.,.iz ki hal- T h ku · k h ngı"ler'nı' b 1 s l .. 

Şair Salih Zeki Ceyin "Aıya ta 
kılan" ismi altında topladığı şiiri 
kitaı: !ıalinde intiıar etmi,tir. Kar 
rimizc tftvıiye ederiz. 

Haftanın yazısı 

Yılbaşı .. 
Y arnı 1933 seneail\in birin

ci ~iaiclür. Bu malılmatı bq
kaıınclan alamazsınız Hele ya· 
nn sabah ıize bu rakamı ıahih 
olaı-ak söyleyecek adama pek 
erken teaadüf ecl:emezıiniz. 
Bu, bu ıene zarfında size söy
lenen en doğru sözdür. Üst ta
rafı? Oat tarafmı temin ed:e· 
mem. Bilirim ki; bir çok gaze
teler ve bir çok arkadaılar 1933 
senesinde olacak bitecek ıey
leri tahmin ederler, kih ciddi, 
kih latife bir takım kehanet
lerde bulunurlar. Bu, adet ol
muttur. 1933 senesi bütünken 
dinden evvel gelip geçen sene
ler gibi bunlarla alay eder, gü
ler ve o yine bildiğini okur. 
Heı· yıl bapnda idet olmuttur. 
Bir çok mürekkep. emek sarfe
der zihin yoranz.... Kimsenin 
aklına gelmeyen garip şeylerin 
olacağını tahmin ederiz. Bir 
sene sonra on1arı elimize alıp: 

- Acaba bunlar oldu mu?. 
diye tetkik etmeyiz. Nelerde 
isabet etmitiz. nelerde etmemi
ıiz anlamak iatemeyiz ... insan
lar iki şeyin tetkikinden kor
karlar: Hastalıkları ve i•abet
sizlikleri ... 

Evet! Şimdi bana da sorsa
nız: 

- 1933 aecıesinde ne olaca
ğını tahmin ecl:iyoraunuz? .. 

De.eniz size ne cevap ve-

diye ıorulan suale cevap veren 
hoca efendinin vaziyetine ben-
zer_ 

Hoca efendi bu ıuale: 
- Oğlan! Cevabını verm.İfı 

fakat kız doğmuf.. O zaman 
demiı ki: 

- Harem dairesin"n kapısı
~ın arkasında bir yazı vardır o· 
kuyun!.. 

Bu yazı şu imiş: 
[Sultan Hanım kız doğura· 

cak] 
Oyun çok basittir değil mi?. 

Eğer oğ\an olsa idi, hoca efen
di kapınrn ardındaki yazıyı 
kimseye haber vermeyip sile
cekti. 

Doğrusunu söyleyeyim mi? 
lnaanlar için en büyült nimet 
ileride ne olacağını keşfedeme
meleridir. Eğer bunu keşfetse
ler derhal bedbaht olurlar ... 

Bence 1933 ae.-i için tah
minden ziyade temenni edi
lecek teyler vard1T: Bunların 
başında herkes için tam bir 
afiyet gelir. Sonra memleket 
iktısadiyatında tam bir inkişaf. 
Bu ikisini bize verirse 1933 se
nesini talcdiı ederim. 

• ..,. * 
Şimdi artık yd başı gecesi 

eğlenmek ( !) adet oldu ... Hep 
alıştık. Zaten pek çabuk alıtı
yoruz.. Bundan on sene evvel 
biribirimize: 

- Yıl batında neredesin? .. 
diye sorarsak karşımızdaki: 

- Züppelik etme! .. Yıl başı 
da ne oluyor?. diye kızardı. 

Halbuki arkadaşlarımdan 
biri ıöyledi. Lalelide bir müs
lüm- mahallesindeki mahalle 
bakkalı camekanına Noel ağacı 
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SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

koymuş .. Bize adetler intikal 
ediyor amma manalarını anlat
madan itikal ediyor, Emi:ıim 
ki; bu küçük bakkal. Noel ağa· 
cınnı ne olduğunu bildiği 
için değil, üıtüne cicili bicili 
ıeyler asılarak müıterinin gö
züne iliştiği için moıtraaına 
koymuttur. tıpkı ramazanda 
gülliçlan renkli katıtlula süs 
leyip teşhir ettiği gibi ... 

lstanbulda mahalleler var 
ki; yıl batı gecesi bir yere git
meyen, ıabahlamıyan ka<lın 
ve erkeği ayıplıyor: 

- Ne garip inaanlıu! Yıl 
batı gecesi evden çıkmamışlar 
diyor .. Mahalle var ki; yıl başı 
gecesi bir yere gidildiğini bil
miyor da kazara mahalleliden 
birinin böyle bir adete uyduğu
nu itilirse: 

- Allah esirge yarabbi!.. 
Balozlara gitmitler, erkek ka
dın hora tepmi§!er ... d\yor. Ve 
bunların ikisi de sözüne en hak 
lı bir adam çeşnisi veriyor .• 
Ben bunların ikisinden ele deği
lim .. Çocukluğumd'an beri ga. 
rip bir huyum vardır: Başkası
nın yaptığını yapmamak!.. O
nun icindir ki; yıl başı eğlence
lerin( herkes kadar neş'eli 
kartılamam, hele bir sene daha 
ihtiyarladığımı hatırladıkça 
bü&bütün içerlerim. Halbuki 
herkes buna sevinir! .. 

Bu da garip bir haldir. Pa· 
pucumuzun. ıetremizin ve f&p· 
kamızm eskidiğini gördükçe 
memnun olmayız, hatta kudre
timize göre müteessir bile olu
ruz da vücudumuzun bir sene 
daha eskidiğini bize barbar ba
ğıran sene b,,.ında seviniriz .. 

FELEK 

' - a ta rusu ısteme .. a ı u ur anız, a ıp go-
kın terbiyeıi ve tenviri rekli.mcı· .. .. .. 
lığın en kuvvetli iıtinatgahıdır. - Acayip olabilir. Fakat turunuz. .. . 
Rekli.m alı, veritte yalnız mallı- benim tahtakurularına ihtiya- Az sonra M&yo R. S., elın-
matın tevaiine bi.dim olmayıp, cım vardır. de iyice kapatılmıt bir zarfı 
nıevcut malın daha genit bir aaha _ Ne yapmak için tahtaku- m_~mnuniyetle sallıyarak görün 
da UMUm menfaatine en faydalı ruıu aradığınızı bittabi sormı· du: 
bir ıurette tev2iine hizmet etmek B kacl bol h bu tedir. yacağmı.. - u ar aşarat -

lacağımı zannetmiyordum. Bu-
Reldiımın iktuadi bir kıymeti 

olup olmııdığı ancak efya ve ser• 
visler hakkında verilen malüma
tın ikbaadi bir menfaat temin et 
mesi nazariyeıine bağlıdır. Bu fi. 
kir ne iktıaatta tevazüne inanab 
eıki iktısatçılar, ne de müteharrik 
cereyanlar iddiaıını güden yeni 
~ümrenin takdirin bul{Üne kadar 
mazhar olamamıst1r. Bununla be. 
ı·aber Amerika iktısat aleminde 
tanınmıt simalardan biri geçen se 
ne yazdığı reklim "Ye pazarcılık e
konomisi " Economieı of ma.rketing 
& Odvertidug) uımli eserinde bu 
noktaya açıkça temas etmektedir. 
bir maim iatinıal tarzlarının öğre
nilme i o malın kıymetini arttıra· 
cağı sarahatle iddia edilmektediT. 
Reklamın terbiye aaha11nda ne 

derece hi.dim olabileceği · mazi
den alınacak birkaç misalle ko
layca anla,ılabilir. Meıela porta
kal Ademle Havva zamanında ne 
ise bugün de gene odur. Halbuki 
asrımızda Amerikalılann hayabn 
da oynadıiı mühim rol ne daha 
asri istihsal usullerine, ne iıtan· 
dardizasyoaa , ne de nakliyat va• 
ııtalarının bolluğundan ileri gel
mektedir. Bu ehemmiyeti ancak ve 
ancak portakalın hasaaları ile au
reti istimali hakkındaki maluma· 
tın tevaünde aramak icap eder. 

Bu kadar uzağa gitmeğe ne 
hacet? Biraz da kendi memleke
timize dönelim. Türkiyede taaar
rufun son dört beş sene zarfında 
ikbaadi buhran neticesi olarak e
hemmiyet verilen bir saha oldutu 
nu iddia etmek bilmem ne derece 
dofrudur. Küplere iıtif edilip top 
rak altına gömülen altınlar bir ta 
1UUT1Jf eseri değil de ne idi, fU halde 
bir,iki milli müessesemizin bu sahada 
açtıkları çığır, halknnızın öteden 

- Zaten sorsanız da, ben de 
ne yapacağımı söylemezdim. 
Farzediniz ki. birisine bir oyun 
yapmak niyetindeyim. 

- Peki.la •• eğer tahtakuru
su istiyorsanız. bende mebzu
len mevcuttur. Apartmanın İ· 
çinde sürü sürü geziyorlar. Bu 
hatarattan kurtulmak için her 
!eyi yaptım, muvaffak olama· 
dun. Burada yaşamak kabil de
ğil. Vakıa bir ba,ka apartıman 
buldum ama, bu buhran zama
nında iki apartman birden tut
mak her kesenin karı değildir. 
Onun için tahtakurularını hale 
fime terketmek fikrine düştüm. 

- Benim o kad'ar t'ahtaku-
rusuna ihtiyacım yok. 

- Fakat eve teslim etmem. 
- Zararı yok. Ben bizzat ge 

lir malımı alının. 
- Bunun için ne lazımsa a-

.. ------····-----
beri kara cün için artbrdıiı paranm 
sandık kötelerinde saklanaeaiına, 
bankalar vautasile it aahasmda 
kullarulmasmı teminle daha mede 
ni bir yola doğru yürümemizi mu
cip olmaktadır. 

Sözümü §U birkaç kelime ile bi 
tirmek iıterim. İlmen yükıelmek 
için gittiğimiz mekteplere avuç do 
lusu para döküyoru:o. Şu halde ih 
tiyaçlanmızı temin huauıunda bi· 
zi tenvir maksadile verilen rek
li.mlar için yapılacak bir fedakar 
lık çok görülmemelidir. Çünkü İ· 
kiıi de ayni talim ve terbiye gaye 
ıi üzerine kurulmuttur. 

Sulıa Zelıi, M. B. A. 

yurunuz bet yüz frangıruzı .. si
ze çok tetekkür ederim. 

Ziyaretçi çıkrnca Ramoiıet 
ıöyle d'ütündü: 

- Ne tuhaf adam? dedi, a
caba tahtakurularmı ne yapa
cak? 

Aradan biraz zaman geçmiı· 
ti. Ramoiset yeni apartmana ta 
şmdı. O kadar ıstırap çektiği 
eski yerinden ailesile beraber 
taşındıktan sonra, şöyle derin 
bir nefes aldı. Yen; apartman 
aydınlık ve tertemizdi. 

Birdenbire kendisine yatak 
odası diye ayırdığı odanın tö
maesi üzerinde, göze görüne 
cek yere konmuş bir kağıt bul.
dil. Adres yerine fU cümle ya
zılmıştı: 

"Bu apartman.da benci.en 
sonra gelip oturacak kiracı e
fendiye." 

Ramoiset şaıırdı ve zarfı aç
tı. Şunları okudu: 

"Efendim. 
"isminizi bilmiyonım. Bil

meğe de lüzum yok. Senelerden 
beri oturduğum, her kö"'8inin 
munisliğine alıştığım bu apart
mandan beni çıkartmak için mü 
racaat ettiğiniz vuıtayı öğren
dim. Bu nevi usuller bence mü· 
kafat görmelidir. Onun için de 
şimdiye kadar rahat oturduğum 
bu apartmandan çıkmama se
bep olduğunuzdan dolayı İnti
kamımı da almış oluyorum, Ba 

Sakın beni okum 
Kıymetli muharrirlerden l sken 

Fahri Beyin "Sakın beni oku 
iııinıli yeni bir romanı nqrecli 
tif, Meraklı ve heyecanlı bir üal 
ile yapılan ve manastını girip 
kan bir genç kızın hayatmı ve 
cerıuını tasvir eden bu kitabı ka 
!erimize tavsiye ederiz. 

Tavukçuluk 
Ev iktisadiyabncla ve köyliil 

mizin refahında mühim rol oynıy 
ancılık ve tavukçuluk İçin fenni Y 
lar göıteren bu mecmuanın ıon n 
hası da çılmıı,tır. 

İstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T ,....,,illeri 
Buaiin auvare 

saat 21,30 da 

Kadın Er
kekleşince 

Yazan: Hüse- 1 

yin Rahmi Bey 
Piyeı 3 perde 

3 tablo 
Halk gecesi. 

23 

Satılık otomobil 
Takıim Merkez Garaji 521 

deli bir Fiat otomobili 1 Kanunu 
ni Pazar cünü müzayede ile sat 
calrtır. 

233 

kalım, ıiz de hele ilk gecen 
ele ııeçiriniz de, ondan sonra 
apartmanda oturabilir misin' 

İmza: R 
Söylerler ki Ramoiset başı 

geleni öğrendikten sonra akl 
kaybetmif. 

Müsaade ecl:erseniz bu güzel ak 
~amda biraz danıedelim. Taraça 
bir cennet gibi parlak ve yıldızlı. 

içli i.şıkım önümde hürmetle i
ğildi ve danıettik. 

gün içi.nele temiz arkadaılığımızm 
devamını iıtiyorıanız, bir daha ba
na bu sözleri tekrarlamaymız. 

Salon ııözlerinde ölen bir kıvıl
cımla: 

ne kadar kendisine bağladığım 
jat, beni hiç bir zaman böyle ıe 
miyecek.. Onun aoğuk ve uz 
sevııiıi, hiçbir zaman içimi böy 
sevinçle bir helecanla titremiy 
cek. 

İtalyan, biraz ezik bir franaız
ca ile cevap vereli: 

- Fikrinize tamamile i!tirak 
edemiyorum matmazel Filhakika. 
kaclm çalıtabilecftc: iktidarda ol
malı, icabında bir erkek ııibi ha
rabnı kazanm•lı, ıerl<eğe muh· 
ttıç olmamalı; ancak, luıdınm yara 
Wqmdaki rolü. Ev kadını ve ana 
:.ı.aktır. bunu biç bir kadın u-
1'1bnamab, 

Paule'u bu münakqada yalnız 
bırakmağa mecbur kaldığım ıçın 
biraz canım 11kıldı, fakat ltalya
nın sözleri doğru idi, bunu itiraf 
etmek mecburiyetinde kaldım. 

- Bugünkü cemiyet henüz bu
nun için teşkilat yapmamıştır; fa
kat yakın bir istikbalde , aile lo -
kantaları. çocuk bakım evleri açıla 
cak ve kadın çocuğunu bu müesse
seye te.lim edecek, yemeğini bu 
lokantada kocaıile yiyecek ve ak -
şam kocaıile birlikte evine döne
cek. 

Kadının yemek, pitirıne, çocuk 
bakma itlerini, muayyen bir iic
ret mukabilinde, cemiyet deruhte 
ecl:ecek. 

- Siz münakatamıza ittirak 
etmediniz Mötyö, heıtlfirenizin fi
kirlerini muyafık buluyor musu
nuz? 

- Zavallı bir kızdır o Madam .. 
atın fikirlerine bakmayınız •• ocak 
saadetinin ıne olduiunu taaavvur 
edemiyor da ondan. 

- Hakkınız var Madam .. cleli
ceaine bir hayale kapılmııım •. bu
nu unatmağa çalıtacağım. 

Bir kaç giin sonra aynlacatıa; 
rica ederim ~ kartı olan do.t • 
luğunuzu ııeri almayıuız. 

Bana gelince, sizi unutmağa çok 
çalıtacağım, fakat bir defa ıizi be
nimıedikten sonra.bu çılıım hayali 
benliğimde yqattıktan ıoora, bu 
çok zor olacak.. Bunu fimdiden ıö
rüyonım. 

Lübnan dağları .• 
Erkenden Güstavın otomobili 

yola koyulduk. 
Sabah neşeli ye berrak.. Uz 

dailann ortuı hafif bir siı tülü 
bnda botulmut• fakat tepeler b 
lutsuz, tertemiz.. Ta uzakla 
"Manmit" köylerinin beyaz ve 

- Kadının dııanda çalıtmaıı, 
yi Wr ena olmaıma mini mi? 

- Hiç filpheaiz. Dütününüa bir 
uıre, d1JV1da çabpn kadın. ~ 
aftı- yabancı ellere lıtralup 
111' erkek ııibi işinin batına gi
ecek. O çocuk ve o ev. kadrom 
klerinden, himayesinden uzak
... calr Akşam. ayni kadın, yor 
UD ft bitkin bir halde evine dö
ıiiDce, ne çocutile, ne evi ve ne 
e kocasile uğrapcak ku...veti 
almıyacak. Bu şerait dahilinde 
ıle ıaadeti ne oldu? 

- Bence kadın. tam kadm, ya
ni tahsili ve ferbiyeıi tam, icabın
da çabıma Ye erkeğe yardım kabi
liyeti ile mücehhez olmalı, ve oca
ğın saadetini ııözetmeli. 

Paule, bu cevabımduı memnun 
kalmadı.: 

- Hayır Leyli.. kadının bir bib 
lo olduiu devir çoktan gecti. Bun
dan aonra,kadın,erkeğin olduiu gİ 
bi, bayatını istediği gibi tanzim e
decek. 

Esasen, aile hayatı dediğiniz 
ıey, muhayyilemizde yqıyan bir 
lüksten ibarettir. Bence, hayatları
nı biribirlerinebağlıyan erkek ve ka 
dın. müşterek çalışmalı ve mü,te
rek :ratamalıdır. Aile zihniyeti, on 
dokuzuncu a11r zihniyetidir. 

- Kadın ve erkek sabah birlik-

Suriyeli kan koca, m.ünakaşanm 
sonuna yetittiler ve Paule'un bu 
müdafaasını ııüç hazmeden genç 
kadın: 

- Aman Matmazel.. Allah eair 
gesin, sizin dediğin.iz ııibi olursa 
saadet nerede kahr? 

Bedbin Franaız kızı: 
- Saadet mi? Ay siz buna ina

nıyor muaunuz?Erkeğin vekadının 
biribirine bağlanabileceğini ve bu 
bağın, ebedi bir düğüm gibi arala
nnda sıkı kalacağını tasavvur edi
yor muıunuz? 

Suriyeli genç adam. kaşlarım 
çattı: 

- Matmazel, bilmediğiniz his -
ler hakkmda bu kadar umumt fikir 
ler ürütmeyiniz. Bir ün severae-

Sonra, belimi saran kolunun 
çemberini daraltarak: 

- Sizle beraber bir yuya kur
sak, hakiki saadetin ne olduğunu 
bütün dünyaya r&.tereceğiz. Söy· 
leyiniz, bu hayal bir hakikat olacak 
mı? 

Bu dakikada, artık cevap ver
mek zamanmm geçtiğini anladım: 

- Beni dinleyiniz! Sizi bana Ye 

vaziyetime hürmetaizlik etmit ad
dedeı ek tahkir edebilirdim. fakat, 
bir aydan fazladır ıamimi ve temiz 
bir getıç olduğunuzu gördüiüm i
çin ıözlerinizi dinledim.Ben, kendi 
şahsi hayatım ve hislerim ille olur
sa olsun, nikihla kendisine bağlan 
dığım adamdan aynlacak bir kadm 
de"ilim. lzdiv ba - hürm 

Belimi ııkan kolunwı ~,;, 
yüzümde ye ıaçlanmda dolqan 
nefesleri beni bojmad1111 müzik 
durdu. 

içimdeki fut-yı belli etme
mek için Raa ceııeralile, ltalyan 
eeyyahla danaettim. F ranem cloe
tum, benden aynlınca, salondan 
çılmuı. ııitmi,ti. 

O ııece aut bire kadar, ııüzel ol 
duğınnu hiaaederek ıalanlarda do
lattnn. Bütün ııece kalbimde tatlı 
bir ninni ııibi: 

- Serilmek ne tatlı 19ymi9 ! Mı 

mm damlan ... 
Zeytin ajaçlan her za-nd 

daha yllfİL Beyaz lrir bulut yığ 
ufka clotnı ~yor. Sabahın güz 
liii, bize ata açtınnıYacak kad 
hepimize h~ Herhaıııi bir ·· 
le ııüze1 tabi&ti kirletmemek içir 
la Beruta kadar lriç konutmad 
reldik. 

Dar soka.klan, kapalı çaışısil 
bu ıirin tehri hemen sevdim; faka 
dalın zengin ve Allahtaon gelen ih 
titamı yanında burası karanlık V· 

ba11k. 
Çoktandır görmediğim sevııil 

denizi yakınrlan görmek beni bi 
k ib" evindirdi.R ' i ..,,,._,_._. __ ,..u_ 
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tfti eee1.1'( "lli l • I nnyada neler oluqor? I • J ~uh.abir mektu.bu , 

C::üçük kardeşi hiçe saymak Sabık Kcıyser, Doorn'daki şato- Şıbınkarahısar da ev 
_____ hiçte doğru değildir sonda ıasıl hayat geçiriyor? kirası ve yiyecek ucuz 

Bütün hayaı ve şatodaki merasim kendisini 
hali imerator addettiğini gösterir 

Sen de timdi sakalımı tıraı et
den, hayabn bin türlü kaypla 
ı düıünmeden evvel, bir :saman 
•İsler gibi çocuktum. 

'1b yatında benim de boyalı 
.ekeden bir lokomotiEim, vaıon 
mı, raylanm, li.stikten bir kap 
obafam, auyun içine abnca di
• batmıyan selloloitten ördeklerim 
Dlardan başka da - bq yatın 
bir aiabeyim vardı. 

"-clı da Hikmetti. 
Benim için dütündüklerini fÖY-

• lıüli.aa etmek kabildi: 
- Sen ne aöyleseler, inanan bu 
lanın birisin! derdL 
Yalan da defileli. Fakat büyük 

•tlnı de o kadar kuyruklu ya 
llar aöylerdi ki.. Meseli. ıöyle 
' la.iki.ye anlatırdı: 

- Amcamm fonolrafmm içia
bir kQçük adam v .... Bildin fl'I' 

larr aöyliy• itte odur. Y alruz 

oan, mutlaka -ısinle alay eder. 
Çünkü oenin yqmda bir çocuğun 
bütün bunlan bilmesi li.zun .. 

Bir gün mektepten geliyorduk. 
Bizim komfulardan bir Safi Bey 
vardı. Daima aık gezer ve ayaim 
da beyaz ketenler tafırdı. 

Büyük kardefim dedi ki: 
- Bak Safi Beye.. Ayafmda 

beyaz setrler var. Neden getr gi
yiyor, biliyor muıun? 

Ben gene bir yalan kıvıracağım 
dütünmekle beraber, bilmediğimi 
söyledim. Dedi ki: 

- Çünkü çorabı yok ta ondan .• 
Safi Beyin tık sezmesi hoşuma 

giderdi. Ben de büyÜnem öyle 
tık gezmeği ta ... rlıyordum. 'Halbu 
ki böyle ali.yit altrnda oefaletin 
oaklanmaoını içim kabul etmedi. 
Büyük kardetim: 

- lnaftllllyonan, sit kendine 
-. dedi. 

Uzun zamandrr kardetim: 
-1nanmazaan, sit anneme sor, 

yok babama oor, yok teyzeme oor, 
yolı, git kendiaine oor, der durur
du. 

adam -ı. baDlm slbl detil ... 
ıu beıl-•k için ~:a !ineler 
diriyorlar. Ben birsün küçük 
kutunun içinde huxrlanmıt o ka

\r çok beyaz ilne sördüm ki .. 
._foncl•ld bu kilçllı adamı si 
~ çıka...._ kim.. skmeamif. 
inldi görilrlene adamc•tız he
~n .,..ya dilter, ölirmiif. Onun 
n de gidip :reni bir '-olraf al-

Bu defa içimin isyanından naarl 
sa bana bir c....,ret seldi. Makoa
dım bu hll•p nihayet Tennek ve 
dnjnıyu oirendiktea oonra aiabe 
yimi mahrup etmekti. Gittim. Safi 
8eydeu ayafmda çorap olup olma 
dıimı sordum. Bana öyle kızdı ki 

Sabık Jag11er Doorn şatosuııda alleslle birlikte sofrada 

~ ,!bnnmit. o da ..... pahalı 1-

Dalla IMmun sibi iMier, neler .. 
anlattıkça, J&Qf yava9 bu ka

l ....... ııann lıabrıunanları be
lll ıı.famda bll,ıtmete batladı-
lr. Attık hep oalan dütünürclüm. 
Eler herhansJ bir yalanma ;. 
•DID«mıt gibi da·nanoam, büyük 
ınleıimı 
- lnanauuroan, ıumeme _.ı 
ye sözünll tekit ed.-cll. 
- Yalnız anneme aldip 10rar-

!"..~.evde herhaasi lııir dikit için e_-..,. bir renkte ......... ilam o-

Sabık kayser Wilheh Ho
lanclada Doon iaimli kaahada 
bütün hidiaata intizareı sakin 

hAli. unutamam. 1 
- Seni terbiyesiz .. ni ! dedi. 
Aiabeyim de güya Safi Beyi 

kızdınlnn diye beni dövmeğe kalk 
llUUI mı? O zaman anladmı ki, 
kafanıın içindeki lüzumsuz esran 
aydınlatmak için, beyhude teces• 
süae lüzum yok. 

O zamılDdan beri Safi Bay bi
zim ailemizle konupnadı. Bey ba· 
bam da niçin konuıpnadıfmı bir 
türlll oiTenemedl. l ~ 

' 

Kagser ptosunın bahcesln 
de hagvan/at besliyor 

meınfa hayatı geçirmeğe de
vam ediyor. Sabık veliahtin Al 
manya dahilinde iatediğigibi ge 

Geçen ııün ııarip tavırlı, fa
kat iyi giyinmit bir Alman p
tonun kapıaına müracaat od& 
·<'1< sabık Kayseri ııörmek iet~ 
diğini söylemiı iae ele Tel ceva
bı almıttır. Bu adam, Alman 

ber veıeıek yakalatmqtır. Bu 
adamın üzeri arandığı zamuı 
bir tabanca ile bir kama ve bir 
hayli kurıun bulımmuıtur. A· 
dam yakalandıktan sonra Hit 
!erden ikinci Wilhelm'e mek-

S1Jbılı Ka11serla refikası Prenseı B11rmlne 
lıendt odasında 

ır. O.Wıtr kannakantık eder, çek 
'~eti altüst edersiniz, makarayı 
w...._nııa. Talıii aınmn: sdubr 
t •sabiletininlz. Halbuki bunun ka 
ıy lıir çar..ı var: 

n üPncü tekilde sördüiünüa gibi 
kutunun içine yerlqtiriniz. Ve ke
narlamu kıvırarak kutunun civarına 
yapıtbrınız, Dört makarayı yerleri
ne koyduktan sonra, ber makarannı 
bulundulu böcr.Un altından T T T 
deliklerini açınız ve iplifin ucunu 
bu deliklerden d1111rıya çıb
nnı~. Hem makaralar tozlanmaz 
hem lamn olduğu vakit, hangi renk'. 
te ipliği çekerseniz, makaralar mun
!-"'""man kendi yerlerinde döner ve 
ıstediiiniz uzunlukta iplik çekip ko
parobilirsiniz. 

ı fırka reisi Hitlerden sabık İm· tup getirdiğini iddia etmekte 

Dört makare istiap edebilecek 
•dar ynvarlak bir kuta ... lcluiunuz 
tınan, bu kutuyu abnayınız (Şe-
• 1) , Bu kutunun içini ıu tddl
tanzinı edeceksiniz. lldnd telıilde 

'rdüinüz gibi (C C) mukıwvadan 
<İ parça kesiniz. Ve ... mukavvala-

Çocuklar için Oyunlar 
Küçülı bir ogun , ... ~ke on adım kotmak gibi teY-

Bu ıayet kıaa fakat hot bir lerdır. 
·Yundur. Sai elin bat ve itaret Su içinde bulut 
ıarmaklan aruma bir tite man-
an almak, bunu aai, kol iki ba
•k albndan geçirip ool ayağın dıt 
•rafında en uzak bir meoafeye 
toyabilmelı. 

8u otururken Yaı>dacakbr. (). 
randa kaç oyuncu ,,_ bepai ü-
":'r beter defa tecrübe ederler. 
ıol ayağın ucuna Yakın en uzak 
neoafeye kim koyana 0 birinci 
>lur. 

Sonra bu oyun lllAlltar ool ele 
•lınarak ııene kol iki bacalı altm
dan geçirilip sağ ayağın dq tara. 
frnda en uzak nıeoafeye koYlllak 
••ıretiyle de diğer bir tecrübe ya. 
~ılabilir. 

Gene bunda da mantan en ile
~i koyan birinci olur. Ötekiler bi
l"İncinin i&tiyeceği bir teYİ ceza o
larak yapmak nıecburiyetindedir
ler. 

. . 

Genit<;e ve yiikoekçe bir kava· 
noz alınız. içini berrak bir au ile 
doldunınuz, bir masanın üatüne 
koyunuz. 

Bir tabak içeriıinde beyaz sulu 
boyadan bir mahlül hazrrlaymız . . . 
ıçme de biraz kırmızı mürekkep 
dökünüz. Bütün bunlar hazır ol
du mu, küçük bir fırçayı bu mah-1 
hlle babnp çıkanm:a. Sonra &rça- ı 
yı kavanozdaki auyun üat ltıomma 
hafifçe daldmruz. j 

Derhal duman ıribi bir sütun 1 
yavat yava§ auyun İçinde aşağ; 
inmeğe hatlar. 

İnerken dalgalanır, balezonla
tır tekilden tekile girer ve ataiı 
indikçe genİfleyip bir bulut taba
kaaınr andınr. . 

Fakat muayyen bır müddet zar 
hnda au 'Doyanmağa bqlar. O za
man aıtrk buluttan eser kalmaz. 

~uyu Jcğiftinnek ve tecrübeyi 

Sabık J(agserln sof,asında 
hAla iaıparalorluk aliloıel-

lerinl taşıgaıı kadehler 
zip tozması. hatta manevralar
da bulunması, sabık kayserin 
kim bilir ne kadar gıptasmı art 

KagstJr 'n mesai odası 
[ Qturacağı ger bir hay
van eğeri biçimindedir J 

tmyor. Her ne kadar saray ııi
bi tatosunda sakinane oturuyor 

nen 

paratora mektup ııetirdiği.ni id ıırar etmiş iae de bu mektubu 
dia etmit• fakat kimseye sözü· ııöıtermemittir. Esasen kendi
nü dinletememiıtir. B~ ü- si llOll derece müteheyyiç bu
zerine herkesin metııul hulun- lunduğu için hudut haricine çı
duğu bir zama-nda p.tonun par kanlmııtır. lsmi Zükir olan bu 

Kag•tJr ptosunun Mlonlarından birinde 
maklıklanndan atlıyarak içeri adamın Kaysere ıuikut yap
gİTmiı ve odalardan birine ııire mak üzere ııeldiği kanaati ha
rek aaklanmıya muvaffak ol- ad olmuıtur. Fakat bu hareke
muıtur. Bu adamı, saklandığı tinde yalnız mı, yoksa bir tet
kö§ede bir hizmetıçi gömtüı, vik ile mi hareket etti~i anla-

Memurlar ve halk kışlık yiye_ 
ceği yazdan tedarik ederler 

ŞlBIN KARAHlSAR 
(Milliyet) - latanbuldan çı
kan bir yolcu Karadeniz sahil
lerinin temaşasına doyulma
yan güzellikleri araaında, e
ğer denizin lutuf ve müsaade
sine mazhar olursa.yapacağı ıe 
yahatten çıok büyük bir zevk 

duyar. lıte biz böyle bir mii
aaadei talih ile lstanbuldan ay
rılmıt ve Giresona kac.lar olan 
mesafeyi vapurumuzun güverte 
sinde etrafı temata etmekle ge 
ç;rmiştik . 

Zonguldak. lınebolu. Sanı
sun, Ordu gibi her biri diğeri
ne rekabet eden ve yeıilliklerle 
bezenen sahil kasabalarımızı 
seve, seve ve doya. doya gör
dükten sonra Gireaona ııelmit
tik. Giresun: Fındık ağaçlan-

1 nın aralarını süsleyen köşkle-

' rile muntazam evleri ve cadde
lerile bir Karadeniz melikesi ad 
dine seza •. 

Buradan itibaren yükselme
ğe batlamıt ve kara larikile 
Sibinkarahisara müteveccih ol
;,,uıtuk. Bindiğimiz otomobil 

tedrici bir irtifa peyda eden in
hinalarile baş döndüren uzun 
mesafeleri katetmefe baflayın 
ca, Davüat aanatoryomuna çı
kan yollar gibi, bir de yüce 
dağların yüksek t~ 
tırmanıyor ve yükaeldıkçe Ka
radenizin gözlerden uzaklatb· 
ğını ve ııit gide bir yol halinde 
ııözümüze göründüğünü hisse
diyorduk. 

Gireaonun (Kulalriı:aya) de
nilen yaylıl mıntakuına gel
miı ve her ııeçtiğimiz yollarda 
rut geldiğimiz yayla aulann
dan içerek zevk ve net'emizi 
artbnn"kta idik. Bu tedrici 

yük.elit sathı bahirden tam 
(1700) metre kadar bir mesa
feye dayanmı, ve tedricen Jİm 
di de sukuh ba,lamıştık_ lfte 
böyle yüklese 1ne nihayet Şibin 
karahiaann mesiresi olan(Tam 
zar) tünelini geçmi~ ve Tam
zann dut, elma, ve armut ağaç 
larile bezenen sokaklarından ge 
""Çerek kasabaya girmiştik. 

Vaktile bir mamur şehir 
iken yanan ve harap olan bu gü 
zel memleket bugün, yüksel
mek ve tutunabilmek gayretin
dedir. Yeni, yeni bazı biııala
nn yükseldiğini görürsünüz. İş 
te bunlar yagandan sonra yapı
lan adedi mahdut ve madut bir, 
iki yüz binadan ibarettir. 

Burdaa halkın temayülatmı 
ve hükumete. hükumet me· 
murlarına karşı olan hürmet 
ve merbutiyetlerini lisanı şük

ranla yadetmeği vicdan borcu 
bilirim. Hayat binnisbe ehven 
ve hatta ucuzdur. Yeni 3 ili. 4 
odalı maa müttemilat bir evi 
7, 8 lira icarla tutabilirsiniz. 

Mevaddı ıııdaiye fiatlan ise 
fU listede görüleceği veçh üze• 
re çok uauıdur. Kıt biraz faz
la olduğu için ahali ve m&
murin yazdan kıtlık tedarikin
de bulunmak itiyadmdadırlar. 

En nefis koyun etlerinin ok
kaaı 15 il& 20 kurufhır. (Kö
dülc) tabir olunan ve 12 okka
ıfan ibaret buluna bw köclük 
fasulye, nohut ve men:imek gi· 
bi teylerin fiah 50, 60 ku
ruftur. 

Yani okkalan dörder, beter 
kuruıtur. Dut'u çok methur

dur. Memleket harap İle de et
raf Ye civan kimilen balıç& 
)erle mulıatır. (Tamzara) mesi 
re.i maruf ve buna mümuil 
(Oynargöl) ve civar bahçeleri 
iae biribirindeıı ııüzel ve tirin
dir. 

Şehre hikim olan kaleye 
gelince: Bu kalenin zirvesine 
çıkanlar eğer memur iseler bu
radan çabuk giderlermif, diye 
halk arasında garip bir akide 
vannış. Bu kaleye çıktım.. Ve 
etrafı temaıa ettim. Gördüğüm 

üzellikterin meahu111 oldum. 

Artık kıt bqlıyor. Bir müd
det sonra yolların karla kapa
nacağı ve otomobil ve kamyon 
gibi vesaiti medeniye ile nakliy 
yat yapılamayıp hatta posta
ların bile karadan ve uzun sü
recek bir zamanda gel&l>ilece
ği söyleniyor. Bereket versin 
kömür. odun gibi mahrukat 
ucuzdur. lnsan mütkülı\t çek
mez. 

Faaliyeti ile tanınmış yeni 
vali Ferruh Beyin ge:mesi bek 
l~niyor. Diğer mektubumda 
memleketin ahvali iktısadiye 
ve ziraiye ve tar'ki muvasalası 
hakkında müdellel malumat 
vereceğim. Bu vila.yet sularile 
güzel h:ı.vasile maruftur ve ay
ni zaman~a giizel meyvaları. 
ılağlarını ılolduraı, altın. kö
mür, §ap madcnlerile ihmal 
eclilemiyecek bh· kasabadır. 

Muammer 

IKomıa memleketlerd3 

Suriyede 
Kuraklık 

-·· 
Ç6Uerde açlıktan 

ilenler var 
Şantdan Adana gazetelerine yazı

lıyor: Kunılılık bütün şiddetile de· 
,,.... ettiği için bilhaasa çöllttde aç
lık batllUDlfbr. Y alruz hayvanlar 
deiil, inoanlar da açlıktan ölmekte· 
dir. Çölde y ... ıyan bedevilt'r açlık 
dolayısile koyun ve devel .. rini yok
babuına sabnak mecburiyetinde 
blmqlar ioe de müşten bulama· 
maktaclır. Bu açlığın çok vahim hi
dioel• doiunu:air tahmin edilmek
tedir. 

Çiftçlle rt-
Maliye vezirinin evinde yapılan lıir 

içtimada bütün bankalardan binr 
mümessil bulunmut ve çiftçilerin va 
zİyeti konuşularak yardmı r.ı•selesi 
kararlaştırılmıstır. Bu karara gÖtt 
bankalar: 

1 - Fıüzi yüzde altıdan be•e indi 
recelt. 

2 - Borcunu ödemekten i.ciz bu~ 
lunan çiftçilerin boı·ç müddeti uza. 
tıı.c.ı.. 

3 - BOrç müddetle,; her çiftçinin 
baline göre 20, 15, 10 ve 5 ıeneye 
taksim edilecektir. 

Çiftçilere yardrm edilmek için da 
iıtılacak pareyı bizzat kontrol et
mek Üztte maliye veziri şimali Suri. 
yeye hareket etıniıtir. 

Kıratın sarayı önün
de bir bo"1'uşma 

SOFY A. 28. - Bugün Sofya.t. 
kralın sarayı önünde kanlı bir vak'a 
olmuştur. Burada ıokaktan geçmek
te olan bir Bulgar kazetecisine avcı 
kıyafetinde birtalum kimıeler taar· 
ruz etmişler, Üzerine ate~ etmeğt 
ba~lamışlardrr. 

Gazettti de siper alarak tabanca 
arnı çekmiş ve ateş etmeğe batlamıt 
trr. Bu •urelle iki taraflı bir müsa
deme olmuştur. Atılan ıilahlardan,o 
sırada caddeden ge<;mekte olan bir 
çok kim•eler yaralarumşlır. Bir jan 
darma da ölmütlür, Yaral:lardan ek 
seriıinİn yarası ağırdır. 

Taarruz edenlerden iki kiti tevkif 
edilmiştir. Bunlar Protogerof taraf
tan Makedonyalılardır. Gazetecinin 
muhalif Makedonya fırkasına men· 
sup olduğu anlaşılmrthr. 

Asirdeki isyan 
Adenden yazılıyor: A•ir isyan• e

b-miyetli bir tekil almıt!ır. Son 
gelen baberltte göre Hicaz hüküme 
ti 4 motörle yeniden (Cizan) a 500 
kitilik bir kuvvet daha göndermi,, 
Bunlar gece sahilt' çılmutlar ve lıi 
raz sonra tehre girmişlerdir. Fakat 
ikinci günü asi kuvvetlerin kuman
danı Abdülvehap ldrİ•i'nin idaresin
clelri topla mücehhez askeri kuvvet
ler f"hri i•tİrdat etmitler Ye Hicaz
blan tamamen kılıçtan geçinnit· 
le.dir. 

Hicaa kuvvetlerinin sahildeki lıii
tiin motl;r ve kayıktan da müsadere 
edilmittir. Şimdi ( Be..ek) ten Şİınll
li Hicaz hududuna ve cenupta Ye
- hudutlarına kadar lıiitün Asa 
lsyoncılana idaresinde bulunmak. 
tada, Muhtelif musademelerde alİ· 
ler Hicazlılardan birçok top, otomo 
bil ve silah, cephane almıtlardır 

Sabık Hıdiv 
Halepte 

HALEP, 29. - Sabık Hidiv Ab
bas Hilmi Pata Avrupedan huouıi 
yatile lıken.ı-on., oradan da bura 
ya gelmiJtir. Sabrk Hidiv burada i
ki banka açacakbr. Kendisine 
Türk tacirleri de refakat etırıeııt.ı 
dir.r 
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por, yen 1 
( B~ı birinci sa hilede) ri çok iyi dereceler elde ettiler. 

Bu seneki lik maçlan mütemadi· Bu seneki fildeyde çok sürprizler 
yen aiirprizler arzediyor. Netice karf111nda kalacağız demektir. 

falDPiyonluk için ayni derecede ra- veriyorlardı. 

1irk talebe 
Erliği 

bakalım ne olacak? Dünkü kOfU 
Beykoz - f;üfegmanlne latanbul mmtakaaı atletizm he. 

kip sayılan lmalit, Gençleıbirliği ve 23 üncü dakibda muhafız ırllcil
MuhafizgÜcÜ takımlarından ilk ikisi nün lleyhine bir firilu1c verildi. Sol ~miyetler birliği 
§.İmdiye kadar yaptıldan kartılaıma- . .. . 
larda birer mağlübiyete uğramıılar muavın ~u~el -b~ vuruı yap~. Mu~a- lı linden çıkanldı 

maçı naaıl oldu yetinin birinci teıvik müaabaka11 buna m'-'--bil bafiz .. • b"tü fız kııleaının onunde kısa auren bir 
....., mu gucu u n ·ıı· T""rlc t !ebe b 0 ı· •· - • • • • f kargqalık oldu ve gençlerin sağaçi- ı ı u a ır ıgı 

Saat 3,15 te evveli SüleymaDİ- dün saat 10 da Şifli tramvay de
yeliler 2 dakika sonra da Beykoz poaundau abideye kadar gidip 
fular sahaya çıktılar. Hakem 1 gelme 3000 metrelik mesafede ko 
Necmi Beydi .• Takımlar 9u oyım- ıulm;ı:ııtur. 
culardan terekküp etmiıti: Muaabakaya Galatasaray, Fe· 

Beykoz: nerbalıçe, Betiktq ve Harbiye ku 

musabakalannı galibıyetle bitirerek ı ·. t V ._ ___ eı· k kon-esi dün birlik binasında ifi . gı opu asıIDlll ıne verere me- 4 

tasn n en batma geç".''' bulunu!?r ıeleyi halleti. beşı:i '7lsesini aktetmi,tir: 
clu. Eğer bu son maç yıne muhafızın 26 d k"kad • • Kor,-e nızamıname encümeru 
al L-_• 1 ti• el • ku mcı a ı a orta muavının • . •• . • 

g e,,.,.ıy e ne c enırse, en vvet- d... .. 1 b. G çl • mn ızar ettıgı nızamna.ınenın 
li haaimlannı da arkada bırakan güç fver.~~ı gfuz~ ır ~··ti~ den erık nl dıa- 1 altı addesini daha müzakere 
)") • nl açıgı o sayıt vazıye n e ya a a ı. • • Nihat lüplerine menaup yirmiyi müteca- u er ~pı~o uğun pek yakın'.;"' .. Topla kaleye girerken hakemin dü- ve lı,ul etmış,tır. 

Sedat Nebi viz atlet iıtirak etti. kadar ınımıt bulunacaklardı. Eger d"' ..... tild. ı M>ul olunan esaslara gii>-
Halit Mehmet Cahit Derece alan atletleria eaamısı .. baka . G 1 B0 ı· •. kaz ugu lfl ı . musa yı enç er ır ıgı ana- • . • re: 5üleyman, Sait, Mustafa, Rıdvan. ve teknik dereceleri karilerimize 

Bahadır bildiriyoruz: cak c ~usa netice üzerindeki bütün Oyu~ b~den bire çok sen bir "'! j !illi Türk Talebe birliği 
Süleymaniye: 

Nuri 
Mennan Necdet 

Bürhan Bülent Sabri 

1 - Mehmet Beıiktaı 1200 2/ 5 
2 - Remzi Beşiktaı 1200 4 / S 
3 -Tayyar Beşiktaı 12,24 
4 - Hasan Harbiye 12,28 

--'---h ka bola-'- ima)• haya gırdi. Top zaman zaman anı "C 1 b. 1 .• . ,, hal. d 
•uzu y .,.... ve at, genç· . ti d iki taraf kal • ka I e)yet er ır ıgı 1'11 en 
lerbirliği, muhafız gücü ayni puanla vdazı~e. er e

2
S • • d ki":kad esınehaf - çıkaımıt, umum yüksek tah-

.. • • el • lacak ar ınıyor ıncı a a mu ız •1 1. •. . ed 
musavı vazıyete g mıt o !ardır. 1 sah d ._,1.nd k .. el ıı ıııç ıgıne ıamıl ve f eru 
B takdirci netice, • ar ceza ası aru ı e ço guz .. • b• b. lik 

u ba 1 e da oldu!""'P~biy~nanm bir gol fırsab kaçırddar. 27 inci da- yhol~ .akımalmmustenıt ır ır 
ve t angıcm gu gı tema- kikada bu el to hafız! ka 1 a ın onu ~tur. 

5-. Cehdi Beıiktaı 12.29 Nuri, Sabih, Cafer, Bürban, Cahit 
Oyun 3,20 de batladı •• ilk akını 

merkezden Süleymaniye yaph. 
Beykozlular bu tehlikeyi aavuttur 
makta güçlük çekmediler. Top bir 
kaç dakika ortalarda dolııttıktan 
•onra Beykozlular mukabil bir a• 
kın yaptılar. Siyah • sarılılar ar• 
ka arkaya iki hücum yaptılar ve 
bu hü,umlardan birinde mühim 
bir sayı fır.ah kaçırdılar ••• 

Süleymaniye merkezden olmak 
üzere Üç akın yaptı.. Beykozun 
ortadan yaptığı kombine hücum• 
da santrforun çektiği şüt rakip ka 
lesinin yanından geçerek avt ol· 
du. Top bir hayli ortalarda dolat 
bktan sonra Beykoz ortadan bir 
hücum yaptı ve mühim bir fırsat 
daha kaçırdı. Siyah - beyazlılar 
buna soldan yapbklan bir hü· 
cumla mukabele ettiler... Oyun 
mütevazin cereyan ediyor t her iki 
taraf ta zaman zaman vaziyete 
ha'<im olabiliyor.. Oyuncularda 
lop kontrolü iyi değil. Pasların ek 
1'erisi rakip oyunculara veriliyor .• 
Beykozlular sol cenahlarile iki a
km yaptılar; bu akınlardan ikiaia 
de de Süleymaniye aleyhine kor
ner olduysa da aan • siyahlılar bu 
fır•attlln müabet bir netice elde e
demediler. 

Beykozun birinci gola 
eBykoz bir aralık sol cenahla 

güzel bir hücum yaptı ve sol içle 
ri Sait sıkı bir şütle takımmm ilk 
golünü kaydetmeğe muvaffak ol• 
du... Bu golden sonra oyun süra
tini arttırdı.. Beykozlular golün 
verdiği tevkle nisbi bir hakimiyet 
tesis ettiler. Süleymaniyenin mer• 
ke;ı:den yaptığı bir hücuma Bey• 
koz sağdan bir akmla mukabele 
etti. Beykoz sağdan bir hücum da 
ha yaptıysa da muhacimlerin ıüt
ıüzlüğü bunu da neticesiz bıraktı. 

Beııhozun ikinci golü 
Topu rakiplerinden kapan Bey 

kozlular sağ cenahlan vautaaile 
seri bir hücum yaptılar ve ıağ İç· 
leri Rıdvanın ayaiile ikinci golle
rini kaydettiler. Bir aralık Bey
koz santrhafı bir çarpışma netice 
sinde oyundan çıkb ve san • aiyah 
lılar bu suretle 10 kişi oynamağa 
mecbur oldular. Bundan sonra her 
iki taraf ta neticesiz ikifer hü· 
cum yaptılar ve ilk haftaym böyle 
ce O • 2 Beykozun galibiyetile bit. 
ti. 

Kadıköyünde 
Buııün havanın mÜ•aİt olmaaı 

hasebile F enerbahçe tribünleri 
battan bata dolu idi. Çünkü seyre 
selenlerin zevklerine göre hepıini 
memnun edecek müteaddit müa,a,. 
bakaJar vardı. Filhakika aaat sa• 
bahm dokuz buçuğunda başlayan 
müsabakalar aktamın on yedisine 
kadar aürdü. Ve yanyana olan iki 
aahada tam on altı takım karşrlaı 
hlar. Evvela Fenerbahçeliler ek· 
zersiz için üç takımlannı diğer üç 
kulüp takımı ile karşılaştırdıktan 
ve müaabakalarm üçünü de kazan 
dıktan sonra aıra asıl resmi maç• 
!ara geldi. 

Evvela küçük takımlar kartılat 
h. Gittikçe alaka kesbeden bu 
maırlarda Vefa 2 • l Süleymaniye 
yi, latanbulspor da 1 • O Beşiktaıı 
maflüp ettiler. 

Bunu müteakıp Galatasaray • lı 
tanbulapor B takımlan müsabaka 
aı Galatasaraylrlann faik oyunla
rile 6 .. 1 Galatasaray lehine neti· 
celenmit,ir. Bundan sonra ikinci 
kiiırıe maçlanndan Hilal • Topka
pı müsabakası baılamııtır. Oyun 
her iki tarafın da çok seri ve atıl 
gan oyunu ile zevkli bir surette ce 
reyan etini• vekar,ılıklı yaptıkları 
aayılarla 3-3 berabere neticelen. 
miştir. 

Galatasaray - /stanbal-

men beliniz bir bale giriyordu. 1 • .. .. ~nd~ 
20

P m:__~ ann.
1 

• B:ün Darülfünun ve yük-
B "nkü· •. baka bu eh eıı onune ı ı. mem:uen ven en k k l l-L .. _. ugu musa mn em- b. f kı ıe me tep er ta.eoesıne 
• etidi ki • tikli! sah oldulı: ır m k vuruşu az daha golle ne- b • l °' t b.. l k h kkı 

mıyk ı/ bi :.ı..balık aamal • ticeleniyordu. Top gol postu yalaya- il ·lr ı~ aBıı az! adı • a.h bve-
ça et r top amıştı.Gii rak 

1 
"t • n mı,r. un ar an ıntı a ata 

nün ilk maçım, bu iki klübiin ikinci 31a~ •
8d~'•-~ı.a G·· 1 .. 1 

. ittira etmek ve faal vazife al 
tak 1 tıJ u.. k h ıncı aıu ' uc u enn orta k > 1 b• !' • .. 

ım an yap ar. maç çc eyecan muavini saf açığa "k 1 b• ma ıeyen er ır ıge muraca-
lı oldu. Gençlerin taknnı niıbeten pa d" .,,., h' mu kaemmd e. •r atla isli aza) olabilecekler-

s ver ı. n.u• ıza!lma ar ınen d• 
küç~-~--yapılı. "'.'9. ~ç oyunculardan sağ güzel bir şandel yaptı. Sol iç to- 1 t ır.tl1rl b~all~kültel~e yual"'ksekd 111:ek 
tere"""p ettiği ıçın muhafızlar ""'° P _,_, d D""rt met d 1•. ep e ır ı as ı az an a m-
i u ,. ....... a ı. o re en, uzum- 1 tih .. • h d b• 
angıçta oldukça kolay bir hakimiyet auz dereced • dd ti' b. ··ı, 1 ka ap :ncumem u:ı:urun a ır 

tesis ettiler ve birinci decreyi 1-4 / ıeru· b. etretı .• etü.
1 dır fU otap • • . ıene ıüddetle be§ murııloılıas 

n ır me us n en avu gıt- d d. B hh 1 
galibiyetle bitirdiler. ti. J ·~~ er ır. • .u mu_ra as ar 

ikinci devrede gençler daha canlı 36 ıncı dakikada muhafızların sol ~ırlik :ongreııını teşkil edecek-
oynayorlardı. Oat üste iki gol yapa- müdafii bir iska yapb. Rakip müha- j tır, . . • • 
rak bu gayretin semeresini elde et- • t kalad bird b. Mtıleket han.cıne gömlen-
il 

cun opu ya 1 ve en ıre mu lecek n· ı·k ahh l 
ti er. ve maçı 2-1 galibiyetle bitirdi- hafız .. .. .. kal • . 1 kar karı ır ı mur as armm 
fer. laılır;'cunun ecısıy e fı 1 da ko1p<e tarafından intihap 

Sira büyijk ....... gelmi•ti iki ta- yaB ı. hak , edilmti kararlaştırılmıştır. 
··-,.- ' · u mu kak aayı fıraab da ka- J t' k b l" 1 

lam da mevsim bidayetine nazaran ld Oy b d 'd Ç tıa ço araret ı O MU§ 
. • çm ı. un un an ıonra yem en k kad d 

eksık birer kadro ile sahaya çıkııut- hal 1 •--t'i b.kimi. • 1 ve geçra le ar evam et· 
mu ız ann "" ı J yeti a tma · f S 1 ·· ·· b. ı·k b. !ardı. Muhafızlann takımı ıu tekilde • d• Fak . al • mış ır. a ı gunu ırıı ına-

• d.. gır 1
• at netice mak kabı! ol- aında Urrar toplantlmaaına ve 

ı 'v· f K mal Ş h Beh B madı ve devre 1..0 muhafızlamı tefev nizamrımenin sür'atle ikmali.-
as ı- e ' e ap - çet, e- vukiyle bitti. • • • 

kir Remzi-Avni Kadri Ahmet, Se- iki • d • ne kar~ venlmıştır. 
• . • • ncı evrede Gençler oyuna bir 

bat, Nihat: • • • • _ hücumla baıladılar, bu akm avutla • Davet 
Buna mukabil Gençlerbırlıği §oy- neticelendi. Muhafızlar mukabil bir Mıll Türk Talebe birliği 

le ~ir takımla sahaya çıkmıştı: hücum yapblar. Beıiııci dakikada o"I' kongre iyasetinden: 3-1-933 
• Cıhat : Ma.bnnıı: Ratip-Nazif, Şa- ta muavinin ileri bir paamı sağ açık salı gür.i saat 15 le birlik bina 

kir'. Asını-Adil. Azız, Kemal, Ahmet yakaladı, güzel bir ıüt, kale direği- sm~a kıngremizin altıncı cel-
Selım. nİn kenanndan avuta gitti. sesı aktıdilecektir. Bütün mu-

spor maçı I Oyunu, Futbol fetlcrasyonumuzun Altıncı dakikada gen~ler sag·. ra. bhas _.kadaşlann teşrifleri 
Saat IS te Galatasaray • atan- ki • '-• · J ·n.ı N ' l es umuım ı<atip en en aauhi dan inki•af eden bir hücum yapb nca ve lan o unur, bulspor birinci takınılan sahaya ' 

ki• 1 Esat Bey idare ediyordu. lar. Vasfinin lüzumsuz bir hareke •Üre ı alkış ar ara•ında çıktılar. 
iki tarafın kuvvetleri ıu tekilde Oyuna muhafızların b;r hücumla ti az daha gole ıebebiyet veriyor-
mevki almı§lardı: Gençlerin kalesine kadar indiler.HÜ- du. Fakat sol açık bo, kaleyi bu-

Gal lamıyan isabetaiz bir •Üt atb. 
alasarayRaaim cum avutla neticelendi. Muhafızların bozuk oyunu bü-

Gençler daha ziyade mud'afa ai.. tün hatlara sirayet etti. Kalecı· 
Aaım Bürhan 

Bülent Nihat Riza temi takip ediyorlar. iki iç muha- yıınlı• bir itimadı nefale oynuyor. 
Rebii, Kemal Şefik, Rasih, ' Melı- eim, muavinlere yardnn için geride Bu yüzden birkaç gol tehlikeli 

t, Cel • ı S f 0 k. oynamakta. seçlrcli. Mii..ı-ka ,.va. v• _..._ 
me a . e 1 bir yola girdi. Hakem üstüste ce-

latanbulsporLütfi ikinci dakikada ııençler aleyhine za kararlan vermeğe mecbur ofu. 
Halit Sabih ansızın bir tehlike çıktı. yor. 

Aziz Samih Hasan Sağ açıfm bir ,andelini sol iç ae- 2S inci dakika: Muhafızların 
Retat, Salahattin, Orhan, Fahri. dat demark'O bir vaziyette yakaladı, bir hücumu esnasında Sedat lii

Nihat. ve birden bire gençlerin kalecesiyle zumsuz bir hareketle topu kaptır 
Hakem Nur i Beydi. karşı kM'lıya kaldı. Bu fırsatın golle dı. Uzun bir vuruıla hücum kale-
Oyuna lstanbulsporluların hü- ai önüne kadar inen topu Adil en• 

cumlarile baılandı. Ve Galaıaaa· neticeleneceği b<klenirken Sedatın fes bir tüt Muhafızlann ağlarına 
ray kaleıi ilk anlarda epey tehlike fena bir vuruyla topu dl§an attığı taktı. Bu ıuretle beraberlik teaia 
ler geçirdi. latanbulsporluların görüldü. edilınit oluyordu. 
bu hücumlarını bir miiddet S<>nra Golün kaçırıhnasma nğmen mu- Oyunun bundan sonraki kısmı, 

Müıettipler 
Top~andılar 

--·~~ • elik İ§leri 
gözdEa geçirdiler 

ikinci haftagm 
Galatasarayın akınlan takip et- hafızlar hücum faikiyetini muhafaza çetin bir mücadele teklinde. fa. 
mifM! de muhacimler kale önün· kal neticesiz geçti. 

Memlekette 

Adananın 
Kurtuluşu 

Bu sene daha par
lak mera-

•İm yapılacak 
Adanadan yazılıyor: 
Adananın, be!! kanunusani kurtu. 

lu§ bayramının bu ıene her zaman
kinden daha büyük bir neıe ve he
yecanla kutlulanmaaı için haznlık
lar başlamıştır. 

Bunun için Vali Mümtaz Beyin 
riyaseti albnda Jandarma Müfettiıi 
Osman Nuri, Fırka erkanı harbiye 
reisi Nuri, Belediye reis vekili Dıh
lan zade Fuat, Halk fırkası reiıi Y u
s uf Ziya, Erkek muallim mektebi 
müdürü Fevzi, kız muallim mektebi 
müdürü Murtaza, Ticaret mektebi 
müdürü Seyfi, Ticaret odası reisi iz
zet, Ziraat odası reisi Hilml, Beledi
ye azaamdan Tevfik Coşkun, mat
buat namına Nevzat Celi.l Beylerin 
iştiri.kile halk fırkası binasında bir 
içtima yapılmıştır. 

Bayram her sene olduğu gibi bu 
sene de 4 Kanunusani günü gece ya 
nsmclan ıonra ablacak 21 pare top 
ve F abrikalann düdük aealarile bat
la:vacaktır. 

Bu sene bilhassa halkm vasi mik
yasta bayrama iıtirakini temin için 
fener alaylannın çok güzel yapılma
sına ve §ehrin muhtelif yerlerinde 
bava fİ§enkleri atılmak ve halk o
yunlan tertip etm•k suretile gece
nin neJelİ geçmeaiııi temine karar 
verilmiıtir. 

Bir hilkat yaribesi 
doğdu, dört 

saat sonra öldü 
Çaycumadan yazılıyor: Muharrem 

!lllh köyünden Kuyumcu oflu Meb
medin kansı korkunç bir çocuk dün
yaya getirmiştir. Çocuğun alnı ve ka 
fataaı yoktur; bu kısunlar yalnız et
ten ibarettir. Bu garip mahlükun 
gözleri tepesindedir ve kirpikleri 
yoktur. Korkunç bir tekilde olan bn 
gözlerin arka taraflarmda da ufak 
boynuz ıeklinde et parçalan vardır. 
Kafanm alt tarafmdan bir parmak 
kadar saç" mevcuttur. 

Yeni Mensucat 
fabrikası 

Nazilliden yazılıyor: - Mm· 
takamızda açılacak olan 
mensucat fabrikası etrafında 
§İmdiye kadar iki şehrin ismi ae
çiyorduı 

Denizli, Nazilli .. 
Hatta Denizli meb'ualannm 

fabrikanın Denizlide açılmaaı için 
hükfınıet merkezi nezdinde epey. 
ce çalıştıklan söyleniyordu. 

Verilen bir habere nazarım 
mensucat fabrikasının flia:l.İllide 
açılmat1 hemen hemen kat'i ola
rak kararlaıtınlmış gibidir. 

Fabrikanın marttan itibaren 
kurulmağa başlanacagr temin e
dilmektedir. Yani fabrika İnfNl· 
tı batlarken it te açılmıt olacak
tır. Ayni zamanda hariçten celbe 
dilecek olan ameleler İçin de mii 
teaddit (amele evleri) İnfA edile
cektir. 

de elde ettikleri fırsatlan hüanü da devam ediyorlar. Oyun ekseriyet Her iki taraf ta üıtüate gol fır-
utinıal edememelerinden bir neti- le Gençlerin nmf sahasında aynam. satı elde ediyor, fakat bir türlü sa Eskite bir teker 
ce alamıyorlardı. Bu aralarda sol- vor. Muhafızlann ortadan idare edi- yı çıkaramıyordu. Bu suretle dün 1 f b •k 
dan inkişaff eden bir l.tanbulspor 1 len hücumları sağ cenahta muvaffa- kü maç, gol kaçırmak noktasın- 1 a n a•ı 
hüc~nuı;°da Salihatt!" sol açık.~n kiyetli, solda daima tesirsiz bir Jıal. dan bir daha eritilmesi imkinaız ESKiŞEHiR, 28 (Milliyet) -
aldıgı bır paaı on sekız pas hanem • yeni bir rekor meydana çıkardı. Şeker fabrikaamm kuralma itleri-

Bursa lisesi 
Mezunları 

i 
Dün cemiyetleriı 

kat'ı 
ıekilde kurdula 
lstanbulda Darülfünunun ıı 

telif fakültelerine devam eden 
ıa Lisesi mezunları burada bir 
miyet te~kil etmiJlerdir. 

Cemiyetin nizamn1UDeaİni 
pit etınek Üzere, bir heyet ~ 
mİ§ ve dün cemiyeti tetkil eti· 
istiyen bütün Buraa lisesi me 
lan Halkevinde bir içtima ak 
mitler ve cemiyeti kat'i te 
kurmuılardır. Umumi kongr-. 
yasetine Hukuk fakültesinden ! 
dürrahman Şeref, katipliklere 
Turgut ve Fazı! Beyler intih 
dilmişlerdir. Bundan sonra, ha 
lanan nizamname heyeti umu 
yeye arzedilmi§ ve madde ınaı 
münakaf& edilerek 29 madde .. 
!inde tesbit olunmuştur. Bili.IY
idare heyeti intihabı yapılmıf, 
ref Atalay, Cemal, Fazıl, Ziya, • .:. 
zif muallim Şinasi ve Niyazi B 
ler seçilmitlerdir. Bunlar da • 
lannda Eıref Atala,. Beyi reiı 
Cemal Beyi katibi umumi olal 
ııeçmişlerdir. lçtimaa 18 de • 
yet verilmiştir. 

Etıbba Muhaden~; 
Cemiyetinde 

Bazı doktorların tekil 
feri tetkik edildi 

Etıbba muhadenet cemi~ 
ti d ün sabah aylık içtim~ 
Halkevinde yapmı,trr. lçtiı{ 
da cemiyete girmek istiyen r 
zı d<kıorlann teklifleri tetl 
ve kabul edilmif, doktorlaı,, 
ücretlerinin tesbiti için yapı~ 
cak müzakere mütebaaıa cen 
yetlerin mütalealan gelmecii 
için gel~ek içtimaa bırakılıı' 
tır. 

Yeni Turizm 
komiteleri 

a 

Geçen.Jerde bir Türk - it 
yan turizm komitesi le§kil et 
mişti. Aldığımız habere gfü 
bir Türk -Alman. Türk-Y 
nan turizm komitesi tetşkl 
tasavvur edilmektedir. Türk -
Alman Turizm komitesindı 
Türkiye Turinc ve Otomob 
Klübünil Ekrem Rüttü. Tüı 
- Yunan komitesinde de e~bt 
§ehremini Yusuf Razi Beyleri 
temıil etmeleri muhtemeldir. 

Bulgar 
Buhranı 

Tekrar Muchanoff 
vekalete geldi 

BERLIN, 30. A. A. - Volff ııjıı 
amdan: Bulpr kralı, yeni lıabiıı' 
nin t~lôli vazifesini M. Mouclıı 
noff'a havale etmittir. 

5 dakikalık istirahatten sonra 
ikinci haftaym batladı.. Birinci 
haftaymda sakatlanan oyuncu tek 
rar oyuna girdi. Top uzun müddet 
ortalarda dolaıtıktan sonra Bey. 
koz ortadan bir hücum yapb. •. Sü 
leymaniycoin yaptığı mukabil hü 
cum müsbet bir netice vermedi. 
Süleymaniyenin merkezden ve sol 
dan v:ıphğı iki seri hücuma Iİyab
aarılılar Wtğ cenahlan vasıtaııile 
yaptıkları b ir hıicumla cevap ver
diler. 

den çok güzel bir sağ vuruıla Ga- ,ı. ilPvam ederrken gençler de mun Neticede maç l·l beraberlikle n i tetkik etmek üzere bugün meb' 
lata&aray ağlarına takarak lstan- ferit hücumları ihmal etmiyorlar. bitti. Oyunun heyeti umumiyeli uslardan Recep Zühtü Bey ile u- Vak'anm faili Hüse..m. tutnlaral 
bulsporun ilk golünü kaydetti. Bu Fakat bu akmlann hiçbiri tehHke- tetkik ediline birinci devrenin Mu kadaılan ıehrimize gelmiılerdir. #-

Süleym ~nlgenin 
golü 

11egi1ne 

Süleymaniyerıin merkezden yap 
tığı hücum esnasında aağ açığın 
çektiği ~üt Beykoz •ol hafınm eli
ae deydi. Penalb oldu. Süleymani 
_yeliler bu suretle yegane aayılan 
nı yapmağa muvaffak oldular. 
Bundan sonra Beykozun hakim oy 
naclığını görüyoruz. Her iki taraf 
tıo mnkezden güzel birer akın 
.yaptılar. 

Heg liozun Oç!JncD oe 

sol her iki tarafın da daha can- )i bir va....,;vet yaratmaya muvaffalr hafızlar, ikinci devrenin de genç Gelen heyet Porsuk otelinde mi- adliyeye YerillDİftir. 
1 .. ...,. ı ı h. d Esı.=·-hirde Tn..:n dan oynamasına vesile oldu. stan olmıyor. er e ın e bir cereyan takip etti- aafir edilmit ve kendilerine iate- ~ - • 

bulsporluların alanlan daha mües ği görülür. Muhafızlar çok sert ve nilen malilmat verilmi,tir. Recep 
ıir bir eıkilde iken birinci haf- Muhafızlar bu faik ovunlannrn - enerjik, Gençler de kıaa paslarla DDnkll kongrege gelen Zühtü B. fabrikanın 1933 yılı içia klüp 
tayın bitti. mereaini 14 üncü dakikada aldılar. inki§af eden bir oyun oynamıılar- mürettlplerden bir kısmı de çalışmağa batfıyacafını bildir ESKiŞEHiR, 29 (Milliyet) 

ikinci haftaymda gene latan• Yine sağdan yaodan bir hücum es- dır. mittir• Şehrimiade Turina KJübiin bir 9 
b 1 1 1 h ·· ı · ı b ı ı nası d ğ · Kadri .. cl b0 "t J•mird• Türk mürettipler cemiyeti sene d 1 beai açılnu•tır. Klüp nia""-'-e B~ u •P.or u arın ucum any e aı. n a aa iÇ • guz ır fU • ... "' lik kongrelerini dün yapmı•lardn. Dü.X.ün e •raf eden • --
dı. Bılhaaaa açıklan vasıtasiyle le takımına bir sayi kazandırdı. IZMI • ~ tediye reiai Kimi! 8. aeçilmiftir. 

ki h'" 1 d R, 30 (A.A.) - Göztepe Kongrede heyeti idarenin bir sene dl" 
yapb an ucum ar a Galatasa- Bu gol Genderi kıta bir müddet kulübünün daveti Üzerine ıehrimi lik raporu okunmuş, cemiyetin ge a ıyeye verilecek Beı •ene 
ray müdafaasını mütkül mevkile- 1 d d F - ka hafız! .. 1 M ı· f b ı 
.., düıürüyorlardı. Bir aralık ge- can an ır .ı. a. t ?'u ann go- ze ge en acar Nemzetti takımı I ır ve masra ütçe eri ile teavüa Cerededeu yazılıyor: Beledi- M hk..a I t 
ne soldan inkişaf eden bir hücum rerck tatbık ettıklen oyun, yavaş ya bugün ilk karıılaflllaaını binlerce 1 sandığı hesaplan tetkik edilmit ve ye heyeti, evlenmelerde kız ve er a um ye 
da verilen bir pası sol açık iyi kul va• aliır bnımalar.nı temin etti, ve seyirci huzurunda tilt §&mpiyonu yeni idare heyeti intihabı yapılımt kek tarafını, senelerce altından Gönandan bildiriliyor: Geçeı 
!anarak Galatasaray kalesine atb. , gÜçlüleri yeniden hücumda görüyo- lzmir•por takımı ile yapb. Hava tır. k .. Jkılaınıyacak masraflara sokan sene Kavak nahiye merkezindl..; 
Ve b_ir. so~ vuruşla kalecini~. ~ğın ruz, 18 inci dakikada orta muavin gü':'ld o~duğuntudan0 tribhünkler tamSaa Heyeti idare azaları 1unlardır: düğün ve çeyiz usulünü kaldır- çalman bir kuzuyu meydana çr.. 
dan ıkincı lstanbulspor golunu at I • • . . . me 0 muş · yun a em • • · · • mıya karar vermiı, bunun için de karmak için 65 yaımda çabala 
tı. Bu suretle galibiyeti sağlamla· sag açıga. bir paı verdı. Avnı toola im Beyin idaresinde lzmirsporun ~em":I, Hamıt, Nasuh1, ~tın, ciddi tedbirler almmıftır. Osman aiaya karakolda dayal 
yan lstanbulaporlular mütemadi beraber kaleye doiru akarken lı&ke- bir akmı ile baıladı. ilk dakikalar Faık, Nıhat, Mustafa, Cenan., Gar Bundan sonra düğünlerde çe- abnak ve dayaktan müteeı•ireı 
akınlarla Galatasaray kalesini min düdüğü oyunu durdurdu. Genç- da iki taraf ta çekingen oynuyor bis, Hafı:ıc Şükrü, Zihlli Beyler. yiz masrafı yapılırsa bu çeyiz. ölümüne aebep obaakla maznuı 
zorlamağa başladılar. Gene sol a.- Jer aleyhine bir firik:k veriliyordu. ve oyuna müessir olamıyordu. O· ler müsadere edilecek, Tayyare lnegöllü jandarma izzet Efend diJrdüncü glJllerl 

ec!ı Beykozun ortadan yapbğı hü
ka cumda Süleymaniye aleyhine favl 
mı oldu. Favlün kale önünde yaptığı 
yal kargaşalıkta siyah beyazlılar hele 

canla penaltıya sebebiyet verdi
taı; ler •. Beykoz ·bu frraattan istifade 
lıl ederek üçüncü golünü yaptı. 3 
:>lr dakika sonra Beykoz santrhafı 
18 Mehmet Iİyah - aarılılarm dördün 

çı~l.arını? gÜ
0

zel b!r ortalayışını Muhafızlar bu fırsatı • kullanama nuncu dakikada lzmirapor lehine B !lçika fark hudut- ve Hilaliahmer cemiyetelrine le· Gönan Ağırceza maJıkemui tarıl •' 
aagınsayıtlerı Fahri kafa vuruşu eyı bir korner oldu. Komer güzel atıl berru olunacakbr. Düğün yapan- fından bet sene ağır lıapııe maııı. 
ile kaleye sokarak lstanbulıporlu dılar. dı ve kale önünde hadise olan kar .tarını tahkim ediyor lar da Men'i lsrafat Kanunu mu- küm edilmiftir. 
lann üçüncü ve aon ıolünü yap- Gençlerin, yavaş ya·11ıt canlandık- gatalık esnasında hınirspor ilk cihince mahkemeye tevdi oluna- B Jdığ • 
mıt oldu. lannı, oyuna mütevazin bir şekil sayısını Nemzetti ağlanııa taktı. BRÜKSEL 30 (A.A.) - Milli c:aklardır. Keyfiyet tellal lıağırtı ası aDI zanne ..... 

Bu golün oyun üzerinde bir telİr Müdafaa Nrıcm ile birçok ceneral 1 k b 00 t"" k b da il. clil derek o" Idu-rdu" 

_ CÜ ve son golünü kaydetti. Bu gol 
den sonra oyun durgunlaıtı. Her 

yi iki taraf ta neticelİz müteaddit hü 
- cumlar yaptı ve oyun böylece 

leı 4 • l Beykozun galebeaile nihayet 
ui- lendi. 

•İr 1 kinci takımlar 
Birinci takımlar maçmdan ev

. Ö2 ve 1 karıılaşan Beykoz ve Silleyma 
~I niye ikincileri O • O berabere kal
ur dılar. 
iir Dün Taksim stadyumunda ya
e pılan E:lilp • Kamnpaşa maçı 2.1 

1 Eyübün galibiyetile neticelenmİ§
a ı tir. 

ile Kollejdelll müsabaka 
ir Rober kollejde de dün kros mü 

_____ aJarı vanıldr. Neticede Knl 

Birkaç mukabil hücumdan son venneğe muvaffak oldulılarnu görü- ara u un asa a an e • yaparak seri bir oyun ba,lıyacağı ler ve muhtelif askeri erkan fArk mittir 
ra oyun nihayet buldu. yoruz. Maamafih hilıim olamıyorlar. ümit edilirken bilakis oyun gene ı hududuna ait müdafaa tertı"batını • Malatyadım )'Ul)ıyor: AdJYaınaıi... 

lstanbulıporlular takımlarında Hücumlıtrt kat'i bir teair aöatenni- ilk dakikalardaki ağırlığını muba 

1 

tacil etmek imkinlarmı tetkik ey içkiden 80Dra lıazaamm Hocaömer ma)aalleıiııde/f 
bazı tadilat yapmıtlar, aağ müda- faza etmekte dHam etti. 20 inci femiflenlir. Mustafa oğlu Şeyhe a. Eskiaara1'i 
fileri Samihi aaatrbafa ve sanır- yor. dakikada niabi bir hakimiyet teli cinayet ..ııallesinden Meı-et oğlu Yusuf, 
haf Hasanı sağ haf mevküne ge- 18 inci dak'lıacla G~ler sağdan Iİne muvaffak olan Macarlar, iz,. Odemitin Tekke mahalleaiacle Yenipmar rnahaDeeinden ffüseyİall 
çSairm~ler, ~af mk~ddafi mevkiine de bir hiic:um yaptılar. Anıızm tehlike- minporu sıkı§brmağa baıladılar. yordu. kanlı bir vak'a olmuıtur. oğlu Muatah, Sıratut mahıalletin-

bihı getırme e ef- takviye li bir vaziyet yanıtblar. Fakat fırsat Oyun sistemleri defans hattına is- lS inci dakikada lzmirspor aley.. Çingene Mehmet oğlu elli yaı den Ali otlu Mühtedi M"hmet Y"S"-
etıniflerdi. Anka •lJd• kaçırdılar. Bir ıtııkı1ca sonra Gençler, tinat ettiğinden akınlar tehlikesiz hine verilen penaltıdan Macarlar be- lannda Muharrem ile Haydar of· . altında ı.ır havuz kaza:rak kaçak ra-

•' .. bu sefer soldan, yeni bir hücum yap- oluyordu. Maamafih uzaktan aıkı ı raberliği temin ettiler, ve bu golden lu 27 yaşlarında Haydar Ye Hay- kı İllllll etmİ) ~ batlıımı,lanlır. Ha• 
ANKARA, 30 A.A. A-•--- ve ini ıütler zaman zaman tehli- sonra da büsbütün açılan Nemzetti d fi Muha · hal vusun kazıldı"- arazinin sahibi H:J . - ............,. blar, sol açık tıım zamanmda yeti·,. 1 ar o u rrem aynı ma • da ıı• _...__, 

Futbol Şampiyonaaı ınaçlanna bu- keli oluyor ve fakat tehlikeler ber takımı zminpor takımını adeta lede oturan muhacir Ahmet ağa• di ora n geçerlıen ba -nıar ba-
gün 1 stiklal sahasında devam edildi. tİP,i halde topu etop edemedi, ve mu taraf edilebiliyordu. Oyun devre- tazyik çenberi iı;.<ne aldı. lzmirspor nm evinde rakı içerek sarhoı ol· aıldıklarmı aanmıılar ve kaçmıya 
Fikistür mucibince bugijn, geçen dev hakkak hir beraberlik sayİaini kaçır- nin ııonlarma doğru nisbeten seri arada sırada akm yapıyorsa da gü. mutlardır. Oradan çinsnıe Ali başlaınıtlar, içlerinden Şeyho da ta- 1 
renin mmtaka ıampiyonu olan Genç dı. bir manzara arzetıneğe baılamııı- zel mevki tutan macarlar bn akınla- oğlu Hüseyinin evine gitmiıler ve banca ile zavallı adamı öldürmiİl-'. 
ler birliği ile ıampiyonluğa bu sene- Bu hücuınlann gcille neticelenme- tı. n dolayil·kla kesiyorlardı. Hüseyin ile ağız kavgaama ba§fa. tür. Kaçakçılar yakalanmışlar ve Ilı 
nin en kuvvetli .~zetlerinc!en biri J mesine rağmen Genelerin daha ha- lkincı devre:: . 33 üncü ve 38 İnci dakikada 2 inci mışlardır. Kavga büyümİİ§ ve so- tisas Malıkemeıine verilmişlerdir. C. 
olan Muhafız gucu karıılaşıyordu. . . _ .. .. Oyun başlar batlamaz Macar- ve 3 üncü ı:ollerini atan Macarlar bu nunda Hüseyin belinde taşıdığı * Petürkenin Sinan nahiyesi Mü 

Bu müsabaka, Ankara !ikinin en kim bır oyun oyııadıklan goruluyor lar hücuma geçtiler ve lzmirspor I suretle maçı 3-1 galibiyetle bitirdi- nagant tabancasını çekerek ateş dürü Feyzi Beye knçakçılan himaye ' 
kuvvetli iki taknnmı kartılaıtmnaaı du. Oyuiıun başlangıcında iyi anla· kalesini tazvika başladılar. Hü- . lcr. · ebniştir. Mehmet oğlu Muharrem İçin rÜşvet aldığı tarr,ında iftira e-lb 
itibariyle ne kııclar ehemmiyetli iıe şarak oynayan muhafız müdafaası, cumlan biribirini takip ebnesine 1 Bugiin aynca ıilt m"çlnnna da de sol baldınndan ve Hayda r da kar den Nohutlu kövünd~n Mehmet, Pi , 
şampiyonaya ittirnk eden klüplerin artık faJ..,lu oynamaya ba"1amıştı, rağmen •Üt çekme fırsat bulama- va medilmi1tir. Türk•por, Şarks:><>- nmdan yaralanmı§t'!"•. Haı;dar" al ret köyünden Mustafa, anneai Elif, 
puan vaziyeti noktasmdan dao c!Oı...L..,.;...~...;...ı....;...._..;;,:;_,__,~,,_:;:~.::L!'d~ık~l~a~n~n~d~a~n~g~o~ljç~ık~ar!!:!a~m:!?!lıy~o~r~la~r~d~ı~. ~ru!!j2~-20~v~e~A~l~tı~n~or~d~u!L..JKS:__S~.:.JK~.~n~u~· .ı..ı:lı.ii;ı.&i:;ıı:.lll.ı:ilDlıı.J:AIİQ:ils.J:ıiı;..m.iiıl.:.J.~kıri!t..kb~ek~i&~i-AIO!jiiı,..!O~~~·n~an!!!ı.JM~eh~m~ell ıl~h::;:·• 
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~i _RA_D_~_o_.I POTO llTIW 
• 

Bugünkü program. 
lST ANBUL, {1200 mettt) • 

il 18-18.4$ Müşerref Hanım. ı 
Ankara caddesi Cağaloğlu yokuşu No. 42 l516) 

--------- ~~ 

lS,45 19,20 OrkeslrL 1 
9,20 19,30 Fr den (müptedlle- -

la "'·1 , ...,.. 
l !'!,45-20 Orkestra. j 

m ~3 21,:ıo Stüdyo saz heyeti 
1 30 22.30 orkestra J 

?2.J0-23,30 Alaturka saz. 
ıs, 1125 m. 

35 Vcrdi'nin "Trouhadour" .,_ 
sı (gramofon ile) . 

füt' aluben dans musikisi. 

'ÖNIGSVUSTEERHAUZEN : 
163$ m. 

Cı,35 Bıitiın iman merkezleri 
en f • tnr.:•?adir! 4,45 Berlinden: Y .. 
e~ ııi ·eneye doğru , t,20 den 2,30 za 
· aı ldar : Otto Kerb:ıcb cazı. 

h• VARSOVA 1411 m. 
mu 19,oı; Kahvehane musikisi. 20,05, 
maı Muhtr.lif 21,05 Hafif laavalRr ve şar· 
de <tlıu· , 23 4$ Cazbend 24 05 Keza. 
ab24.50 Ra'1yo .. t'idürünün' hitabesi, 
ıf, Kıl: ., r.anları Müteakıben Grıuno 

ya, .on . \ 
i B -~lJD •PEŞTE 550 nı . 
a .• .'<ırışık dans ·e diğer parçalar. 1ı :reu VİYANA 517 m. 
ola; 21,05 (Znma"m tempoıu) iıimJi 

n ;taıın'li senfonik ve cazlı neşrİ)'11t, 
~ • livana radyosunun yeni sene 
<•hrik1, 1.0? Holzer taknnmın mulİ

.J<-i•i, 1,15 Ne11')'orktan noklen: Hariç 
OE\cki Aln>.alarm veni sene selimlan. 

,:;:; Hafif musiki, 2 den 3 e Dam 
tnu siltiıi. ı 

il MONIH 532 111. 1 
' 1.30 dan 3 e k .. dar Fantazi ve caz 
ıarr.ala,· 

1 ·1 PRAC 187 m. 
~ '.:!O '.l5 ( Satılmış zevce) iolmll pae. 

1 

t~~- 21,4_5 Kabaı·e, 23,30 Operet (atüd 
L jodan) . 24,SS y.,..; - telıriki. 

eti ROMA 441 m. 
I 21,50 (Eva) iıimli Lehar'm apeo 
aıeı~ 23,55 orkestra 1 Tebrik, dans 
pı'nuıikiıi . 

CeJ! ?ARiS. 3?.8 m 
edı 22,3$ (Edgar et aan bonne) iainı
ln' operet. 23, 15 "Sonora" talmnınm 

Merhum 
Muallim Mt:bahat Beyin tercüre 
ettiği ve matbaamızda tabedilın 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GA~S~N)UD 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

712 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundaı: a,s musikisi. 1,05 Gramofon ile 

•ans mudkisi 
(25,000) yirmi ket bin çift yerli yün çorabın kapaı zarf 

' münakasuı 15 ikinci kiılun 933 pazar güllÜ saat on l>eJb!yapı· 
lacaktır, Taliplerin ıeraiti anlamk ve nllmuneyi gömıeküzere 

i her gün ve müııllaısaya girmek için teklifnamelerile brlikte 
' mezkür gilıırae mua.ryen taate kadarı komisyonumuza mıraca· 

r:. AL1H RIFKI 
1t Beyin 

~: ROMAN atlan. (;785) 
.268 

Kum ara, bütün 

ve tasarru 
yalnız nazariyat ile 
değil ••• 

irkumbar 
para biriktirm 
öğrenilir ••• 

j Türkiye İş Bankası 
1------1-

Mal·ye üfettiş 
Muavinliği imtihanı 
Maliye Vekaleti Teftiş hey_ 

etinden: 
Maliye Müfettit muavinliği için 1 Mart 933 tarihinde imti. 

han icra edilecek ve muvaffak olanlar arasmdu on talip, Mü· 
fettiş muavini olarak alınacaktır. imtihana girmek isteyenlerin 
Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan ev.ah haiz 
olduktan maada, Kanunusani 933 de yirmi altıdan aşağı ve otuz 

1834 

İaL Mr. Kumandanlığı 

Sahnafm!l kom. ilAnları 

Harp Aı.:ademiai ihtiyacı i
çin 300 kilo sirke pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 1-1-
933 puar günü saat 11 de Mer. 
K. sa\m alma lııomisyonunda 
icra edilecektir. Taliplerin ev
.af ve şeraitini görmek üzere 
her gün saat 9 dan 10 a kadar 
her gün ve pazarlığa i,tirak e
deceklerin de muayyen günde 
komisyonda bulunmaları. 
' (398) (6888) 

u 
rak 
vel I< 

• 
Konyadaki lutaa 

çİn kapalı zarfla sa 
olan 258.500 kilo un 
len fiat fazla görüldüğü 
l;laz•rlıkla satm almacaktir 
ihalesi 1-1-933 pazar günü saat 
15 tedir. Taliplerin tartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mu 
nakasaya iştirak İçin o gün ve 
vaktir.den evvel Konyadaki ko
misyooe. müracaatlan. 

{1069) (6861) 
2355 

• • • 

-'i 
ıld 
k
ndı 

isimli son nefis 
eseri intişar etmiştir. 

------------------------1 dan yukan yaşta bulunmamalan ve bir mektebi aliden mezun 
2398 

Konyadalci kıtaat hay-yanatı 
için kapalı zarf uıuli!e münaka 
saya konulan 402,000 kilo arpa 
ya verilen fiat pahalı görüldü • 
ğünden bir ay müddetle pazarlı 
ğa konmuştur. ihalesi 2-1-933 
pazartesi günü aaat 15 tedir. 
Taliplerin ıartnameııini gör
mek üzere her güın ve pazarlığa 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel Konyadaki Kmniıyona 
müracaatları. (1070) (6883) 

Tevzi merkezi: 

olıAHMET HALiT 
T~ KOTOPHl'~ESt 
ler! Fiatı: 60 kuruı 

ir.• '' 

) 

::ırermojen 
eçeıThermogene 
ind#-apa, yakı, merhem "eaaİr ilat

:b!)ar yerine faideli bir ourette 

ayal k . rda , • 
ireı aıın ve mabı::u • andir. 

znuıd Bütün eczanelerde sabin-. 
en 

t~~•tarıbul'da peqkeade: 40 Kr. 

e-.. _. K • d ı k ö y'de ..... 

Dit Tabibi 
~ ... z .E K t 1-1 A L t T 
~et/'·er gün Haıtalannı Alh yol 

)aiznııdaki ~ 1 o ... 

uı.f, kabul ve tedavi eder_ 

0631) 
~~--~~--~~--....;...::..:.:. 

Ha- Doktor 

~afız Cemal 
la -~· Dahiliye hastalıkları 
'm~ •• h 
~e lh mute asası 

Umum Emlik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Emli.ldarmın kiralarına mahsuben 

AVANS VERR 
Adrea: İstanbul, Bahçekapu 

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

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Yıl batı münasebetile bankamız 1 kinunuaani 933 pazar gü

nü kapalı bulunacaktır. 

Beşiktaş Malmüd~rlüğündenı 
Balmumcu çiftliği ve Zirıcirlikuyu caddeli üzerinde kar tm

yusu namile maruf araziye verilen pey haddi layrk r6rillmecli
ğinden. 

Yeni mahallede Nar sokağmıla 1ili.15 numanlr arsaya da 
talip z•hur etmediiinden. 

Bir hvta müddetle mQzayecleleri temdit ed"ılmittir. Taliple
rin 2-1·933 tarihine milaadif puarteai günü ıaat 14 te Bet'ktaı 
Mal Müdürlütü Sabf '-niayomm• münc:aatları. (6876) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

.. ".20000'' ;rinni bin çift yerU ıan lmndanma kapalı zarfla 
munakaaıuıı 19 ikinci kanun 933 tarihine muııadif p--b ··• .. 1 k -ır--·~ e gu 
nu yapı aca tır, Taliplerin teraiti anlamak ve nümuaeleri " • 

ek .. L_ ~ 
m uzere uer giin ve miHıakaaaya ıinnek içiD teklifnamel • 
le mezkGr ııüniln muanen saatinde lmmiay-ıJnua:a müraca::.: 
lan. (6786) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calatasarayda Kanzük ec

zahaneai karşuımda Sahne so 
kağmda 3 numaralı apartıman 

Göz Hekimi 
PROFESÖR 

DfESAT PAŞA 
~M.. C!uınadan maada hergün öğleden 
_; saat (2,30 dan Se; lıadar Is- 1 
ra :ibı.tda ?iv":"y~lun.ıa 1 Ul ruma· 1 

~ . Pı husu•• daiı·estnd,, dahil" h ta 
Elif, ı as • · 

,ı lh· ,.., muafcn ve teda,,; eder. Ta· J (1587) 
~!er- )9; l.tanbul 2239&. (lS86) ·-------..ı111111;.;.1ı1 

d - 1 numara 
- BABIALİ -

l\Nl<ARA CADDESi N~60 

olmaları şarttır. İm ihana talip olanlar l Şubat 933 tarihine ka
dar Ankarada Maliye vekaleti Teftiş Heyeti reisliğine iıtida ile 
müracaat edeceklerdir. İstidaya !!ll vesikaların raptı lazımdır: 

1 - Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2 - Kendi el ya
zılarile tercümeihal ülisası ve evvelce hıqka memuriyetlerde 

1 bulunmuşlarsa müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika, 
I 3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair as· 

kerlik tuhelerinden verilmiş vesika, 4 - Mektep şahadetnamesi 
1 . t' t dikn "bü"t" b k - veya mezunıye ı mutazammın as ame, un u evra m 

Noterlikten mu addak suretleri verilebilir" 5 - Hastalıktan 
bulunmadığına ve yolculuk zahmetlerine mütehammil olduktan· 
na dair hiikUmet tababetinden verilmiş rapor. Vekaletçe imtiha
na kabulü tensip edılen talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki 
imtihana tabi tutulac.aklarclır. Tahriri imtihan Ankarada ve ls· 
tanbulda ve bunda muvaffak oianların şifahi imtihanı da Anka· 
rada yapılacaktır. İmtihanlar İ!tanbul ve Ankarada Maliye Tef· 
tiş Heyeti dairelerinde 'cra olunacaktır. · 

imtihan Programı: 

l - Maliye A" Bütçe "ihzarı. tasdikr, tathikı ve kontrolü", 
muhasebei umumiye kanunu ahkamı B" Vergi nazariyeleri, tek
lif usul!eri, vasıtasız ve va11talı vergiler, "Sedüler vergiler, vera
ıet vergileri, istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük. lnhbar 
lar'' harçlar, vasıtalı ve vasıtasız vergilerimiz, tarh ve tahsil u· 
sulleri, C" Maliyemizin varidat ve muhasebe teşkilatı, D" istik
raz nazariyeleri. tahvil, Amortisman, Türkiye düyunu umumr 
yesi, 2 - fktuat: "istihsal, tedavül, irıkraam ve istihlak bahisle
ri" 3- Mali ve ticari hesap: Faizi bas:t, faizi mürekkep, iskon
to, faizli heAabı cariler, 4- Hendese: Satıh ve hacim mesaha· 
lan, 5 - Ticaret usulü defteriai "esas!ı ve pratik malUınat" 6 -
Hukuku idare, ceza mahkemeleri uıalii kanununun tahkikat usul 
!erine müteallik hükümler. memurin muhakematı kanunu kaau-

' mı medeni ile borçlar kanununun ve ticaret kanunlarmın ahka· 
mı eaaaiyıesi, 7 - Türkiyeniıı tabii, iktısadi coğrafyuı ve mali 
tarihi baklanda nıalUınat, 8 - Fransızca "imla ve tercüme" 

imtihan neticetinde Müfettiş muavinliğine almanlar üç 
sene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirerek Maliye müfettitliği
:qe tayin ve bir sene staj görmek üzere Franaaya izam olunurlar. 
Müfettit muaYinliği imtihanına iki defa girip te kazanamamıt ~ 
!anlar, üçüncü del-a imtihana kabul edilmezler. (6065) 

1276 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 

Keşide bu gece yapılacakbr. 

Taliinizi deneyiniz.. 
Acele ediniz.. 

• * "= 

Y eşilköy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 10 ka
lem kışlık sebze. pazarlığa kon· 
muıtur. Pazarlığı l "1/933 pa
zaı· günü saat 15 te Tophanede 
Merkt>Z KumandA<nhğı Satın· 
alma komisyonunda icra kılı
nacktır. isteklilerin ~artname
sini görmek için sabah saat 9 
dan ona kadar her gÜ'll ve pa
zarlığa girişece1tlerin belli vak
t;nde komisvonda hazır buhuı
malan. (400) (7005) 

• • • 
Gülhane hastanesi senelik 

i-htiyacı için 577 tavuk 100 pi
lic pazarlıkla atanı almacak
lır. Pazarlığı 1 /1 / 933 pazar 
günü saat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı 5atınal
ma komisyonunda icra kılına· 
caktır. isteklilerin l'&rtnamesi
ni görmek için sabah saat 9 
dna ona kadar her gün ve pa
zarlığa girişeceklerin betli vak 
tinde komi~vonda hazır bulun
malan. (402) (7007) 

••• 
Merkez Kumancla'lllıgma 

merbut müessesat ihtiyacı için 
beşer bm kilo !&.ha.na ve pıra.sa 
pazarlıkla ntm abnıacalttn-. Pa 
zarlığı 2·1·933 pazartesi giinü 
saat 10 da T01)hanede Merkez 
Kumanda-nlıJı Satmalma ko
misyonunda icra krlm.c:aktır. 
İsteklilerin izahat alm•1c için 
ıabah saat 9 dan ona kadar her 
gün Ye pazarlığa giri9ecelde
rin belli vaktinde komisyonda 
hazır bullDlmalan.(399) (7004) 

• • • 

2394 

• • • 
K. O. kıt'a ve müesıeae!eri 

ihtiyacı için 79600 kilo aaman 
pazarlıkla satın almacalrtır. lba 
lesi 2-1 -933 pazartesi günü H· 

at 10 dadır. Taliplerin tartna 
meaini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa i!tirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (5046) (6884) 

2395 .. . . 
K. O. Ye birinci fırka kıt'a Ye 

müesıesatı ihtiyacı içinpazarlık 
la 14,880 kilo patates satın ah
nacaktır. ihalesi 2-1-933 pazar 
tesi günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin ,artnam.eııini görmek ti 
zere ber gün ve pazarlığa İf tl
rak için o gün Ye vaktinden 119. 

vel komiayona müracaatları. 
(5047) (6885} 

23N 

• • • 
Ertuğrul krtlumm tamiri 

hakkında talip zuhur etmecli
ğioılen ibatesi 1/1/933 puar 
günü saat 14 de tehir edilmit
tir. Taliplerin ketifnamnııpi 
görmek üzere her gün Ye mü-
nakuaya ittirak için o güa n 
vaktinden en-el lrnmiay- mü 
racaatlan (5084) (6994) 

Doktor 
fBRAHlM A. BESiM 
Almanya'cla tahıU ve mütead
dit seneler hastanelerde çalıt-

Maltepe Lisesi ihtiyacı için tılrta.n ooara 
700 takım maa serpuf elbise İstanbul - Ou:nanbey, 
kapalı zarf aaulile aatın alına- Şafak sokak 70 Nur 
caktrr, Münakaaaaı 23 kinunu ı\.partmıam 1 numeroda. 
aani 933 pazartesi pnü eaat (Pupltı ..--i arbımdar 
14,30 da Tophanede Merkezi -,-eaeı.aae açtan. 
Kumandanlığı ıatmalıııa ko- Ilı•• H'!t'c\İn 9-11•e2-5 ~ 
miıycmunda icra kılmıacaktır. 2410 

Taliplerin nümune Ye tarlııa· 
mesini gönnek İçin sabah saat 
9 dan ona kadar her gün ve mü 
nakasaaına i.ıtirak icm de tart. 
namesi veçhile bazırlıyacakla
n teklif mektuplannı ihale gü
nünün mua)'Jen Yaktinden ev
vel komisyon riyasetine ver· 
mel eri'. ( 396) l 6873 \ 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci aıntl mOtehassm 

(Babıali) Ankara caddesi No.f>O 

144.'i 
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yen aurpnzler arzediyor. Netice karfıaında kalacağız demektir. 
bakalım ne olacak? 

Beykoz ~ ~illegmanlne 
1 

Dünkü koıu ., 
I atanbul mıntaka11 atletizm he:. 

maçı naaı oldu yetinin birinci ıeıvik miiaab k ~ 
~aat 3,15 ~e evveli Süleymani. dün aaat 10 da Şifli tramva; ;.:ı 

yelıler 2 dakika aonra da Beykoz poaundan abideye kadar ıridip 
lular . sahay:" çıktılar. Hakem J aelnıe 3000 metrelik meaafede ko • 
Necmı Beydı .. Takımlar fU oyun. tvlmuıtur. I 
culardan terekküp etmişti: Miiaabakaya Galataaaray, Fe-

Beykoz: . ~:Orba~çe, Betikla§ ve Harbiye ku 1 
Nıhat luplerme menaup yİrmiyi mütec • 1 

. Sedat Nebi viz atlet iıtirak etti. a lı 
.. Halıt ~ehmeı Cahit Derece alan atletlerin eaaıııiıi 

Suleyrnan, Saıt, Mustafa, Rıdvan. ve teknik dereceleri karilerimize 
.. Bahadır bildiriyoruz: 

Suleymaruye: . 1 - Mehmet Betiktat 1200 Z/S 
Nurı 2 - Remzi Beşiktaı 1200 4/5 

.. Mennan .. Necdet 3 - Tayyar Be,iktat 12,24 
~urba!' Bülent Sabri 4 - Haaan Harbiye 12,28 

Nun, Sabıh, Cafer, Bürhan, Cahit 5 - Cehdi B.,,;ktat 12 29 
Oyun 3,20 de başladı .. llk akım ·K d M ' 

merkezden Süleymaniye yaptı. a ıkoyünde ., 
Beykozl~la~ bu tehlik~yi ıavuıtur Buaün havanın miiaait olm ~~ 
makta guçluk çekmedıler. Top bir haaebile Fenerbah trib" \~ 
kaç dakika ortalarda dolı>.ftrktan battan baıa dolu ·d·ç"ç .. k" un\~ 
•onra Beykozh'.lar mukabil bira• aelenlerin zevkle:in~ g~:.. r\\\\\ 
kın yaptıla':" .Sı".~h • aanlılar ar- memnun edecek müteaddi ı\\) · 
ka a~.kaya ıkı hucum yapblar ve bakalar vardı. Filhakik& t 
b!' huc.umlardan birinde mühim babın dokuz hu u" nd· 
bır !ayı fırs~tı kaçırdılar... müsabakalar ak!a!:'r 
.. Suleı;manıye merkezden olmak kadar ıürdü. Ve • 
uzere uç akın yaptı.. Beykozun aahada tam on y 
ortadan yaptığı kombine hücum- blar. Evvela 
da .•~ntrforun çektiği şüt rakip ka zersiz için r 
lesınm yanından geçerek avt ol. kulüp ıaı. 
du. Top bir hayli ortalarda dolat ve mü• ::;:.1 
h~tan aonra Beykoz ortadan bir dı"' 
hucum yaptı ve mühim bir fıraat .lğme lf e 
daha kaçırdı. Siyah _ beyazlılar D" J • 
buna soldan yaptık.lan bir Jıdl'rupa ın enıyor 
cumla mukabele ettiler... ~ 

830 
A 

mütevazin cereyan ediyor, J 1 p e 
t8;.~a_f ta za~an zaman 11111 4iJ 
ha um olabıliyor.. (). ' 
lop lcontrolü İyi d~' · Süpı;;rerıııHiktans 
serisi rakip o 
Beykozlular so 
kın yaptıl 

~'" - I'- • •• ... ' • ' :. .. • -, • • ~~,.. • 
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d ... MISIR iŞ Limitet 

Sennayesi: l O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA- Şubesi lSKENDERlYE 
TORKlYE iŞ BANKASI tarahııdan teslı edilmiıtir. 
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iTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. e l 
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ISKENDERIYE de tatılmak üzere emaneten mal gönderenJw, 

heaabımıza, TORKIYE iŞ BANKASI ıubelerinden 

avana alabilirler. 

En i:rl fiyatla, en az maıraf ve kornisyonJa emin bir ıurette 
iı ııöTek iıtiyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telırraf adresi: MISIRIŞ-lıkenderiye 

BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, BarHk ve Cilt hastahklarile Böbrek ve Kara· 
ciğer ktmlarmda ve alelümum Artiritik hastalıklarda 
içilmek suretile bllyllk faydası aabit olan YALOVA 
KAPLICA SUYU her isteyene parasız veriJmektedir. 
Temiz ıişelerle Seyrisefain Baf doktorluğuna müracaat 
tdilme•i. 

> Beyoğlu'nda: latiklil caddeaiade 

Bazar Dü Levan A~:k!~ 
tın de 

% 20 Tenzilatla Satış 
Sene ıonu münaıebetile yeni mallar tedariki içiıı 

Envanter hesabile bilançonun tanzimine' en evvel yalnız 
Çocuk oyuncakları Oyun takımları 
Gümüı kaplamalı etya Yazıhane takımları 
KriıtaJ ve porselen biblolar Albüm, cüzdan, çanta 

MUAYYEN MALLARIN müstacelen satılmasına 
zaruret hasıl olduğu cihetle 

21 ila 31 kanunuevvel yalnız 
11 gün için 

% 20 tenzilatla sabt yapılmakta:lır <il( 

2115 . ....: 1 

EMLAK SAHİPLERİNİN 
Nazarı Dikkatine 

Emlakinlzin idareaini sağlam ve emniyetli 
elle:re tevdi ediniz. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

''JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 
büyük bir müessese olup çok uygun 

şeraitle mülklerin idaresi, alım sabm, icar ve isticar, 
ikraz ve ist.kraz ve kira fizerine avans iıleriyle İftgal 
eder. Telefon 43358 

ıasası 
KuHanınız sütünüzü arttırı 

Çocukların kemi leriai 
Kuvvetlendirir 

• 
Istanbul Trıl<ya 

eker Fabrikaları 

ve 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİM>EN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstınbul depo. 
lanndan kristal toz şekeri atileki fiatla 
her isteyene hin kilodan eksik olmamak 
Üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36/5 kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipaıişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hanule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere da-hal gönde. 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriye aittir. Mütteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: 'fstanbul, Bahçekapı 4 incü Vakıf' 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul 

Şeker_ Telefon: 24470.79 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

-- ----
- -

Yılbaşı Gecesi Münasebetile 

Don~ tızı EFT ALYA Hanım 
Kemani s A D i · BeJ 

ve muhteşem saz heyeti 
Uzu" ve zenvh provr~m ile icrayı ahenk e,ıeceklerdir. 

SIRBiSTAN ve BONO 
Sırbıatan'da emWri olan Türk

lw ile ellerinde .hcınoau bulunan 
mübadil H ıarrl ariibadiOerin 
yazdıanemize uğnımalan kendi 
menfaatleri ikıizııaındandır. 

(Tatradan da sipariı kabul o
lunur) Sirkecide Liman Hanm-1 da No 30.0mer Liltfi Tel.24300 1 
Dra A. KUTIEL 

Karaköy 8örekçl fmnı aıraamda 34. 

HAYDEN 
1848. 1932 

85 aenelik mevcudiyete malik müesaesedir. 
Şahretini kazanmış ve büyük babalanmzla babaJarPızıu 
ilıtiyacatını temin etmiş bulı.ııııan HA YDEN müesseses'ı 
sattığı mallarının mükemmel cinsini takdir etmesinı 
bilen muhterem istanl;ul halkına daha uzun müddet 
müfit olmak ümidindedir. 

HA YDEN Müesseseti mücliriyeti, berkesin istifade 
edebilmesi emelile ve tee11üsünün 85 inci senei dev· 
riyeıi münHebetile 

FIATLARINI mllbim bir TENZiLl 
surette 

kar1r vermiştir. Her vakit bllyle mllste1na fırsatları 
tesadüf edilmediği cihetle. 

Hepiniz istifadeye koşunu~ .. -..... _ ·... . - ,. ~':-. 

Zabitan ve memurine müjde: 

Portatif sandalyeler 
Yılbaşına kadar reklam fiatı 

360 kuruşa 
Yalnız mağazamızda satılmaktadır. 

İstanbul Rizapap yokuıunda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 

ODEO 
Pliklanna yeni okuduğu 

No. 202946 

!' 

HicazkAn Ktirdi ıarkı • Ay Dalgalan1rken 
Utak tarkı - Ne Olur 

ıarkılan .. tııa çıkarılmııtır. 

No. 202945 
Muhayyer ı•rkı - Dizlerin• Kapanaam 
Muhayyer tarkı • işte Seni Seven Benim 
Herkeı tarafından 1evilen bu plik bilhassa tavıiye olun 

ARAP ,.. 
KALBE ŞEVK VE NEŞE VERiR. 

Methur "GRAND TREILLARD ,, 
Kırmızı giil rengi, beyaz sek, beyaz dömi sek 
VERMOUTH FETTU (ltalyıan - Fransız) 

ŞAMPANYALA 
Kordon dor (Sek), Kırmızı kordon (Gayet se 
yeşil kordon (Dömi sek), CARTE BLANC 
(1 ere sek). Yalnız Lucien Fettu me§rubatı yıl 

reveyonu aofranıza layıktır •• 
r yerde aatıhr. Deposu Galata Mumhane cad 

'-ııııılii---No 107 - Telefon: 42548 __ _ 

Deniz Levazım Satınalma 
I Komisyonund 

1500 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf ile müna 
2 kanunusani 933 pazartesi günü aaet 11 de. 

40 Ton Benzin: Kapalı zarf ile münakasası: 2 ki 
ni 933 pazartesi günü saa~ 14 te. 

3000 Ton kazan mayii mabruku: Kapalı zarf ile 
suı: 2-1·933 pazartesi günü saıft 15 te. 

1 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 

miktarı yazılı malzemenin kapalı zarf ile münakasası 
daki gün ve saatte yapılacağından ıartnamelerini istiyen 
gün ve vemıeğe talip olacakların da teminatı makbuzaJa 
likte münakasa gün ve saatinde Kaannpaşada Deniz 
Satmalma Komisyonuna müracaatları. (6483) 

Devlet Demiryollar1 idaresi ilanl 

75 adet Ankara tipi makas göbeğinin kapalı zarfla 
ıaıı 30 ikinci kanun 1933 pazartesi günü saat 15 te t.ı 
ımda yapılacaktır. 

Fazla tafailit Ankara ve Haydupaıa veznelerinde 
raya aatılan ıartnamelerde yazılıdır. 

Evkaf nıüdiriyeti ilanları 

Alemdağ vakıf ormanlarmın büyük elmalı 0,45 M. 
den 3 M. devresi.ne kadar üç bin adet ke,ııtane ağacının 
münakaeaya vazedilmiş olmakla talip ol;anlarm şeraiti 
üzere her gün İstanbul Evkaf Müdiri~tinde arazi kale 
yevmi ihale olan 4/1 ;933 çarşamba günü saat on beşe 
re Encümenine müracaatları. 

rl.JLLIY E'J• M ~ 


