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Sahip l"e Batmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumr Nefriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

iirt meb'usuı PAHMUT 
l<ARA 31 (daşınııhar

. zden) _: t{iç yoktall Mı
e llramızdıı bir mesele çık
i ınem:eket münasebatı-

fEBRİK EDER 
• 

~
avası bir kaç hafta olsun, 
ıı kaldı. Bazı ecnebı ga

meseleyi tahrik elti
~zı Mısır gazeteleri de 
•Urikata kapılınakt~n kaçı
tdıJa r.tatbualtakı bu te-

-------~~-~~ ~ -'/ 
"' r. Mısır hükUnıetinHı 

Ilı olan notasın_ı_. doğurdu. 
ın ihtiva ettı .. 1 eıular, 

aluıı:ıata m1;1steıut d&
F at bu v~ı~kad11 ser
ıı iddialar, b~ı hiddete. 

1ltte ae"1<et?,1~1• ~ükmet
ortada buyuk bır ıuite

'. var. E~. d~ğru Politika 
t~ehbiiınu ızale etmek 

IJ vaziyeti dost ınernleke: 
llilıoUnıetine . anlatrıı11k ola-
1, TürJ<iyenm cevabı nota

tuııılan politika Yolu bu 
lıı. şimdi . anlay0 ruz ki 

titemiı hakıki V11ziyeti 
l•rınııı• ~yi anlatııı,,, me
~t ne 111 illı şeref• ne d" sah-
ı..Yıiyete dokunan hır, '. ol-

iını iyi izah etıniŞ, bu 
l İilerine dost melllleketin 
~~eti de o~ada bir llıesele 
•dığı kanaatıne ~atarak işin 

1:-ıaınış saY!,1"~ag!1" •on ce-
lı llotasile bı.dırmış.,, 
ı. · • ınizi'!I bu 'ı•' "d :ıarıcıye · ,ı 1 are-

~1 İtidal ve muVlff11kıyeti-
hıı mütıa~ebetl~ takdir et 

~. çok yerı?de .bır ley olur. 
at ben, net•cenııı bütün mu 
•kıyel ve şerefini yalnız 

~ciy ·,~e atfedecek d • · 
em~. . egı-

lıir ha1'ıkatı.. ortay, koy-
~ •e oıııı mudafoa tmek 
kadar 1ıı1ru~ b t fazil t ise, 

ın 1' n.. lıtrafında ol-
if .. runce ığını go 0 nun bulun-
u istiksıı>':te dönmek ve o 
ikatin önı.: • .'1" iijilmek te 1""=========-====I 

ıi derec~leBu.ı:ilk bir fa.,ikt Meclisin 
ltıarifetl 1~. u ıt barla Mısır 
.~.... . :.. hakr'l(•t '"ğ' Tati·lı• ~ .... etııı,.. h scveru ı-
akdir ;le atırlaınak vazi-
.izdir. rJısır l'İ(:ali hislere 
ıl; nıaııtık v; ~~lı selime ta
ldu:ar· En ıyı •dare ve si
l adaıı:ılarını diğerlerinden 

itan belli başlı hıtssa budur . . "' . 
F' es ıne5eleai llıatbuata ak
İğj zaın•11 ~v.rupada bulu

Yorduın· Bu ışın, ecnebi ga
k lerine aksedebn' lekillerinin 
- lrı, uydurma .. ır <;ok taraf-
o:duğun?. go.rıııüştüm. Bir 

~· biri büyuk hır rueteci, di
~ <' • taıırnın~ş. bir politikacı 

t
ıı iki ecnebı ıle bu mesele 
afında konutuYorduk. Ken-
. "ne hakiki vaziyeti anlat-
lıın. Bu iki zat iddia edi-
rdı ki. ~eaeleyi Kahire 

eti degıl, Londra hüku
karı,u~ı!.. ilk notayı 

1 eğe fngılızler sebep ol-
" Muhataplarıınm b·: id-1 
a bir an c;>l•un, inanına
lngilterenın böyle bir iıe 
cağını .. a•!a düşünnıe

Yeni T urkıye ile Büyük 
nra aras~da rııevcut olan 1 

Tatil cumartesi 

günü apılacak 
ANKARA. 31 (Milliyet) 

- Mecliıin kıt tatili gelecek 
cumartesi tahakkuk edebile
cektir. Saraçoğlu Şükrü Beyin 
bu arada iyile,erek Ankaraya 
gelmesine ve fırkada izahat 
vermesine m•izı-1' olunmakta
dır. 

akedonya 
Nizamettin N zif 
Gün geçmez ki gazete aahife

lerinde bir Makedonya ihtili!ciıi
nin patlattığı bir bombadan nya 
lıilmem hangi ıehrin ıokaklann
Ja katledilmit bir Makedonyalı. 
ı1an bahsedilmesin. 

Makedonya neresidir ve Make 
Jonyalı nedir? 

Bu senelerin halledemediği 

kanlı bir muammadır ki, Kara 
Davut müellifi Nizamcttin Nazif 
ley HMilliyet,, tanfından netro
iilecek yeni romanında büyük bir 

Gazi Hz.nin Hitabı 
l 

Türk ve Yunan milletlerinin 
geni seneleri kutlu olsun •. 

-- -
Yunan ve Türk devlet ve hü. 

kômet 1'eisleri 
iki dost milleti selamlıyorlar 

Gazi Hz. M. Zafmfs Hz. 
[Atina il• Anaclola Ajans/an yı/bap münaaebetila Yanan ııe 

Türk milletleri arasındaki 11ılak 11e münasebaıa dair b"yanalla bu
lunmaları için, mütekabi.len ilıi memleketin Reiaicümhur, Baıuchil 
ve Hariciye Nazırlanna müracaatta bulunarak beyanat talep etmif ... 
/erdir. G.,rek de11let reü 11e ricalım=n Alina Ajansına, gerek Yunanf 
de11let rew '"' ricalinin Anadolu Ajansına wkubulan beyanatların• 
aşağıya dercediyoru:ı;:] 

Gazimizin 
Hitabesi 

••Türkiye ve Yunan anlatmaaı 
ve dostluğu, Milletler arasmda ça
lı§ma beraberliğinin ve yeni ıiya
set anlayışmın tahakkuk etmiı 
çok cüzel bir nümuneai ve inaan
lığın tarki Akdeniz ve Balkanlar
da terakki ve tealisinin bir ifade
ıidir. Yeni senenin i.sil dost Yu-

( Devamı 5 inci sahifede) 

M. Zaimis'in 
Beyanah 

ANKARA, 31 A.A. - Anadolu 
ajansının viki talebi Üzerine Yu
nan Reisicümhuru M. Alexandre 
Zaimia, Ba9vekil M. Taaldaris ve 
Hariciye Nazm M. Jean Rallyı 
Hazeratı yılbaıı münasebetile aıa 
ğıdaki beyanatı vermek lutfunda 

(Devamı 5 inci sahifede) 

!lllı dost~_ugun ınabiyet ve 
~·nı, r urk efkarı unıumi
'!1 her vesile ile İ'llgilt 
hıncıe tezahür eden emn':' 
ile . . t" ı- 1 1 samıınıye ı, haaılı Lon-
• e Ankara 111iinaıebatmın 1 
1b~e siyasi doatlukta'll çok 

heyecan ile Rumclilcrin çok iyi lt1m~t Pş. M. Çaldarla 
duyduklan Daü11ıla'ya terciimaıı ı "'"'"""'--==--=...,=---------=--==-==-=---

ır h" et . urın ve eınnivete 
etııt olduğunu hu dostları 
nlatınağa ça!ııtıın. İzaha: 
Otıları tatmın ed'p etm 

benj çok alakada~ etme:- ı 
o iddialarının aıınıi f 

"lmaktadır. 

Rumeli artık, bize doıt kom
~u devletlere ait bir toprak par
çaııdır. Fakat Türk dehaıının 

ilk kaynaınıalarıruı. cümhuriyet 
vatandaşlarının birçoldımna do
ğuı yeri olan bu eaki vatan par· 

,fazla telefon Ücretleri 
iade edilecek mi? 

GaziHz. 
Büyük Reisimizin 

sayahat-
leri yakınlaşıyor 

ANKARA, 31 (Milliyet) -
Gazi hazretleri med.iıin kıt tati
linden iıtifade ederek memleket 
~abilindc bir tetkik aeyabati ya
:>acaklardır. Reiaicümhura ikti
sat vekili Mahmut Celi.! Beyin 
Je refakat etmeıi mııbtemeldir. 

Gazi Hazretlerinin refakatle-
rinde bulunacak diğer zevat ara· 
sında fırka gurupn reiıi Afyon 
meb'uau AJi, Gaziantep meb'uıu 

Nuri ve KıJıç Ali Beylerle Bile
cik meb'usu Salih, Rize meb'uıu 
Hasan Cavit Beyler bulunacak· 
'ardır. ........ mıııııım...... --
Saracoğlu 
ŞükrüB. 

Rahatsız olduğun
dan dün gidemedı 
Evvelki gün Parist•n ıehrimize 

gelmit olan Saraçoğlu Şükrü B. ra

Saracoflu 
Şükrü Bey 

hatıız olduğundan 

dün Ankıı.ra'ya gi
deınemittir. Şük

rü B. gripten muz
tarip olduğundan 
doktonı, seyahati
ne müıaade etme
miştir, Snraçoğlu 
Şükrü B. in Anka
ra'da C. H. Fırka11 
grubunda Parlata 
İmzalanan borçlar 
itilafı hakkında İ· 
ZRhRt venneıi ye 
yakında imza edi. 
lecek olan kati mil

kavelenamenin eıul11rm1 izah ehne.. 
ıi mukarrerdi. Şükrü B. 15-20 gün 
ıonra kati mukaveleyi imza için Pa
riıe gidecekti, hastalıft Ankara'y• 
hareketini tehire ıebep olmuıtur. 

~ill~yU 
Bugün 12 •ahife 
Yılbaşı sa11fafarımrzda 

/ 
Yılbaşı piya~:. ~ 

heyecanlar 
içerisinde çekildi •• 

•• • 500,000 lira Usküdar Itf 
iye grupuna isabet etti 

Ke3fdenln neticesini SBlnrsrz/1/1/0 beh/eqenlet 
Herkesin merakla, heyecanla 

ve &abırsızlıkla bekl•digi yılbaıı 
tertibi tayyare piytıngo5u nihay•t 
dün akşam çekildi. Ketide saat 20 
de yapılacaktı, fakat daha saat 
19 da salon hıncahınç dolmuştu. 
Polisler gelen halka salonu gölle 
riyorlar, 

- Efendiler girecek yer değil 
ya, :nefes alacak hava bilo kalma 
dı diyorlardı. 

Hakikaten öyleydi. 
Dıtanda keakin bir ayaz olma

ıma rağmen Darülfünun bahçesi 
de hmca hmç dolmuftu. 

Tam saat 8 de pİyanıro müdürü 
Fikri Bey salona girdi, tiddetli 
bir alkıt tuf,.nı koptu. 

- Y &fil 1 Tayyare.e.e.e yafa dl 
ye aalon çın çın çınlayordu. Alkıı 
ler, Vll$a avazeleM araımda dolap 
lar dönmive basladr, yeni ıenenin 
tllliinl dağıtacak küçük hanımlar 
ellini numara (i~lerine daldırdı· 
lar, fotntranar almdı ve numllra
lar çekilmive batladı. Bir aralık. 

- 29?02 ••••. 500,000 lira aa 
daaı İşidildi. Salonda bir hercü 
merç oldu .• Her ağızdan bir ..,. 
çıkoyordo ... 

- Vay anam vay, TUrdu parti
yi ... 

- Cördün mü talii .. Etref aaat 
le doimut kimse ... 

Büyük 
İkramiyeler 

500,000 lira 

29202 
200,000 lira 

37571 
100,000 lira 

34339 
50,000 lira 

24479 
30,000 lira 

2556 
20,000 lira 

33331 - Ba n111 vurıut vdı, J,u akşam pe 
Yeni seneye girerken: rap• ı;,. k11p .. 1trdım ... 15,000 lira 1 Bir k .. mmda "" bir ba9ka nağ 

small MD3lak me ... Ziiq.ürt tesellisi .• 
- Adam 11~n,fe.. ben;.,,, numaBir senelik siyasi icmal: 20435 
(Dt>vamı 5 inci sahifede) 

AhmetŞOkrQ• .......... ~--===-~""""'""""=====--...... ---=-==-----.: 

Ölçüler kanunu bi 
sene tehir edildi 

1932 de ikbsat: 
Nlzameddln Ali 

Dünya orduları 1933 e nuıl 
giriyor? 

Cin OıJlu 

Edebiyatta ne yaptık? 
Nurullah Ala 

1932 dilnya11nda neler oldu? 
B'.r senede neler yaptık? 

Yılbaıı nasıl geçti? 

Kanunun tehiri aleyhinde b 
~naat ve malumat mah:. 
,~j.Yoksa. hus i bir politi
q aha~asıle mi ortaya atı). 
d ı kestırınek le güç bir f~ 

;:s:ı..~:~'::::.":~~ı ı::~ Belediyede komisyon toplanıyor 
dır. 1 B d 

Makedonya bilhaı.., Rumeli- ir ııene • 

M. Sallihaddln 

lunan hatiplere 
lkhsat Vekili cevap verdi 

ANKARA, 31 (A.A.) - kabul cdilmi9tir. 
11 ~.Memnun olduğum no.:. 

1
• ınemlelrete döncl"k 

sonra t • u • 
dind' .. yap ıgızn tetkikata 

•gıııı mat· .. 
ra hük· . uınata gore 
d ··ı umetı meseleyi tah 
egı . onıl teık' d a ·ı 1 

ğa çnlıtmıştır. 11'·" e e mı·~ • 
var mı k' b avey u-

1' u netice kar-
evamı 5 inci Sahifede) 

!erin, Rumeliyi tanımıt olanlann, 
1 H Jkt f ı 1 J Spor 

mübadillerin, gayri mübadillerin 

1 

8 an 8Z a para 8 IDlp 8 10. San'at 
ve en güzel ıenelerini Makedon· d ... b V S 
vada yatamıı olan zabitlerin ..... ma ıgını u Ya;.nki Milliyet'te 

-: 

01

;j;~do komisyon tayin edecektir o<ÇlSİ; HASTA 
ya Öğrendiğimize göre telefon' sini tetkik için belediyede bir bıuı tetk.i,hmet Hatim 

Y A,l{ ~irketinin mi;kaleme ücretlerin. komisyon teşkil edilecektir 1 raya gitınl. 
Ilı••••' ••----;J den aldığı fazla para mesele- (Devamı Sinci sahil 

B. M. Meclisi bugün reis vekili Nahiye müdürlerinin .. 
Hasan Beyin riyasetir.d.e top- van ve yem bedellerinin il@ 
lanmıttır • na ait kanunun müzakeresi 

Hakem mahkemesince veri mal ve kabul olunmuştur. 
len karar üzerine mülga donan Bundan ıonra ölçüler ka 
ma cemiyetinin ziyaa uğratılan nunun mer'iyet tarihinin ik" 
80 bin lira ahcağı '.ıakkında ne tehiri hakkındaki kanu 
Maliye ve Milli müda~us vekil- zakeresine geçiW'..i!i,:icıı ul 
lerinden vaki tifah • I ' · ı JeCel<U:. - · 

•ilec:ek cev 



MiLLiYET PAZAR 1 KANUNU 
il 1933 

arihl tehlka: 58 HARİCİ pABERLER 
n3 ~eı'~'-etleri --------=.,"71. Hoover'i 
17 I • "" Asir isyam 

Almanya da 
Deniz inşaab ve İgnatief Basbnld• Dave_t ---

--:d askerle- Şimdiki reisicilmhur Yeni yeni kruvazör-

' 
tin ömrü içın• temennllen lbalsf uyanın Japon iktı•a- ler yapılıyor 

~ e ,.{kından geldiler diyatını düzeltecek ı 
~CBk 25.30 sene.. LONDRA. 31 (A.A.) - . LONDRA. 31 (A.A.) _ Ha!~~;!!; 31 mu~t~~en: 

• p _Bunun beni• için_.;-.:; Mekke hiikWneti tarafmdm 1 Daily Herald'm Nev _ York Deutschl1111d. ım:~azö~nden 
11i'asaJll Ali • ~ bili oram. ~nm An netredilen ve Londraya gelen muhabiri Japonyaclaki iktisadi bqka, Lotbrmgen ın yerme ka 
ıpıcla ı •!Jeti dıtım_,_. Y lL.· ,.. · · in _ resmi bir tebliğe göre lbnissu- 1 arattırm~lar enstitüsünün M. İm olmak üzere ikinci bir Al-
•- ""''....LI- ı...ı..aa; va- tef Jcnı.our. wa 2 ••1" d k 1 · "-"r'-' k krü" ·· ·· _._,_ · .., umr- -: • ö 1 emer' un as er en ,.... «e çı an Hooveri riyaset vazifesi hitam man vazoru aaoa ıervue 

..reye bir talmn IBlti- s Yk emlb 'ed lb ah m mab isyan hareketini tamamile bas· I bulur bulmaz, Japonyarun ikti- ı çıkarılacaktır. _____...,i. • ı&rea Manya ca ur er. r ı t •t B h . ,. . ka .._.... ım • l "orku içinde olduğu bal- ırnıı~ 1~· saden yeniden tensiki için di raunıc weıg ın yerme -
c1aıı Girit vill1eti mil';· er anın huzuruna gelince B~ ısyanm merkezi Asir rektifler vermek üzere Japonya im olacak olan üçoocü bir krü 

Kaımt zade merhwlt. H ~aş~ eyaletınin en mühim şehir:eri i ya davet edeceğini istihbaratı- va:zör daha bir teşrinievvelde 
.y taham~ül edenı•rı _· Sea benim sakalımı mı olan ~ezan ~e Sabia idi. 1 na atfen bildirmektedir. tezgaha konulmuştur. Dördün,. 

n neti~ı ~~ndi, yakmak İstedin? Gel al bunu! .. Asıl~ ı~aat v~ ,tesli°!iye~ ' Mez~r muhabire göre M. cü ~rüvazörün inşasına 1934 se 
_de ada ıçın ~i bet o- Diyerek lbrahim ağaya bet gcstermışlerciır. A s r de şımdı Hoover'ın bu teklifi kabul el nesınde başlanılacaktır. 

eöyle~ljf';r. Bmaena· lira ihsan eder. sükün hüküm sürmektedir. mesi muhtemeldir. Mali vaziye! ~layııile Al-
yb C['pamuk ipliğile 4 - Veli ve Mustafa Naili • ·••• ma~y.anın b~hrı •?ta~t .pro~r~-
~ demiftir. Paşalara gelice, Veli Pata. f d B• J ~ı ıkiye tef~ık edılm~ştır: Bırın 

.:Jiketleri tefrikasında iı- Mustafa Naili Ptanın oğlu o- spanya a ır apon C! kısmı eakı kruv~rle~n Y.e 
iyen (1) viliyatı tar- lup Ciritte doğmuttur. Kendisi Komplo Tehdı•dı• n.ne.başkalannm ıka~esıne, ı-

111K7Jıı;,mafetiti• esbak Peters- fevkalade sefih bir zat idi. Paris kincı ~smı ela Versaıllea ~ua-
qfııefiri mütir merhum Şa- sesefaretinden Girit valiliği- hedes.~ yapılmas~na müaaa-

Giritte vali iken Han- ne gônderildifi zaman yanın- · - ---- de edılmış olan dığer 4 zırhlı 
.. erbabı lcalem- da ,..ınız bet yüzden fazla fan Yeni bir isyan. Tekrar harekAta ~e ~vazörün İfltasına müteal 
Mehmet Akif E- tui yelek getirmiş idi. Han- daha çıkacaktı başlanacak mı? lıktir. 

a bir u.b çok Miri- 1ada etraftan Aziz beyzade ---·--
11.t:·,,,.r.:Mnıarünileyh bir gün Ibrahim Beyin hanesinde bir BARCELONE. 31 <A.A.) LONDRA, 31 <A.A.> -Tokio Avusturya 

kııllll9t Akif Efneclh balo verdi ve tuvalet odasmda - Bir takım aDBTfİstler tara- dan Reuter A.iamı- bildirildiiine 
.,_d'UDİze takır- etmek bet yüzcleıı zi,..de davetlilerin fından hual-n bir komplo göre JapoQ Haricİ711-....U ,.a- istikrazı 

1ıa llyihayı ... ._.. al- dajma ttaiz eldiftll tqımalan meyd-. çrkanlmqbr. Müteıad kmda Çin .........Uarmclan Tçaq 
Bir lr.e mütalea e,.le ve için her bo1cla düzinelerle el- dit te.kifat yapdmıttır. Polia, Haeh-Llanc'a Yebol .,...Jetinde 

Y..ll!la et. diYealer 9UI Ye tethir etmit idi. bir miktar cl"mamit, birçok lıom yapbğı talttidattar Y&qeçmeaini . ;=::?~d ._.. Melaand A· Veli Pqa Pariste eefir iken ba. silih. mühimmat ve bir ta ihtar edea "alıai takdirde Japon 
lf : 6çtineG Ntıpoleon'un bindiii a- kon gu _.kesi ele Ceçirmİf yaam müdallale mıohari,.etiade 

&talfurallah f lltifacle el rabanm taplmı bir araba yaptır tir. kalacağ- M 1 w lıir aota ~ 

Fransız i.yam da 
kabul edecek glbL. 

fcta mtltalea ederim. Ba· mqtı. Bunun üzerindeki V mar BARCELONE, 31 (A.A.) dec:ektir. csı&ııtqe -uran Ja-
ıllaılbıılea marmat1111Z11l met'• kuı elmutandı. - Müfritlerin binalarında mil ~oıy·a.,~ehal eyaletiai ilhak aİJ'e 

PARIS, 31 (A.A.) - Par
lamentonun içtima devresi ka
palUlllttır. Ayiın ve meb'usan 
nıec:ialeri, içtinıalannı 1 O kiııu 
nuaaniye tehir etmiflerdir. 

file ftZ'ı için C-ba Hak Veli Pqwn böyle impara- sadere edilen vesikalara naza,.. tin e uma•ldaclır. 
em ini milyeMI' butuı• tonm arabumın tıpkımu yap- ran komplo, timendifer amele

tnmuı Fransa hükUmetinin sinin grevi ile birlikte 10 kinu 
dikkatini cıelbederek kendiıiııe nusanide bqlayacak idi. 
gayrire.mt aaretle ihtarda bulu Komplonun İspanyanın her 
nuldu. Buna kartı Veli Pqa ıu tarafına dal budak salmıt oldu 
cenbı .-i9ti: iu sôJlenmektedir. Komploya, 

- Siain lstnabul~aki aefiri- iıtirak edenlere isyandan 3 s .. 
llD padiphmmın saltanat ka- at evvel silah tevzi edilecek idi. 
J"li- tı-er bir byık yaptır- Bulnmnut olan askeri listede 
mqln. Eğer., kayığınc'a bazı bir takım zabitlerin isimleri 
tadilat yapana ben de arabam- muharrer bulunuyordu. F eaat 
da bazı tadilk aparım. çıJar, bunlan kıtla:ara gitmek

HakikaNJt ban ın tlzerine fa ten menedeceldenfi. Bundan da 
tanbuldald Fransız ıd'irine ka- makaat, zabitlerin gaybubeti 
yığmı tadil etmesi emri veril- yüzünden kıtlalan:laki asker • 
mitt:r rasında kargqalıklar çakmasını 

Veli Pqnım babası Mustafa ı-in idi. 
Naili P ... uln AınvuUur. Fa
kat Ciritte çolr kaldıiı için { Gi 
ritli) ~iJe töLnt almı9tır. 

V'!!i Pat• lmparatot:çe Eu
genie'nin has dostlanndan bi
ri idi. lmparato..içeye 65 bin li 
ra kıymetinde bir pırlanta yü
ziik hediye etmi,ti. Ciride gel
diii zaman lngiltereıria Han
ya konsolosu M. Ongly ve ka· 
naile fevlcallde ahbap o!mut
tur. Bu kadmm bir g- çocuk 
doğurdufunu Veli Pat• haber 
alır almaz o gece tticcardan 

i. Soliataki meşhur Hasan Efen 
Girit ihtilllinde mer- diye hemen bin liramn tedariki 

HIM.ri"ın Ami Pqa dahi için anir nırmit ve rece 1&n11 
e -ur bıllunınuttur. kamoloea giderek bu parayı 

jtee miiprlnileyh, diğer tıenada hediye etmittir. 
ıaadlaalıar •• enill ve ümera, Veli p ... HanyaDJD sa,.Ei:ye 

•etrafı: Mıur ~ 1i olan Halpa'da bir kötk yap

Fransada 
Yeni sene 

PARIS. 31 A.A. - Yeai -
münuebeti,.le Reisicfüahar M. 
Lebrwı'e tebrikltta bulunan Mfİr 
ler he,.etinin ea kıd-H auu o
lan Papa YekiH bu mü-oebetle 
.ı;,.1erat1 -a.•ta bilh&Na demit
tir ki: 

"Basünkii buhraam ümit edildi 
li YeÇhile halli aluranda aarfedl· 
len ga,.,...tlerin mGeeaJr olnuuı i
çin ba neticeye itimat ltesllyea w 
aralarındaki t-..Gdt m6dnı. ba 
hman miUetlerla blrlhlrini tal· 
malan , tam 'bir ııillr6n, rahat Ye 
~ içinde k-..lıldı ya"'-9 
da bal-9an il- pllr." 

Papa TeldU ahi&• lraWe ....... 
içtimai .,. ber*sP.! ad 1 ika 
daima daha clolm - ealf- Wr 
a11tttte riayet ıröstwH.....W .. 
temenni etaüt; au11c- .. _ .... 
bm-u.tirı 

Farelerin çıkardığı 
bir yangın 

PARlS. 31. A. A. - Boloa,.anm 
ortasında bir tütiiııci düldWu pek o 
kadar alelide olnıı,_ bir talom ,_,. 
ler yüzüadml zuı.. eden bir yangın 
neticeıİDde hemen hemen tamounen 
harap olnnıflur 

Yapı.lan tal>lukat . kundakçıların 

fareler oldu" ~ılıına çıkarınıt
tır. Fil ...... 1, ~ )w, ldlırit kıotalan 
... lıemiımdı ...,._,.. .... 

te.rennitlerdlr· 

Almer, ispirto "' ı ,....... patla

ınuına selıebiJ'et veı =411ır. Huıırat, 

miilıimclir. 

Kamandan Ecknerin 
•ey aba ti 

Fransız IJganında 
PARlS, 31 (A.A.) - Ayin 

meclisi, öileden sonra Avus
turya istikrazı projesinin müza 
keresine baflamıttır. _ 

Harici1e encümeni mazba 
ta muharriri, Avusturyanm ha
lihazırdaki mesai vaziyeti bak
kanda uzun uzadıya izahat ver 
miş ve Avuaturyanm Milletler 
Cemiyeti~ ve diğer devletlere 
kartı girifmit olduğu teabbüt
leri yerine getirebibaıiei için bu 
memleketin kalkmmasmı te
mine Fransanın da iştirak etme 
ai lüzumundan bahseylemit
tir. 

Mumaileyh, netice olarak l 
,..n meclisini projeyi kabule da 
nt etmittir. 

Maliye encümeni mazbata 
muharriri, enci-enin projeyi 

MARSIL y A. 31. A. A. - Fele- bazı ıartlarla kabul etmif oldu 
meni< Hiadiem- ılmıekte ole.Bal ğunu söylemi9tir, 
deran npurunda Gnıf Zep!İnin laa- Bu tartlar meyanında mese 
mımclanı Em- de ...ı.r. il fU 9art vardar: 

MiimUl'""h, Friedrichahafea ile F ransarun ikraz edeceti pa 
F_elnz:- ı. HindU~ -~ ._.. ra, evvelce lnıiltere tarafmdan 
~ için merhale. YUC11da ıetiıaıel j AvuıtmJaya verilmit olan a
imlrinı.ınnı tetkik ~k lizre l;'ata• nnam tedi1esine tabaia edil-,., ea .... ,_,.. sı'-ktedir. . ecekt' _ ___ auy ır. 

Amerikaya altm 
mevkiyab 

LONDRA, 31 A. A. - •ilwm 
Yaput'll ....... 2,-- ..... Ure 
.-. h'• "- lleıı•k'a ... 1 ıt .,. 
1 J dır 1 

Ao11st11r1111nın dostları 

nı Şabia P_,. ft diw brarak wnddda1'la dolu altın-
8! .• rruı, ftliyet mü- lan iritmif, taftlt " lcapr çerçe 
Cirit ~ wlerlni teship ettinnittir ki el
.,. laıafmda verilen an bucGa 7apıl-ı gibi da.--k 

tadır. 
"Esuen Franea ha çolr I& ccsda: 

..- htlraldmin •ı,weıw •· J• eral Kundt onla ...... ta••ır .tntelıte ... el 
birlili ile ., ...... tefYlk eı-lc ,..., ...... 1aurr siıJara - Bir sin he.fa Naili- e..-

MLıftrlenı (lkanla etm Veli Pataya: 
M.e ••&• b •lw - Veli ilcin-i •• a...w 
JpducL. llbait e.,ia düa tAlı ıık nızirdir? 

ata... , ...... DiJe IOllllUf. Buna kartı v. 
bt.ftli llsaralw ,..,...k R Pqa : 

lıpil11ır Wi. lflıe .. lbrahim - S...I ÇMi em.. , ı • ri-
fi1wli>112 .................... . 

~ı.n,.. ...... ....... HtmitS.,-ı'h• Cet lmı --Uftir. 
..... Md 111 8eJ fliri. M tafa Naili r,... ~ 
b ak iı;ia ....... Ual .... v.,.. ulıi &ı.a yüzhap 

ilırltla tirara ilt ı iı. Ata olarak -iı•t• selmit, ,.._i 
pwpn ....,_ .... ...,,.... -- - Ciritte kaluak -

fi!lj •lf. Pıılsat fw llir pa,...U. Jete f ela damntit-
.-i elaıü fıiiut.. tir. 

rdan Wri miaafirle.. lıli"ıe4 " ;la. Maa valisi 
tipralarma kantaut ve ol.. efmdiaiai takliden Girit 

lisra HilMJia Am Pa te ~ -.,. ...... etmit 
etmİf. Pp ats- Y11 Rmitlen el.ı. el ıık kaJ'p 

ıaıhiima kıı>Jap 01111111 ül aUe ..lan diü- e!i=eıat 
Wr•en blre ~ iıti-~ 
l1wabim Ata korka- • 

....... kaçıp alurA aek 
(Devnıı varj 

Mhibi Himit Be7ia , 
feth 'Na mahcup oLht Ganp bir hacll•e 

tllı u•• - müt-.. (.1JENCA. aı. A. A. - Fd a • ...,_.. t'•EUbı.... 1ı1r-

=-~· Ti ....... 
.. --tıt..M- - ,..... .. : ... o 
liiiıLWııı~~= 

~-" 
M. t 1\ım tuıld-Gr etmif, Pa· 

.. i !
1 

m l' lhlerifti tuftp flF ... 
misdir. 

M. 1 'lu • Mnıliwl"rlar •e Mi
~ nlııhrf luıı1drnilaln leiwAı 
mıil.nai~111dırelıı•• a ... 
yet .-iftlr, 

&afr kralıma yana. 
81.tanclald emJAld 

ATINA 31 - Irak imalı Fa,.. 
............ Wradsi Emir z.. 
,.it ._aplarauD Yaaaailtaaela ba 
...._ -1 ... --'•MM ait itleri 
talıip .............. .Aabı Malıı-
mut 8q lb" ıle ldr zat .............. .... ._..,.a • 1 iııtb. Asis Malı
mat a.,. ı.. ...... hlldlmetle te 
- ıe; •lf'h. KeadWae ...r.i 
Y- nuslarmdaa iL Diıolrae 
refakat et r'ıtı6. 

il •o•ndanı-

Parldeyılbqa 

-1. 

Ankara neşeli bir 
başı gecesi geçird 

Gazi Hz. Hililiabmer taraf 
dan tertip edilen 

revey1Tonu şereflendirdile 
Anbrapalaıtan l (Telefonla)

Hülaimet merkezi neteli bir ytl
b&fı J'&fıyor. Hili.liahmer tarafın
dan tertip edilen reveyyon bütün 
ihtitamile devam ediyor. Gazi Hz. 
nin reveyyona tefrifleri geceye ay 
rı bir kıymet ve huıaaiyet verdi. 
Meclis • :; Paşalar, 
vekilleT i gelen ıimalan 
kiımilt.-. - :. adadırlar. Gazi Haz· 
retleri ilk damı İunet Pll§anm re 
fikalan Hanımefendi ile yaptılar. 
Meclis Reisi Ki.:mn Pap Keriman 

Eceyi dansa davet etti. n....., 
teakıp Eceyi Kazım ye lan.et 
f11)arla vekil beylerin han 
maaalanna ald ılar. 

Altı yaımdaki bir ırü:ı:el 1 
Zeybek dansı takdirle ka:ı:a 
Gazi Hazretleri iltifat ettiler. 

Reiaicümhur Hnzretkn iki 
man gazetecisini maSB .a~ 
vet ederek kendılerine ltıfa 
yurdular. 

Keriman Ece ipek f İl! lcııııı.at
lanndan Cam göbeği za ıf ~ ,;; 
vare elb_ioesi ğayrni~ti. 

Afyon fiatları yükseldi 
AFYON, 31 (Milliyet) - iktisat vekaletinin Ja~a 

ve Cenubi Amerikaya 300 bin liralık afyonun takas ıu1lti:e 
ihracma müsaade edilmesi üzerine tehrimizde afyd/I fİWan 
yii'ltselmittir. 

Aylardanberi 8 twa,.. miifteri oolamıyan afyonlar 9 1 n 
çdamttır. 

Keriman Ece Ankarada • 

ANKARA, 31 (Milliyet) - Keriman Ece bu sa 
istasyonda Hililiahmer Cemiyeti namına kartılandı. 
lak bir meraklı kütlesi vardı.. Kendisine bir buket takd" . 
Keriman Hanım Ankara Palasta bir müddet iıtirahat tı 
sonra büyüklere tazimatlarmı arzetmittir. Öğleden ıolla 
kimiyeti Milliyeyi ziyaret eylemittir, 

Ece bu gece Aınkara Palasta verilen reveyone it~k 
mittir. Keriman Hanım Ankarayi fevkalade beğendiğiııl ıfa4 
etmittir, 

llkmektep muallimlerinitı 
tekaütlüğü 

ANKARA, 31 (Milliyet) - llk mektep mualllııil~~ 
tekaütlüğüne dair ola.n layiha dahiliye encümeninde ııfUU 
re edilerek hükfunetin teklifi kabul olunmuftur. 

Yeni Bulga.1. kabinesini efdra 
M. Muşanof teşkil etti 

SOFYıA, 31 {A.A.) - Yeni kabine eski bqvekil ftt. 1' 
tanof tarafmdan tefkil ohmmuttur. Eski kabinenin istiısat ~ 
ği milli b'.ok çerçevesi muhafaza olunmuıtar. Nezaretler~ 
değitiklikler 9unlanhr: 

Adliye nazırı M. Verbenof, hük4metten çekilmektedir·' 
rif nazın M. Muradiyef, Z"araat vekaletine ve Ziraat nezıtt • 
Ciçef'te, Ticaret aıı-retine gelmektedir. Münhal kalaıt a.O.. 
ve maarif nezaretleri liberal fırkasnuıı mümesaillerine tala4 
ohmmuttur. Fakat liberaller ticaret nezaretinin ellerinden lır
ralanak iateme:lerae ba nezaretleri M. Muşanof ve M. Gi. 
idare edeceklerdir. 

Kudurmuş 
Kedi mi? 

Saltanabmedi telAıa 
veren 

hadl•enln ub yok! 

inhisar/arda 

Tütün kanuntı 
Projesi 

Ziraat ve Ticaret 
odalarıma da 

mütalealan ahndı 

Tuz flyatlan 
acuzlayabllecelt 
Tm fiaderlııin indiırlJmell· İtllli 

lleJMi VeW'seı vwlr lrarar .. ........................... . 
.............. - ıcıııli 'Hiiliııııle 
Wr ._.,._ fatldl eılilmifri. ır. 
..,._ PmdlFe kadar ..... 
ettiii ........ sini. -- .,_. 
,.. P=erdil..ıe aakliwk IUtari 
•ır tarife tatWk eılDmelidh'. L 
...,._ ha • • .... teı.lifte ....... 
.... karar-"*· 

a.mdaa•aada ...... ..... 
...... 1 ............ _,.: •• 

n ,.. Tiftik ... • c-lrlli p.. 
111 diler bul, ..... ilkoato• 
ta aatdms• tebıftr etnıit*. 
~elde ettifl =• 1 

,. slre, malı,.t fiab ım8 alt ...,_ ~ 
............. tn tatm. ........ 
,,,; • ıı •• ·-lablınuı da ...... ..... 

lnMaarlar ... Clıııulldar 
AH Rba a.,. aeçnılı ıh ...... hl•-· 
,_m 'Pı m , ... -· 



-

Ja· onlar) a 
kon o mi 

Başk~ memlektlerde 
zeytinyağı tz 

Londra·mümessilliğinen gelen 
şayanı dikkat mal.mat 

Londra ticaret miiın,, .. illiiimi
ıin aon ıelen r~ı>ont cibua z•Y• 
tbyağı rekolte•'.".. ait IDllJUınah 
ihtiva etnıekteclir. 

Rapora nazaran bu sene 1 mil
yon kent11li bula~, tahııwt edi
len ispanya zeytinyağı ""kolteai. 
nin 4 _,,.;ıyon kentali geçmiyeceii 
anlatılınıftır. ltalyada aon zaın&D· 
larda hava~a;ın ~ena ıı;İtnıeai zey. 
tin ınahaulu '!zenne fena tesir yap 
tığından 2 mılyon kental yağ ver
mittir· . 

yunanıatanın hu ıeneki g• re. 
. ' 1 '! Y" 

kolr•ın•n mı yon kental· ..-....;. 
• t hm' d"I 1 g-,

yec 8 1 •. ın e l nıcktedir. 
p rtekızde .bu lene pek az bir 

zeytıny:ığı. ıstıhaaltaına intiıar e
difıllektcdır. 

ler •e maluı bulunduiu gibi 
baılıca naü,lerimiz olan mem
laketlerle t/i müna.oebahmlaa 
dair iıtatiıfr - iııaluıt bulUA
ınaktadır. 

ihracat O aynca meınleke
tiınizin aont senelik harici ti
caretine aityanı dikkat iıtati,,.. 
tikleri de biiltene dercehniıtir. 
Bu bülten '1leketimizin umu
mi ticari vretini ve her mem• 
lekele olarıari münasebetleri 
hakkı-.da iıınatı ihtiva ebnek 
dolayi•ile l<:i ticaretimiz nok
tai nazarını pek kıymetli bir 
rehber olacm. 

Teşrinlnide hayat 
pıalıhğı fran~~a ~nhil vilayetlerinde 

bıı ~nekı 1• 11.hsal Taziyeti ıniiaait 
gôrulmektedır. T;caret ()o Teşriniıani ayına 

Yugo lavyada ort b' t' ait lıtanbul gecinme endeksini 
i t • a r sey m t • • d k 1 ,.el<O eaıne intizar ed ·ı kt d" neşre mııtı. en e ıe nazaran ,,.. 

- ... . ı me e ır. b ld L ~•<-. 1 b' ·ı . 
sıırıye, c ılııtin ve Ad I d · · tan u a ...,...uı u ..,. aı enın va-. a ar enızın- ı . b' • . b'I 1 ••. d• vazıyet müsait .. -ı kted" oah ır t•kı ıreçıne ı me en ıçın • d goru m ır. 1. 90 • 'h . 
cezaır e 189.000 kentall'k bir :._ 1134 ıra 50 1-ıı aantime ı byaç 

,.. • 1 - 1 _,_ 
t1'ı1 • .intizar edilmektedir. arı varwr, 

B • Hayat T niıaıÜde bir ay evve
ı ze pazar olnııyan liıine nazarJ>irnz pahalılaımıştır. 

memle etle takas Bu pahaIJ>ilhaua yiyecek ve i-
• çecek maddrİnde görülm~ktedir. 

Japon emtıası ve bize pa:Ear ol- Buns mukatlakma ve aydmlııtma 
mıyan memleketler eıyaıına yapı- . . • _ _ 

-;, tak s muamelesi dün akıam maddelenn<4afıf bır t~zul mu-
~hsyet bulillUJlur. ı fllhede edilı<tedir. Gıyecek eşya 

O ··rı - ve! g 1 ird fıatlcri ve ,kiralan bu ayda eaki 
o gun e e en em e bu • 1 • • hal t · 1 d" 

nevi E"tnt1anın takasa tabi tutulma. ı aevıye ertrull aza e mıt er ır. 
aı için ancak bu ay nihayetine 1914 1.,.,,Pirinci nnfmm aylık 
kndar trıiiııa"~~ .. e~lildiğinden ti- vasatisi 1oci'dedildiği taktirde lCf 
cııret trıüdürluı:u dun akııım ta- rİnİsanide t buna n. zaran evra-
k.as mııamele3İne nihayet vennj.. 5 al • la nakliye 11 9 ve tın esasına 
tır .. 

Yapılan tahminlere göre t s 
01ily~nlııı, ihraç veaikaaına mük~. 
bil dun n' şnma kadar ancak 
700.00() liralık ithalta yapılmı1-
trr. 

göre 125 ti 

Alma adan Türk.i
yey seyahat 

lman;vJ'ürk Ticaret odatmc!an l\füddetiıı te>ndidi ümit d 
tedir. 

eli 
gel n hır ,orda önümüzdeki ilkba-

Bir seııelik ihracat 
\7aıiyetiıniz 

• 

MiLLİYET PAZAlt 1 KANUNl'SANl 1933 

Takas Mukavelesi Yapılacak .. 
Taksi. 
Boyalar 

Karar birkaç gtlne 
kadar verilecek 
Tabi otomobillerinin boya mu

a7enesi dün akf'llll bibniftir. Mu
ayenede hazır balUDmJJan otomo 
billerin Yeaikalan almmııtn-•• 

Belediye Talui talimatnamesi 
mucibince boyaların ayni renkte 
olma11 hakkmdald mühleti benüıı 
temdide karar vermemiftir. Neti
ce birkaç güne kadar 11Dlaplacak· 
hr. 

Muhasebe müdür 
muavinliği 

Belediye varidat müdürü Nail 
B. muhasebe müdür muavinliği
ne tayin edilmi§tir. 

Esnaf bankası tea
vün sandığında 

Mahkemelerde 

Oduncuyu öldüren 
korucu yakalandı 

Sırbnda heybesile tren bekli. 
yordu, derhal teşhis edildi 

Eylülün 19 uncu günü Kar 
talda bir cinayet olmu9, İbra 
him Ağa iımincle bir oduncu A 
siz İlminde bir korucu tarafm 
fmdan öldürillmüttü. Korucu 
Aziz cinayeti işledikten sonra 
kaçmış, yapılan tahkikata rağ 
men bir türlü izi bullll'!amamıt 
tı. Dün bu kaçak katil Kartalda 
9iınendifer istasyonunda yaka 
lnmıt vae Adliyeye teslim edil 

tar efendinin eniıteai Vefik e 
fendi ıahit olarak ciinleruniı, öl 
dürülen zevceıin;n ahlaki aali
betlerinden emin oiduğunu ıöy 
lemiftir. Muhakeme bazı cihet 
!erin tahkiki için başka güne 
bırakılmııtır. 

Flot kaçakcılığın -
dan yeni karar 

miştir. Katili yakalıyan Cafer Bundan bir müddet evvel ıe 
Cavut isminde bir jandarmadır kizinci ihtisas mahkemesinde 
Cafer Çavuş İstasyonda tre'lin Floş kaçakçılığı yaptıklan iddi 
hareketine İntizr ederken sırtın asile Şükrü, lsmail Hasan, Sü 

Esnaf Banka11 ve taavün san- d h be ld h ld bek 
d . . a ey o uğu a e tren leyman Sırn , Hı-lmı' ve Boton ığı ıstıkraz muamelatında bazı 
uygun•uz ve cezayı müatelzim ah liyen bi radam görmüş, dikl;at beyler muhakeme a!tma alın-
val görülmü~tür. Belediye bu hu- lice bakınca bu adamın katil ko mışlardı. Neticede Şükrü Bey 
auata tahkikat yaptırmaktadır. rucuya fevkalade müşabeheti 4 ay, lımail Hasan Bey de altı 
Tahkikat netice•İnde mes'ul olan olduğunu farketmi• ve: a h hk• 1 1 B 
lar tecziye edilecektir. Y y apse ma um o mu, ar. o 

- Hemşeri gelsene azıcık, di ton, Hilmi, Süleyman Sırn Bey 
Ampulleri çalanlar yerek yarenlik etmek istem:ş, ler cürümleri sabit olmadığı i 

1 

çin beraet etmi9lerdi. 
K 1 k k ki rd 1 

• • fakat bu meçhul adam bu yaren 
aran ı ao a a a ev erının T • 

kapılan üstüne birer elektrik lam · !iğe cevap vennt'den kaçarak emyız mahkemesi bu hük-
ba11 yakanlar, ampul hıraızlann- kaçmıya başlıı.mııtır. Bu vazi , mü tasdik etmi9, fakat bilahara 
d'!"I erdl8!"aBn diyecehk. blir ~"dle gbe!- yette de Cafer Çavu•un şüphe temyiz heyeti umumiyeai bük. 
mış, e ır. u eT aa ıp enn en .... T .. • 
ri, 2 ay içinde evinin kapısı üstü- !eri büsbütün artmıt ve kaçan a mun mecm.1;1un1;1 bırd.e'? ~ 
ne astıft 14 ampulun çalın.dığı1!'• damı yakalamıştır. Tahkik edi D;1Uf, bunun uz~ne sekızıncı ıh 
bu mesruk ampullan sanklenn lince Az!z olauğu anlatılmıştır. tısas mahkemesınde bu davanm 
şuraya buraya aattıkla':'~' ~e ç~- rüyetine yeniden batla11ılmıttır 
lınını' ampullannı, yenı _•mıfçesı- ffem•ire katı•li Bu sefer cereyan ede h-'-
r.e 35-40 kuruştan mubayaaya "li' • • n mu aJ<e 
me~bur kaldığını yana yakıla an- ~? netıcesınde Boto;n• Hilmi ve 
!atmıştır. Oıküdarda bir itret alemi ea Suleyman Sırrı bey,cr de ayni 

Birçok mahallatta, Belediyenin nasında Hemşiresi Firdevs ha davaya dahil bafka bir cürüm
aokaklarft koyduracaltı 1500 lam- nımı öldürmekten &uçlu olup ev den altı ay hapse mahkWıı ol 
hadan miktan kafüinin kendi sem velce 12 sene hapse mah'-~- c 1 d 1 ·ı H B tlcrine t f "k' . • b tal L- Kum muş ar ır. sınıu asan ey 

e rı 1 •çın maz a ar ..... dilen Y ••ar Efeın •İnm· nakzan d b h'-~ ld ki zırlanmaktadır. .,. e u zevatın ma Kum o u a 

Umumi 
Maaş 

-

Bugün umumi ma
aı verilecektir 

muhakemesine dü devam edil rı cürümden ayrı altı ay hapse 
miştir.Dünkü muhakemede Ya mahkfun olmuştur. 

Y ı aşı gecesinin 
bir azizliği mi? 

Jflaarlfl• 

Talebe 
Rehberi 

Ders yılı batında 
tevzi edilecek 

Maarif Vekaleti önümüzdeki 
den oeneai bqına 7etipnek üzere 
büy\ik bir talebe rehperi hazırla· 
maia baılamıftır. Rehper yeni 
den yılı ba.tmda Maarif idareleri 
vuıtaaile bütün alakadarlara ley 
zi edilecektir. Rehperde, memle
ketimizde mevcut, her derecede
ki bütün mekteplerin kayJii ka
bul ,anlan ve bu müesseseler hak 
kmda malUnıat vardır. 

Sene başlarındn muhtelif mek
tep kayıt ve kabnl aartlaı ını öi
renmek i:·~=" timdiye kadar çeki· 
len zorluk önümüzdeki sent' bu 
suretle beıtaraf edilecektir. 

Maarif müdürü 
Ankaraya gidiyor 

Maarif müdürü Haydar 8. ya
nn Ankaraya gidecekt;r. Haydar 
B. Ankarada 3 - 4 giin kalarak 
l.tanbuldaki muhtelif maarif it
leri hakkında Vekaletle tema& e
decektir. 

Senebafı tatili 
Şehrimizdeki bütün mektepler 

dünden itibarcYl seneı baıı tatiline 
başlamı,lardır. Tatil bir hafta de
vam edecektir. 

Rasim Ali Bey ders
lere giremiyor 

Heveslerimiz! 
Japonlar Asya ıahiHerin!'ı3l 

ne gibi yapıftılar. Her geçer 
yıl onları içeriye doğru çekiyor 
Birıiin (Mikado) nwı mini m 
ni neferleri Hindin ve dünyamı 
en yüksek tepesi ol- (Eve 
rest) yaylumda ıöriilünı • 
hayret edilmez. Çünkü aüngü' 
aile girdiği yeri kültürü ile ha. 
meden Japon İçin geri yok, il 
ri vardır. 

O, Aayanm bir köşeşine, bı 
de A vrupanm bir köteıine Y• 
pıpnııız. Fakat (Viyana} önü : 
de çadır kuran Oamanlı on:lı: § 
ıu üç uır sonra kıendi payita 
tının karşıs111da Car kazakalaı 
lıın karavaııe pi•irmesine karı 
duramadı. 

Avrupa ile her temasımız k 
fa kafaya değil, kılınç kılmc: 
olduğu için anlatamadık. l 

Ömründe harita görm 
Şeyhislam efendilerle. ad 
yazmasını bilmiyeıı veziri 6.z ı 
lar yedi asır Avrupa ile bo<> f 
şan yılmaz, yıkılmaz bir ırkı 
kanını, cev berini hepsi cehal f 

!eri uğruna tükettiler. 
Olan oldu. • 
Bugün Avrupayı tanryo 1 

Müııevverlerimiz değil hatı' 
köylülerimiz bile halyımın ı, 
olduğu.ıu, Rusun ne yııpmaı 
istediğini Baltacı Mehmet P 
şadan daha İyi biliyor. 1 

Yalnız bir nokta end!şe ve!, 
yor. Her sınıf, her tabaka. ht 
zümre Avrupayı fantezisi, 
lencesi, aüsü, boyası ve ko1-

Şurayı Devle! tıırafmdan va:ri- ile tanıyor. Köy çocuklan Ş 
feaine iade kararı verilen l ıp fa· 1 b'l' H • 
k-ıt • f" • 1 • ıı· · 0 R oyu ı ıyor. anım.ar Potot u esı ızıyo o,ı mua ımı r. a- •1• c 
•im Ali B. hakkında Jtariılfünun yu bı ıyor. Gençler Con B , 
emanetine henüz re=i bir iş'ar i mor gibi 9apka koymasını b 
vnki olmamı~tır. Bunnn için Ra· yor. Kızlar kadın zevki-in C& 

ıim Ali Bey'.? derılc"". ııinne•ine nnı vaktinden evvel keşfediy 
eı:nanetçe muaaade edılememckte Bütün bunlar uzaktan bakı 
dır. b' 1 ' • • • h ca ıze o gun oır ıçtımai ey 

Hukok talebe cemi
yetinde istifa 

Hukuk fakültesi Ta! .. be cemi
yeti idare heyeti latifa etmİJ ve 
yeni bir idare heyeti intihap edil
m.İ§tir. . ..... ' 
Küçük 
San'atlar 

.1~•acat Ofis! 1~32 ıenesi unııa. 
mı ıhraact va:ı;ıl;'etunizi izJı edeQ 
yıll~k bültenin' ıkınaı elnıeJi: iize. 
redır. 

harda Almyamn Türkiyeye tetkik 
ıeyahatı tSbine karar verildiıti bil 
dirilmekte'· Elyevm Tiirk Ticaret 
Odasına qııup &zalar ile Alman ti 
eoıret Ye .ıayi mehafiline mensup 
birçok zev bu seyahate iştirake da· 
vet edil,,Jr. Seyahat proıı;num n 

bildiri! ktir Defterdarlık umumi m&af ;.. 
masrafı ar=- ece • tihııaratını bitirmittir. Dün ücret-

Dün gece Şişli, Kadıköy ve 
Adalarda cereyan kesildi 

Kanunun bir kısmı 
tatbik edilmektedir 

manzarası veriyor. Fakat Şarn 
nun adını ezberliyen köy ço r 
ğumm ameli bir yeni çiftçi} • 
ten haberi olmadığmı, Pat 
terzihanesinin modellerini ta 
!it eden ha'lımefendin:n dw !.., 
Türk tarihinin maceraıile ali ı 
dar olmadığmı, sinema artiıtı 
gibi jest yapan gencin bugi 
dünyayı iki koldan aara'll iç\ 
mai ve siyasi yeni nazariyeler~ 
meşgul bile olmadığım hatırı. 
dığnnız zaman Av a 1 
bu ters taraftan ıokulutum~ 
da fayda yerine zarar eöni 
ruz. ~ 

. ~f!a bu bii! t~nde 932 "r>eıi ha
ncı hca,...tİJllızı mukaye~j bir 
r .. c~e 'Utaıistil<lerde gös\.nnek~ll 
Ye •hracat ti~r!"!?nizin b~ ıen: 
~rfnıda ı:~ırdıgı !Afhal111,,., bel 
lı b&flı ticat1 hadıaeleri kaydet
ınektedir. 

S.-yabatB maksat: Her iki mem li ~e~u~lann k~nun.uevvel m!'atı 
lekette itllit ye ihracat itlerile it- 1 nnl~qtir. Bu~n kan?nuaaıu 1&• 

t.iııal edenlnnalar bir birile temaı mumı ma&!ı verılecektir. 

İstanbul - Edirne 
yolu 

D?n ak~ ~at on d..:-;: rad 1 ~uz ouale fabrikadan orada biç 
delennde Şıılının bazı kı6111llan hır anza olmadığı cevabı veril
ile Kadıköy ve Adalarda elektrik mittir. Şirketin (inkitaı cereyan) 
lambalan birden bire aönmilf- daireıinden yaptı1'-ımııı tahlı.ikat· 
tür. .. . . la da anzanın nereden çıkbğmm 

Karan.lık. u~enne tirkete tele- henüz anlatılamadığmı, fakat 

Küçiik aan'atlann Türk teba11ma 
haan hıJımdaki kanan tatblkatmm 
bir ıene tehir edileceği hakkında 
ıon zamanlarda bazı f&Yİalar çıka
nlınaktadır. 

Öyle ıeliyor 'ki Çatakf> 
ya kadar birkaç kere kılıçla ~ 
leo Avrupaya kafa ile gitm .t 

çe tehlikeyi atlatlJllf ıayılıfo; 
)'iZ. 1 

Burhan CAH1v 
Bültende ıımuıni lhra•at ve it

halat vnzi1ctlerimizden ba,ka 
batlıc ihucat maddeleriı:fen her 
biri hakknıda ayn ayn tatistik 

•e mi.wuiete getirmek imkanını 
lıisd eyleııktir. Geoç TiiTl<iye Cüın 
huriyetiniıikbaadi nrlıimclaki ku• 
•etli kayıJılardan Almanlann ser
maye ve !"'ile lru.,,,etlerile istifade 
edcbilnıeı.arderi'li birlikte aramak 
İçin aızı.aarlara fı..aat ve vesile ha
zırlnmakll. Bundaıı -"sat seyyah
lara Tür .. i11Jıılab111ın feyizli netice!• 
rini ve aılıi' iıtikameti göstermek 
..-e bu stAtte sam11n zanıan aleyhi
mize yapılınakU: olan PF0Paıı;andala-

fonlar edılmqtır. batka kablolar vaoıta11 ile cere-
latanbul - Edirne 1Öle9i için teh C 1 k be • • d 

rimizde Edirne, Kırklareli, Tekir- • ereyanllz .~ 0~ .. t yınnı .a· yan temin edilerek sönen yerlere 

Vi!aydten yaptıfmıız tahlıikata 
göre, kan.,nun tehiri tatbiki mevzuu 
bahiı değildir. Sıvasta 

da V-"' • • I bul kika kadar aunnUftur. Yapbıı;ı· 'ld'"' . .. 1 d'I 
iı ıuuennm ıtan Valisi-, mız tahkikata göre, Silahtarağa cereyan verı ıgını aoy e ı er. 

Hatta kanun halen 8 hıızinn 932 T•• k 
1 

EORSA 
nin riyaoetinde bir içtima yapa- fabrikası bu esnada muntazaman lnkitaın nereden geldiiini mü 
caklanm yazmıftık. Bu içtimam çalıııyordu. Telefonla sorduğu- hendialer arattırmaktadır. clenberi tatbik edilımktedir Ye 8 ha- ur çe ezan 1 

~~---------
<it Bank.,..,dan al n ttreldir) 

31 Kii11ıınueYVel 1932 

önüınüııdekipertembeyeyapılına·: ...................... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıliil .......... .. 
11 muhtemeldir. I' 

ziran 933 te tatbiki I~ edilmi_1i SiVAS, (Milliyet) - Rar:i 
olacaktır. Kanunı•n, bır kısım net" A'Ddan itibaren burada tür'k' r 
tan1ıinden müteberc'.ir ki, kananda kunm w t 

Alı!&m Fiatlan nn mahil'ttini file,, herkese iıpat et 
lrtilrraıJ•r Ta..;Jjt mek her tene muhtelit ınenıleketlere 

!" ôıhııı "'.1~ Al---'-, ~ seyahaı t•P.., muuara tabiabo 
O,orı d YDil•n 3,45 rıeıuıt - ı.ah 
G~ M,,•hhlde ~Q.- Trı•uı _ Türkiye~ . ~~. ol~uh güzel-
••Dııtiııtr ı.n TIHI - lilderi ,,. eılıi ~yatın Tiirkiy• 
~~~~~, ... hı r.- ~ıhtı• ıa.40 deki abidelennı gostererelr. mern-
T 7 ,71 Aıııdul• 4V.ao leket'_;,8 kaJ'fl sempati buauJe 

' •!1.trı r~ı 11' •o uu-
1n,ır h.,Y•d •• "'l-•ıl 41•;

0 
getinnektir· 5:°Y•hat döet balta 

lıuı, .. , • iye "' ~ u k"-
~9 dovam ed""' ...-. 

ESHAM 
lt 

11\j ''"• ıo, lloaıeı• U,6Q 
• "l\1

111
hlf• ıu.ıı 1 trlN ll,7'o 

~·'' ij<•ııs ı ıs.- çımcst.41. 8,3t 

A•ıdol• to,OU Coyoııty. i4,-

l•ll 4,40 Şut ı\ 1,!;t 
~Jr. b'"'.Y< ıı,- llılyı 1,to 

t·ı,.ıtn1 •tı•ırı. 11 _ Ttlrfcı 11 .. 
frırıı\I) ıo.ııo i fark '- f.\I 

. . .. 
Ctı.;. fAT~ 

P•ıtı • t2,rb Prıt 
ıadrl .. Of VJyao. 
tuyorl 12.• b Mıdrl• 
Mtl••O '·'M • .t~ BttUIL 
lrtlıtl a.ı.,, V) V ı~ 
Ali•• !9 Peıtt 

CJocvrı *·"•. ı ~~ Költl 
lolyı ~-11 i Belırı 

Anıhıtrdaııı l,Jı J!,f MOH\ 

11.tl.li 
4,97~ ..... ~. 

ı,t7,t6.tı 

4.to. 
ı,ı,,,, 

•O,JQ 
14,.BJ,ıı 

ltı.h. 

NIJiç,UT (Sa 

~ Kuru, 
ıoı-rraasız '' _ ı ılll'ı\,. 11.-
ı JattlllD 11~,- 1 f'tzl JT,-
ı ~o ır 

1( ıırcı tı~ 

1 ıı:ı 

ıd4 
!o.t•.-

Kah"'e mi, çay nıı? 
LOND!tA. 31. A. A. - lnıı-a

tcırluk ticaret mecliai tarWnıclan net
rolunan bir risale, ttıubtelif -..ı .. 
ketlerde baa :ıebiwelerin, iptidai 
-ddelerİn iıtilılilône ınüteallilı: bir 
Wuın ına1.m.t ibti.,.. etmektedir. 

Bnndan ınl84ddıima göre, ıniitta
bit krallık, iıtibl&k ettiii ı.ah..-enİ• 
alh midi çay aarfetmektedir, lıallıu
lıi Aınerikada çayıa 16 misli bhff 
iatihUık ediliyor. 

Paris borsası 
PARIS. 31. A. A. - Saat 11,45 

de kambiyo piyaıaaı : lngiliz lir•llt 
25,525 dolar ve 85,27 frank. 

Keriman Ece 
Ankarada 

Japon sefiri 
Dün geldi 

Bir takas mukave
lesi yapıl

m•sı muhtemel 
Japon aefiri M. Utida diia 

sabahki ekıpresle Cenenedea 
tebrimize gelınİf - istasyonda 
sefaret erkanı tarafmdan kartı
ı._.,hr. 

ler M. Utida. Mançuri'de Millet-
C-l:reti namına tetkikata 

-~': edi!en Lytton konıiayon11 
•eaaıame 1ttirak etıniıti. Sefir 
Jllbap tatillerinden istifade ede
t'ek ı!i'lırimize gelıniftir. Ba ak• = trenle Ankaraya gidecek· 

JaP<nl)'a gibi ınemlek tim' • "-"il' il • e ıze au ıyet mıktanla mal ithal et-
me~e olan ba:ııı nıemleketlerle 
henu:ı: !"ku mukavelesi aktedil
memııtır. 

Bu '!'eml~~e.tlere takaı mu
kavele11 aktı ıçın Yerilmiı olan 
mühlet de bitmistir. Verilen ha· 
bere göre Türkiye ile Japonya 
araaında bir takaı mukavelesi 
akti mevzuu bahistir. M. U,ida, 
Ankarada Hariciye vekili Tevfik 
RÜ•!Ü Bevle bu mesele halduoda 
görüşecektir. 

tı 1. Bclçıt> :. 
Hil.liahmerin yılba•ı miinase• 

betile dün gece Ankar:'da tertip 
ettiği baloya ittirnk etmek üzere Yeni muhtarlar 
vaki olan davet üz<:rinc Diinya • b J 
Güzeli Kerim:ın Halis Ece, pederi l~e HŞ ayor 
Halis B. le birlikte evv~lki ak~am Yeni mııhallat muhtar ..-e ihti-
Ankaraya gitmiş ve dün geco ba- yar heyetleri bugünden itibaren 
~ 0vlypmuıh1ı:. J iiAJ'i 11..-ülez• ba,Luwılarcbr. 

Hangi 
Hastalıklar? 

Doktorlar tarafın
dan ihbar edilecek? 

Etıbba odasından doktorlara fU 
mühim tamim yapılnuıtır: 

Sari haıtalıklarm ihban 11hha-
b umwniye için ne kadar 
llbumla ..-e faydalı old\liıa 
.......,stei izah oldufu gibi U-
mumi Hıfzıuıhha Kanununun ıne
V11ddı mahıuaa11 bu mf'VZU üzerinde 
-ıı •e ıGmullü bülıümleri ihtiva 
etmekta ,,. ihbarı mecbnri kılmakta 
elmasına rat- tabiplerin kabine
t ... inde müt•ddit frenğili ve Yerem
H lıaatalan tedavi ettikleri halde 
lınnlan hülcUmete haber vemıabeleri 
•zan dikkati celp eyleımkte olına-
111111 ve Vekaleti Celi lece bu mesele 
ehemmiy~tle takip ve iltizam edil· 
mekte bulunmaıma binaen badema 
verem ve frenii haataltklıınnın da 
diler aari hastalıklar misillü ihbar e
dilmesi ve bu huaustaki Hıfz1111hha 
Kanununun 104 ve 113-114 üncü 
mnddelerinin etıbbaya batrrlatılması 
lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdiriyeti Aliye.inden bildirilmek· 
te oldufundan azayi kirama tamim 
n ona göre tevfiki hereket buyur
malarını tavsiye eylttim ~fen<lim. 

Etıbba Odası Reisi: 
Dr. Tevfik Salim 

Amerika sefiri bir 
çay verdi 

1 Terkos 
Devredildi 

zikredilen IBll'atları Türk .. tanda- ~ 0 ~ga 
tından başları yapamazlar. Bu iti- d~ amıftır Şun 
barla geçen hazirandan itibaren tat- ı artık her ca• 
bik edilmekte olan bu kıınn rnücibin · mide türkçe e-

8 d 
ce mf'IDl•kete ecnebi artiıt girmeai- ' AD iJitiliyor. 4C 

ugün en itibaren ne miisaadcı edilmediği gibi, ecnebi kadar müezzin ~ 
belediye su veriyor tabiiyetini lıaiıı kimaelere ele bu İt-' zanı lise musiki 

Terkos bugünden itibaren beledi- ler için müsaade ecliJmnnektedlr. muallimi Mu-
yen.İn idaresine ıeçmiıtir. Kadrolar- il.inci kmm da 8 haziranda ta- zaffer Beyin ri
da, terkiiatta hicbir değişiklik yok- mamen tatbik edilmit olacalıbr. yueti altmda 
tur. Yalnız belediye mürakiplerin- Kanunun 8 haziran 933 ten aonra toplanarak ta- • 
elen birkaç kiti Terkoı muhasebesi- bir aene ıııtbik müddeti .olduta yo-1 limlerine devam Jluulfer ;, a 
nin ttttitine memur edilecektir. !undaki ınütalialar •ant olamaz. tıni 1 V b' rf ,_, 
Terkoa'wı belediyeye geçmeai ü- Çünkii kanua n"fri !"rihlnclea müte- e t er.. • e ır ay za ın.., 

zerine belediyeden hizmet talebinde ı bereli.. Ye geçen haziranda neşrolun- çok larr..etlı olarak bestcleı•. -
bulunanlann ınikdari bini bulmuı- 1 muıtur. ye muvaffak olmutlardır. V' 
tar. Şirk•t memurlan belediye bi:E- j B' ok -ı..1er Türk tabiiyetine Süleymatı Sami Beyin hu:nu 
ınetine geçtik!erinden. ~nlan?. '."ü- 1 geç:..":ı. için iıtida ile müracaat et- da her müezzin ayn ayn o, 
ra~t~ isafına imkaa gornle-ı· mcktedirler. Bunlarm iıtidaları alı- ı mu,lar •e Vali bey olmut 
-.,tir. narak muameleye konmakta ise de 1 zından çok mmenun olmuş~ 

kal'i taafıyeye kadar intaçlan kal- drr. ; • 

Filigıranb yeni oyun maktadır. 
1111 

• , n: 
katıtları Kadınlar birUX.bıiD tcra daireleri üç i • 

lıkambil katıdan inhiaannı i- 6 "" k J li 
dare eden Hilaliabmer Cemiyeti, konseri gun apa 1 

T 

oyun kağıtlarmın, kaçaklarından Müddelumıamilikten: Yeni 1 
tefriki için Avrupa'daki fabrika- Tiitk kadınlar birliği katibi umu- dolayiıile tasfiye icra edileceğin 1 
larla anlBfllll,tır. miliğinden : Kıymetli dcktörlerimiz- 933 kanunusaniıinin 1. Z, 3 11 

Bu anlafma 8Ayeıinde, memle- den Ope1'atör Kazım lamail Beyfen günleri icra c!airelerine müs Ji 
ketimize getirtilecek oyun kiiv eli 2-1-1933 pazartesi günü ıaat auılar müstesna olıunlı: üzen mü -
larmın her kağıdı üzerinde fili- 16.30 da Halk Evinde Mühlik has- caat kabul edilemiyeceğinin ~ > 
granh :>!arak bir ay ve yıldızla telıklardan kcrunmak mevzuu hak- nizle ilinı mütcmennadır efcnd'rr f 
(Türkiye Cümhuriy .. ti oyun kiığı· kınd.:ı bir konfcıanı verecek Ye bu- Ecnebi müefi il 

dı lnhisari) ibaresinin ilk harfleri nu müteakip h~ hafta radyoda bü-
balunulacaktır. -k b' ki dini eli b uau" n k palı 
Bı·r Alman yu ır zcv e e ığiıniz güzide ,.. 

sanatkarlarmuzdan Ta buri Refik Ylbaşı münas beti! bulr" 
iktisafc Si ae di Bey ile ıefikalıın Fahire Hanımın tün ecnebi ınücsaeselcr " ,;r1 

,._ ve piyonist inci Hanım ve en üzide tatildir. 
iktisat Vekiıletinin. daveti üz~n.e 1 mug~n~:ycluimi2den Cennet Hanı- Sefaret Jı:onnklıırında 

Po .. F!'lgc İ~m.inde bı~ Alman ıkti- mın ııtınıkiyle bir konser verilcctk· Ioshanelerde de ıaba!ı nt J, cl..le•i 
Dün ıaat 17 de Amerika sefiri •~tcıaı sehnmıze gelmıt ve burada tir. Yüksek •-eti bu iıimlrrJen · k b ı t ~: ed"l f d b · -kik n•:r~ reT resmı a u .--1..1p ı ~ iV!· She"r-!11 ve _rcfi~ası. t~ra ın an j a.tı te.ı . a~ yaptıktan ıonra Anka- anlatılacak olan bu koof•anı ve 

1 

Kfüelerde )llpıfacak ruhani ayın 
hır çay zıyafetı venlmıttır. raya gıtmııtır. 1 konaere bukea ııelebilir. sonra tebeanin, tchrikiti kabul 

lecektir 



' MİLLİYET PAZAR 1 KANUNUSANi 1933 

• TiYATRO TENKiDi 

Jllilliy~t 'I _ .... Kadın Erkekleşince 
m ıımdeel cMILLIYltT• tir. 

1 K. SANI 1933 
fclarelıamı Aıdmra caddeai, 

100 No. 
";ınf adreai: ht. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
.aımubarrir ve Müdür: 24318 
azı itleri Mildiirlüiü 24319 
idare ve Matbaa 21"-310 

ONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L K. 
aylıir 4 -

.. 7 50 

" 14 -

Hariç iç'.r. 
L K. 
8-

14 -
28-

Gelen ......... geri yerilmez -· 
üddeti geçaı nüahalar 10 ku· 
ttur. Gazete ve matbaaya ait 
er için müdiriyete müracaat 
:ilir. Gazetemiz ilanların me, 
aliyetini kabul etmez. 

RAMAZANı 

s. 
5 

16 

4 
D. 
39 
51 

~ okuyuculanml Evvela he
• e aıhbat Ye aaadet temenni 
ıye_k yeni yılınızı tebrik ede· 

lnıallah 1933 seııeainde çok 
rir, çok para kazanır, çok ar

ır.ptainiz •.• 
:ıe'°anm ki; dün alqam içiniz· 

yyare piyangosunda ikram.i-
ri zıınmıt. pokerde, bakarada 

l:rotette talili çıkmq olanlar 
2 r. Paracıklarınızı çıtır çıtır 
• ·z. Amma memleket içinde •. 
-ruf edeceğim diye aaklama• 
lkarsanız, hepimiz saklama· 

1 ıkarsak ortadan alıt verit te 
; er kalkar. 
bıdi içini:ıden biriai kalkaa da 

1932 aenesinde rastgeldiğİ· 
n tuhaf hadise ne idi?.. Di· 

L salar Iİ'ze ~u cevabı verir
QJe",.... 
-denim ıizi netelendirmeye 
rl""m ! .. 

bilmukabele sorarım aize, 
Hjeft Mne en tuhaf neye rast 
üz .... Gelecek cevaplan taa• 
'feceiİm.- Birinci gelene de 
lf:t veTeeeğinı... inanın lıi: 
ı:;;,.uınde dururum. 

Roman üstadı Hüaeyin Rahmi kadının daktilo maa'ı evine değil 
Bey Darülbedayide temsil edilen tuvaletine gidiyor. 
bu üç perdelik ve üç tabloluk ko· Bu hakikatleri dün akşam bir 
medisile içtimai bir derdi gözleri· kere daha gördük ve bir kere da· 
mizin önüne koymuştu. Oatat ilk ha bu içtimai meselenin karşısm• 
tiyatro eserinin komedi şekline bü da kaldık. lnıanhğm bünyesinde 
rünmüş tezli bir piyes olmaımı ia- ' açılan bu yeni yarayı iyi etmenin 
temqtir. Eaaaen onun bütün ro. çaresi nedir? 
manlRrı bi>i evveli. güldüren fa. Hüseyin Rahmi Bey buna ce· 
kat aonra · ı -· ündüren İctimai e- vap vermiyor. Bunun çareı;ini ara-
tütler değil midir? mak yalnız ona değil hepimize dü 

Kadın erkekleşince ne olur? şer. Oıtnt yalnız piyesin sonunda 
Erkek te ister utemez kadınla· bir naaihat veriyor. Bu nasihati 

,ır, kurulan yuva çöker, aile oca• burada benim ağzondan değil 
ğı tütmez olur. Kadmm erkeklet- Darülbedayide Tevfik Beyin ağ· 
meai, evini terkederek erkeklerin zmdan dinlemeniz daha münasip 
i,ine kantmak istemesi bunlar ka olur. 
dar ve belki bunlardan da büyük Çünkü Tevfik Bey makul dü-
bir felaket daha hazırlar: ~Ünen genç kafalr bir ihtiyardır. 

Çoeuk bakımmın ihmali ve ço- 1 Bu zatın her §evden evvel menfe· 
cuk vefiyatmın çoğalması. atini gözeten Mebrure Hanım" ia-

Hüsevin Rahmi Bey evli ka- ınind., bir karm bir de ufak bir 
dınlara: . memuriyeti olan bir oitlu vardır. 

-- Kocanızın kazandığı para Mebrure Hanım oğlu Süreyya-
ile iktifa edin. Evde oturun, yu- nın Memduha il"' evlenmesini is--
vanızı tcrketmeyin! ter. Cünkü Tevfik Beyin "esayeti 

Diyor. Ve, ilave ediyor: altında bulunan bu ök•Üz kız 
- Zaten kazandığınız para tu- zengindir. Fakat Memduha baoka 

valetinize gidiyor. Eve faydası ol- bir gence gönül verdiı\"i gibi Sü
muyor ki... I reyya da ba•ka bir kadını sevmek 

Piy<"ıteki daktilo Nebahet Ha· tedir. Hatta.. bu kadınla gizlice 
1 nmıın iyi bir terzinin elinden çık· ! evlenmi,tir bile. Oğlunu dalgın 

ma şık, nefti kostümünü gördük· 1 ve dü,ünceli gören Mebrure Ha
ten .aonra insan hakikaten Üstada t nmı bu ha]inden §Üphelenerek 
bakveriyor. Ve anlıyor ki bu genç Düztaban Ayşeyi onu takibe me-

mur eder. Düztaban Ane deli· 
rek günde... Şimdi beni günaha · kanlının peşine dü,er ve hakikati 
eokacaksınl •. Ve kapıyı açar .• Ba 

1 
kısmen oğrenir: Süreyya, Neba· 

şında takke, gözlerini uykundan ı het isminde bir şirkette daktilo
kalktığma delalet eder tarzda luk eden bir kızla sevi,mektedir. 
mahmur, entari, yün çorap, Şam Mebrure Hanmı oğlunun genç 
hırkası ve şıp şıp terlik ... Çatık bir . kalbinde kav gibi parlıyan bu a -
aurat ile tahıildara: ı te~in yakında söneceğine kanidir. 

- Ne iıtiyoraun?. Onun Memduha ile evlenmesi i .. 
- Efendim takoit !. çin bu ateşin sönmesini beklerken 
- Ne takaiti?. biç ümit edilmedik bir hidiıe o-
- Terkosl.. lor. Süreyya ile kan11 bir otomo-
Beriki şöyle eliyle kulağını ilM'İ bil kazası neticeainde yaralanırlar 

dofnı iterek: ve bir doktorun refakatinde elleri 
- Ne dedin, ne dedin? ayakları şargıla~ içinde eve nak· 
-Terk<M paraıtl. !edilirler. 
- Kimin malını kime aatıyor• M-;.l.,rure Hanım bu veıile ile 

sun be adam 1 Gaseteler oğlunun evli olduğunu öğrendiği 
Terkoa latanbullulann ol· zaman küplere biner. Süreyyanm 
du diye bail1' batır balı· hayah tehlikede olduğunu dütÜ· 
nyorlar .. Ben bu mıtletin evladı nllp batucuna koşacağına valde. 
değil miyim? •. Mübarek Ramazan liğe hiç yakıflJlıyan bir hareketle 
da senin hR!ka Wn yok ~u? • • onun aleyhinde atıp tutmağa hat· 

- Efendıml Terkoı Şırketi.. lar. Yalnız Süreyya valdeıini gör-
- Haydi, efendi, Terkoa Şirk.. mek arzusunu izhar edince Meb-

ti mirketi dinlemem. Beni belaya rure Hanımın kalbi yumuşar ve 
sokanın ... Pat... Kapı tahaildarm gözleri yaşanr. 
bumuna kapanır.. . . Genç karı koca iyileıtikten son 

Hakaız mı?. Terkos hızım malı ra artık Tevfik Beyin evinde ka
mız olmadı mı?.. Malnnızıda mı lırlar. Zaten kaza vak'aaı da, her 
aatm alacafrz?. nedense, biraz bu neticeye var

mak için ihdaa edilınite benziyor. 

Yılbaşı Takvimi 
Yılbaşı geldi ya .. Mordohaya - Mersi Madam Rebeka .. 

da yeni bir iş çıktı. Eline içi ıfo Mordehay lirayı alıp çıktık· 
lu bir çanta, almış, göğsüne de tan bir dakika sonra Moiz evi
çeşit çeşit yeni se ne takvimleri ne geldi. Rebeka meseleıyi an 1 

asmı~tı. Kahveleri, lokantaları. !attı. F ru<at takvimin bir liraya 
meyhaneleri, dolaşıyor, eh, heı· alındığını işidince. genleri fal 
girdiği yerden de bir iki tane 1 taşı gibi açıldı: 
satmadan çıkmıyordu. ı - Vay eşek oğlu eşek, dedi. ! 

Dün yolda tanıdıklarından Hemen hizmetçi krzı çağır 
Moize rastgeldi: dı: 'ı 

- Bonjur. M. Moiz.. - Koş M. Moizin arkaııa-
- Bonjur, Mordebay. nasıl- dan •. Hani demin buraya geldi, ı 

sın, iyisin? elinde çantalı adam •. Söyle he-
- Çok şükür ~l!aha.. men yeisin.. . Kalanderiye için 
- fşler nasıl yıdıyor?. çağınyor deraın .. 
- Sorma, öyle iyİ yitliyor ki· ı Hizmetçi hemen fırladı ve 1 

böyle yüze! yünler görmedim, Moizi yakaladı: 
para akıyor su yibi... - M. Moiz, aizi bizim M. iı-

- E, ne satıyorsun ki?. tiyor. Kalanderiye için.. j 
- Kalanderiye .• Oyle çeşitle - Anladim. anladim .• Ben· 

rim var ki. istersen sana da bir den kalanderiye istiyor. Amma j 
tane vereyim.. benim şimdi çok işim var. Yele 

- Kaç para? mem. Sen al şu kalaaderiyeyi , 
- Elli kuruş bir tanesi.. götür M. Moize •. Benden de se 
- Eh, pahalı deyil.. Amma lam söyle.. Yalnız sen ~imdi 

bir tanesini veriyorsun elliye.. bana kalanderiyenm parasım 
Para nasıl su yibim akıyor? vn, M. Moiz sana öder .. 
Haydim Allaha ıamarladık. Bir Hizmetçi, efendisine iyilik 

1 akşam yel, bizim Rebeka cok edeceği zehabı ile göf.sünde ta 1 
memnun kelrr. · . şıdrğı küçük çantaya davrandı: 

1 
-Amma şimdi nerede oturu - Peki, kaç para vereceğim? 

yarsını? - İki liar •. Mersi matmazel.. · 
- Yine hep o eski evde.. M. Moize benden çok ıelim. 
- Mersi, me\"$İ •• Y elirim, ye Pantalon 

lirim •• 
- Orevar Mordehay .. 
- Orevar Moiz •. 
Monfehay Moizden aynlır ay 

nlmaz, derhal eski eve koştu: 
- Bonjur Madam Rebeka .. 

Sizi yordum. c!aha iyi oldum. 
Yolda Müıyunuz beni 'çağırdı. 
Dedi ki: "Şimdi yüzerimde u· 
fak para yok. Git bizim Madam 
Rebelcaya, senden bir kalancleri 
ye alsın.,. 

- Peki, alalım Mordebay .•• 
Kaç para bir tanesi? 

- O da sizin için bir lira .. 
- Bir lira çok diyil mi? 
- Hiç çok ohD" mu? Müsyü 

nüz ucuz dedi .. 

Veli Efendiyi dün ıece arka
da,lan aalıvennediler: 

- Mutlaka bizimle beraber 
ıel, ıöreceluin ne eğleneceğiz? 
dediler. 

- Öyle amma çoeuklar, bizim 
kan ne der? 

- Canım bir ıaat isin alır, ge 

1 
lirıln •• 

- fakat ben rakı, ıarap İç· 
mem. 

- Bira iç .. 
Veli Efendi razı oldu. Karı• 

aından bir aaat izin kopannak i
çin, kafaımda bin türlü plan kur 
du. En nihayet karar verdi: 

- Canım düpediiz doğruyu 
söylerim. Yılbatıdır bu ne olur? 
derim. 

Şarlo = Hafif 
siklet beyin 

- Peki, öyle olsun. Eski kafa!: bir kadın olan 
Mebrure Hanımın modern bir ka· 
dın olan Nebahet Hanımla arasın· -
da tllhmin edilen ceçimsizlikler efendi aaeaile a-ç kan koca 
banöaterir. Kavgalar hatlar, ev rasındaki dargmhk unatulaT. Ailf' 
halkı biribirine girer. Nihayet SÜ· Efendi ailealle genç karı koca a· 
reyya kan1ımn gebe olmasına rağ efradı çelenkli kliçük tabutun ö
men babaoının evini terketmek nünde birleşip banıırlar. O za· 
mecburiyetinde kalır. man Tevfik Bey gerek aileai efra· 

E•e geldiği zaman kermnı 
kucakladr ve bir puntuna ıetirip 
meaeleyi anlattı. Na1rlaa kanat 
razı olmaz mı? 

- Fakat içki içer ıeliraen, ka· 
fanı patlatırım, diye de son bir 
ihtarda bulundu. 

Üçüncü perdenin birinci tab· dma gerekae piyesi aeyredenlere 
loıunda Süreyyayı karm Neba· demin bahaettiğim ktaa konferan· 
katmda bir odada görüyoı·uz. ye• aı vererek ananın vazifeai çocuğu 
betle köhne bir apartmanın aon doiunnak delil onu büyütmek ol· 
katında bir odada yeni do- duğunu aöyler. 
ian çocuktan aalıncakta UJ"U• Piye• tam blr ahenkle temail .. 
maktadır. Salıncak perdeai riiz· dildi. Darülbeclayi aan'atkirlan 
garla ıiıen bir pencerenin önüne bıiiyük bir ıayret aarfına lüzum 
kurulmu~tuı". Münavebe ile itleri- ,&termiyen rollerini kolaylılde 
ne giden bkat her gün vazife ba· ve pürü71Üz bir !ekilde başardı· 
şında bulunmak mecburiyetinde lar. 

Veli Efendi evden çıktı, ar· 
lıadqlannı buldu. ihtiyaten ye
mek te :rememiıti. 

Artık herkea bir Jey aöylÜ· 
· yor, kahkahalar perde perde yük 
ıeliyordu. Bir aralık Veli Efen· 
diye takrlmağa ba,ladılar. Adam 
caiız vakilin yavaı yavat geçti· 
fini fark ediyordu. Kalkmafa 
hazırlandı: 

- Allah atkına bir kadeh da· 
ha Veli Efendi! 

Arkadaıımız Vi.la Nurettin, 
Alqamda dinıağlan da boksörle· 
rin aiklet sınıfları gibi ağır, orta 
ve hafif diye ayıMDJf... Orijinal 
bir görü,tür. Oatünde de bayii it
lenebilir .• Gösterdiği miaaller doi 
ru mu değil mi? Bunu münakata 
edemeyiz. Çünkü dinıağlann ağır 
IJiını tartacak terazide belki itti
fak edemeyiz. Onun için bunlara 
itiraz etmiyorum. Amma içlerinde 
Garbın hafif siklet dimağlarına 
misal olarak gösterdiği üç kişiden 
hiriıi maruf sinema artisti (Şarlo) 
dur. Vi-Nu pek iyi bilir ki (Şarlo) 
kendi sahasında emsali gelmemiı 
bir adamdır. Bütün filmlerinin ıe 
naryoaunu kendi yapar, onlan sah 
neye o vazeder ve onlan kendi oy 
nar. Son aenelerin en büyük artiı 
ti (Şarlo) olduğunda hemen he· 

0ıin suyunu kime men herkes müttefiktir. E. 
ğer elimizde dimağların sik 

olan kan kocanın bir kere olııun Neyyire Neyyire Hanım men• 
çocuğun üatüne :ıefkatle iğildikl.. faatini aeven eaki kafalı kadın ro
rini görmedik. Süreyya bir yanden lllnü, 1. Galip Bey de Tevfik Bey 
eaki metreıile muhabereye batla- rolünü almıılardı. Süreyyayı H. 
mıttır. K-al Bey, Nebaheti Bedia Mu· 

Sahnede muvaffakıyetle taklit •ahhit Hanmı temsil etti. Halide 
edilen yağmurlu bir akflUll Neba· H. Düztaban Ayte rolünde bize 
het sonra da kocası eve ıreldikleri bir kere daha lıendiaini takdir et· 
7.aman bütün ıııün nıLgarh pence- mek fıraatmı •erdi. Eserin muvaf
renin önündf'ki oalıneakta kendi fakıyetle t-Uline yardım ed.,.,. 
haline terkedilen çocui{un öldüiü- ler ara11nda Şaziye, Şayeste, Me· 
nü görürler ve yeis içind< küçük lihat ve Hülya Hanımları zikret· 

Hatır lunlmaam diye bir ka· 
deh daha içti. Derken bir arka· 
dqı bir kadeh konyak İçinli. Ö· 
teki rakı dayadı. Vakit gece ya• 
rıaını geçiyordu ki, Veli Efendi
nin beyni iyiden iyiye clumanlalllnlf 
tı. Teki çift görmece batlamııtı. 
Fakat ihtiyarlıiile alay ettirm• 
mek için, sarhotluğunu belli et• 
memeğe çalıııyordu. Fakat otur
aa habire içirtecekler. o zaman 
İf crvıyacak. Bu kadarcık olıun 
muhakemeaini kaybetmemiı olan 
Veli Efendi, bu sefer azimle ve 
irade il" kalktı. Daire arkadat
lannın bütün ıararlarma karşı 

A satıyorsun!.. letini ölçen terazi Şar-
ı:: loyu hafif siklet dimağlar araaı· 
rından _ sonr" Ter~oı kum- . na atıyorsa dünyada değil orta ve 
;aı ta.h~ıl_darı'!ın bır Rama- ı ağır hatta hafif siklet dimağa bi· 
·ry~~11!nın evıne pa.ra almak le ent! ı· tesadüf edilir. Tereddüt 
ttiğını tasavvur_e~ı~o~. 1 edemeyiz ki, Şarlo artist, edip ve 

çat kapı •• Benki ıçerıden: ruhsinaı bir büyük adamdır. 
1 .\nladık ! Patlama mliba FELEK 

ceseıiin ii•tii:ne k~pRnır1ar. mek 1&7.ımdrr. 
Bu felaket kRrsisında Tevfik M. FERiDUN 

son gün 

lJİK'te, görünüz. 

Orta Melepten EM ı· L 
ve Arkılaşlan 

Bu. ak'*m: 

M AJ İ K' e 
Başlıyor 

llaveten: havadisleri.··· 

tlı.Ln :;>eııit ha l.J!.Ot<YA ::ıuı : ın.ı~ııı ıı o .uy~• 
ve sıcak ildimleriıakir :ormanlarıada cereyan eden 

T i R Z A N 
gar ve Orijinal F~ 

niııi. seyrediyor. ~ 

KUVVETlilEYECAN AMATÖRLERi ! 

OPER SİNEMASINA .1 
gidiniz ve FRANKEN~lN'den daha müeHir ve daha ııı•.1hİı 
olan güzel kadınlar içiıaanlan knkanan bir maymunun "'"" 
terini ve doktor Mirad ufllğı siyah adam ile yaptığı e•rarcı>ll!ı 

tecrübelerini 

MORG SCKAGI CİNA YE'fi 
iminde görünüz. __ , ________________ ,.......,.__ 

Karanlıkta kapı a;ıa. 
yor ve korkunç a~ KİKİ 

G tl~rü~~~tf~ filminin mümessili 

Anny Ondra •• ean 
DaX ve ARTfsK 

Sineması mUcliriyetyeni 
senenizi tebrik eıler. 

KIZ 
filminde 1: 

JEAN GABİN ' !>.:! 
~ 

Harik Hayi Kaza ve Otomobil 

Si;gortalanruzı :lalat;da Ünyon hanında kai 11 

UNYON S ORTASINA yaptınnız. 
Türkiyede bilifasıicrayı muamele etmekte 01'1' 

O~Y 
kumpaııyaama bir~e uğramadan sigorta yaptıt· 

mayınız. "lefon: Beyoğlu 4886. 

~ =-===="""·ı,ek .. 
koydu: l Uyaudırmıdan eve gireb• • L. 

N 7 s t .. 111'11" .._ 
- Olmaz, dedi, evdeatun ~ '!ezeı· ·. aa uç 0 (<oc .... : 

bekliyor ,, .. hal,. b•klıyor. Hele ~talo 
v r 'Ere d" nın iç donu meydanda, •'',..ı. ~-
• ehı !'I ı b~ııarırda çınca, auz geldiği~; görünce şııı' ' 1 

senn ava ı e ıraz aha •ıldı d 
y • ı: Böyt 

Sağa sola yalpa vurarak, azan _ Sarho! herif seni !· , t' • 
d 1 tut k h 1 1 d .ı·•ı ye " uvar arı ara , e e ' unu saat üçler ı ıarho, gel 1• 1 · 
h . • ..ıb· b" d ~ta onıı. ıç ,a,ırmamaga çalıtarak suya miyormuş .. '• ır e ı•• klud 
yürüyordu. Bir aralık sokar biı- ' nu kaybet~ş. . Ayol aol<' mı , a 
bqında, bağdat kurmuı elıi ar. böyle gezt:ı'•ğe utanmadı~ 1 . 1 

• T v r Ef •d" b · k o-'• :ıe. mıt bir adam ırördü. PeritP kı- d e 1G .. eı .1' • b": ekre dah~ 
f tli bir rıplak eti • ,,;: .. lan ı.. oHrını ır ere ., .. ya e T erı gg..o.nu- .. d .. p rı. .. ... .,, go .. ur~ suz u. n ·ıilfJU\ı agzın .. 

yordu. Acıdı. Merhamet dınarı dü: . . 
sızlad!" O. sırada içki buhçı.nın \ _ Su• k rıcığnn, d<'clİ· ~ımdı 
verd~ııı ılhamla bir şey h,ınna hatırladım· Pantahnumtl r.~val.lı 
geldı: bir adama -.rdinı. Üıtü~de hır 

- Şu adama pantalonıı1tı11 ve- ı yaz pantaloıı ''ardı. Heı~ de de. 
rİneDl•• lik de,ik.. f.lrri ôrüaü) ..,~dn. Ru 

Ve çıkardı ve.-di. Şimdi itan· · kı• havasını. "1ô.1eme Jt1Uk>ı ı'n 
aını düıünüyordu: 1 o1ma.ıun diy pantalonumu ona 

- O mutlaka uyumuf olacak. verdim. -nMil/lget,, in r<1manı: 22 

ıir 
11 

ıf· SEN ve BEN 
Bu isimsiz şey gelmedi. Ve ar

tık anlıyorum ki hiç, hiç gelmiye
cek. 

Dııarıda aydınlık bir gece var •• 
Traçadan içeriye kaçtım. Kendi 
karanlık geceme gömülerek AJ. 
IRhın ışığına genlerimi yumdum. 

tekrarlamıyacağrmza söz vennitti
niz ya! .. 

-Sen vermiştim .. Evet •. Fakat 
sizin, bu hayatı tarumıyan. sev· 
mele nedir bilmeyen esrarlı gczle
riniz vP güzelliğiw karşısında .. 

- Lela.. yorgunluğuna değer
rnit meğer ••• Buraları y~ Yüzünde 
cennet! Fakat yol da az külfetli 
değil. 

ltrimde parlıy>ı b.lbim' 1 arı ,u. 
nu clerhal anl:lr, sarı bir balrım
mu gibi şeffa elini ba~ıma l<oy. 
du: 

ot 

~arı üzer;nde uzun dakikalar 
al' ve mephut, bu güz:elligi sey 

~ftama kadar çocuklar gibi 
z e şataret İçerisinde tehrin al 
ı! tüne getirdik. Biobir türlü 

4 alc!ık.Bunlarm arasında Lüb 
,f>ir kadın kıyafeti var ki. ya
, i' itibaren portremi yaptır
~üçin itime yanyacak. 

A•m karanlığında dağa tır· 
.J&.ea, ilk defa olarak bir şe
i kat ettim. F ran11z c.loıtu
cfÖZleri, biraz. Bedi Muaın· 
tllilere benziyor. Yalnız bu.. 

6;.er daha açık ve teffaf •• Bedi 
• 1 merin gözleri Yetil kuyu. 

JIİ karanlık ve eararlrdır •• 
•a ke,fimi ona söyleyecektim; 

1 son vak'adan sonra onun 
jl kaçan ürkek gözlerinin 

cdMlkıtlanna acıdım •• ona karfı 
ıd" olmak istemedim ve suı· 
ur 
ıJdh geldiğimiz vakit saat do
nu lmuştu. Nejııdı meraklı 

• rla salon<~• dolasırken hul
·men kc lu: 

Muazzez Tahsin 
- Leylacığmı. geçiktiniz, biı

kazaya uğrarsanız diye pek me
l"ak etim ... dedi. 

Paule, alaylı kahkahaıile gül." 
dü: 

- Nejat Bey. bu kadar çok kor 
kuyorduanız karınıZHl yanından 
ayrılmamalı idiniz. 

Buna Nejat biraz kızdı sanı

rım; cevap veımeden kolumdan tut 
lu ve yukarıya çıktık, odaya gir
diğimiz vakit: 

- Bu Fransız kı;ı;lan biraz ge· 
veze ve delifmen oluyorlar. dedi. 

Semra yüzüme dikkatli dikkat· 
li baktı: 

- Leli. •• yanaklarının rengi ye
rine geldi. Eski çocuk yüzünü bul 
dun. Buna pek memnunum. iki 
ay lıtanbuldan uzak kaldığımıza 
değdi. Artık avdetle, sinirli kü
<;Ük kızlar gibi sararıp solmıyacak
sın değil mi yavrum? 

Bir baba. bir kardet şefkatile 
saçlarımı okşadı. yanaklarımı öptü. 
Fakat bu sokulusta ekıir olan 
isömsiz bir sevi bek

0

leverek içlnı tit 
rı-di. 

Limon ve mandarine 
kokan odamda 

Bugün teyzemden gel·en mek
tup cok icli ve hasretli idi. Za
valh ·teyzeciğim. yalnızlıktan ,i 
ki.yet ediyor: Daha mı gelmiyecek 
siniz? diye soruyor. 

Bir hafta sonra gidiyoruz. Fran 
&ız arkadaslanmla ayni vapurda 
yerlerimizi tuttuk. Dün aktam hah 
çede dolaşıyordum. Günlerden 
beri benden uzak duran genç Fran 
Mz dostum yanıma yaklattı: 

- Müsaade eder misiniz? Sizle 
birlikte seyahat edelim. Tatilimi
zin son giinlerini burada geçire
cek yerde lstanbulu da görın~ 
olunuz •. Sizin latanbulunuzu ... 

- Pek memnun olurum .. de
dim. 

Evveli söylemek istemezken 
sonradan karar vermil gibi: 

-Stzden ayrılacağım günü, 
mümkün oldutu kadar, uzakla,tır. 
mak istiyorum. 

- Mösyö Gustav. dostluğumu· 
za vazık etmeyin. Bu hikaveyi 

- Sözünüzü bitimıeyiniz. . ri
ca edeı;m •• dedim. 

Ve ııeaimin ilk defa, nere<1en 
bulduğunu bilmediğim dürüşt a· 
hengini ıstırapla ve hayretle din
leyen zavallı genci bırakıp içe. 
riye girdim. 

Bir hafta sonra gidiyoruz .. 
On beş gün sonra lıtanbulda ola
cağım. 

lıtanbulda ve evmide .. evimiz
de... Bunu dü~ünürken gelecek 
günlerim gözümün önünde can
lanıyor. Oradaki Nejadr görüyo
rum ve kalbime gariı> bir acı dütü· 
yor. 

Ayni 6'in .. 
Öğle yemeiincle, '.Amerikalı sey

yah. ta karşıda görülen tepe üze
rinde klübesini kurmuş olan bir 
münzeviden bahsetti. Bunu gör· 
mele hevesine düştüm. Nejada yal 
vardım. Benimle gelmeie razı ol
du. Bir otomobil tuttuk.. Yama
cın aşağısında toföre beklemesini 
tenbih ederek tepeye tırmandık. 

Tabiat karş11ında daima lakayt 
yüzünü bozmayan Nejat: 

- Cennete erişmek fçin bu ka
darcık ::'\bnıet çok mu? 

Oeyneklerimize dayanarak te
peye vardık. 

Burası çıplak bir yamaçlı. Göz
krimizle etrııfta kulüben ben
zer bir şey aratlırırken kartımı. 
za, saçı sakalına kanıaıış. kırmızı 
yanaklı, uzun boyu bükülmüş, ma 
vi gözleri solmut bir ihtiyar çık· 
tr. Aklıma "Jüılen" geldi. liayatı
aın son günlerini bir dağ başmda 
tek bafına reçiren rahip. 

Mütecessis ıözlü seyyahların 
ziyaretlerine alııkm olauğu her 
halinde helli ol.o bu nur yiizlü a. 
dam. bey.:z bıyıkla.nnın altıncla 
lıili inci gibi parla31an ditlerini 
göstererek bize güldü ve ağır bir 
se9le, framızca: 

- Hot geldiniz genç. yolcular! 
dedi. Bütün ziyaretçilerim gibi siz 
de 'Derede ve nasıl yaıadığımı 
öğrenmek için geldiniz değil mi? 

Bu nur yüzlii, temiz tabiat 
adammuı elini öpmemek için ken 
dimi ıiiç tuttum; o kadar rnsana 
candan hürmet telkin eden bir ha
li vardı. 

Fakat, insanlardan uzak ya
şayan bu yarım vahşi ad .. m. göz-

- Hayatın eı- 7.aroan 3özlerin 
gibi bel'l'ak veemiz olsun kızım. 

Diye dua ei. 
Nejat bu •.hnede.1 c •. ı sıkı

ltr gibi uzak)a • .-k .n. b·.ııim gö 
zümdea akan lr tek d1ln in yaş, 
münzevi ihtiyan ayaiiınn c~ 'iştü. 

- Gel kızın1,ana kuliiberni !!Ös 
tereyim. 

Ba§ka bir Z'nanda olsa. belki 
bu ihtiyarın yl::laşmasın<tan kor-

kar, vahşileşiı-di1; fakat .bu Alla· 
hın dağında. iııının içinı gözle 
rinden okuyan t\iyar. bende deı·in 
bir emniyet ye tim at uyandırdı. 
Onu takip ettn. Nejadın ya· 
nmdan geçerkefl 

- Bak Leyli. Ne bulumnaz kü 
çücük çiçe!cler v,r bur~d11.. Bun· 
larr toplıyacağrıll, dedı. 

İnsanlardan l.lll'kta yaşayan. İn
san dostu ihtiyaı, elim,l,..n tuttu. 
Tepenin arkasııı,ıdoğru yii;-iidük; 
orada. tabiatiıı or?ouğu bir küçük· 
mağarayı İşaret ~tı: 

- işte beniıt1 sarayım! küçük 
kız. 

- - Burasını y,kıııda·:ı gö mek 
isterim. 

(Dt>v11mı var) 
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F'es meselesi ve 
"''ürkiye - Mısır 

( Baıır birinci sahifede) 
şısında İngiliz - Türk doatlv
iuna olan inanım bir kat da 
ha kuvvet buldu! 

Gazinir 
Hitabeı 

(Başı birinmifede) 
nan milleti hak• kutlu obna
auu dilerim." 

Ölçüler 
Kanunu 

(B~r birinci sahifede) 

1 Yılbaşı keşi desinde· 
kazanan numaralar 

••• 
Baıvekilizin 
Beyanatı Numaralar sıraya dizilmiştir. 

. Vaziyetin hulasası ıu ki, 
bır kaç haftadır, Türkiye ile " Yılbatını bı için daha kıy 
M metli yapan biıep doat mille· 
ısınn havasım karartan bu- tin efkan umııaine temas i

lutlar zail oldu aayrlrr. Türk çin bir veaile oıdrr. Geçen az 
hük<Unetinin. Türk efki.n umu• oeneler, birinciYunan • Türk 
miyeamin, Türk matbuatının doatluiunun ..,. geçici olmı
sağdan, soldan ııelerı. türlü tür yacaiını, ik;ncıu doatluiun 

doğru 
Soldan sağa 
okunması lazımdır. 

(B~r birinci sahifede) 

Iü tahrikata rağmen bu mesele- her iki memlel menfaatlarma ra iki ile bitiyor. Verdigim parayı 
d 

tamamen uyaıı onun icabı ol- geri alacağım ... 
e gösterdiği vilcar ve itidalin duiunu Üçüne Türk • Yunan Yalnız bu fısıltılar kaı·ilerine 

çok yerinde olduğu timdi daha doat münaaebtnin beynelmilel hani hani numara ya:ı:mıya uğra 
iyi takdir olunuJ'Olr, Fertler gibi aulh havaıınalen hizmet etti• şan gazetecileri bizar ediyordu. 
milletleı· de uautmamalıdırlar iini ıröatenniı Bayiler de müşteki olacaktı ki bir 
k' b Benim kannca, yeni müna- aralık bağırdılar: 

1• ugün mücadele ettikleri ~lıat devri, h için, gerek mil- - Suaalım efendileı·. , Mahıılle 
hasımlarile yann en aıla bir lı. ve gerek İn olarak büyijk kahvesinde değiliz, 
dost gibi yeniden el ele verme- hır neticedir. ıeticeye ne mer- Kim dinler, herkes lco!ndi bildi-
ğe mecbur olabilirler. Politika- h!'lelerden ga yetişilebildiği- ğini okur, piyango da çekiliyor. 
mn bu gibi tecefüleri çoktur. nı diiJiinmelma taşıdığımız e- Yüz bin liralık numa•a okunun 
Onun için itlerimizde, sözleri- manetin tarilarşı ağır mea'u- ı lktı1;af vekili CellJI Bey caya kadar mühim bir hlıdiae ol-

. d liyetini bir aızümden uzak tut madı. Yalnız 1 ve 2 rakamlannm 
rnız e ileride bizi sıkacak, ta- mıyan bir desiri yapar. Ier kanun tehiri tatbiki aleyhin ı amorti kazandıklan ilan edildi. 
miri güç müdafaası güç mevzu- Biz doat, ,ve kahreman Yu- de bulunmutlardll'. ; \!'ni nu?'aral.an iki. ile biteı;ıleri~ 
!ar dan kaçmak lazımdır H nan milletirulbafı münasebeti- ı yuzer, bırle bıtenlerın de elhşer lı 
h ld b b . 'h. !er le, saadetini kalbi ve aamimi Celt11 Beyin CtWabı ra alacakları anlatıldr. Fakat yüz 1 N'1:11"\IJ!'. 

a e una enzer ımtı an ar- duygularla mekteyiz." lkt' t kir Cel' l B bin lira okununca arka sıralardan 
dan aonra dostluğun kıyıneti ısa ve 1 a ey, 1 b' " k Jd" ı 
daha çok artar. Nihayet Tür- ffarİCİ1 vekilimi- cev~p vererek de~iştir k~_: 1 ır ~e~:'n:!a~~ arslancığım... R<.m«<,.,.s 
kiye ile Mısır; en sam" • b" • ,, t ~anun fevkalad~ mukem- Bütün hatlar oraya çevrildi, 
dostluk için siyasi .ınıı 1~ zın yana 1 meldır. En medenı usul ve gözleri evinden uğramış, aha!, mo 
münasebetlerini h ve._ıktı~adı ! "Türk • 'an dostluğu, iki 1 siltemi ihtiva etmektedir. Tat-

1 
ru mor bir adam yerinden katkını· 

dah Sıkı t • er gun bıraz milletin meallerini anlama sın · bik meselesine gelince su daki 1 ya çalıfıyor, fakat heyecandan 
a at ırmaga mecb rd d • · • k d' · t d · rd - .. 1 B • U ur- akı kudre ve aynı zamanda k d b k un ehemmiyetle en ını zap e emıyo u, yuzune I . 

8~: u m~burıyeti yalnız coğ- yanyana çınak ve insanlık va· ı' ... t u. an tbik 't' su döktül .. r, liınonata ısmarladı- , Dün gecenin tali/ilerinden on brn 
l'3 1 ve tarıht mukadderat d -·ı disindeki lliyetini gösteren iki ~u ena_s~p ta v~aı .ıne ma ' lar ve ayılınca: lira ka=nan Feyzi Elendi (JIU· 
bugünün umumi . . eg.ı • milletin bu:luiu mıntakada her lık değılız. Bu vesaıtın ıhzarmı - Gözün aydın diye etrafını varlal: içinde 200,000 lira kaza· 
hassa iktraat fer .t!bıtı: • bil- ikiai için rl bir muvaffakiyet İstiyoruz ve bundan sonı·a tat- 1 . ardılar. nan müt .. kait lsmail Hakkı Bey) 
nfa tahmil ......ı• aı 1 ~ ıki ta- ve yeni, ketti bir sulh &milidir. bikatrna geçeceğiz. Kanun ta- Adam~ğız ~el bel .etrafına ba-
T"i"ki ""'1Yor. Fılhakika Bu doat, sağlam ve devamlı- dil feld' bü•,.a encümeni esbab kınıyor, soylen~lenlen anlamıyor- 38186 38417 38513 38577 40785 

ukl Ye ile Mısırı biribirine dır. Çiinlaıvvetini iki taraf için .. ib '.nd~. h ed'I kt 
1 

du, birkaç bayı de etrafını aldı· 40816 41761 44921 47876 49355 
ya a.trrın ğ ·ıı· lm d al h k 'k" muc eıı e ıza ı me e- 1 • • -ı: • a a mecbın- eden ti- mı ı o ' an ır ve o, a ı ı d' ar. . . . 
carı ve iktrsadi l icaplardılolmuf anlaşma ve ır. . . - . Bıl.,tın nerede pap. efendı, 
dar kunetl' d' z~rııret .er. 0 ka· yaklaşmtın giizel bir ifadesi ol Bır ıene veyahut JU kadar ,undı, l!kır tıkır Myalım paraları .. 
fın b 1 ırki, her iki tara. muştur. !ip ve vefakar dost müddet tehir edilmiyor. Vesait ~u ~eklıf adamın. aklını ba,ma ge 
irnk' U zaruktretlerden kaçmaama Yunan metine yeni senenin ha- ihzar edildikçe sekline göre tat tırdı, CPvap ~erdı: • 

an YO ur. yırla ve lhlı olmasmı yürekten b'kı d ' d' I .. t T - Eana bır •ey çıkmadı kı ... 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

dilerim.' t na evam e ı me.sı ts enı ı- Ben :a.eyyAr bayiim, benim sattr-
~ _ -- _ yor. Ben korka .. ım kı, r.oksan ·mı bilete çıktı. 

f. azla telefon 
Ucretleri 

M. aimis'in 
Beanah 

vesaitle bu mühim kanunu , tat Cevıı ., müthiş bir tesir yapb, et 
bike başladığımız takdirde tat rafındakiler çil yavruau aibi daiıl 
bik edenlerin ve bunu istimale d!lar, limonata uma~l~ya!'lar da 

• . . • pışman oldular. Bu gunıltü araaın 

(B~r birinci sah/lede) 

( .Bı birinci sahifede) 
bulunnlardır: 

M. ımı11 Hazretlerinin 
beyanatı 

mecb1;1r olanları laubalılıge s.e~ da da ikl'amiyelerln ketideıi bitti. 
kedenz ve kanun kıymetını Sıra meşhur bir milyona aeldi. 
kaybede!'. Onun için bütçe en- Bir milyon 100 numara araı~da 
cümeninin tadiii veçhile kanu- ona ~in _ lira olarak t~k~im edıle
nun kabul edilmesini rica ede- cekh. Öyle yapıldı, kuçuk .hanon 

lar gene dolap başma geçtıler ve 
her biri on bin lira kıymet ta9ı
yan yüz numara çektiler. Keıide 
bittiği zaman ümjtle parlayan aöz 
!er ufalmı,, çehrelerde derin bir 
yeiain izleri belirme e batlamrıtı .. 

. ~_«>misyon bu hafta içinde 
ı~e uaılayacaktır 

1 
Şirketin bugfut aldığı ücret• 

er, lngiliz liruı 1040 kurut-

k~? . bit edilmiıti. imdi in· 
gılız lıraar 1040 kuruı tan çok 
a~~ğı olduğu için mükilemeye 

· f~re ücretlerin de % 35 • 40 
nısbetinde indirilmesi icap et
trıektedir 

1 . Bu mesele ile hükametçe de 
!hgal edilmektedir. 

Şiritetiu noktai n.-n alm
ırııtbr. 

Bu huauata müracaat ettiği
~iz tirket nezdindeki hükiimet 

ı:;komiseri Fuat Bey demittir 

d -" Belediyenin tetkikatrn
·ıan haberdar deg' ilim. Mesele 
1 e h"k' • d " u urneb merkeziye me,gul 
k!'r. Henüz bize bir tebliğ va-

t olmadı ... 

"l:ı.nlatılmıı müşterek men• 
faatle ve bütün Balkan millet- Hasan Ft>lımi H.tn izahatı 
leri aıında ınünaaebetlerin tabii Kanun iki aene müdtletle 
olarahkitafına hadiın olmak hu tehiri tatbikini istiyen bütçe 
ıuıun.ki beynelmilel lüzuma ;.. encümeni namına sö:ı s öyleyen 
tinatı..., T-rk ·Yunan dostluk encümen reisi Hasan Fehmi B. 
ve aqmaıını yeni senenin müm· 
kün ırtebe daha ziyade kuvvet- encümenin bu husuııtaki noklai 
lendi.esini temenni ederiın. Mil- nazarını izah ederek demi r. tir 
letleniz araaındaki mukarenetin ki: · 
yeni,r siya•etin ilk merhalesi ol· "Kanun tatbiki için te~kilit 
dui ... ve iyi komşuluk ve muali- . d 
han•eıriki mesai enditcsile hare- viıcu a getirmek, kontrol heyet 
ket len biitÜD milletlere takip e- !eri teşkil eylemek, liboı'lltuar 
dile.it bir misal teşkil ettiğine tesisatı yapmak İcap etmekte 
kanı.ı..ral4 Şark Akdenizinde ve bunlar tahsisata liizum gös- • 
bir tzarn ~ terakki unauru olan termektedir. Tehir müddetini 

::it:.," :!:ı":e:.::-;f!rd: b",;. iki - iblağ elrnekle, derhal 
ıu~m.'' faaliyete geçmek. teşkilat yap-

Yunın Başvekilinin mak sipari,ter vermek için bir 
beyanatı taraftan tahsisat koyarak ve bir ' 

taraftan da işi icaplrma göre 
'Ankarada açılan, Atinada te- devrelere taksim etmek zarure 

y olunan ve bütün Türk ve Yu
lln siya.et Alemince istenilen mu tiyle daha ameli bir şekle ifrağ 
'rene! siyaseti, arada henüz 3 ettiğimize kaniim . ., 

- Bu aefer d limadı diye ba
yıflananlaı-a daha ınakül dü.iinen 
ler cevap veriyorlardı: 

- Amma 6 bin kişi >:<>ngin ol
du, Elbet birgün ıize de çıkar. 

500,000 lira 
29202 

200.000 lira 
37571 

l 00,000 lira 
34339 

50,000 lira 
24479 

30,000 lira 
2556 

20,000 lira 
33331 

15.000 lira 
20435 ine ge<;tiği halde, yalnız millet- Hl'iedi(lt'lle diişen va::l"rler 

t 
lrimiz ta.rafından değil fakat bü 1 ' 10 bin lira kazananlar 

Kiiçilk haberler •n dünya efkarı umumiyesi tara· Hasan Fehmi Bey beyanatı 791 2388 2488 2525 3862 ---....:.. ________ , ından da bihakkin takdir edi· na clevam eı:lerel<: bu hususta 
~ B en itiraz kabul etmez semereler belediyelere dü~en vazifelerden 3917 3986 S049 5451 5615 

o:ı:öyük kereste fabrika •enniştir. d • 5876 6279 6855 7285 8448 
~ıııdaki Yangın üzerine Bozöyü Filh•kika, dünya efkarı umumi e ba0~•etmiş, demiştir ki: • 8780 9355 9401 9726 9870 
ııh~ !l'İtınis buluran sahibi ibra resi Türk ·Yunan dostluğunu Bal " lçüler deği~mesinden alış 

'""' B · d d ... ıhun esasi b" t · verı·c u"zerı'nde hasıl olacak 10550 10610 11475 11962 13133 
d
... • hugün şehrimize av et tanlar a - • . ' ır enuna , 

e ecekt' olarak ~"~ak~ı etmektedir. Hü . . farklar ve bunların vatandaşla 14507 15172 15481 15613 15737 
•r. uınetin'. ı~ı mı}lc;t me~faatleri- nn zararına olu ak intikal dev 15872 15889 16537 16638 16785 

d" t. Hıfzıssıhha komisyonu 11in biribırıne tabı oldugu kana. resinde ika edecekleri mahzur- 17987 18399 18716 18738 18845 

y~"/ali muavini 
1
Aii Rıza ~e ~!~~t:~:·!~~~:~:~\~~~l::a~=~- lar dikkate ahnırsa tlaha esuh 1 19448 20356 20927 2~52 21189 

içı· 1Yasetinde lop anınış ve u llkı ve devamlı ~ır teşrıkı mesaiyi talimat ve nizamat ne,redeıek 21688 21760 22398 23-82 24704 
•ii 

1~1~dR.a vilayet sıhhibbye mdüdü icap etı"'!"e1~te~ır. ~u!'arı ~illeti- bunların önüne geçilebilmesi i- 24728 26377 25207 26415 26955 
re· . ı ıza Beyle, etı a o ası ni vatanı o ugu 111 mıanı de o - çin hükumete de biraz vakıt 27181 27451 27596 27637 28432 
ıı ısbı Tevfik Salim Paf& da ha la~ böyle_~i.~ ~e~ceye ken_di.hiue. bırakılması lazımdır. 28993 29068 29679 30347 33234 

r ~ ulunmuşlardır. •ine dü•tutmı? o~m::ın:ı:mımdıyel tle Bundan scnra iki SA~- mu""d 33277 33371 33731 34177 34197 ' 
T "'! 1 • Yardırn e ıf k T·· nk .o ayı -~ d" <>e ediye aıhhat q erı rnü İftihar duyara ve ura . mılleti- detin bir 5 ,.neye indirilmesi hak 34824 35346 35454 35468 367(;7 

,,.'lardnık~a.vinliğine tayin edilen . de bu aulh ve manevı terakki kındaki takrir reye '-onularak 36995 37060 37410 37417 38299 
Bey Y hükiimet tabibi ami eserine utun ~ 

1 
•Y e ıştıra et- kabul edilmiş Vf> pazartesi top 39108 39370 40877 41005 41570 "" ı o 5 ıun b"' ·· k lb' 1 · · k "' ı 

dür ;:e Tıp talebe yurdu mü mit olma•ından - 0 ay.;.,7ejn~n °· lanılmak üzeı·e ictimaa nihayet 41953 42574 43022 43290 43683 

beledi
. tıa,ıri.ııtı·g·ın· e tayin edilen lıırak, yılbaılı rnu.n~l•e ıy el' T?.m· 'l • ' • AAooo 45078 45436 45606 A""~ y ~e doot o an aıı ve şan ı urk ven mıştır. ......,.,., ...,...,.. 

mavini '\~ıhhat itleri müdür şu·fletinin saadet, refah ve terak- lk' 45835 46219 46256 47576 47723 
dünd ".'\iseyin Enver Beyler ınk. 1 i için hararetli temeniyatta bu- h-~~omtu millet ruhunun maziye. 48697 49417 49728 

eıı tt'b • 'f 1• ·b' · · T" a •m olacak ve Balkanlarda ni-ne bas! ı aren yem vazı ele..: 1 ııduğum gı ı yenı senenın ur- zam . t'k 1 
il». dı ·' u y • b" 1 1ı· ' ıs 1 rar ve su hun nef'ine o-

q. • ·•ıı,lar ı. kiye ile unanıatanc ır ef ren larak muhakemeli ve müamir bir 
Bir llı .. dd tl,. b . • dottluk ballarını mümkün olduğu ~e~riki mesai şek! i vennek üzere 

nıizde bu( tı e .n erı .. '~~rı kadar da~a ziy~de aıkıl!'ş~rnnaaı· ısbkb~le de mü~tereken bakabile
tj umuırı· tıııan Evkaf mudırıye nı temennı edenm. Her ıkı taraf c~k bır dereceye gelmiş olduğunu 
Macit B 1Yeai Orman müdürii cflıarı umu.miyesinin en .büyük !~l gormekle bahtiyaı-ım. 
' ·N t .ey dün ,.\nkaraya ha 1 kiıı ve lerbıye kuvvetlennden hırı· \akı~ Şa~~'la nizam ve aulh 
' e trııttir re nİ elinde tutan iki memleket mat- endı~eaıle mutehaoaia olan d-

'l'o Yük • buatınm iki hükumetçe aarfolu· efkarı umumiyesine karıı b uı;;a 
mezunla. &ek Baytar mektebi , nan samimi itilaf gayretlerine yar- su•ta üzerime aldığım bü~ mu-. 
ınuavi b11ldan ve sabık vilayet dını etmek üzere daima samimi uliyeti tamamen müdrik olar:~ 
fa N ~ •Ytarlarınclan Musta ve kartılıklı. ~ir anlatma hava!' i· seleflerimin iki komşu memleket' 
~ -et Bey B zöyük h "kü daıne etmesını de keza temennt ey arasında. bu ~erec.e mes'ut bir au

ınet oaytarlı • o Selim~ lerim." rette teaıa ettıklerı samimi müna. 
de IK.onya ırı!:kna. vh:kumet bey Yunan hariciye nazırının sebetleri tarain ve inkişaf ettir-
la.ı ıgına t . eı . . ay h I ınek için herşeyi yapaçağım. Bu 
y k d ayın edılınıslcrdir. f'//llna I münasebetlerin 1933 de yeniden 
~"~d~dı~r.Yenj '1azifelerine gid., " Memlekellerimiz arasında bun kuvvetlenmek İçin daha başka ze-

dan 3 sene evvel açılan ve dün ol- minler dahi bulacakları ümidile 
"' Vilayet b R . B duğu gibi bugün de bütün Yunan Yunan Cümhuriyetinin kardeti v~ 

· f avtarı asım e •İya,et adamlarını bu hususta mu- dostu olan Türk Cümhuriyetı·ne 
)' Hl ve a il .. J • • · b e nıo.ınh 1 j alan vıla ta ık bulan mukarenetin ehem- yılbafı mürıaıebeıile arzettiğiın 
Yet baytar rnüd " t·,' k"l t' miyet ve tumülünü tamamile tak- samimi saadet ve refah temenni
ııi Ü.küdaı· h uı- ııgu ,.e .aMe 1 dir ,.hn.,kte oldu ~umu temin için !erime Türk aimamdarları ve mil
harrcm B . ay tar ?".l\.idüri.J tı Anadolu Ajansır..ın bana verdiği leti ne2dinde tercüman olmnnızı 

ey 1fa etmeltetcıir. güzel ve:-;ileden İstifade ediyorum. rica ederim." 

8000 lira kazananlar 

1522 20118 26424 40220 44621 

5000 lira kazananlar 

4774 10568 11435 11823 14447 
20669 35348 35529 36137 

3000 lira kazananlar 

4391 4513 4531 10050 14911 
16260 16361 17628 22524 25407 
25764 32250 33673 41479 48317 

2000 lira kazananlar 

841 1246 2205 2589 4643 
5176 5628 5771 8352 12342 

12959 13393 14406 14785 15398 
16338 16365 16914 17054 17354 
20272 21148 24024 26551 27782 
28740 29427 29895 30012 30185 
30275 30729 31548 32518 33263 
33705 34231 26221 37358 37680 

1 

502 
760 

1000 lira kazananlRT 

7 21 75 115 
611 512 667 701 
847 1088 1108 1374 

1449 1905 191 l 2003 2193 
2372 2467 2494 2795 2838 
2840 2992 3042 3098 3114 
3305 3311 3316 3378 3675 
4154 4476 4576 4649 4680 
5026 5098 5203 5304 5420 
6476 5559 5802 5926 6005 
6022 6067 6241 6598 6755 
6834 7011 7160 7211 7594 
7877 7877 7886 7985 8010 
8011 8152 8177 8294 8453 
8462 8552 8878 8910 9133 
9156 9256 9319 9691 9734 
9779 9804 99511 10129 10192 

10207 10253 10348 10366 10415 

10910 10926 10939 11069 11406 
11512 11578 11595 11705 11824 
11880 11993 12042 12054 12221 

12704 
13486 13512 13537 13640 13717 
13738 13782 13848 13873 13988 
14065 14607 14638 14641 14678 
14689 14760 14876 15132 15137 
15149 16262 15401 15409 15510 
15626 15762 15766 15842 15888 
15917 16345 16973 17016 17191 
17377 17629 17902 17907 17970 
18090 18100 18147 18326 18333 
18407 18682 19048 19488 19707 

19821 20132 20200 20264 20308 
20359 20402 20403 20434 20465 
204 69 20702 20723 20839 21080 
21092 21~69 21314 21597 21686 
21829 22087 22124 22350 22710 
22938 23100 23121 ?3149 23211 
23225 23246 23262 23477 23899 
24198 24218 24228 24361 24388 
24571 24571 24698 24808 25071 
25140 25337 25588 2558) 2~158 
26228 26235 26260 26508 26828 

66971 
27041 27440 27463 27476 27549 
27686 27809 27923 28548 28579 
28767 28953 29W7 29841 29930 
29929 30079 30149 30256 30361 
30476 30488 30495 30750 30798 
30859 30910 31108 31146 31221 
31271 31797 31907 32297 32392 
32421 32963 33031 33100 33115 
33385 33432 33442 33918 34298 
34305 34365 34412 34437 34573 
34645 34759 35218 35353 35626 
35639 35864 35975 38006 36399 
36679 37122 37380 37398 37424 
37494 37793 37986 38250 38341 
38454 38376 38482 38545 38719 
38923 38974 39262 39278 39350 
39414 39450 39450 39554 39558 
39563 39728 391148 39954 39983 
40044 40111 40116 40143 40173 
40558 40669 40713 40850 40918 
41121 41123 41271 41247 41557 
41568 41744 41996 42105 42198 
42198 42369 42819 42820 42869 
42975 43001 43422 43558 43704 
43740 43740 43888 44171 44227 
44385 44442 44456 44549 44628 
4508S 45330 45477 46487 45538 
45596 45875 46016 46087 46379 
46657 46977 47038 471197 47653 
47895 48109 48148 48169 48320 
48467 48658 48735 48774 48865 
48998 49166 49182 49365 49419 
49555 49752 49786 49815 49942 

500 lira kazananlar 
Beıyüz bin liralık ikramiyenin on· 

Etıbba 
Odasında 

- ---
Cuma günü heyeti 

umumiye toplanıyor 
Odalar Nizam.namesinin 26 ıneı 

maddesine tevfikan Oda Heyeti U
mumiyeai 6 kiı.nunuaani 1933 cuma 
günü saat 10 da Cağaloğlu'ııcla Halk 
evinde içtima edecektir• 

Rüznameai : 
1 - Oda icraatı hakkında riyaset 

tRrafından izahat. 
2 - 1932 aenesi heaabı kat'iıinin 

tetkik ve tasdiki. 
3 - 1933 seneai bütçeainin müza

kere ve kabulü. 
4 - Menafii meslekiyeye ait aza 

tarafından vaki olacak tekalif. 

Çanakkalede ilk 
türkçe ezan 

1 Tediye 
Müvazenesi 
Milli gelir 

Yüksek iktısat 
meclisi için 

rapor hazırdır 
ANKARA - ikinci kanun 

15 inci pe!'f"mbc günü Atlkarada 
toplanacak olan, Yükaek lktı • 
mecliai azalarına meclisi umum 
ü.tipliii tarafından tebligat yap 
mıttır. Azalar o günün ıabah.t Aı • 
karada bulunacaklardır. Meclı • 
bu devre içtimaı kanunda da y 
lı olduiu gibi 15 gün surecekt 
Lüzum görülürse bu mı..ıddet u ! 
tılabilecektir. Yalnız bu yıl mec 
loplantısmın uzatılmaıı muhtcm 
deiildir .. Çünkü bundan altı a 
önc<" toplanarak tetkikat yapan _ 
Meclis kendisine verilmiş ohu ::: 

ÇANAKKALE, 30.- Çanakkale 
E vkafının kararilc geeçn cumadan ı 
itibaren Kalenin Yali ve Hastane 1 

bayın camilerinde türkce ezan okun 
m.'s""' başlanmqlır. 

1930 yılı tediye müvazenesile, mı 
li gelir mevzularını o vakit tef 
kik etmitşi. Bu iki mev zua a 
Meclis raporları hazırlanmış w\ 
ınecliai umumi katipliği tıırafm
dan tab'a verilmitşi . Yakmd b 
raporlar inli?"r edeceklır. Mili 
gelirimizin tetkiki ifinde hıızırla [ 
nan rapor çok mühim esasları ih 
tiva etmektedi··. Yüksek İklısa 
meclisinin ilk defa olarak tetlıiki 
den geçen ve meml ket iktı atçı 
ğ-ında PD mühim bir mevzu olau• 
milli gelir meselesi hakkındaki 'Y 
por da salahiyettar ve mütchfl! 
zevatın milli gE"liri tesbit icin y ( 
pacakları iş ve yürüyecek! ri arp 
bnna yolu tasrih olunm ktadı 
Bilhaua bu mevzu hakkında iata 

ilk türkçe ezanı Yalı camiinde 
Hafız Etem Ef. okumuştur. Burada, 
havalar fevkalide iyi gitmekte ve a
deta ilkbahan andırmaktadır. 

da bir hiucsini Üaküdar itfaiye gnı 
punun mütterek aldıktan 29202 nu
maralı bild kazanmııtır. Bu bilette 
hiaaeleri olanlar şunlardır: 

Grup amiri Kemalmuavin Hidayet 
Beylerle ba~çavuı Şaban, çavuı M.eh 
met, Telefoncu Sadeddin, efrattan 
Lütfü, Şaban, Muharrem ef.lerle 
Ki.tip Feyzi Beydir. 

Vazif t> aşkı 
ikramiyeyi kaunanlardan grup a· 

miri Keıııal B. gece kcndiıile görü
şen bir muhamrimize tunları söyle. 
miştir: 

- Sevinç içindeyiz. ikramiyeyi 
soğuk kanlılıkla karşıladık vazifemi
zi terk edecek değiliz. Vazife her 
§eyden mukaddestir. Bizim için en 
büyiik zevk atCl ka1111mda vazife
mizi soğuk kanlılıkla ve bütün meY

cudiyetimizle yapmaktır, 

Diğpr Jallhliler 
lkiyÜ7 bin lira Kedikpıı,ada 128 

numanıda Emine Hanıma, 50 bin li
rada Tiyatro caddesinde jandarma 
hesabat memuru Kadri Remzi B ve 
.ıı,rkadaılarma dÜfllliİttür. 

Fe11zi E/. memnun 

tiıtik umum müdürlüğüne y 
bazı direktifler verilmiştir. 

Bu mevzulann h _p•i çok mu 
hiın olmakla bera ber "Türkive il 
racat ticaretinin inkisafı tetbirl 
ri" huıuıi bir eh~mmiveti haizdiı 
Yüksek media bu deej'irli menu 
tetkik ettikten &onra . T;; •kiye ih 
rar-"t ticaretini n inkisafına müt 
allim tetbirler ( istihsaldcn ihrac 
kaadr) dön safhaya avnlmıştır 

1 - istihsale taalluk eden saf 
halar; 

2 - Alım ve oahmıı taalluk c 
den meseleler; 

3 - Nakil ve sevke lallllük c 
den meseleler; 

4 - Mallarım ızın mııhr lerd 
aürümüne taallük cdPn meaclel 

Bugiinlerdc Ankarada topla 
cak olan yiiluek iklı5'\t medisr 
yeniden tetkik edece;ti "aıınav n 
zin teeasüa ve in ki•afı ve madenf 
rimiz;den en iyi istifade'' eaaıl 

• "Türkive ihracat tie.aretinin 1 _..,.. 

§afı tetbirleri" cümlesinden 
nk kabul edilmitşir. 

Kaaımpaf&da YMIİçe!me mahal- Yükaek meclisin bu ana mevz 
luinde Atlamataıında bila numıı üzerindeki tetkikatrnda vard 
ralı bostan idnde bir kulübede o· neticeye göre; "İ•tihsal safha& 
turan aeyy.;r sebzecilik eden nda "ziraat teknij?inin ıalalu" 
24479 numaralı biletin h&mill Fay mühimdir. Bunun i in: 
zi Efendiye de (5) bin lira iaabet 1 - Topraltm ıalahr .ve ildir 
etmiştir. Gece bir muharririmiz p:rtlarırun tetkiki; 
Feyzi Efendi ile gôriiıınüttür. Fey 2 _Tohumların ı.lahı, hasta 
zi Efendi diyor ki: lrklar ve haşaratla mücadele; 

- Ben, refikam oeber, dama• 
dmı Salih, keriınem Adalet mÜŞ· 3 - Atat ve veaai • 7Jr ôy• i 
terek bir bilet aldık. ulahı; 

Ben ve refikam ve damadını Sa 4 - Mahaulün toplanması 
lih seyyar aebzecilik yapmakta- hümü muhafazaaı tetbirleri ve tı 
yız. Bilhaasa zevcem ile ben Ka- eHa.eleri mevzulan mütal a C\ 
~mıpaşada ufak ı .. fek aatanz. Bi- miqir. Yalnız birinci "e ÜÇÜn.a 
leli Kaaımpatada seyyah bayi ı.. mevzuları mütalea edilmi•tir , 
mail Efendiden aldmı. Bana bayi nız birinci ve üçüncü mevzular0J: 
lsmail Efendi geldi. Numaranıza rülen lüzum Üzerine tetkik ve r 
bir pua isabet etti. Acaba size zakere harici tutulmuıı, ikv . 
mi aittir, bir defa bayie kadar gi mevzu da gene tetkik ve mü 
deceği" dedi. Beni Beyoğluna aö- re harici tutulmakla beraber, 
t~rdüler. Orada (5) bin lira ver- mevzuda mallarımızın tip •e al 
dıler. _ • dardizasyon meseleleri hakkın 

Oturdugwnuz kulubede mecca ı mütalealar ileri sürülmüştür. 
nen oturmaktayız. Evvela baldı- M ı· U • k"t'b' N ı 

d · - ec ıs mumı a ı ı uru 
zım an yetım kalan uç çocuiu E Be · p • t b ı a d · d' ,. 500 ı· k d b aat yın ana e u urun aı 
gıy ırecegım. ıra a ar or· 1 ·ı I' · b t 1 ntıs• d · d - . yıııemecısın u opa na 
cum ".•ı:.. .onu a. 0~~yeceğım. ti tik i terine muavin Sl\lah it 
Kendımıze bıraz çekı duzen vere· 1 Bp b kş kt r 

.. B d b' k ., ey a aca ı • 
cegı'Z. u para an ır ıımmı ser -.--
maye yapacağız, kalan Üç bin ve
ya dört bin lira ile bir ev alacaiız. 
Baldızımın uç çocuğuna karı ko
ca çalı~arak bakmakta idik. Gene 
bakmağa devam edeceğiz . 

500 Hin llrıı 

500 bin liralrk ikramiyenin on• 
da biri de ismini aaklayan bir ec· 
nebiye dü,miiştür. 

TaliJiler 

Açlık grevi 
Devam ediy 

-·--- ( 

Mamafi mahlciiml 1 

cebren ,. 
tağdiye ediliyorla. 

500.000 lira kazanan 29202 nuına· Komünistlik munayişi y•pttl ~ 
nalı biletin 1/10 luk ve 1/20 lik bi- için hakim ka<alİyla ııaran . 
rer parçalan latanbulda, 1/20 lik dl- ••urulan ve tecrit dilen komu" 
ier 2 parçası Ankara ve Diyarbekir· ler ·etki per cmbc üniı açlık a 
de aatılınııtrr yapmqlaı·dı . 

200000 Ura kazanan 37571 numa-
ralı biletin 1120 lik 2 parçaaı latan- Komünistlik M ıhkü 1laruıın 
da 1/10 luk bir parçaaı Niğdede ş~kilde.harrk_cllcrıne alııık olanır 

kıfane ıdaruı derhal mukabil t 
1120 tik bir parça11 Çubukllbatta aa 1 tılmıştır • " mıt ve yemİyenleri cebrı tag 

100000 lira kazanan 24339 nuına- uıuliyle gıdalandırmıya ba ı 
ralı biletin 1/20 tik 3 parçası lıtan- Bu açlıl< _grevcileri y~mem ~t 
bulda 1/10 luk bir parçası Araçta aa P~ekted~rler, Mamafı ~endıl~ri 1 
blını,tır gun cebri •urettc tağdıye edildi. 

50.000 lira kazanan 24479 nıuna- çin açlık yüzünden .,hhat iı>ban 
nlr bil~tin 2 parçası lstanbulda bi- hiçbir ıey kavMtmcmi lerdiı·. 
rer parça11 lanir ve Trabzonda ... , . --·~ • 1 
tıhnıtbr 1 

30.ooo tira ı.a:ıanan 1558 numaralı 1 Hambourg · Berli. 
biletin 1/20 lik bir parçası lstanbul- 'd t • > 
da dit ... 3 parçaaı Ankara. Antalya yu ırım renı 
Ye Refahiyede aatılını~tır. B.ERLIN, 31 A. A - Volff a 

20000 lira kazanan 33331 numara- ., bildiriyor: 
lı biletin 1 '20 lik 3 parçası lstan Berlin - Hamburg yıldır , ı 
bulda 1/10 luk lılr parçası Zongul- bu,.ün tecrübe mahiyetindeki 
dalda aatılmı,tn. ferini de yapmı , 2 5 kilo 

15.000 lira kazanan 20433 numa bir mes~feyi ikibucuk saall 
ralı bilet;n 1/10 luk ve 1 20 2 parça mittir. 
ıı lstanbulda ve 1 / 20 lif< diğer 2 Yapılan bu son ıccrüb t! 
paı-çası ı\dan:rl ve Erzincanda sntıl \'e ecnebi matbwıtr rnüme'- iU 
mıştır hazır bulurunu,larchr 
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Sinema Memlekette Poll•:)ı 

ın "1-otskr'niu 
- lı 
ı Konferanılan I

• . ük• Ahırda bir 
z ıtte m emme r Kavga 

/(art me/ılupları 

Mühendis mektebi
ne dair 

Bir kariimiz yazıyor: 

[RA~ 
Bugünkİ,rogram 

NOVOTNI 
Otel ve Lokantası 

Mü ~ iriy~t i, 
terilerinin 

tebrik ve 

merni eder. 

muh 'erem müş

;-en senelerini 

saacetlerini te-c1aretriate çıkan Cine Mande'un 
iği .maliımata göre> ıehri

·l">de oturan Trouky'ye film 
ypfiDek için bir teklif ..,&ki ol 

J"'ım -ttur. Fakat Trotaky reddet
! i uı t• sadece konferamlarmın 

çeltik fabrikası açıldı --
Bir sucu keserle ba
tından yaralandı 

Cümhuriyet gazetesinde "mÜ· 
hendia mektebi lüzumıuz mu?" 
baılığı albndaki bir yazı çıktı. 
"Lüzumludur" demek için ıunlan 
yazıyonım: 

lSTANBUL l metre.) 
18 • 18.45 : l Hanım. 

18,45 • 20 : Or·a. 
20 • 21.30 : Betusiki heyeti. 

lc!a • hale getirilmesine muva-
. t etmiıtir. 

O 1lark Gable nuıl 
bir adam? 

Fabrika yirmi dört saatte on 
ton istihsal kabiliyetindedir 

Osküdarda Küçük Çamlıcada 
bir ahırda oturan sucu Şaban ve 
Ali isimlerinde iki kiti ahırm için 
de bir alacak meselesinden kavra 
elmitlerdir. Etrafta ayıracak kim 
lf!' olm,_d,;ı;., ;~;.., jt ... ; sucu biribirle
rine rlnnitlerdir. Kavııada huni· 
dan :ıa1>a cnne geçırdiği büyük 
bir sopa ile Aliyi döverek muhte
lif yerlerinden yaralamııtır. Da· 
yaktan canı yanan Ali de bir kö
tede duran keseri alıp Şabanın ba 
ıma vunnuftur.. Keser Şabanm 
batında büyük bir yara açmış ve 
yere yuvarlanıp bayılmıtbr. Bu 
aırada ahıra relen diğer sucular 
Yak'ayı görmüşler, 2'abıtaya haber 
vermişlerdir. Yarası tehlikeli olan 
Şaban ifade veremiyecek bir hal· 
de hastahaneye kaldmlmıştır. A· 
li kaçarken yakalanmıştır. 

1 - Bunu yazan Beyefendi di· 
yor ki " M. Maleh'ın raperunda 
Tıbbiye •arken ditÇi mektebine lü 
zum yoktur'' • Öyle ise DarüJfü. 
nun varken aynca bir muhendia 
mektebine liizum hiç yoktur." 
M. Malche'm raporundan iktiba
aen; bu demek değildir ki; Darül· 
fünun varken diıçi mektebine lü· 
zum yoktur. Bilhaaaa bu; Mühen
dis mektebi varken Darülfünunda 
bir elektrik ıubeai lüzuaııuz
dur" demektir. 

21,30 • 22 : Mı Riçi tarafın·!·,-----"""!~---":'-
dan taganni. \ • • A 

22 • 22.30 : Gra,n, ajans, bor ŞUKUFE 
aa, aaat. 
22.30 • 23.30 : ~rka aaz. 
BUDAPEŞTE m. ltriyat Fabrikası 

TD 

aylırlark Gable kadmlanlaD -
ce çekinen bir adamdır. Hani 

,. a-kekler Yardır ki kadmlana 1 
"ada bulundukları zaman uta

__ ,,.,, aılulırlar. itte onlardaa bi-
G•'-lıtelik te .,,Jiclir •• Jranımı 

--1 .e•or. 
• udde0nun için filmlerini beienip te 
=t1tur. d' ine yaklaşmak İltiyen ka· 

er içiıve kızlardan oon derecede ka-

~ir. ~ir ı:ün rirıin lrrzm biri, ark1'• 
ye_ıarile kouu1urken Clark Gab· 

- ta evine kadar gideceğini, 
Rıdiıile konuşacağını Ye aynca 

;alı fotoğrafını da alacağmı 
liyerek, bahse girişmiı. Tabii 

msal ~ini mevkii tatbika koymak 
iftar ckadar müıkülat ta çekme· 

IJll' ~lark Gı>ble ile kartı karııya 
rgp3UQce, hemen karııcına çıkmış, 

liialı iltifatlarda bulunmuş. 
qYetil:ıt: evvela kulaklanna kadar 

n l-ilen nnflo Sonra Anlnşı .... a7 b;•ıa
diva tn .Ozler mlTlldanınıı. Gene; kR, 
rotıal . !erinde okadar tılgan ,,. ce-

-

Bacadan çıkan 
fazla duman 

Beyoğlunda Londra otelinde 
ya:ıgın olduğu itfaiyeye haber 
verilmiş, itfaiye bir kaç dakika 
zarfında otele yetiımi~tir. Fakat 
yangından eaer görülmemiş, baca 
dan ç:l<an fazla dumandan böyle 
bir yanlıtlığa düşüldüğü anlatıla· 
rak itfaiye dönmüttür. 

2 - Ve gene diyor ki: "Elek
trik tubemizden çıkanlardan mu• 
Yaffak olanlan vardır." Bunu Öf· 
renmeli ki, mühendis mektebin· 
den çıkan bütün mühendisler mu• 
vaffak oldular ve oluyorlar. lnsa 
na bir çiçekle bahar olmıyacağı 
kanaati gelmiyeceği gibi, oradaki 
bir talebenin muvaffakıyeti ile, o
ranın mühendis yetittirdiği kana· 
ab de biç gelmez .. " 

Mühendi-= H. Emin 

lıellah bu 
Bisik etlerden 
Al<lığnnrz vamkadJT: Zirde vaziu

lim:za bizler; Taksimde Talimhane 
meyrlanmdaki yeni malıa11enin sa
lı'nleriyiz. Berveçhiati m:u-uzabmızı 
zntiililerine przcderiz. 

17.35: Oıtend•inoıunadan: Yeni senevi muhterem 
Müntehap dans alan. 18.45: ı 

Mfuahabe. 19 . .farpa ve pi- miiıterile"ine kutlular. 
yano ve Sigan tal.n iştirakile 
taganni konseri. ~: Macar o-
peretlerinden baztneler. 22. 
20: Çift piyano kt;. Müteakı· 
ben: Dans muıiki j 
· ViYANA 517 aı 1 

18: Öileden aoı musikiıi. 
19.25: Eski Viyan.f{anıwurt" 
yeni seneyi tebrik or. J9.50: 
Richard Wagner vv. 20.25: 
Şarkılar ve hafif bar (Rosette 
Anday'ın i,tirakilel.05: Ço
cukl:ır isimli Üç pelk temsil • 
23. Leo Plesa kow c(Maksimil 
yan eHrz'in İftİrakil 

PRA~ 487 m. 
18.05: Alm .. nca J>yat (Mİ· 

zahi Viyana. Kuaton().15: As
keri m~siki. 21,20: ıarmonik 
konser. 23.05: Caz lpoıiyon
lan. 

ROMA 441 m. 
Neşriyat tatildir. 

MlLANO - TORlNO ·NOVA 
17.25: Senfonik kor 19.05: 

L Yeni yılı 
Kutlularım 

piyanıro Uğur gi~elİ sahibi 

Ömer Rıfkı 

3 üncü kolordu ı 
ilan1l\1'\ .__ 

~ 1 
olan Clark'ı Ju.kiki hayatında ı 

l~v~adar muhteriz ve mahçup ıö
- · ibüte inkioara uğramış, içine de 

KDşat resminde bulunanlar Otelde hırsız 

Hergün ve bilhassa Bayram, Cu
ma ve Pazar giinlm yeni mahalle
zimizin meskun r<lıakları biıilılet ve 
motosikletlerin yarış ve f'ksersİ1' ma
halli olarak kullanılmaktadır. Bun-

Zabıta bir otel hırsızı yakala· lar altlkeser acemi ve ehliyetsiz 
mıtbr. Ahmet isminde olan bu a· kim•eler larafmdan idare edilmekle 
dam geçenlerde Sirkecide bir ote olup yant şeklini alan çılgınca sü
le misafir olmu tur. Ahmedin !d- r'atleri esnasında tesadüf ettikleri 
raladığı odada diğer bir yatakla kadaı çoluk çocuk ve ıaireyj ber an 
da İbrahim efendi isminde b ka eliın kazalar karıısmda bırakmakta· 

Gramofon. 21.05: •herler. 
21.30: Bir tiyatro veY-.,ranın 
nakli. 

Çorumdaki alay ihtiyacı o· 
lan 250000kilo buğday münaka 
saya konulmuştur. İhalesi 7-1· 
933 cumartesi saat 15 tedir. 
ŞArtnamesini görmek üzere her 
giın ve münakasaya ittirak için 
o ı:ıün ve vaktiden evvel Ço
rumdaki Komisyon" müracaat· 
!arı. (106") (6804) 

"!'el 1 12ı phe düşmü,: J 
<İ 77: Saktn siz Clark'm kardeşi ohm- r-J"'!.:~:::;=::;;:; 

i1Wk .aız, demiı. 
D~il . önprömiye de f!"'ab ganimet 

" mı .-k cevnp •erm•t: 
"f E Evet, kardeşivim. Onun için 

imz h bir fotoğraf veremiye
-~!n" Affedersiniz. 

içrede 
rılbaşı 

&İz 0 ı ema 11ldızlan her ıene No
eçın';. sıli, yılbatı tatillerini lsviçre dağ 
'y ;

1 
Yj(a kıt sporlan içinde geçir

- ntak 'D zevkalırl:ır. Bu aene yıl· 

ru. l' -~ ı'lsviçrede geçirmek için A· 
•mız d 

Ptım an da bnzı yıldızlar Av· 
ıı. e4 a v gelJiler. Ski, kızak, boba
j {!8;,;.. 1 nceleri içinde geçirirler. 

•r e rolett • ne do, hatırlardadır, 
D r. p ite Chaplin, Douglaı Fair-

Z z. Jf1, Gloria Sv. anson yılbatıru 
'-'TUf .:ınek için Saint Moritz'e gel
' ika !rdi. Az sonra da Dolly DavİI 

li1lka Roanne, Dehelly, Jean 
'I ıer k amoniks civannda "Yıldmm 

C..di İ•atk" isminde bir film çevir-

Yeni eserler 

bira dam yatmaktadır. Ahmet bu drrlar. 
Resimli Şaı 

25 numaralı yılbatı nÜSı dört 
odada birkaç gün kaldıktan son- Bundan mada tahammülü mÜm· 
ra evvelki gün ortadan kaybolmuş lcün olmayen motör ("Ürültüleri de renkli bir kapak içinde Tü~ilinin 
•e aktam da otele dönmemiştir. h_alkın. e~lerin~e ıo~n 

0

bir hayat ge· yüksekliği, Tarihte bizim •ları• 
Bu sırada lbrahiın Efendiye de 1 ç!nn.eı'.nı gay~ kabri bır ra~d.,ye r,._ mız, Mayıs geceıi, Vaz'edeıırsçit, 
para lazım olmus, ve bavulunu aç tı.~;;!jrk .. Es~ı j;~ydjn şeklınde tec- ı Silindir şapha gİy"Iı köylü, .zirin 
mııtır İbrahim Efendi bavulun i ı vızı ı mum un o an bu yarış ve, .. I.. .. Ki . .. d 
çini v~ odanın her taraf • ekserıiılerin mahallemizin bugiln- c umu, • ta~ mest ~ıı. T. ruz 

d b
. k .. lınbı arkamıt kü tamamen me•kôn halinde artık' yazılarh ıntı~ar etmiıtır. 

aa a ır aç gun eYVe ıra tığı .. ha - .. · k · · 
140 l'rasının kaybolduğunu ı:ör. musama ı:otutmıyec< hır vazıytt --------------

.. .. I h, Ef · oldnğu ;;:annındayız. 
"!"'tur:. bra ım endi ot!'I .oah!· Biliıhere teessürü mücip olabilecek 
h:ne muracaat !'dere~ ~ıı~ıseyı ka•alann huduıuna meydan venne
anlabnış, Ahmedın de ıkı gunden 1 mrk için ve umumun ıelAmet ve hu
beri ortada görünmeme5i türheyi 1 zunı namına bu va:ıiyete artık bir 
arttrnnış ve poliıe hnber vennbı. nihayet verilmeıi Ji.zım değil mi ? 

Çıktı. 

AL ANA• 
lıtanbul Matbuat Cemiyeti tir. Zabıta derhal tahkikat" başla Taksim Talimhane meyı!anındaki 

mıt ve bir müdd..t nnrıo Ahmedi yeni malıallede oturanlar 1 rafından 1933 senesi için baJ 
Anadoluva kacmıık ijzere 1ken ya R k- ı !anan Almanak çıkmı~tır. 
!.alamışlardır. lbrahlm Efendiden omen evra 1 Kitapcılarda bulunur. 

aşırdıl[ı 140 lira Alımedin 117.erin- nakliyesi ıli:a&•mı••••••lllİI 
.ı- ' .. ı -·•ıuıtur. Ahmet Adliyeye 
..,erilml Ur. .Bor~. ve Osmanlı Bankaaı Ko· 

1 mıserlıgmden: 
Palto h'rsı (Yüz)Leylik Romen evrakı nak F ALIH RIFKI 

2275 .. . . 
K. O. ve birinci fırka kıt'a 

ve miıesescleri için pazarlıkla 
7,000 kilo kuru üzüm satı alı
nacaktır. 2-1-933 pazartesi ~Ü· 
nü saat 14 te ihale edileceğin· 
den talip'.erin ıartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için o gün ve va1<tinden 
evvel komisyona mü caatları. 

(5041) (6866) 
2360 

lıtnnbul 3üncü icra memurluğun .. 
dan: Bir borccn ter:ıini iatifasr için 
mahcu7. ve paraya çeviri1meıi mukar 
rer yedi bcyı: İr k!Jvvctinde motor 
maa tulumba 3-1-t33 tarihine ıni.isa· 
dif salı günü uat cnikiden on dörde 
kadar Galatada Arap ca iindc dofru 
aokak rap camii hamamı önünde •' 
birinci açık arttırma •uretilo g tı' -
cakbr.Taliplerinin mahallinde bulu· 
nacak memunına müracaatları ilan 
olunur. 

' ve filmin bütün safahab f 
193 r içinde geçmişti. 
tul.ııdre Roane der ki: 

Fabrikanın dahilinden bef on manzara Bo!{azkesende bir fınnda tez• 
gahtarlık yapan Sabri efendi ev
velki «Ün paltosunu duvara aıa .. 
rak calışmıva ab,Jamıshr. Bu aıra 
d" fınna bir çok mÜ•teriler gir;p 
Clkaıı<tır. Bir müddet sonra S1tbri 
Efendi duvara bakınca paltosu
nun a~ınlmı, oldu§unu görmüs· 
tür. Sabri Efendi sokakta ıride;. 
giderken ken<li paltosunun Sadul 
!ah iaminde bir adamın Üzerinde 
<>lclufunu görmü• Ye derhal polise 
haber Vf'N'r~ı, bu adamı va kal" t· 
mıştır. Sadullah bu p .. tı .. vn Ki
rork i•minde bir adamdlln iki li· 
r~va ıatın aldığmı aöylemistir •• 
Zebıta KiP,orku bulup yakalamış
tır. Ki!forkun mıonıf sabıkalı hır· 
11zlardan biri olduğu anlaşrlmıf

tır. Hınız cürmünü itiraf etmiştir. 
Bu 1tdamın daim" böyle ötede be 

diyesinin tedavül mevkiinden kal Beyin 
dırılmaaı hakkındaki mühletin 
31 ikinci kanun 1933 tarihine ka ROMAN 

Betiktaı icra dairesinden: Bor· 
cundan dolııyi mahcuz ve açık ati· 
tmna ıuretile paraya çevrilme~ne 
karar verilen beyaz bir çini soba,or· lar Bıa filnai çevirmek için kıı 

,~en 

ıi:z.. ... 
leceii 

... fı:.t ve 

r}5ziımd 
• o ın 

n .. 
·fe. 
ot 
-O arı 

el Torrn Hollywootl'- en 
üi lıullonm<UU11 bilen ortiat

lerirulendir. ll)l ver 

ar "mi da mükemmelea iğrea-
ftşamııe.. ıimdi ıkiye adeta müpte 

hie şatmn. 
z tiine ma yıldızlan İçinde fayanı 

aldık. derecede meharetle ıki .bi 

'b. k lstler vardır. Alman arüat 
ır r 

• . 'b n Lya Mara bunların ba-
:~ ıtı ı.eıir. 
İlçin işiı, T M lu"----• .u orrea e 1.1MUUlı .fi• 

·ü\J!am bi altında defmut olmak· 
en, iber, ıkide kuvvetlidir. Her 

,akat erfilorniyada, dağlıınn tepe 
i •özle?.yağmda •!ô- ku~ gib~ uçar 
~ .

1 
Yazın denız artistlen nasıl 

t ı ere ivoraa, kııın da kar öyle .• 
• 'er dlliat ne var lıi iklimi mutedil 
1 imerİı:kctlerde, bu kış eğlencel<'ri 

ti karvam etmiyor. Maamafib lı
ı;lı l<eıfin dağ tepelerindeki otelle
• ·son ıeak aa}onlannda, bu .ene 

k ok artistler reveyyon yapı 
. ~ 
1>akı§I 

; ' oltl)vyet fi ı:ıleri 
ıır. \e ge etler bu üc sene zarfın
tı nim an beş :.iyii!• ve yuz alt 
nu rl .~ a mil a 'li film er y P· 

• mer ıra{ crmişbrdir. J\• &· 

000 ble o 1 :a'·t r. Bu 
prcpa •anda filmleri ola 

l!Zmitten yazılıyor: l:r:mitte 
Üç aydan beri teoiıine çalıtılan 
pirinç fabrikaamın teaisab ahiren 
ikmal edilerek geçen cuma günü 
resmi kilfadı yapı lmı~tır. Küşat 
reami Kocaeli valisi tarafmdan 
yapılmıt ve meraaimde erkan ve 
ümerayi mülkiye ve ukeriye ile 
memleketin her aınıf halkından 
bir çok zevat hazır bulunmuıtu~· . 
Fabrika açılırken müeasidf'l'den 
lhıan Şakir Bey bir nutuk söyle
di. Vali Bey, uıüeuiıin nutkuna 
parlak bir nutukla mukabele etti 

Bu işte 
Bir sır var 

Öldürüldü mü, deni
ze mi ahldı? 

lzaıirden yazılıyor: Zabıta bir 

müddettenberi müphem lıir ölüm 
bacliaeainin tabkikile ""'!ruldür. 
Mart ayında Oıaıan •e laınail na

mında iki arkadat Oıınanın kayığı. 
na binerek incir altaıclan meçhul bir 
semte cloiru balık avlamak üzere a

çı1nu,ıan1ır. Bu kayığm incir altın
dan battkeUni müteakip ilıi kayık 
bunları takip etmqtir. 

Bir aralık Tuzla semtinde rörül· 
mü,ler, onda sonra büsbütün orta
dan uybolmutlardır. Hadiseden iki 
gÜn sonra Oamamn cesedi Tuzla a
çıklarında rörülmiiı, kayıkçılar tana 
fından oabile çıkanlmJ!br. 

Ceset bulunduktan bir müddet 
sonra Oımanın kayığı da bot olarak 
ele geçmi~tir. Kayıkta bulunan lı
mailden bundan sonra hiçbir haber 
almamamıtlır. 1ımail Retacliyede 
Halim ağa tarlasında oturan Hanım 
41>h isminde b;r kadının biricik oğlu 
dur. 7.abota tal:klkat yapmıı, lımai· 
li nrnmış, bu kayığı takiben hareket 
eden d:ğer iki ka11ğm sahibini de 
tc bit etmek istemiştir 

Fakat o vakittenberi ne bu kayık 
lar, ne de lımail ortada yoktur. 11-

ilin a=esi Müddeiumumiliğe is
tida ile müracaat ederek oğlunun bu 
lunmasını rica etmiştir. Hadist"nin 
bir cinayet mi, yoksa ka,;ı mı oldu
ıtu ~nüz anlaşılamamııtn._ 

ve bunda, milleti iktıaadii sahada 
dahi yükselten Büyiik Gı.zinin ev• 
aaf ve mezayuından minnetle 
bahsedildi ve fabrikanın müeu: •• 
terine muvaffakıyet temennisile 
ıözüne nihayet verdi. F abrikll 24 
saat zarfmda on ton istihsal kabi 
liyetindedir. Şimdiye kadar mah· 
oulünü çeltik halinde yok bahası
na satarak ancak mutavaıııtlan 
müatefit eden Kocaeli çiftçileri bu 
gÜn çeltiklerini fabrikada prinç 
haline ifrağ ettirerek yüksek fiat• 
le aatbklan için çok memnundur• 
lar. 

Kaçak idam mah
kumu mu? 

Tefenniden bildinliyor: Bundan ..jde dola•arak b:lhasaa kahvelere 
üç ıene evvel Burdur ve Tefenni girert:k !>lllto v" •aİre ~·lm,.kta 0 1 
havaliainde eiloyal:k ederek birkaç duğu le•bit edilnıİ•tir. Ki.,.ork ca 
köylü ile bir jandarmamızı öldüren l<,•t ile kalwelere ~ i n~k hir müd 
Ahmet Bey oğlu Ali Bey o zaman ı lı bulunan paltola,.dan birini giyip 
gıyaben idama mahküm olmuı, fakat aRvtınnaktadır. Tahkikat deyıun 
bu mahkümiyeti müteakip izini •e ediyor. 
naınü ni,anmı ortadan kaybetmi ti. 
T~enni'li Ali B. in ne olduğu bilin- YaDıl1D baflBDjl!CI 
mıyordu. 

Geçenlerde Maniaa'da bir cinayet Burgazadıı.ımda Yalı caddeoin-
iıl~nmiş, bir adamcatız katil kHdile / de Madam Katinanın ıahrp oldn
Aıçı Mehmet iıminde biriıi tarafm- ı iu 5 nnma~alı e•den yanırm. çık
dan alır surette yaralanmıfb. Aw 1 mı" •-ıra~e~ne .. ~eydan verılme
Mehmet cereyan eden muhakeme ne den aondurulmuştür. 
ticeainde bu cürmünden dolayi bet 
oen hapse mahküm olmuı ve Mani
la lıapiıhaneaine konulmuıtar. 

Aradan bir müddet geçtikten aon
ra öldürmek kaadile adam yarala
maktan aıahkiim olan bu atÇ1 Meh
m~din evvelce gıyabft. idama mah
lcum olan e kıva Tefennili Ahmet 
Bev oğlu Ali Bey olduiu hakkında 
hükumete bir ihbar yapılınıı, yapr
lan bu ta!ıkrkat neticeı<inde de ihba
nıı dofru olduiu tahakkuk etmittir. 
Bu idam mahkumunun yeniden mu· 
halremeoi yapılmuı muhtemeldir. 

Karısını öldüren 
koca 

miş: 
-Vazgeç bu fena itten. Bunun 

.on1t ivi olmaz.- Demi§. 
Kadın da: 
- Bir daha yapmam. 
D;ve IÖZ vermi9. Söz VCnnİf am 

ma Omer Ağa birkaç zaman son• 
ra kanamm oözünde durmadıfına 
,.., tekrar eaki yolunda devam etti 
ğine fÜphelenmiı ve ıüphelerin 
kuvvetlendiği bir gün kanu Şefi 

ka Hanım evde uyurken eline ge. 
çirdiği tahra ile kadının yatağına 
hücıun elmİf ve tahrayı rastgele 
vunnağa ba9lamış. Uyku araımda 
can acısile uyanan Şefika Hannn 
kocasının hala üzerine aaldırdığı-

Urlada lbrahiın oğlu Ömer İl- nı görünce feryatla fırlamış ve ko 
minde biri karısı Şefika Hanımı cası ile bo/iufllUl • a başlamış, Ö
öldürmek kastile yaralam11 ve ka 1 mer Ağa , tahra ile başa çıkamı· 
dm beş buçuk ay hastahanede yat yacağmı anlayınca duvarda asılı 
bktan sonra vefat ebnişti. İbrahim , duran çiftesini yakalıyarak Şefi· 
oğlıı ()mer1 topal maliil bir adam l ka Hnıma alet etmiştir. Kadın bal 
dır. Kansı Şefika Hanım İle ken· dınnd'n varalanmı;tır. Ve niba
disine nisbetle çok da.ha gençtir. yet nakledildiği hutl\hanede u
Zcvceainin bazı kimselerle gayri xun tf!-daviye rağmen iyi olmamıt 
metru münasebetlerini sezen O- •c vefat etaıişlir. Bu cinavetm mu 
mer, tahkikat evrakındaki ifııde· hakemesine yakında lzmirde baş
lerine .nazaran kanaına nasihat et J lanaf'.aktır. 

dar temdit edildiği Romanya Mil 
li bankasınm resmi tebliğinden an 
laşılmıtbr. Keyfiyet alakadarlar· 
ca malüm olmak üzere ilin olu-
nur. 

Piyes 3 perde 
3 tablo 

Halk sec:eaL 

isimli son nefis ta masa11, boylu etajer, ufak ma.a, 

eseri intişar etmiıtir, boronı saat, kanape, he:zaran sandal 

A H :~vz~mer~ez~ L İ T ~~:İil~~;~::o~:kv~~~~n~~~~~i~ 
KOTOPHANESl rihine müsadif pazartesi günü •aat 

Fiab: 60 kurut. 13-15 raddelerinde Galatada okçu 

ılı. .. •••••••••••.;ınusa mahallesinde yanık kapu soka
\mda 7-9 No. lu gazete idarehanesi 

latanbul ikinci ifliı meınurluiuu- nünde bazır bulunacak memura 
dan: MüOiı Yeıif Kalfa oğlu eleneli Jip olanların müracatlan il5n olu 
alacaklılarına konlcurdato teklif et· ur. 
,.,;, olduğundan miizakereoi içi11 17-1-..-------------
1-933 salı rünü saat 15 te ik;nci if
laı daireaind'IO alacaklılarm hazır bu
lunmaları ilin olunur. 

1 Evkaf miidiriyet! Hanlar. 1 
Antalya Vilaycfııoe mer· 

1ıtz kazasının Pamuca1< devlet 
flmanından her ser.e 3944 gay
~amul metre ın ik' •p hesa

Krymıcti nnahammeD.ai 
bile be.. senede 19720 gayrima 

beber kilo • L. K. nıııl metre mik'ap çam e!çan 
300 00 l•tira•ca .-akıf or ... .ı.rnu. MJtitst ,..... •nkünd• l •e•• Müd~ 30 P•r•"' 1 bt~er gayriınamu metre mik' 

7-k 0 """• lot'a•....ı.. detl• .ı.. üı 247,50 kuruş muhammen 
100 00 ., ., ,, Süpürke alan nıevkiinde ,. " 40 .. becleli üzerinden talibine ihale 

100 00 " " " Mertekli " ,. " 40 • edilmek üzere uıüzaYedeye ko-
200 00 " • " Kasap Yorsi ., ., n 40 " ııulmu,tur. • 
75 00 " ,. ,. Hayolat pınan • • ., Z5 " Müzayede ve ıhale kapalı 

200 00 " • ,. Büyük~ .. • " 20 " z.rf utulile ..,e 661-799 numa. 
250 00 • • • Kaleboyıa " ., " 12 • .._ıı kanunlann •hkimı umu-
- - llıiyesi veçhile 14/1/933 tari-
1225 00 hine mütadif cumartesi günü 

Balicfa mevkileri ve mı'ktarlan muharrer köml!rlerin bir sene zarfında ıaat 15 te Antalya Vilayetin· 
kat'ı ve imali müzayedeye konaıuıtur. 23-1-933 taribine m~sadi! puartaai 1 de müteşekkil orman Htış ko
sünii saat on bette ayn ayn ihaleleri icra luhıtacaiından talıplenn lıtanbul misyonu huzurunda ic:ra edilece 
Evkaf Mücliriyetinde Orman Ye Arazi JoJeınine miiracatlan (7013) fitıden taliplerin 50.oOO lira ıer 

maye vaz'ına mali iktid'ayları
nı gösterir Ticaret Odası vesi
kasını ve mulı1U11ıne'D bedel-

IC17meti mUamme•Ml 

Lira K. 

2172 60 Şehremaneti civaraıda Binbirılirek mahalleoinde eczahane Ye den aşağı olnıanııJ< şartile ve-
Fazlıpafa aokaklarmcla eıki 28 No. b -dan müfrez ı44 - receği bir seneniP bed~li mik
metre 84 - santim aıiktanuda ana. tannm yüzde on beşı nlsbe-

2126 zs Ball.ı.Jü aro•d•o mlilrez 141 - metro 'il - -•im lllilttarmdalıl"""' tindeki teınİ'natı ımıvakkatesi-
2974 05 ,. ,. " 198 - • 27 - " • • ni muhtevi tekJifnaıneleriıri iha 
2716 40 • • • 271 - " 64 - " • • le kanununun onuncu maddesi 
1515 00 ,. " " 151 - ,, 60 - " " " sarahati dairesinde ınezkiir sa-

600 00 Osküdar'da Sinanpaşa maballeıinde Karantina ıokağında 8 No.lı , ate kadar kornİsyona tevdi ey· 
maa bahçe hanenin tamamı. 1 ıeıneleri ve şartname ve muka· 

400 00 Mahmutpaşa'da Dayahatun mahalleıinde Yenihan sokağıncfa j velename ıureti musaddakalan 
39 35 No. b dükkanın tamamı. nın Ankarada Orman İşleri U-

125 00 Trabya'da Ayazma sokağmda eıki - 72 - No. b bet dönüm mum Müdürlüğü ile letanbul 
miktarındaki bağ mahalli. ,. ve Antalya Onnan Müdiriyet-

Baladaki mahlul emlak yirmi gün müddetle müzayedeye konmuttur. )erinden alınabileceği iliin olu
lhaleıi Kanunusaninin 21 ci cumartesi .-ünü saat 15 tedir. Taliplerin pey I nur. 
akçelerile beraber vakıf Mahluller kalemine müracaatllll'J. (7012). 2214 
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Tu

••rk oıaL-·-JaAt Ve Amavutköyünde24-49No.lıhane:Teıninat6.Slira IL------nd~-1~....ıı ~~~1.~;:r*' 1 ll:tll Merkez Kuma tın ığına , 
Amavutköyünde 7-9 No. lı hane: Teminat 5.S lira. merbut müeuesat ihtiyacı için 1 

m
amufa\J1dan Arııavutköyünde 25-51 No. b hane: Teminat 7,5 lira. beşer bin kilo lahana ve pmıaa 

Amavutköyünde 9-11 No. lı hane: Temmat 5,5 lira. pazarlıkla ıatm alınacaktır. Pa 
Hükıbnetçe takas eıyası nıeY~ıııa ithal edllen "halı, tiftik, Amavutköyiinde 10/15 No. lı hane: Teminat 5,5 lira. zarlığı 2-1-933 pazartesi giin.ü 

gulyağı, palamut ve hülasası kereıte ve travera 1930 senesi v~ Amavutköyünde 11/17 No. b hane: Teminat S. lira. saat 10 da Tophanede Merkez 

1ZMiR - PlRE • ISKEN
DERlYE POST ASI 

(' EGE 3 • ikinci 
' ' Klnun salı 

11 de ya ondan evve:'ki seneler nıabsulalbdan tütün, kömür müıtesııa Amavutköyünde 29167 No. lı hane: Teminat 6.S lira. Kumanda'lllığı Satmalına ko-

l k U
•. il · cı· r &.d k lı h --·1 af - ' misyonunda icra kılınacaktır. o IJl& zere madenler, e 1111 ' 1111 ' 'can ayy .. ,.,ar, Y011• Aranavutköyiinde 14/45 No. 1ı hane : Teminat 7,5 lira. TRABZON POSTASI ·1 f T 1 İsteklilerin izahat almak için 

zeytin; zeytin yağı ve kut yemı e .\ntep ıslığını ürkiye eıyası- Arnavutköyünde 16/43 No. lı hane: Teminat 4,5 lira. aabab saat 9 dan ona kadar her 
na henüz pazar olmıyırn mmelekıtlere ihraç ve ıatarak mukabi Arnavutköyünde 27/55 No. h hane: Teminat 4 lira. gün ve pazarlığa girişecekle- ''Karadeniz,, 
ıinde mezkiir memleketlerden m\adil kıymette eoııebi eşyasmın :Vefada Defterdar Recai Ef. medresesi: Teminat 4 lira. rin belli vaktinde komisyonda 4 • ikinci kanun çarş mba 
takas tarikile ithaline lktııat Vfki.letince ınüsaade edileceği Yel Vefada Elanekçibaşı Mehmetpqa medresesi: Temiıı:ıat 31,5 hazır bulunmalan.(399) (7004) 18 de Galata rıhbmından 
talep olunacak ihracat nıiktarınııı iki yüz bin liradan az olmama lira. • * • Gidişte 
sı laınnge:eceği evvelce ilan Olfilmitti. Bu pnzarlar içim tesbit e Be•ikta .. ta Sinanpa"a medresesi 6 N. odası: Teminat 2.Slira Yeşilköy Hava makinist Z Jd "' 

-'- .L 00000" l" ed"l • • • ' mektebi ihtiyacı İçin 10 ka· ongu aga 
dilen İ~uU "200000" liranın Y"""11Z "l ıraya tenzil 1 mış B-ı"kta•ta Sı'nanp••a medresesi 3 N. odası Teminat 2,5 lira 1 k -• • """ lem kışlık sebze pazar ığa on· 
olduğu ilan olunur. (7020) Hasköyde Bayrampaşa mektebi binası: Teminat 7,5 lira. muıtur. Pazarlığı l/l/933 pa- Dönüşte 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma KoJ11isyonundan: 

Haıköyde 52 N. 1ı dükkan: Teminat ı.s lira. zar sünü saat 15 te Tophıınede Tı*reboluya 
Hoca Ali.ettin mahaaeainde Leblebici hanımda 17 N. oda: Merkez Kumand-·lığt Satm-

T 4.s li alma komisyonunda icra kıh- da uğrar. 
- '2.~ .--

T a)ibinin ıetinnit o!iluğu piller istenilen evsafa uygun ol
uıadığı anlaııldığındaıı 360 adet 1'uJ'U pilin pazarlığı tekrar 3/ 
1/933 salı ıünü saat 14 ten 15 e kadr ypılacktır. Talipler evsa
fını anlamak üzere her gün ve paPrlığa iıtirak için de yevmi 
mezkıinnı muayyen saatinde koıııisyaııumuu. müracaatları. 

(7023) 

Darülfünun Mübayaat 
komisvonundan 

eminat ra. nacktır. lıteklilerin şartname-
Kapalıçarşıda 21 N. lr dükkan: Teminat 4 Ura. sini görmek için sabah saat 9 lZMİR - MERSİN POST ASI 
Dizdariye medresesi: Teminat 21 lira. dan ona kadar her gÜtı< ve pa• '' K 4-ikir 
Fatihte Tetwnmei samine medresesi: Teıninat 22 lira. zarlığa giri,eceklerin beta vak- ODY8 ff ci ka 
T opkaptda Ser Çavut Y uaufağa mketebi bma11: Teminat 4.5 tinde komisyonda hazır bulun- nun çarfamba ı O da idare 

lira. malan. (~) i~S) 1 rıhbmında'I kalkar. 

Eyipte Kutbettm mektebi bimı11: Teminat 5,5 lira. ~--------.... ~ 
Divanyolunda Kop·· rülü Mehmetp&fa medresesi: Teminat Harp A'kadeıniıi ihtiyacı için 

150 kilo ıalı;:a pazarlıkla ıatm a 
28 lira. 'lmacaktrr. Pazarlıtı 7-1-933 cu 

Hoc:apaıaıia 11/13 N. lı matbaa binası: Tıeminat30 lira. mrteıi günü saat 15 et Topha· 
Ortaköyde Cavitağa mektebi altındaki dü~i.n: Temilıat nede Mer'keı Kumandanlığı sa 

4 lira. ·tmalma komiıyonunda icra kı· 
Aka.rayda Bekirpaşa mektebi: Teminat 3 liTa. lmacaktır. isteklilerin izahat al 

mak için sabah saat dokuzdan 

-
kum 159 kilo gres yağı 165 ki 
lo gaz yağı kapalı zarf uıulile 
aattn alınacaktır. Müııakaaaıı 
24-1-933 ıalı giinü aaat 15 te 

purları ır siir'at P•,, 

Bursa 1 ı~~ 
• 

i>azar akşamı aaat 15 lt 
Karakcy 'rıhbmm pr . . ( 

doğrul Z M J E• .... 
hareketle Pazar 'esi 
• • Izmire muvasal:ıt \"e. 
günü lzmirden hul!·~ 
Çarıamba gilnü lstıııl• 
avdet edecekti~. Taf 
için Küçük Rıhtım • Tıp Fakültesinin 1932 seneyi maliyesine a..:ı ~ncl ~~aylık 

yaş sebze "Jaş ve kuru nıeyva olbaptaki şartnamesı mucı~ınce bu 
kerre aleni aıÜDakasafa vazedilmittir. Daha fazla nıalumat al
mak iıtiyen tıı.liplerin her gün öğleden sonra mülga Harbiye biua 
sında koOli•Yon kitabetlıre müracaatları ve ihale için de tay~n e 
di!en iki·aı:i "inunwı. 25 inci çarşamba günü ıaat 14 te teaunat 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek ürere açık müzaye ona kadar her gün .,,e pazarbp 
deye konulmuıtur. Talip ola'lllar tafsilat a'.mak içİP her gün Lıe- ~rişeceklerin belli vakitte ko
vazım Müdürlüğüne müzayedeye ginnek için de temin;ıt malı:- misyonda hazır bulunmalan. 

T ophan.ede Merkez kumandan 
lığı aatınalma koıniıyonunda 
icn kılınacaktır. latekltlerin 
tartnamesini görmek için sa
bah saat 9 dan ona kdr her gün 
Ye münalı:aaıma ıiriıeceklerin 
belli vaktinde komiıyonda ha· 
zır bulunnıalan. (405) (7010) 

Nn. 4-5 T el,.fn • 4 .. ........... __ .,.lı. 

buz veya mektubu ile 23/1/933 pazartesi günli saat on beşe b (407) (7034) 
dar cJ.aimi ~ümene müracaat etmelidirler. (7025) 

larile bil'li'kte koıniayanuaıuza müracaatları ilan olunur. (7o21) Zeyrek'te Kasap demir han mahalleııinin Piri Mehm-et Pa-
• · ifl" 1 --.ım••--••••_.;I p sokağı.nda eski 13 ve veni 17 numaralı Hacı Kaann ai!a mekte 

latanbul ikinCI •• •nemurluğun- ı· . e ~ 
Bo r binin senede l'apb vilayeti aliyeden 7 /8/932 tarih ve 2645 llU 

dan: Müflis J<OÇO Ylm efendi a- ermoJen I lacakl:larma ı.ongurdato teklif et mara 1 tezkere ile bildirilmiı ve mahalli mezlWnnı tasarruf kaydı 
"'it olduğunda" müzakereai için a- bulunmadığı cihetle senetsiz tasanuf ahkimm-a tabi bulunmuş 
lacaldılımn 12.ı-933 perşembe günü (THERMOGE~E). olduğndan bu mahaHe tasarruf iddia edenlerin on gün zarfmda 

• "flia _._, __ .. Göğıe kuru olarak tatbik edıl vesaiki taaarrufiyesi ile birlikte bizzat veya vekil reıimlerinin 
•tlat 15 te ikiı:ıCI 1 ......._nde ha • 1 • • b 

ilan olunur. dılıtte ıneşgulıyet en ıca 1 şe- lstll'l!hul Tapu lareaine müracaatları ilim olunur. (7029) 
zrr bulu...-lat• claidi bavaiyeye maruz bulu-

nanlar içjn OKSOROK. GRiP 1 Hocapaşada EbuHuut caddesinde 7 No. lı matbaa binası 
lA Yl _ 3Z1 ..,ı:ıe•inde askeri san'_ 
aıı.,. mektebi deıl aJınq olduğum 
lehad "· .ı.aybettim. Yenisini 
alaca.'.'~ı.uruncla hülanü yok I 

"""....., "" lıımall Hakkı tur. 

veaaireye kar!• ihtiyati bir ted· pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilat almak j,.jn 
lıiri tafidir. ,. 

Bütün eczanelerde. satılır 
latanbul' ela perakende 40 Kr. 

Levzım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 40,5 liralık te· 
minat makbu2 veya mektubu ile 5/1/933 per~embe günü saat 
oo. bese kadar Daim! EncllmfJDe müra,:aat etmelidirlet"_ (7028) 

• * * Harp Akad-."'!Disi ihtiyaca içiın 
5 kalem kıtlık ıepze açık müna
kasa suretile satın alınacaktır. 
Münakasası 22-1-933 pazar gü• 
nü saat 14 te Tophanede Mer
kez kuma'lldanlığr satın alma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
isteklilerin tartnamesini gör
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gü11 ve münakasaya 
giri~eceklerin belli vakitte ko 
miıyonda hazır bulunmaları. 

(408) (7035) 
• • 

Merkez kumandanlığına mer 
but müesıesat ihtiyacı içİ'll 
17200 kilo benzin 3215 kilo • 

"' • * 
Ta~hüdünil ifa edemiyıen 

müteahhit namı hesabına Mer 
kez kumandanlığına merbut 
müessesat ihtiyacı için 20 bin 
kilo _şeker pazarlıkla ıatın alı
nacaktır. Pazrlığı 4-1-933 çar 
tamba gfr.lü saat 15 te Topha 
nede merkez kumandanlığı sa 
tınlma komisyonunda icra kıla-
11acaktır. lateklilerin şartname I 
sini görmek ;çin sabah saat 9 
dan ona kadar her gün ve pa- ı 
zarlığa giriıeceklerin belli vak 
tinde komiıyoında ha.zır bulun- 1 
malan. (406) (7033) 

Sadıkzade Biradıi• 
V•purları 

lZMlR-MER~·· 
POSTASI 
iNÖN .. 

vapuru 1 K.ıani }>, 
oaat 18 de Sirkeci Rih 
hareketle (Çanak.kal;;-, ,.,. 
Antalya, Alaiye, Merıin ı 
yaı) a azimet ve avdet < 
tirr 

Fazla tafıilit için 
Meymenet hanı altında " 

hia müracaat. Tel. 22 
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1 Bir Daire Açb 
•Jİ • • 

lpekişin enfes kumaş arı ve lpekiş attlyesi 
nin cazt:p mamulatı burada hem tethir 

edilnıekte, hem de satılmaktadır. 

Gravatlar, Mendiller, Erkek ve Kadın Çamaşırla-ı, 
Gömlek ve Pijamalar, Sun'i Çiçekler. 

Bu işler de fuekipndir 

tanbul ve Trakya 

eker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

10 
h A ',pullu ~eker fabrikasıııın lstanbul depo. 

ha~:'; ;ırından kristal toz şekeri atideki fiatla 
rbı'biıber isteyene bin kilodan eksik olmamak 

,oçe • 

ı!::iizere satılır. 
~ fat 
a..,2Um 

1), 
nü.i 

toz, kilosu 36,1s kuruş 

.radan vuku bulacak siparişlel" yüzde 
irmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
ukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 

. . 
rırı 

ni. 

:!~ rilir., Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
:·:(~es'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 
.~;:!a.~ sigorta ettirilir. 
zel tÜn 
~ald 

'<ı.ir ıAd es• 
.• ~ iti~ r • 
İ1çiıı i:ı 4 
:ut~arrnan, 

eken 1 ., 
~•kat 1 
ı ~özk 
~ilei" 
her cıı 

İstanbul, Bahçekapı 4 Üncü Vakıf 
üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul 
Şeker • Telefon: 24470.79 

. ' ........ olfme~ K a d ı k ö y'de ~ 
1 '>i kı' O i ş T a bibi 
~:.ııe:Z EK t HAL 1 T 
~ so ı/" gün Haatalannı Alb yol 
i k zındııld Muayenehanesinde 
d~•~ Jl kabul ve tedavi eder. 

ıdı (1631) 

Devlet Demiryolları idaresi Hanları 

4000 adet meşe traırersin kapalı zarfla münakasası 21 ikin 
ci kanun 933 cumartesi günü saat 14.30 da Ankarada ldare Mer 
kezinde yapılacaktrr. Tafsilat Ankara Haydarpaşa ve Mudanya 
veznelerinde ikişer lirya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7016) 

Bu iş de 

el 

Feshane 
Hereke Battaniyeleri 

·ucuz, Sağlam, Güze ,Safi yün• 
YERLİ MALLAR PAZARI 

Ankara 
Çocuk sarayı caddesinde 11 

İstanbul 11 
Bahçekııpı 'da ve Beyoğlu'nda 

İstiklal caddesinde 

Samsun 
Bankalar caddesinde 

.-------------------------------------. Radyolini büyük bir itina ile kul- J -lanan muhterem ve kıymettar müştt-
rilerimizin yeni senelerini kendi sıh
hatleri namına tebrik ve en mükem
mel macunlarımızı ditlerine arz ederiz 

Radyolin diş macunu fabrikas1 

İktısat Vekaletinden: 
2054 numaralı kanunun 

hükumete ·1 

Verdiği salahiyete istinaden ıekerin bir eldeo memlekete it 
hali ile idaresi bükümetçe kararlaştmlmıı ve bu husustaki ıera 
it alakadarlara tafsilen ilan olunmuştu. Bu ilanda zikredildi veç 
hile Türkiye gümrüklerine gelmiş vıeya ıs Birinci kanun tarihin 
de yolda bulunmu§ olan şekerlerden ln-giltere menşeli olarılar 
için muadil krymette halı ve tiftik 11ıe bulgur menşeli olanlar 
için de muadil kıymette zeytin tanesinin salifüzzikir ilan şeraiti 
dahilinde kabul edileceği zeylen ilan olwıur, (7019) 

Ameliyatsız hasut 
memelerini kurutur. Kam 
keser. Acıyı durdurur, 

Kartal Malnıüdürlüğünden: 
Maltepe'de deniz kenat\ııda mübadillerden metruk 18 numıı m 

rah 307 zirra üç fevkani üç lahtani bir mutbah bir kuyuyu şamil 
hane maa bahçe temliken 111\ılmak üzere 23/ 12/ 932 tarihinden ta 
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çrkanlmıştır. İhalesi c 
12/1/ 933 Perşembe günii saat onda yapılacaktır. Bedeli peşin· 11 

dir. Talipler o/o 7,S depoıitolarile Kartal Ma!miidürlüğüne mü- 1 
racaatları, (6874) 

2390 

Kiralık Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye İdaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 95 numaralı hane ile 7, 11, 20, ~· 44 • 
numaralı dükkanlar birer sene müddetle kiraya verileceğinden a 

--------------------- kanunuevvelin yirmi yedinci salı gününden itibaren Yİrmi glio V 

N f a V kaA letı•nden• müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların ikanunuııa n a 1 e . ninin on se~:izind çarşamba günü saat on üçe - kadar mahall~ ! 
950 adet ahşap telgraf direği pazarlıkla mübayaa edilecek mezkılrda 54 numarada mütevelli kaymakarnlıgına ve yevmı-d 

tir. Pazarlık 12/ 1/ 933 tarihine müsadif perşembe günü saat IS ınezkürun saat on üçünden on beşine kadar İstanbul Evkaf Mü· 

1 

te A'llkarada Nafia Vekaleti satınalma komisyonunda icra edile- diriyetinde ldare Encümenine müracaatları. (6830) t 
--1~' 2318 
'"""-Ur, ~-------------------._.::::..:_:;_..,, Talipler 321 li1'alık teminatı muvakkate ve cari seneye ait 
Ticaret odasr vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdn • 

Talipler bu husustaki §artnaID'eleri Ankarada Nafia Veka 
leti Levazım Mütlürlüğünden; lstanbulda Haydarpaıada tesel 
lüm ve muayene memurluğundan tedarik edebilirler. (6849) 

O o k t o r İıtanbul üçüncü icra memurluğun 

Hafız Cemal dan: Bir borcun temini için mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer bir 

Dahiliye hastalıkları metbua makineai Cağa! oğlu yoku-
mütehasaısı ıunda 33 No. lu matbuada 7 K. sa.-

• e A 

Çorum Sıhhat ve lçtımaı 
Muavenet Müdürlüğünden: l' 

1
• 1 

31-10-932 tarihinde münakasaya konulan 250 ıra 9S kurut 
bedelli Rcııntken cerrahi göz laburatuvar ali.tile 1083 lira 45 ku• i 
ruş bedeli mulıammeneli eczayi kimyeviyeye talip zuhur etme- g 
diğinden münakasasmın 31-12-932 tarihinden itibaren bir ay da· b 
ha temdit edilmiştir. Müddeti hitamında ihalei kat'iyesi ÇoruIJI 
encümeni daimi kaleminde icra kıbnacağından bu huauata tafsi• v 

lat almak üzere Çorum ve İstanbul Sıhhat ve lçtiınai Muavenel ~ 
Müdürlüklerine müracaatlan il8n olunur, (6800) 0 

2274 d 

Cumadan maada herııün öğleden ni 933 tarihinde aaat 12 den 13 ka
ıonra aaat (2,30 dan Se; kadar Io- dar birinci açık arttırma ile aatıla
tanbulda Divanyolunda 116 r.uma· 1 caktır, Taliplerin mahallinde memu
rah hususi dairesinde dahili hatla• runa müracaatlan ilan olunur. !-----------------------' c 

tıklan ıııuayene ve tedavi eder. T.. Öksürenlere Katran Hakkı Ekreuı d 
lefon: İstanbul 22398. (1586) MiLLiYET MATBAASI 1338 d 

ur.\e 1 

;;~~~'~fiye-t~i u-mu~~iye,!'!!'!!!'!'!!'!iştiha!!!!!!!!!!!!!'!sızlık~~F=----o~ ~s-=--fa~t- ı~ı S~a'!!!!!!!!!!!!!!r~k~M~- a~lt~H~ul~aA!!!!!!!!!!!!!'!sa!!""!'!!!!!!!s!!!!!!!!!!!!ll!ı ~Kulla~nınız. : 
m kuvvetsizlik halatında bü- Hereczane 1ı 

\ f aide ve tesiri görülen de satılır. 


