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Tarihi tefrlkaa 61 

93 ·f elô.ketleri 
. ve Ignatief 

lhtililciliğin ilk şartı sır sakla. 
mak olduğunu bilen bir adam 
s~ Pata. branm Yel' Jerincledir • ._. .. .... mı. 

• · bir adam taYrile, bu itiraza Şebislimın bizimle beraber ol-
1-ı- brtı ıeldi: muı tartta. Hem bendeniz zan 

- S- ebe mektep sabitle nedeı im ki bunlar da -ı,satta 
rinden tahartara binhaıı _. mliftetektir. · 

demiyonun. Taburile bu İfe - Sadr.- Pqanm bizim 
mmıet eder biubqı bulunma le birlik ot.catmr çak ümit ede
.,_. rim. Fakat Şebialam Ha,...,.Uab 

Hüseyill Avni Pap, Süley- Efendiden ,lpbem Yar. Saray 
- Patem- lıa iaaı lwiııw imambimdan ıelmit. kallet bil' 

ın1r.. O, Sü&e7mm Pqanm heriftir. Bir e&ü lihür aösüne 
fMıllec:ıe kmıli ....U• bnıli DL •JIDU. Kocbnm, lıiai ele Yer-
f ' lılr ..... al.ti ılıi iıfliı• _... . 
nl' i · 7cıc i H'6nki br- Hiilız7ia Adi Pqa. '-ıu 
~==~ .. ~..-.,._ ... ,. mı1, .., ... , ..... , n ı $bu c1 
'1 iMfl-lp .._.... Lele Riitüt Pap • nreda 

lılr adU. IMalu,__ •Jleuba tw ı n e Şinul 
- Ki 'ı o li • .. der? pçinlifi tehlilre ıelmittt O za 
DiJe _._ man ..en- kmdiaile fıtitat 

Slle,man Pata. ilttilllcilifin PqaJI ele ••euık ikbalini te
prtr arr .. 1r1a-1ı: oldut- mine kallı:mqtr. Hüseyin. Awni 

• ibtiJatlı bir adam, bir tef p,.,. vaktinde lıaber alarak ü•-
illıi dawandı: te çıkmiftı. Şimdi ele Şehiala-

- Şimdi aİMı isimlerini ta mm Abdüliııiııe c:asu.tuk ._ 
,. ecleman. Llılı:in 6Jle adun- ainden korkuyordu. 
!a.n. nl'Oldat-a me temine- Süley_. Pqa: 
ilerim. - Z-uedeu im ki Şebialim 

Dedi • Efendi hamiyetli bir zatbr. Bu 
Hilaeyin Avni Pqaı itte bisimle berabet- olur. 
- Peki, ama llaad olacak? Makaddimeaile hir (Ün e.--
Diye sordu. Süleyman Paşa Yel Hayrullah Efendinin yalıaı
attı: na ridi,ini. Şehislimm riiya hi
- Doğrucuı ıu ki Tqkıt- klyeeini. Hüseyin Avni Papya 
aki taburlann biııba,ılanm anlattı. 
ite kazanbilirim. latanıbul ta Seraakerle ,m;.limın arala.. 

fındaki taburlardan birinin n bosulctu. HüıflJİn Avni Pqa 
ha,ıaı da bu i,te bize yardDD Hayrullah Efendiyi biç sevmez 

ebilir. S"ız buralannı hiç me- eli. 
etmeyiniz. Ben bu İfi rörü- - Sen bilmezain o keratayı: 
• Yalım... seni aldatmq, o rü1ayı da ay-

- Ey. ,almz... clurmu,tur. 
- Yalım bir tef nr: Biz ~ Eskiden bir muarelemi:ıı 
tin zahmelteri üstümüze ala yoktu. Beni hiç ta-uch, rar
paclişab deiitirtdilı:ten son- memqti. Daha ad11D1 söyleme 

'9. ferine seçecek olan ut ta den, kapıdan rirdifimle bera
r.11,(lelııe iatibdat yoı- tutacak o- ber tatmııbldı. Ha:ynt içinde 

bu teblilr.efe atdmanm riJUfD'I anlatmaita bq.!adı. Uy 
~--- Wr lüsuma - mln• .. kal. durma bir tefe benzemi1or. 

- Can- Murat Efendi 
.... ,!-' ... 

- Veliaht Hatretlerinin 
:riyetpea weı nlduldamw hep 
tiyonız. Fakat bunlar hep 

adelilderinde öyle rörünür 
• Merh'IDD Sult•n Mecit de.

de berlıtetı Abdüli.zizin i
· ~ illden demwrurcla. Ne ol
? ~ük. 
.,...., Ne deme. iaityonun? 
- Demek ;.tiyonmı ki pa

olacak zata önce 15e9rati-
asu)Unü kabul Ye imza ettir 

.de ondan _.a biy'at et 

. Di)'e cnap Yenil 
- Bilmem. Benim pek -ni 

yetim yok . 
- itikadımca h iti bndiai

ne açmanız elzemdir. fttink e
dene itimiz çok kolay olar. 
Kimse itiraz edemes. Böyle Mr 
i,te fetYa ohnadan hardcet edil 
difinin emaali yoktur. FetYayı 
da ancak webiallm Yerebilir. 
Hem bendeniz wıaedeıim ki 
multaka iştirak eder. Eğer zatı 
de.-letiniz bizzat açunazsanız 
Mitat Pqa Hazretleri, yahut 
d;ier bir zat Yuıtuile bir yok
lama edilebilir. 

- Bakalım. icabına bakan&. 
- Pek o kadar ileri ıidile.. - Şebiallmla beraber, fa e 
, ama halimize münuip bir hat o olmaua aynca ülemadan 
itüıyon IAııım oldut-a nüfuzlu olanlann da iştiraki ia

de itiraf ederim. Mutlaka smıdrr. K-kerlwden Filibeli 
bir teY yapana. Zaten .. ı- Halil Efendi çok hmniyetli bir 

td>eddül ed~ artık bu adamdır. Dersiamlardan Şirn
:craama nahl olacak bir nt Zade AJımet Efendi de çok 

kalmaz ki.. ~erlidir. Bütüııf'atib talelıeai 
!eleyman Pqa, bnclisr- onan aöriı. bakar. · Bun'.an 
:,tikaelr -k•at ot.oıı. meşru- mutlaka kaz-•hym. Zanno

usuli hakk'Dlla ha Yudi elerim ki Mitat Pap Hazretleri 
h- taahhüde siritti: bunlan elde edebilir. 
latibdat aaaliln6n ilgan - Oalanc da ic•bma lı.la-
Ye Allalun ma1etile tıa lrr. 
ilatiime wrm. - Zab derletints ...ıruam 

Dedi. ile tehbllmı, Mitat Pa,. ile 
t.:ıWl. ll · üisin tahttaa indiril- Bahriye Nurrmı, bir de ha iki 

..... n ha aöslerle Yf1ri1m1t zab kasanına; Je&r. TDıarbul 

rdu. --· İfİ g&mt1illi tı.na tımı 
•kerte Meldtilıi Askeri- ima. Yalım um• - 'liaeü-

as•n ba lnran ...diktaa - ribl•ca tayin lıuya~. 
la.men icr ... için lizrm Serubr, aJaia kalktı: 

teı!birleri '-ıatmats 1at- - Pekill. 8- be_., ha ak 
• Siileyman Pqa: tam Mitat Pqa ite ıiriitür, ~ 

- Ben talNr balonun. fca. cabma bakarım. Görü~•Hk 
l&J"•JI ukerk aranm. Redif P-.. ile - haber ..... 

·tahttan indiririm. Ma deririm. S<!D de hurr lıahm! 
r~...r.IJİ aaraydan çıbnr. - Ben her umu huuan.. 

muhafaza allmda istedi- Hiç -rıı'.ı: buyurmaJID! 
yere götünlrüm. Şa kadar • • • 

Vf' ahaliuin bir fey di- HiiaeJin Awai P Hariıi-
i için bu İfte 'riikelL ye mektebinden içinl:' biriWri

'haılr Ye Şe,hiallmın fet ne uymaz iki du,p ile çıılcnut-
nndrr. h: Süley- Pq._ temİluıtr 
Artık u•lı.>nnda esrar yüretiue Ulllllt ve -.inç Yeri
th. Hüseyin Awai Pa-. yordu; maftffaık olamamak 

bı\asu ile de içi titri:rorda. 
Serasker bpm- döner dön 

ma temularma bqladr. O rün 
Ye ertesi (Ün Mitat Pqa ile bir 
likte Sadrazam Mehmet Rüttü 
Pqa11. Şehialim Hayrullah E
fendiyi, Halil Efeocli !le ŞirTanl 
Ahmet EfeaıliJi bz-.Su. 
ılı. . 

Türk.Yunan 
Dostluğu 

Yunan gazetelerinin 
hararetli yazılan 
ATll'IA, 3. A. A. -Tllrlı,.. Y• 

- hiili t ...ı.ı..i Te ............ 
rumda ,.ıı..fl nııiiner \ li7le teati 
edilen tehnk TI! teıı M telgreflan 
hütün ..-ıer tarafmclan banretli 
Yll çotkun bir 1W'8tt.e mevzuubUa . 
adilsa ' •Mir. 

Elefteron Vima patesi cliJ'or lıi: 
" Gazi Hazretlerinin Yunan mille

tine ilettikleoi telim Te t..._.a. 
ler iki ..alet ... -d·H •-'•p=· -.. 
numda -v.ı-. ptirllen ~ tal· 
lam bir aurette tan.mlayan, Türk· 
Yanan clo.tlu'fu-n iti komfaluk 
mii-ı.tlerini ı.u..,,etıendinnelı: 
makaadma ...... alelade lılr it clell 
fabt bilbHI& Llkaalar ... Yll Akde
.. haTUı••a ıb oıi7et!I hir ...ı 
01'--ta ı•vekt• t.-ilıl 
lıir nlriıı ............. ti - lıiır te
ııehür maluyetillli lııaiscllr. 

" Ywa mineli ı.. ıe!• ' • ptılı 
..... mihd"'IMI obalı: Te -n i
facle ettifi mana:ri ... iad• da-ime 
bwayac:aktır .'' 
Ethnoı razeteoi t• ..tart.n ,.._ ,....., 
- Cıeırçe mlletler ......... pçim. 

Iİzlik tıezehiiderinin çofıılchfl, hatta 
lmmşu milletlerin birhirleri,te olan 
münasebetlerinde gergin!ilder lnaıu
le geldiii tPeı•iifle görülmektedir. 
Röyle lılr miqehede ı.a,..mnda Tiir
lıiye la YaM..Utan arumda hüküm 
.ıır.. n Balka..ı.rda 1Ulhuo devum 
ve muhefaza51 için de<ramlı Ye lnıY
ntU bir teminat teıkll eden sıkı n 
oıırnlmi birligin meydana çıktıtmı 
cörmelı: ümit ,,.. kavvet YWİcİ bir 
manzaradır 

Eotit\ pzete9İ de dİJ'or kl: 
" iki Cümhariyetin idarai batında 

halunanlar iki milletin daygularma 
ve dilolılcrine çok doğru hir ıurette 
tercüman olmuşlardır. 

" Tiirlı: - Yanen dostJufu, brnet 
lenmesini lemin ..decek bütün an
ıarler iki milletin rünanda çok .,,_ 
velden yaş~nwmı olaydı, kendiliği ... 
den ... bu kader Mrİ bir 1Urette ta
lıakkt•k edemndi. Yanan milleti Y<t
ni senenin BPlkanldar hirliji Ye le 
nıennilerini T ürlı: mt11etine oamİmi 
1anüdıi ...ı..ımde yeni lıir ileneme 
etei'leri ııöıtermesi haldand.ı.i .... 
ıurette iblAf eder. Bıılkanlılar hirli
fioin Ye te'8ni;dünün en oağlmn dea 
tefi Türk - Yunan dost!aiuclar." 

Pro!a paetMi '11 -•d iıı ..._ 
'-yar; 

• Tiirtı: ve Yanen .ı...tet adamh.. 
n arumda yeni yd münaıebeti,.le 
nki olan aruniırıi Ye hararetli tna
hürl• lllizlere hakiki kiymetlerini ,,. 
ren ,,., lilzii fiil heline getiren umi
ml,et "" edıoamın ihtizaza!...,... e
çekten tatanaktachr. 

u Yunanistande ha ........ Tirlıler
le f11pılan itiliofı imzalayan -ve aaf
lam bir ıarelte teaiı eden hülaimete 
halef alan idare tarafından bu tene 
resmen teyit "edibnittir. Bu hi1 
Türk-Yunan doadaitunuo bir yeya 
hirkaç ftrk~nm haııud ıİ)'uetinin 
bir IM'.tİceai oJ,,.adıtmı, bütün Ya
nanldann ka!bbde ,....,... derin bir 
duyğunun, milli menfaatin, Bıılkaaa
Lar ile yakm ,...ı.a ut ... daha -
lftİ mcnfaatl~rin eteri ,,., lcabo oldu
fuou İspat eder." 

lrlanda 
Meclisi 
Feshedildi, hemen 

intihabat müca
dele•İne geçilecek. 

DUBLIN, 3. A .A. - lrlanda tef
rit mediai, din ...... feehed'hait
tir. UWllllli mt;• •u. '* aym ıt 
iade yapılaeübr. 

LONDRA, 3. A. A. - r ....... eı ... 
ır1anc1a mec:liünio feshi clalajİIİlıı 
Llaodada lıiytilı: bir ..,_ lılldlm 
aiirmekte ......,.._ Lildla 1 t .. .... 

lntihallnt si • leleri ı.- .... 
LJ'llCııldap. Bu miicaılelenJa -tı o at 
........ biilaneti clalıillade timdiya 
lıa.far l'öriilnıemit •• ıcede wt .,ı,,. 
cağa tlılıaıin edilwslıte&. 

M. de Vıılmıma ......, ,_ ı.t-
bca nolctalamı .... blrilİniat mlwt 
hülrüınetin Bıi-,a •=+a ta
-mı. aynlmuı oı-ta ıı- ı.... 
mea ' 'k•kt.. 

l.panya'da 
Kargaphklar 
OYIEDO, 3 .lı.. lı.. - 1.e1e1,._. 

,.+; . .. Wrçolı • Q • ler ,..,. r 
tar. Bir ID tiifelı •tefi teati adilmit 
.,. Lir mibendiaia ewinia önünde .ı. 
lıir .._ petlumtır. Bam lıinuel
.. w .. llonıhalar, ... c#~ ıwthilclm 
lltduafbl . Dilw lıir lalam kinıaelo. 
re nauran ....,.iv ciV111'11ııki 1ıir ai 
-.anm dennaden atdmqı.. 

lnfilikla•. aebirde bir neı.. ıı.,... 
can tevlit etmittir. KehTelerle ti:rat
....... ... ~, mftlr. 
s- ,..-.. ... illi~ ........ 

-.tar. Diğer lıir taba ı... • in da 
De• •as·... . ........ Yet'lllliıt-•• 

4 KANUNUSANi lta3 . 

l\'lançurihududunda 
muharebe başladı 

Çinliler Japon taarruzunu1piis.. 
kürlmeğe muvaffak olmuşlar 

PEIPING, 3. A. A.. - ltinw.cla p - ı Tıentain'den elman heherlere sö
yan meobalardan rİnJ'et edilcliiine 

1 
re, Jepon tanareleri ShanluıkYw 

• .öre Japonlar Sban Hai Kaan teb- iiz:ırioe 12....... o ulv, ..ı
nne ba ııahah 7aptıldvı ı..rnaı _. toplara da ..... ıudanm lıe bul1-
nıuında 7 la7are ile 19 sahra topu man etmiılerdlr. 
lwllanmıtlardır. itimada ..,... lııir 1 mhdan lıil-

Bu ............ S.000 J- ...... .&.H.&:Sl-e ........ le-- ye Ma ti 1 
Te bra topçaluile hirlikte •ltııt asan --- ...... '"""":' ; 
bir'-·- J he ..•• :_L _. kıtaatı Sbanhakvoan utu:r-ma it-

_,, apoa rp ,_... lfur.& ... - ... ~-L&e..I'- Orada 3000 1 

melıteclir .Bu ll.08t J._ ukeriala --~· • ..,_ 
Ç• ~e-'di • • ~-"--'- ol..L.Ue- ft Mançnri uk.-İ ..,..... Çla ..... 
ın - aın it ....._ uua .... , ılıılWinde Chin tao' "tmek m. 

lıura- alll Çin ...... olduP .. L--1--- LL ~-l !.':_ .. Ll ---L ·· ı ....... ___ ...... ,. __ .. _ 
IOy -- • ı _.e_ 

Shea Hai le-. ı'lhrie ' ld Çla ta • w • 
:;::: ktavntleri s.ooo •'u"lı t. l11ı mllsadeBN 

G., .. , PEINPIN<J. a.A.A. - ... Hal 
CHAN ......, 1. A. lı.. - Aaa ııt.. ... 1 +H l'I.... ._,, tf. 

Hai Kan telıriala 10· .a C...W ~ 
louhı ıriain ını...ca' aı jwral Hoeha Kno ırarbiainde - Cilua Waas ...._,, ...... ,,., bir t-'-'-- J=~-

Tao 1imıuune 8 ..._ harp s-ui •·---· _ ..... --
aelmittir • lopçu lıaTYedea İNia la77M la ha de 

l ittiraklle yaptıld.n taarnaı ••ec= .. Japon ar ilerllgorl.ar ela Shao Hu Kaan ıelırinin etnıEn. 
PEPING, 3 .A. A.. - Tiarhiad- • -+ ._,_ --"L -.ır... ........ __ ,_..., __ __ 

gelen Japon telrnfloına. P... Japon ftffaıc .. dulcl11nna, f.bt hir -t 111-
kara dealz ve heYa lı:aYYetleri ...,._ -. hir çarpqaı11dan sonra Çin'li mü 
hın d-cla ··-heDI -t'' Çla- ıWller tanıfmdn geri pilkGrtiildülr 
MançUTİ hududun .. Chidıli eyaletin lerini bilclİ•mİttir. 
de kijo Sbaohaikvao ıamtakuı cİT• .ı...,....ı.. 

Iran ve lskenderigedeki çiçe/t·...-....ı 
hastalığına karşı tedbirler 
ANKARA, 3 (Telefonla) - İran ve lskenderiyede tidd 

li çiçek hastalığı Yardır, SıbhiJe Yekileti bu baatahia 
letbirlerini almqtır. Haclatlarda, Mısırla temasta olan aahil 
hirlerimizde ve nakil vasıtalarme fenni kaJrtlar k-uftur, 

Ece'nin Ankarada ziyaretleri 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Ece Keriman buröD wiliJet 

belediyeyi. ziyaret etmititr. Gece Hililiahmer Cemiyeti lallıı.flıl 
dan terefine Şehir lokantaamda bir alqım yemefi Yerilmittir. 

Ham afyonun harici ticaretine 
dair lagilıa lıazırlanıgor 

ANKARA, 3 (Telefonla) - AfJon ibrecat birliti _ .. 
kltihi Nizamettin Ali Bey lktıaat Vekiletiııin daYeti üz ' 
ıeldi. Vekilet ahirm Heyeti Vekilede Ye Fırka Grupanda talııııl 
rür eden QJUflu,_. maddeler bafr!anclaki prorrua -.. 
anan ham afyonun harici ticaNtine ait bir kanun llJihaar 
al17ııcaktır. 

Adliye müfettişlerinin terfii 
ANKARA, 3 (TelefoaJa) - AcDi,.. bq miifeıttitlikl 

birinci aımf adliye müfettiti Vüalettin, ikinci 11nd adliye 
fettitlerindeıı Osman Talit ve Ra,it. birinci amrf adliye müfet 
lilderine iiçüncü muf acllip miifettitlerindeo, Necmettin S-ı.liıl nıahl 
Ye Sırn ve bunlard'an açılan tiçünc:ü auıd müfetti,liklere de 
diincü auıd müfettifl~ Ferit, Arif ve Bedri Beyle.- tayin 
mişlerdir, 

nnı bombnrd_ .... ,tir. mahafq .... ::ı..ı-·:-.:12-' Vekaletlerle temyiz mahkemes 
Bu hareket, Chiclıli Tıılieine ııön- nıa ihtinıııllai ditiinerelr, naiidefea S 

~t!';...'i~.!..~J:..,....m:!: ::= c_...aıerini tunir-,, idedir' • ııdı ve hapishane binalarının insas 8 dan itı:ııl ec!i"-üıi intaç eden anaha eneoreye ma uma Der • 
rebenin ınetuli:reti keaclieine ut ol- NANKIN ı. A. A. _Çin bükıl- ANKARA, 3 (Telefonla) - Adliye, Nafia lktı .. t ve Zi...,. 
doğunu ihtar eden ilıi melrtubaa fali meti, Japon~ Shaa Hai Kuao teh at vekaletlerile Temyiz mahkemesi ve hapiab.- binalannm İll' il 
neticeaidir. rine yaphklan taarruzu ve burada tası azami 10 sene zarfında tediye edilmek üzere 3 milyon lirr 

1~";,~~Til~J•p= ~n.ed~ "!a~.ı.;meyi Milleti• ya kadar taahhüde giri9meai için Maliye Vekiline mezuniyet.,.. 
dan tahliye eclilaıe.ıni talep ell' •= -yetine bilclirmqtir. ı-ilmesi. bu paranm Eytam Ye Emlik Bımkasmdan yapılacak ir 
ııonra hiçbir tıılırik ....; cı1-k- "-le~ hükümeti Japon7a7• tiluazlarla teminine, bu istikrazlar ,apılmcaya kadar ba · teti 
tebre taarruz etmit olduk!..- lıe- ·~::... ~.:;!"~ ""::ı!f.::!:' b 2ineye ait temettülerini ka11ılık ittihazma Maliye Vekili Ban 
J'an etmdıtedlrl•. Çin liderleri, ba mezun olmaama dair hüldimet Millet Meclisine bir layiha t 
talebe cevalıen bö,te bir ....U-- CIJ'• bdar Çio'in bu ,.oıcı. hir teteb 
n"fl'İne ıalihiJ'etleri ..._........._ hüıte lıuLım,.ac:aiı ela uaned.1. etmiftir. 
bı.ıd=-=-1 ... dir. ınektedir. A 

...,_. Şinıdilik Çin hiildlı 1 ti, Çinlilerin d 
ŞANGHAY, 3. A.. A. - Otledea llleYzllerİne ....... ,..,. • ..... tür- ana maarif müdürü 

sonra Japon kıtaataaun lllUYaaııiti.i lii taamızlanı kartı lro7malen lçİlt ANKARA, 3 (TelefoDla) - A.ıe_e Maarif müdürlü ·· 
müteakip Sbamıban' ela tiifelı Uefİ Çin ku,.,,etlerine aö•ılerdiii taliıaın. - gulllOI 
bafiamtıtar. b tekrar .,. teyit ebnİftİr. !a mektep müdürü Rasih Bey tayin edilmiştir. Kayseri Sıh ' 

Je müdürü Mazhar Be,. müstafi addedUmittir. 

• 
ItalyanmArnavutluğa 

mühim bir teklifi 
Mali yardım mukabilinde bir 
gümrük birliği yapacak mı? 

lzmirde sözderleme lıegeti 
f?Ml~ 3 (Milli7et> - ss.c1wı- ~ı-.... vali ..ar. 

nın nyasetı e mı yaptı. 

Tarla içinde boğazlanan/ar 
IZMIR, 3 (Milliyet) ....... Somamn Kozanlı kllyüııde Yi 

Hatçe kadmla 14 ya9mda çoban HüseJin tarla içinde boğul 
mıt bir halde bulundular. Bu çifte cinayeti yapanlar Hatic" 81liılll 
damadı Mebmetle bekçi HüHJirdir. Caniler yakalanmıtlardıı 
Cinayetin sebebi meçhuldur. • 

LONDRA, 3. A lı.. - ı.,.ruı. •- ı Londrada bir tilıebbB• l •t . t tk . '- h tl 
,. .. ; mahfdıerinde....,.... edilclitine LONDRA. a. A..Jı.. _ v.......,,,_ zcı erın e lK. sega a arı 
söre, Tiran biikUmeti a.& lıir ,._.. :ra eefiri. din hariciye -.etine git EDiRNE, 3 A.A. - Erkek muallim mektebi izcileri çok g&o 
dun mukabilinde ArmınıtJuk ile bir mittir. Ba ziyaret luıkloada biiyilı ırel havalara teaadiif eden sömeater tatili.nden istifade etm-'- ·· 
aümrulc birliji Yiicude rtinaek ha,. lıir kebımİJ'et aösterilaıelıte ;.. .ı. -
suaunda ltıılyanıa kır d"ıim J'aptıla ,.ine bir takım mütalenlar ....ıoı-- re bvııün. tetkik ae11ahatine çıktılar. Muallimlerinin beraber' 
teklifi büyük devletlerden lıuuma maktadır. ğinde ve mektep muavini Hamdi Beyin riyuetindeki lıu kafi 
hildimıi!tir. Si,.ui mabafilde bu mülikatan Ar- Kıı4dareline kadar ridecek geçtikleri Ye konaldaddclan köyl 

Tll'UI hükümetine ltal:ra tanıfm- navatluiun dıılıi!i vaziyeti ilen ita- konferanslar Yerec:eklerdir. 

dan bu 7olda bir teklif ,.apılchfı, fa- rlci noktaf nıızardan bu TIUıİ,.eia in- r ------------------------'! kat Tiran hiilril~n bu teklifi,hİf ilı:pfa neticeuncle teYelJiit ed-ı. ne 
olmazla oeu.elfi .....; Wr ._ !aı- tayiç ile alikaıler ol.ı.tu ...,._ edil- lnfirada 

Vedamı? 1 

Bulgariatanda 43 
komünist 

tevkif edi'di 
SOFY A, 3 .A. A. - Zabıta, 

._ ·-- mekteclr. 
bal etmedifi zıınnolunmaktaıhr. Asnanıtlulr lrillribnetioin 1921 iti-
Yüıe lıa .......... IÖjl "lcQl=e W- m. etmit olu. dftletler lıa 

iÖt'e Tıran t.ııtraoı etiıılaı laı waııi7eli ltiWın '-ı ••ddel dal tatlsik buat 
Londrada bü,ek takdlı lerte ı..rp. "1ll'Wkia bulaaduta- lıildinnlflir. 
lamnqtar, ltalyaa telılifinin blıal • .Anıanıtluk hiikılmetiae alre ı.. 
clilmeeile Balıanlarcla oldakçe ..,_ itilü-, mezktlr6 hiikılmete _,. 
miyetli .bnştklıldar .....,..,. ııeliep J'ea lıuı ıılıWNI ve pnılt dıılıiliacle 
olahileceii ı.-drada ıizl 11 olı · ltal- -·u• lw iatiaıııt et-

Amerikada bazı 
alAmetler beliriyor 

geriatan'm D'mtıılcavi lmmüniıt ...
kilib nıarıılıhe•Lımun topla-. "" 
duldan lıir lııloım .._tar. 

34 kiti tevkil eclilmiıtir. Bu _, 
,....... lıİr de melıuı Yardır. tedir. ....ı. Nliılıi,.etini Hı - l rt ı& • LONDRA, 3. A. A. - Dal,. T .. · 

Hukuk 
Beraberllği 

Fransa ve Almanya 
bafka hatk

türlü aalayorlar 

.......... ile,.._,.,. y........,._ 
Petrol iD muhıılıiri • ...ıadeld liİalİ .-- Sabık Alman 

hıtil~L ta~~ 1ıu - H...ılna'ha ıı, ad vekili C no vefat 
~ ıaımenmdan bf!l'i A-ıı.. tanılın- BERLIN . .3 A .A. - Bat"nld1 

ıran .. ur.hh •• lan 
daa takip ıfP el&te olu lıalinıt li- - vefat etmlttir. Miitenffa, S7 
,,_..iaia ...._ w MI pı1ı1t .ı.. .... c1a iı!i. 

haftaya Pariateler ~ı;""i-eıgrapll •• '""°~ faia ~-.t;a.ı~ iAı_..,..,,..,;:;;.,· " " 
LOl'IDRA: 3 .A. lı.. - ~ lmd: n.JL. _ 1 la t ,, 1, g I -Uade A.ı.- ... velıili ııı-tw 

yar _,.ı.,.,d• ııııiletler ",...d _, "'• '";' •, Venaillcs m~ ıılılı<imı~ 
..........._ ı.... fılaııi ....... ri~ " ... , ' .. • ":.AY- ifa etme-itten ibaret olan aiyueli 
,... ıd ......... ·- n ıllmi ...... ile, ...... --• .::_=eti•• ..... Ruı.r haYZaamm Franoa Ye Belçilııl 

LONDRA, 3. A. lı.. - Dail1' Te- Ali .Eld.er Han 0-... ile Mina H&- laınekdir ta ofılaı.ı.... - ebneld ... . tarafından itaal \ıdihneeial intaç 
lepaph'm dipl woi ==lı+iri, Loocl le7lft Haa Ali, i ' ıh.leld hafta · ı. ip 
ra be~ler ~içtima etmi- -f=da Parhe-.....ıat eıı ı ıw- Miianlıil ıh tiJle ,_,., ' H' ...İ:.J.a 'd 
yeıoeiini ı.ı.ıı. et -•ı-dlr. dir. "Hmw • ~~beri.~ .. IDuaaL D • 

• kc'fi!.t, Fnaua ilrAlawwwt~- ·n '.:":!:•~::",..::-:;: ~: ... :!. ~'d,!i;. Karj(aşalıklar 
am -~ıf MheıAa lı dıola: ~ .U. cslıcelltir. fikrindedir, M. Rooııenlt, .,._ ta- ALVAR, .3A Jt. - Alnr t.·::a· -
zakerenın l.ondrada _...,.... L_- ~-------·ile•- mamı1e müdtil& bulummlıtadr. MD-j metinin eakl payitahta olan T" 
ai ana etı ıl te eh •••r de• "'"' mu............., wnapanp • . .. ·..Ji -- .... ndaki ınlizakereler k.-ilaniıtir pıünileyb, iki lıüyük 1aı..,. nıen- ,.,nidetı hir takan bi-ır•ııalılrl• 
"'f.~ Al 1 hablı TAHRAN, 3. A. A. - t..,'Ü:.- eap lıirçolc -ta daftt ebiıittir. h ..aıtar. 
ıniiaefttma dair ,,;:: j tai _. ::. petrol lnanpaaJ'- lranılalıl ı il>o;tD_>;~•_:da mii.ıta"!-1 ~~~ ı.T.u::.= bir_!!""...!:___ -

· . elf p · k d amnılıJıaar, lanaıpanyama r... e .,..""" wnuanJ'enın mumn"""'" Ye ..,,. __ 
::·::~':! ' 11 

e- IJetW halaadaia lllilltlllmlanl 1ınıı j anamda nolıtai nuar teatiaiaıle lsa- nu: ederek yafmıı etmitlerdir. • 
• · · '-ııatalddar ~dair olaa lın- ıu-1ntattw. "8nsark'dan seftedilmit olan fetW 

s ~-~·cıı •• _ .... tah",fi'/; ı-ı....ı. ...._ .......... ..___ ...__... nme•'tn maıaıea•• ... ıw.vrtı .. ı..rıata1ıtnı öaine" 
ebe __.o -<Ufl • • -· _,,_ --L.."1...-L • • kti -'- eti" Jo. 

liha ko-•---- • • ba la llUJÜl'. Ti L-L::! ..lehe • de bt'i ~.......,_ IÇlll Y1l "'"' J' fenteı-. 
tel t ~• - t - ann mu • .._., - ZIJ'll ı lerdir 

nddıi{ı - alrdeıl!lmeei amlıteaıel lngiltere ve Mınr ~ !!- kullıı~clar •• M~. ·-··-----1!!!!!1!1!!!!!!!!!!!1-.ı ~r. _ bütuo ~teleria 1 Kana-.. ıde 
muzakeratı hüku.nüetin harici Iİ7Uetİ ıanmni edilecefinin ümit edilebilecefll"'J 

iL Herriot bir nutuk 
söyliyecek 

MARSILYA., 3. A.. A. - M. ff•
riot, çvpmba p.ii edebiyat muhip 
.... i ceıniycıtiıoıle c • it.. lsaldanda 
lıir ı.-f- ıa 1 f , 

LONDRA., 3 .A. A.. _ H.na,.. ~tte J"'nidea tetkılı: edecefl kıeha memnuniyetle ~~-de~t~. 
eezareti. logiltere ile Mısır aramda aetide balunmatlanfır. p.,._.,., l"nu birçok •Y- -" 
müzakerata firitilnıit o!du'funa deir ~~~eyh, M. Rooaenelt'ia ..... mf'b'~n a7.i11 hir koaferenı ak 
olan hahnleria meul 1• oldafuaa ı nü uwme ppılen noktal - 1 ceklft'dD' . 
hildirnıelctedlr. teetileri 1aye1İade iki lıilyilı farlra. Bu mesele hıılmıcla Tinın m 

Mülcilenıeler ıılelide c11.,ı-.. aıa mutabık lıahm, olduldan ...._. l lsiri, M. Rooeenlt'io hıırici Iİ0YA1~ 
1w•ile , ...... ..;......... Henia ...... !arın hatta M. Rooenelt"• ldWar tin w hlltlarım tefrİoı eılnıii 
•tice elde ıW • i+ 1-••"iwa ıeL mnden ftWI iltlıaa ılini W.... elm ... ııl:ı. , ... 
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_@ __ MlU..1YET KANUNUSANİ 1933 

• • 
mcı parti k~münistler de oldular'-t. rpa:R mahkôm 

Ekonomi 

Gelecek sene buğday 
rekoltesi ne olacak? 
evcut zeriya t vaziyetine na.. 
zaran, beynelmilel ziraat 
enstitüsünün tahminleri 

Beynelınilel ziraat enatitüıünün 
~evcut zcriyat vaziyetini nazan 
dıkkate alarak yapbğı tahmine 
nazaran, gelecek cihan buğday 
rekoltesi 999 milyon kental kadar 
0 !acakbr. Bu ıniktar geçen aene
lci tahnıinin aynidir. Bu tahınine 
ıneınleketiınizle Rusya, Çin ve I
rak dahil değildir. 
d Y apdan tahmin miktan Üzerin. 
~n ihracata tah.U edilebilecek 

• ~tar 340 milyon kentaldir ki, 
mit tt da ithalatçı memleketlerin ih

Yaçlanru k&rfl)aınaktadır. 
fet~ !u kampanya neticeıinde yeni 
a- k •ul aen.eıine devredilecek ıto
dör d unil 170 mılyon olacağı tahmin e
el/1ı mektedir. 

• 
l 

. ~nbahar zeriyat aahaaınm ha
kikı miktan tabit ·edilmemekle 

I beraber, geçen aeneden farklı ol
Sf madıiı anlatılmaktadır, 

t Sanayi kredi 
S Bankaaı 

Heyeti umumly,, Anka
rada top/anıgor 

ir .Sanayi Kredi Bankaaı ilk he
aıidl yeti umuıniye İçtiınaıru bugün An
liıHıır ~ar~da Yapacaktır. Sanayi Kredi 
f!IV(fİ d:'! aaı ~~ununun 18 inci mad-

~enbe~ tehriınizde açılan muhte
lıf re un ,,.,rgilerinden mütemadi
yen tablolar satın almıttır. Bun
lann içinde tanınmış ressamlan
mızın maruf ve krymetli eaerleri 
de vardır. Ticaret odası bürolannı 
!İmdiye kadar ıüsleyen bu tablo
lar her nedenae fuzuli görülerek 
ıatıhğa çıkanlmı§br. iki cünden
beri yapılt1n müzayedede bu tablo 
!ar gayet ucuz fiatle satılmakta
dır. Bazen bir liraya çerçeveli bir 
tablonun aatıldığı görülmektedir. 

Gümrük tarifeleri 
ve pamuk sahş1 
Beynelmilel pamuk federasyo

nu pamuk aatıılannda ve beynel
milel pazarlarda gümrük tarife
lerinin te&irini tetkik için Brüksel 
de muhtelif memleketlerin pa
muk teşekkülleri mümeaaillerinin 
ittirakile bir konferans toplamıı
tır. Fransa, Almanya, Danimar .. 
ka, Holanda, lngiltere, Çekoslo
vakya, Belçika ve ltalya mümea
ailleri i,tirak etmiıtir. 

Paris borsası 
P ARiS, 3 A.A. - Saat 11,45 

de kambiyo piyasası; lngiliz lira· 
11, 2!;,62375 dolar ve 85,31 Fran• 
aız franırı olarak tescil edilmiftir. 

Londra borsas nda 

. !' mucıbınce yapılacak olan bu 
ıçtınıada lstanbul aanayicileri de 
t~~1ıil .edilecektir. latanbul aana
Yıcı en bu temıil hakkını Sanayi 
:irliği umumi katibi Nazmi Nuri LONDRA, 3 A A T k 

!Ye vemıişlerdir. Nazmi Nuri B. , da.sının senelik r • • -. ~ aa o-

llf" ..... 

3 

-

dun akşam Ankaraya hareket et- · ti B aporu, mti§ar et-
rnİ§tir mış r . u ı-apor, 1932 aeneainde 

• e sham borıau muamelitmın tena 
Tütün ticaretini kus etmit olduğunu gö,termekte 

ve bunu bor•a muamelelerinde 
himaye için yapılan tahdidata, kısa vadeli p i

yaaamn ataletine ve buhranrn de
vamrna atfetmektew r . C~iyeti Akvamın aon içtiınll 

de".'"ı;•m~e beynelmilel tütün tica
re_tinin hima:peoi ~ karar veril
rnı.' ve bundan aonra bu yolda ıne
ıaıye baılannuıtır 

1 ,!icaret Odaaı C~nevre konaoloa 
ugumuzdan bu mesai Ye kar 

hak!_anda malünıat iıtemifti. B8.: 
malumat gelmekle beraber diier 
taraftan Cemiyeti Akvaın .:..,uıni 
katipliği de aynca ınaıum· t .. 
de . t" a gon-nDlf ır. 

Tunüste zeytinyağı 
Ticaret O-taama gelen malUnıa 

la nazaran Tiıniiı'un ..__ · ' uu aene zey 
tınyağı rekolteıi 46. 55 nsilyon ki 
lo tahmin edilmektedir. • 

Ticaret odasındaki 
tablolar satılıyor 
lstanbul Ticaret Odaaı aeneler-

~- ~s~ _ _ I 
( 1 B...ı.aımdaa alman cetnldir) 

3 ICinunuaant 1932 

t :lcktrlt ,., .. ,.,. 
Tine! 
Rıbtı11 ıe.40 
Aıııdol'I ı 4i.1$ 

• ili 40.
........ ıı ..... 

• "• li' ESfiAM " · ••• ıo.-
• Hı•ıUı ı11,ıı looı.,.u 
., Mlt'."lllı 11~ 1trkoa 

Anıdol• 13~ çı. .. ,o Al. 
llt)I 4.tıı t;,JOD d•J• 

ıuo 
11,70 
M,50 

lıl,llJ 
~tr bı'friJt l!I, - Şart dcy. 
, ...... ,. ..,_ ıı.ı,. 

l o ""'llJıonı 11.- ~rk •· -
ÇEK •ı.t.ı 

1,78 
1,10 
1.91 ..... 

Pırtı 
londra 
liiyort 
~lilaoo 
6ıiıtnl 

l'l4Jtı 
tt.ra t .... 
l 08.I t Vıy ... 
47,tl Ma«r11 
,,17, Bcrııa 

l>'J.~ v ........ 
Ati•• 17,t•.la Peşte 
cı .. ,. t.44, ltitreı 
~clyı tt,o<ı Btlıtaı 
Anı)r.tcrdaqıı , ır,ıı.ı ! Moıto .. 

NUKUT (Sabt) 

ıı,u,q 

••• 1,<ıe 
ı.n.-

ı.11,11,1 

•.17, 
a,111, 

ıt.~7 .U 
l4,7u, .... ~ .. 

l\uruf 
~( t Frına;ı.ı ~ 
ı 11ttrUa ; ı ı.' • 

kuruş 
1 :ili~ "'· ~7 .-ı ptı:erı 

J dolar ~ J:t 1/2 ı mart 
~. liret ııı _ 
\ . 1. Belçtkı 111:
'~ dıahmı u _ 
! O i Jı,Jçrc: eı :?1., 
)( it,. 
' tlo ı lu ! 
it i•r Çel ~t 

1 ı.C' IOU 

1 P<nga 

t '•> 
M dt .. , 
1 (. C'rn oy~ 
1 Altıı 

17.
so,
ı•.-
33,
!J,
s ı .-

·"~.-
r. !:ı',-

Muamelat miktan, 32,111,959, 
000 lnııiliz liraoına baliğ olmut
tur. l 931 aeneainde iıe 36.235.869 
000 lira idi. 

Posta 
Tayyaresi 

Havamn fenalığın
dan 

Eskitehirde ka 1dı 
Diinkü nüabaınızda Ankara • 

l~tanbul aeferini yapacak olan 
bır ta~aren· d" y .1, ... "" •n un -·ı aoye ge-lecejin • ..., 

•• 
1 Yazmqtıı.. Veril.,.. habere 

aore ta- d"" ' uare ım aabah Ankara 
dan hareket ederek Eskitehre uf 
ram:". oradan lıtanbul'a hareket 
etmıt ıae de haYllJUn fe-ı • d Ea'-'· L: .. _ lglD an 

...,e....,... dön-te -.:bur ol
muıtur. Tarrare hava .. . 1-.. . • ınuaa.ıt o 
dugu takdirde bu .. ı..ı. Y.,Ultö
ye gelecektir. lıtanbul ile .... ,_ __ ,, b" ._. • ~ara 

araımıua ırço. mq Yerten· Y 1 · . B 1 d apı" 
ı;nııtır. • ":? a.! a M!'lıkôy, Polat
li. Beylikkopru, Eıl&İ!ehir lno"n·· 

k Y . h" • u, Pazarcı , CD!fe ır, Yalo-.a Ye 
Tuzladır. 

Merkez bankaaı 
hiase senetleri 

Cumhuriyet Merkez Bankaaı U
mum Müdürü Salahattin B. _._ 
ki gün tehrimize gelmit ve diin ak 
faJn Ankara'ya avdet etmi9tir. 

Bankanm hir aenelik bilinço1t1 
ibzar edilmektedir. 60 liraya ka
dar iicretli ve 20 liraya kadar -
atlı memurlann % 70 i teaviye e
dilmit hiaae aenetlerinin . nakden 
müba7aaama d""'am edilmekte
dir • 

Bu ücret ve maatlardan yukan 
ücret n maa9blann timdilik hiue 
senetlerini ahara ciro edebilmele
rine mÜaaade edilmektedir. 

Bunların hisae aenetlerinin de 
yakında nakden alınmaaına bat
lanacaiı anlatılmaktadır. Bu iti
barla, bazı tefecilere 47.50 liraya 
memurlann hisae aenetlerini dev
retmemeleri tavıiye edilmektedir. ___ ..,.. __ 
Muhtar mühürleri 

lstanbul Halkevi içtimai Yar
dım Şubes.i Reialiğinden: lıtaabul 
mahallatı yeni muhtar mühürleri 
tubemiz marifetile kazdınlacağm 
d!'D muhtarların her gün Halkevi
nm Cağaloğlu merkezindeki ida
re Memarluğuna müracaatlan i
lin olımur. 

1 

Btıltıdl,,tıdı 

Feysal Hz. 
Taşdelen 
Suyu istedi 

1 Nakli kabil olursa 
maalmemnuniye 

gönderilecek 
Irak kralı Fayaal Hz. vaktile la

Mahkemelerde 
1

150 Sene 

T h •kAt k •• • t Yaşanılamaz a rı a çı omunıs - ~ _ 
1 hk A ld } Medeniyet ihtiyaç-er ma um o u ar ları çoğalttıkça 

ömür kısalıyor 

Bunlardan bir kısmı da tevkif. 
hanede açlık grevi yapıyor 

Dünkü ajana. telgrafları araaın
da La Liberte gazeteıine atfen 
George Knap İsminde Parisli bir 
alimin 150 sene yaıayacağrna ka
ni olduğuna dair bir haber vardı. 

tanbulda bulundukları e•nada Şoför Emin ile arkadatlan Sü
Taıdelen suyunu pek beğenmi§· reyya, Mehmet Lutfü, Muhıin, 
ler ve takdir etmiılerdi. Kral Hz. .h .. aUim Nevzadm ve Sıdıka Ha
ahiren Irak aefaretimiz vaa:tıuile nnnm muhakemelerine dün Ağır
fstanbul Belediyeaine mür.,caat ceza mahkemeainde devam edil
ederek Taşdelen suyunun lr?.ka J mi4tir. 
gönderilip gönderilemiyeceğini .. . . . ... 
sormuşlardır. Komunıatlık tahrıkatı yapmak-

pan, yolda giderken nümayiıe te
§ebbüs eden, kaçınak iatiyen 18 
ki§ilik komünist ırrupunun bu ha
reketlerinden dolayı hakim kara
nyla prangaya vurulduklarım 
yazmı§bk. 

Bu cezanın kaldırılmaaı için aç
lık grevi yapan ve ırünlerdenberi 
yemek yemedikleri için cebri tağ
diye ile beslenilen mahkiimlann: 

La Liberte'nin yazdığına göre, 
Knap, ya1nız sebze ve meyve ile 
ya,amakta, içki ve tütün kullan· 
mamaktadır. 

Bir insanın 11hhi şartlara ria
yet etmek şartile 150 aene yaşa
maaı kabil olup olmadığını ve va
ııati ömrün gittikçe kısalması ae
beplerini tanınmıı bir iki doktoru
muza sorduk. Dr. Besim Ömer Pı •. 
fU fikirdedir: 

Şehrimizdeki Irak maalahatgü- t~n maznun olan bu anıp ta tev
zarı da vaziyeti Belediyey .. bildir- l<ıfanede prangaya vurulan ve 
mi~tir. b'!nun için açlık grevi .?',apan ""!h 

Taşdelen suyunun lraka gönde· k_um arkadaşl_anna muzaheret ı· 
rilip gönderilemiyeceği hakkında çm açlık ı:revı yapbklanndan za
Belediye tetkikat yapmaktadır. y~fl~ılar ve mah~eme-:e mecal
Kabil olursa Belediye Tatdelen aız bır halde B'elmışlerdır. 

- Hakim tarafından tayin edi
len müddet bittiği için - dün 
prangaları çıkanlnuıtır. 

"- insanların 150 ıene yaşaya 
bilmelerine pek aklım ermez. 

ıuyunn Faysal Hz. ne maalmem- Rumeli Kavağında bir koruda 
nuniye muntazaman sönderecek- tabettikleri beyannamelerle ve 

tir. tab'ı makineleriyle birlikte yaka-

Maamafih mahkumlar buna 
rağmen dün de yemek yememiıler 
dir. 

Mahkiimlara cebri tagdiye ya• 
pıldığı için grev dolayısıyla haata 
!anacak kadar mecalsiz düşenler 
yoktur. Bunlarm bugün yemek 
yemiye başlıyacakları tahmin edil 
mektedir. 

Mademki vücut makinesinin 
yıpranmaaına mini olmak elimiz· 
de değildir. Ölüm ergeç bizi bula
caktır. Benim "Yüz yıl yatamak 
için" iıim]i bir kitabım var. Bu 
kitabın iami de gösterir ki 100 se
ne inaa.n ömrü için en geniı bir 
hudut olarak kabul edilmittir. 
100 aene yıııayan babayiğitler, 
memleketimizde parmakla göste
rilecek kadıır azdır. 

fktısat müdürü lanan bu maznunlar hakkında 
dün Ağırceza mahkemesinde bü-

geliyor kiim tefhim edilmiştir. Alenen o-

Belediye lkbsat müdürü A•ım 
Süreyya B. yann Ankaradan 9eh
rimize dönecektir. 

Mektupçu mezun 
Belediye mektupçuıu Haluk 

Nihat Beye bir ay mezuniyet ve
rilmiıtir. 

Fazla mükaleme 
paraları 

Telefon mükilemelerinden nlı
nan fazla ücret meaele•ini tetkik 
etmek Üzf"re Belediyede te~ekkül 
eden komisyon önümüzdeki hatta 
tetkikatına baılıyacaktır. 

Hali eski 
Usul 

Ecnebi mekteplerde 
türkçeye ehem

miyet vermiyenler 
Bazı ecnebi mekteplerinde ta

lebenin türkçeden zayıf yeti9tiği 
Ye buna aebep de mektep idarele
rinin talebenin türkçe notlannı 
tashih ederek sınıf geçmelerini 
temin ettikleri yazılmıştı. Maarif 
müdürlüğü bu mesele ile meşgul 
olmağa batlamııtır. Son günlerde 
buna mümaoil bir kaç hadueyi 
leıbit ederek Maarif Vekiıletine 
yazmıştır. VC'lui.J .. t bu ı;,!Jj mektep 
ler hakkınd;> bazı kararla: Yere
cektir. 

lıkmekteplerin üç 
aylık faaliyeti 

lıtanhul ilk tedriaat müfettİf
leri yarın Maarif müdür muavinl 
Hıfzırrahman Raıit Beyin riyase
tinde toplanarak ;ık mekt4'pl.,rin 
üç aylık faaliyeti etrafında ııörü
teceklerdir. 

•••••••• 
Beden 
Terbiyesi 
Kongresi 

Martta ilk defa 
olarak Anka

rada toplanacak 
b. M!""leketimizde ilk heden ter-
ıyeu kongre.; mart içinde Anka

r;"d" M~ Vekili Dr. Retit Ga
lıp Beyın nyaaetinde toplanacak
tır •. Koncre

1 
. Ye bütün beden terbi

Y~ m':"' limleri, müteı..-aıar.,,., 
mufettııler ittirak ecl-klerdir. 
Kon~e beden terhi,.eıinin inki 
,afı IÇm alınacak Yeni tedbirler 
hakkınd~ _kararlar ven1ecektir. 
Kongre ıç_ın hazırlıklara batlan
mıştır. lçtunalar Ankarada yeni 
yapılan yükaek bed- terbiyoıai 
mektebinde aktedil-ktir. 

Miltehasaıa geliyor 
Ankarada yeni açılan beden 

terbiyesi yüksek mektebi için Al
manyadan davet edilen mütehas
aıı yann tehrimize gelecek ve An. 
karaya gidecektir. 

Saracotlu Şükrü B. 
Birkaç gündenberi rahatsız 

bulunan Saracoğlu Şükrü n. dün 
biraz iyiletmi9tir. Saracoğlu Şük
rü B. ancak bir iki ıüıı aonra An
karaya ridecektir. 

kunan karara nazaran maznun· 
!ardan şoför Eminle Sıdıka Hanı• 
mm ve Sürreya Efendiyle Meh
met Lutfi Efendinin cürümleri ıa
bit olmuş, muallim Nevzat ve 
Muhsin Beylerin cürümleri sabit 
olınamı,tır. Bunlardan ..,för Emin 
4 aene 3 ay hapae, Sıdıka Hanun 
lll Süreyya ve Mehmet Liitfi Efen
diler de dörder sene hapae mah
kiim olmuşlardır. 

Muallim Nevzat Beyle Muhsin 
Bey de beraet etmişlerdir. Suçlu
lar hükmün tebliğini ıüki.in • '.le 
kanıılamışlar, ve hükiim tefhi."' e
dildiği Zl\man, ne de yolda g~der
ken hiç bir ta.kınlık ve gayrı ta
biilik yapmıımıolardır. Yalnız 
mahkemede bu hii!cmü teınyİz e
deceklerini söylemişlerdir. 

Arlık grevi deı 'am edlııor 

Ağıı·ceza mahkemesi hükmüne 
kartı münaıebctsir bir ~avir takı
narak lüzumsuz yere prültü ya-

Üç kaçakçı mahkilm 
oldu 

Dün dokuzuncu ihtiaas malıke
me•inde Recep, ömer, Hasan is
minde üç kiti mahkiim olmuştur. 

Bunlardan Recep bir luızino 
bekçili, ömer aeyyar aatıcı, Ha
san da Berberdir. Cereyan eden 
muhakemeye nazaran Recep be
deli mukabilinde 5130 tane ıigara 
kff.ğıdı almak iıtemiş, ömcr bu 
kiğıtlan vermeyi teahhüt ebnİf, 
ve gidip berber Masandan 5130 
tane ıigara kağıdı aabn alıp Rece
be venniıtir. 

Her üçünün de cürümleri aabit 
olmu9, hepsi birden altışar ay hap 
ae ve 5130 kurut para cezaoı ver• 
mive mahltfun olmuılar ve tevkif 
edilmiflerdir. 

Fakat bu niçin böyle? insanlar 
niçin eskisi kadar çok yatamıyor. 
lar? Vasati ömür nf'den gittikçe 
kıaahyor. Bunun aebepleri baıit
tir: Medeniyetin ilerleme&ile bera 
ber ihtiyaçlar artb. Fikir meaaiıi 
çoğaldı. Çok çahıılıyor. Az para 
kazanılıyor. Bu yüzden Dimağ 
daimi faaliyet içindedir. Dimağ 
yorgunluklannın ömrü kıaaltmak 
huıusunda en mühim bir imil ol
duğu her tarafta kabul edilmiıtir. 
Bedenle çalıtanlara gelince hun
lnr, aıhhi ıartlara uymak ıartile 
fikir adamlarmdan fazla y...-r
lar. 

Buııün ise hemen herkeain ka
faaı bir dütilnce ile meuuldür. 
Bedenle çalı~anlar bile fikir hu· 
zur ve istirahatinden mahrum ya
fıyorlar. 

Havat mücadelesinin böyle a· 
mansız olmadığı devirlerde gam
sız kasaveuiz bir ömür ıürülmeai 
tabii idi. 

Tüccara böyle mi 
kolaylık gösterilir? 

Medeniyet artık bizi kendi ha
limize bırakmıyor, lhbraslar, in
fialler çoğaldıkça çoğaldı. 

Şehirli, kaıabah, köylü bütün 
dünyada yeni hayatın yeni icapla
nna uymak gayretile fazla koru
luyor, fazla yıpranıyor ve fazla e
nerji aarf ediyorlar. 

Ticaret odası memurlannın 
istiğnası esef le karşılandı 

v .. aati ömrü uzabnak için me
deniyeti ortadan kaldırmak li
zmı. lhtiyaçlan ortadan kaldır
mak lazım. Bu ne kabildir, ne de 
arzu edilir bir teYdir." 

Dr. Süreyya Hidayet Bey de fU 
mütaleadadır: 

lktiaal Vekaletinin bize pazar 
olmıyan memleketler ve Japon 
emtiasının mevcut talcaa hakkın
dan istifade için verdiği müddet 
cumartesi günü hitam bulınuıtur. 
Cmnarteıi akşamı Ticaret müdµr
lüğünde vaziyetin fevkalideliiini ..a 
zan dikkate ala,·ak, aaat 20 ye 
kadar bütün memurlar çalışmıılar 
ve mevcut takaı müracaatlannı 
temamen ikmal ebniılerdir. Takat 
heyeti de o akşam aeç vakite ka
dar Ticaret müdürlüğünde içtima 
halinde bulunmuttur. ithalat ta
cirleri Ticaret müdürlüğünün tüc
c~ra gösterdiği bu sühulet ve fe
dakarlıktan dolayi tacirler müdüri
yet koridorunda tezahurat yap11119lar 
ve hir heyetle tet•kkür etmİ!lerdir. 

Ticaret müdürlüğü bu ıuretle 
1,5 milyon liralık taku itinin -
limetle cereyanmı ve birçok fir
malann fena vaziyetten kurtulma 
lannı temin etıniftir. 

Y almz o alqam bir Yaziyet h&
atl olmuttur ki, iktıaadi mebafilda 
eaefle ka11ılanmaktadır. Ticaret 
müdürlüğü bu tekilde çalıtırk
Ticaret Odaaı aaat 16,5 ta meaat
aini tatil etınİf ""' Ticaret müdür
lüğünün taatik ettiti takaa beyan
namelerini kabul etmemİftir. Bu 

iskan 
Tahkikab 

Dosyalar hep göz
den geçiriliyor 

yüzden yüz binlerce liralık mal 
bedeli ödendiği, İkbaat Vekaleti 
müsaade ve Ticaret müdür
lüğü taıtik ettiği halde itbal edile 
memck vaziyetine düımü§tür, Bu 
hal karşmnda Ticaret müdürlüğü 
Odaya vaziyetin fevkaladeliğini 
bildirerek meaaiye devamlarını 
tavıiye etmiı, fakat hundan da 
netice çıkmaymca müdiriyet Oda 
birinci reiıi Nemli xade Mitat Be
ye müracaat ederek Oda memur
larının Ticaret müdürlüiü takaa 
taıtikini bitirinceye kadar faali
yetlerine tekrar batlaınalarmı is
temiştir. Yapılan tetebbüalerden 
aonra Oda tekrar faaliyete geçi
rilmiftir, 

Dün bu huauata kendiaile görü
ten bir muharririmize Ticaret mü
dürü Muhsin Bey fU izahatı ver-

"- insanlar 150 aene yaşayabi 
lir mi, diye aoruyoraunuz. 

Şbndiye kadar vasati ömrü u
zabnak için birçok çarelere bat 
vurulmu9, çe9it çeıit rejimler tav
oiye edilmiştir. Fakat aarfedilen 
bütün mesaiye rağmen naati ö
mür, gittikçe kısalmaktadır. 

Bence vaaati ömrün kıaalmasm
da aon çeyrek asırda seçirdii!"i
miz ızbrap Ye aefalet en büyült 
imildir. 

Hele bizim nealin yarı ömrü a
zun harp aenelerinin mahrumiyet 
leri icinde ııecti. 

B;iyiik harbm dotıJrdu~ ve 
tohumunu ektiği ıztıraplar orta
dan kalkıp inaanlık refaha ermf'• 
dikce vasati ömür uzamayacak, 
bilakia kıaalmakta devam edec-ek 
tir. 

miştir: Mahyalar 
"-.. ~eaele maliim. . Takum E.,,,,.lki gece, ha•• m6aait olclu-

aon ııunu olan cumarteu akfllmı t nd baz.ı camilerde mahyalar 
fevkali.de bir •aziyet vardı. Oda ..:ruı':...tur. Bu meyanda Yeni
run mutat zam•nda tatı1 yapmau I cami - Beyazıt camü (Hoşgel
birçok müe-leri müıkül vazi- din', Akaaray camii (Yetimlere . 
yete dÜ§Ürecek n lktıaat Vekile- b...k) ibareli -hyalar lnumutlar 
tince verilen haktan iatifade ede- dJ. 
miyecekler buluaacmlırtı. Buna m& 
ni olmak için bu tekıld• hareket 
ettik. 

Manifatura 
lhtikin mı? 
İzmir manifaturacı
ları piyasayı tuttular 

Menemende çlftıe 
cinayet 

IZMIR, z. - Bugün V l!lllende 
bir cinayet oldu, Hatice adlı bir ka
dını n lczını, Haticenin damadı öl
dürdü. Katil yakalanarak Adliyeye 
....ıim edildi. 

Fakat bu esnada lzınirde muame
le durmadan devam etıniı ve iz • 
mir gilmrüğünde çekilecek Japon 

Son günlerde lzmirden latan- malı kalmamııtır. 
bula külliyetli miktarda manifatu Bu defa lstanbul manifatura 
ra etyası partileri gelmektedir. tacirleri 1 1<tısat Vekaletine taka-

lıkin ıuiistimali dolayuile bü- fzmir, evvelce mühim miktarda oın devamı için müracaatta bulun
tün doeyalar tamif edilmitti. Bu manifatura qyuı ithal ettiği için muşlar ve 17lnir tacirlerinden de 
11ralanmış doayalar kamilen göz- manifatura piyaaaıına hemen he- ayni temenniyata iştiraklerini İl-
den geçirilmektedir. men l:ımir tacirleri hakim bulun- temi•lerdir. Buna hmir manifatu-

D di maktadır. racılan taka•a lüzum olmadığı 
efterdar gelme .. .. . yolunda garip bir şekilde cevap 

. .. Geçen ay lstanbul gumrukler111 Vf!'MTlişlerdir. lz1r•r fazluile mal 
Defterdar Mustafa Beyın dun de Japon ve bize pa>:ar olınıyan . ithal eU•lli iç;n e•kisi ribi 

gelmeai bekleniyordu. Mustafa B. memleketler mallarının takas mu •ı ynlnız ke~ıli piy~··rtaında değil 
dün B'elm~i§tir. ~ııkat buırünler• ameleıi b~r aralık durdu~~uı ve l!tanbul piyaaaoı~~ d~ mal arzeİ-
de gelmesı heklenı~or. ı uzunca bır tevakkuf geçınlr"ifti mektedir 

Bağdada su 
Beş ıütun üzerinde sekiz 

katlı bir apartımana benziyen 
şatafatlı, çifte başlıklı bir hava 
diı gözüme ilitti. 

"latan bul Belediyesi Bağclada 
i;yi .., gönderecek". 

Bu su, lstaııbulda bardağım 
bet kuruta içtiğimiz ve aslında 
o membadan gelip gelmediğin 
de ıüphe ettiğimiz Taşdelen ıu 
yudur. 

Suyun gideceği yer yeşii AM 
dolu dağ ve yaylalanndan so& 

ra batlıyan geniş kum çölleri
nin nihayetindeki (Bağdat) 
şehridir. Suyu gönderecek dai
re, Usküdarın arka yamaçların 
da damlayıın Ta9deleni letan
bulda emniyetle ve ucczca içit 
mek imkanını henüz temin etle 
miyen htanbul belediyesidir. 

Hayatta bazı hakikaı:cr var
dır ki münakaşa edilmez. An, 
portakal gibi yuvarla.k mıdır, 
cigara paketi gibi düz müdür. 
Bugün ne dünyayi ~n öküzün 
boynunda gören ulema. ne de 
arzı pölteki gibi düz bilen cühe 
la mevcut değildir. 

(Markoni) nin ltalyadaki a• 
telyesincien Avusturalya;un Sid 
ney tehrindeki elektrik limba
lanru yaktığı bir devirde böyle 
iddialara giri~enlere cahil de
ğil mecnun ci!yorlar. 

Usküdardaki Taşdekmi la
tanbulda icircmiyen belediye
nin bu ıu~ Bağdach götürüp 
satacağım iddia edenle•e cahil 
ve mecnun demek doğnı ola 
maz. 

Onlara 
bilir. 

ancak 

-··-·-············· .. -············--
lnhfsarlarrla 

Yeni tuz 
Layihası 

- - -- . 
Eski kanunda büy .. 

tadilat yapılıyor 
lnhuarlar Umum müdürlu • · 

de teşkil edilen .bir ko:ni•ron tıa
rafmdan yeni bır tuz: •.nhısar 
nunu projesi tanzim edılme.~l~ 
Tua inhiaanna dair olan hükülll
ler kıamen eıki Ye hemen do !laf 
feıi perakende bir tarzda bugiD 
kü ibtiyaçlan teminden uzakh • 

yeni projede bu porake!'de h 
kümler birleştirilerek buııunlrii 1 

tiyaçlar nazan dikk~t!' •hnara 
br. yeni layiha mucıbıncn 'tu:r~ f 
atlannın tayini inhisarlar Ve"f-1 
tine ait olacaktır. 

Fiatlerin tevzili hakk 0nda • 
nüz bir karar ittilıa:< edılmem 
tir. 
Tevhit kadroları 

ikmal ediliyor 
lnhi.ar idareleri tevhit kadr 

n tatbikab bir haftay.1 kadar 
taç edilecektir. Diyarrbekir, Ga. 
Ayıntap, Kony~ -:'e Ada,n~'da 1 
bit tatbikatı bıtincc bulun 
lekette müşterek inhiaarlıw te~ 
litı ikmal edilmİf ol11cııklır. 

Tevhit auretile eld~ edilen 
aarruf miktan yakında llnlat 
cakbr. 

Niaanda Avustury.,'lı bir 
tehauıa ıı:elerek inhinrlllr id 
ıinde tetkik,.tta bul0 n11r.nk "" 
raporla tetkıbt netkeıini bil 
cektir • 

Talebe birliv 
Kongresi 

-------
Dün de altıncı 
celse aktedildi 

Milli Türk Talebe Birliği lı: 
rre&inin alhncı cebeai dün · 
binaaında Huan Hulliai 8eJin 
yasetinde toplanmıştır. 

Nizamname encümeninin 
ladığı nizamnamenin 16 
madde&i üzerinde müna 
olmuıtur. Kabul edilen yeni 
göre heyeti idarede her 
ve yükaek mektepten birer 
haa bulunacakbr. Ve heyeti 
miye tarafmclan heyeti idare 
bap edilirken ayni zamanda 
fe taksimi de yapılacaktır. 

Heyeti idare on bet kitW. 
tekkül edecektir. 

Hariciye ve Dahiliye büroll 
da be;er arkadat çah?caktır, 
timn geç vakte kndar deve'!t 
miş ve a'1cak bir madde k 
labilmiştir. Gel..,cek aalı ıün• 
ne toplarulacaktır. 

M. T. T. Birliğinden: 10 
nuaani •ah günü aaat 15 de 
binuında tekrar toplam! 
M\layyen vakitte arkadatl 
rifleri. 
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yor .. O su-ada Terlcos iti bele Hı KAY E -
ch.1eye geçiyor.. Ve bütün bu Cuma 
şikayet edilen ıey, maznun, 

\srın umdcai «MiLLiYET• tir. 

4 K. SANI 1933 
adam. müdür günÜID en iyi teş- Maçları 
kili.tı ve adamları arasına geçi 
yor .. Gazeteler hakkında sita
yifkir yazılar yazıyorlar... Ve 
latanbul halkının can damarı o 
lan ıu tebekesini gene bu adam 

LlLXu~~!~~.;ınA~?.:~!!; !1k7e~~OU 
lclarehaneı Ankara caddesi, 

100 No. 
T elcraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan• 
Batmuhıırrir ve Müdir: 24318 
Yuı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ,,., Matbaa 2.!310 

ABONE OCRETLERl: 
TOrkiye için Hariç iç'ı 

L K. L K. 
3 .,.1ı1ı 4- ·-6 " 

7 50 14 -
12 .. 14 - 28-

Gelen eTnlı: seri ,,mı- -
Müddeti geçen nüııhaLır 10 ku
uıtur. Cazete ~e -tlıuya ut 

iıler için müdiriyete miincaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me· 
s'uliyetini bhul etmez. 

RAMAZAN: 7 

imsak 
iftar 

s. 
s 

16 

D. 
40 
54 

idare ediyor. 

Bu iki harek~tin J. er ikisinde 
de samimi olduğumuza Eski
moluları bile inanclıramayız. it 
te benim sinire :!okunan hepi
mizdeki bu gramofon ruhudur. 
Hangi plağı koy· rlana onu ça 
lıyoruz. 

Tasarruf nazariyah 
ve tatbikatı 

Ben iktısadı Vf': tasarrufu se
ver bir adamım. Ve bütün ta
sarruf hakkında soylenen söz 
ve yapılan (jes~) !erin mi.nası 
nı da pek rana anlarım .. Tasar 
ruf haftası diye geçirdiğimiz şu 

1 

yakın haftada tasarryTa ait hiç 
bir şey yapmadıktan batka bir 
sürü füzuli masraf ettiğimize 
de şahit olarak acınmıttım •. O 
yola sarfedilen puayı mektep

BU uÜN ~ U HAV/\ i !erde aç okuyan fakir çocukla 
Y qilköy ukeri raaat merke- \ ra verseydik, paradan değil, 

zinden aldığımız malümata söre / candan tasarruf etırit olurduk. 
bugün hava tamamen bulutlu Neyse bu da ayrı bir derttir. Ge 
ve ıima.li iıtikametlerden hafif ' lelim sadada: 
rüzprlı olarak devam edecek- 1 Ziraat Bankasının lstanbul 
tir. , şubesi Karaköyde, dün küşat 

Dün hava tazyiki 774 mili- I resmini yaptığı, §ehrin en gü
metre, en fazla sıcaklık 7, en . zel binalarından birini satın al 

•aııizm11•ca•kl•ık•d•a•4•d•erece••i•d•i. __ ıl' dı ve bir hayli para verdi •.. Bu 
binanın tamiri için de kucak 
dolusu para sarfolundu.. Ban

Latife bertaraf! (Terkoı) işi 
ediyeye geçmesi münasebeti 
biz yarı ıaka, yan ciddi yazı 

rla belediyeye takıldık. Ben 
nlan, bundan sonra belediye 
n yapacağı işler için yazma 
rm. Daha ortada. fol yok, yu
urta yok iken böyle fey yap 
ak doğru değildir. Biliyorum 
• nıuhabbeti hepimiz için bir 
,.nıet olan Belediye Reiıi Mu 
tin Bey bu yazılara. içerler. 

i tahsına ait olmadığı hal 
en küçük memuru hakkında 
ılan tenkitlere kızar. Eski
ga:ı:etecilere karşı çok da-

müaamabaki.r idi. Fakat bü 
maiyetinin kredisine kendi 

aiyet ve izzeti nefsini kefil 
iye batlayınca tabii 

ıiyeti arttı. T erkos ve mü 
"li bidiaelerde benim iliıit 
ve beğemnedi~im taraf şu 

00 n bir adamı alıp yerin di 
geçiriyoruz. Ağzımıza ge 

söylüyoruz. mahkemelere 
oruz. Gazettler onu bir 

umumiye mücrimi di -
bir ediyorlar. Müddeiumu 
hakkmcla mülakat veri 
Her yangında itfaiye ku

ı yanıa ynkıl": 

Ah! Bu Terk(ls, ah! Boru 

kaların güzel binaları. mükem 
mel tubeleri olmak şerefleri ica 
bındandır. amma, Bunlarm bi
naya. koydukları paranın kC'lldi 
scrmayelerile bir nisbeti vardır 
ki; onu geçerse i§te barbar ba 
ğırdığımız, bayraklar açarak 
mitingler yaptığımız tasarrufa 
zıt bir iş yapılmış olur. Ben bu 
nisbetin muhafaza edilip edil
mediğini bilmiyorum doğrusu. 

Y alnrz bu bina itinde öğrendi
ğim garip bir şeye ilişeceğim ... 

Eski Viener Bank merkezi 
olan nhtımın köteaindeki bu 
muhteşem binanın üst katı mü 
dürün hususi ikametgahı imi, .. 
Hemen söyliyeyim ki; ben İs
tanbul §Ubesi müdürü beyi tanı 
mam, İsmini bile bilmem. Me
sele o zatın şahsı hakkında de 
ğildir. iş şudur : 400,000 lira
ya alındığı söylenen bu muhte 
ıem binanın üst katını müdüre i 
kametgi.h diye vermek tasarru 
fa uygun değildir. TürkiyedeOs 
manlı Bankasından b&fka hiç 
bir banka, müdürüne ikamet
gah vremem~tir. Eğer Ziraat 
Bankası şube müdürlerine !<a
dar ikametgah tahsis ediyorsa 
- ki bu bir İsraf olur - o zaman 
bu binanın üst katını çok kir 
lı ücretlerle kiraya verir ve bu 
kiranın belki beıte biri le müdür 
beye bir apartıman tutar ... Zan 
nediyonnn ki; bir taraftan ta
sarruf lafı ediyor. Diğer taraf 
tan tatbikatını ihmal ediyoruz. 

FELEK 

"Mllliget,, in romanı: 25 

SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

Yanlış Takvim 
Kasan Fettah Efendi eski sa ! zan batında idi. Ramazana üç 

rıklılardan idi. O da tapka çdc- gün vardı. Kasım Fettah Ef. 
tıktan sonra fesini, sarığını at- Ramazanda rakı içmemeğe, o
mış, başına münasip bir kasket ruç tutup namaz kılmağa niyet 
geçirmiıti. Kasım Fettah Efen etmişti. BUllu muhakkak yapa
di fazla muhafazakar görünme caktı. Sonra maazallah ne bü -
·~ rağmen ~~ ~e eski kafalı ,yük bir günaha girecek, ruzu 
bır adam degıldı. Ahbapları, mahşerde rabbin kar,ısma ne 
dostlan, arkad84ları arasında 
eski hocalığını kaybetmemekle yi.!zl!' çıkacaktı?. Ramazan gı;I 
be ber · enç1 l d pek mıttı. Kasım Fettah Efendı. ra yenı g er e e . 

1 ili. dütüp kalkmasını bilir, on- b!r akşa~ evve . sa.~u.ı:a kalktı, 
ların muhabbetlerine, eğlence- nıyet ettı. Ertesı gunu oruç tu 
!erine karışırdı. Fakat Kasım tacaktı. Dualar ederek yatağa 
Ef. bu eğlenceler.ıfen, bu yeni girdi. Sabahleyin kalktı. Vazife 
a~cadaşlanndan eıki medrese sine gitti. Öğleden sonra idi Ka 
ahbaplarına hiç bahsetmez, ge sım Fettah Efendiyi arkadatla 
ne mütevekkil, mutekit ve. ga- nndan Halit Bey ziyarete gel 
yet dindar görünürdü. Hülisa mitti. Kasım Fettah Efendi bu 
Kasım Fettah Efendi tıpkı bir ziyarette o kadar hoşlanmıştı 
Acem kılıncı idi. lki taraftan ki. 
da keserdi. Daha doğrusu o bir • A ol deci" · Allah d "d" H - y , ı, aenı mı 
zbamak ne a hamı .'. ı. b~r .şeye dça gönderdi. Zaten canım sıkılıyor 

u uyan oşgoraı '!. ıı_lSan 1• du. Oruçlu halile .. 
Kasım Fettah Efendının yaşı . 

·· ı 00· ı b eıı· iki" ol- Arkadaıı bırden ıaşkın tat· 
şoy e Y e u sene 1 kı F tah Ef d" • ·· ·· muştu. Elli iki sene y&§amıt bir n et en ının yuzune 
insan yorgunluğu. durg1111luğu 1 baktı: . 
onda yoktu. Bütün ömrünü ı - Ne orucu, dedı? .. 
gamsız, neşe içinde geçirmitti. .- E .. bugün Ramazan değil 
Allah büyüktür, der, hiç bir şe mı?. 
yi kendine dert yapmazdı. Ka- - Yok. Ne münasebet. Ra 
ıım Fettah Efendi yeni arka- mazan yann başlıyor .. 
daşlarından bazı yeni itiyatlar Hali! Bey ~y~ğa ~alktı. Du 
kazanmıştı. Mesela artık o rakı vardakı takvimı yennden çıka 
içiyordu. Rakı diyip geçmeyi rarak Kasım Fettah Efendiye 
niz, eski bir hoca efendi için bu gösteriyordu. Fettah Efendi bu 
büyük bir hadise idi. Rakıya na işe şaştı. Bir müddet konuşa
sd alışmıştı?. Bu gayet kolay madı: 
olmuştu. Bet altı ıııme evvel, bir _ Peki yahu. dedi herkes bu 
gün yeni arkadaşlarile oturur- gün Ramazan biliyo~. Bu nasıl 
ken zorla, ısrarla bir kadeh ra it böyle?. 
la iç~işti. Ar~dan bir~aç gün _ Sen takvime bak Fettah 
geçmış, gene bır meclıste ona Efendi Bugün bot boşuna 
Z?rla iki kadeh daha ~ç!rmişler kendini" yoruyorsun.. 
dı. Bu ısrarlar, hatır ıçın sunu B" ·· ddet otu k t k 
lan kadheler biribirini takip et t ır mu Hal"ıt Brupl onKuş u 
• · h f b" an sonra ey e asım 

tı. Bır hafta, bet a ta, ır ay, F h Ef .J• d · ed rk . . . .. ld. • et ta en<ıı aır en ç tı-
ıFkı ayh .• EBfırgd~ gtekı kik Kasılm lar •• Halit Bey mütemadiyen 

etta en ı ar ı ra ıya a ış . 
t O · d" •det b" ak Kasım Fettah Efendıyi kandın 

mış ı. şım ı a a ır şam d K Ef nd" 
id. H ak •· l L- lt yor u. asını e ı: 

cı ı. er şamşoye~a ı . . 
arkadaş toplanıyorlar. Kafalan -Y o~.~ dıyordu, tak~m yan 
hafif tertip tütaülüyorlardı. Bu lıt yazabılır, fakat bugun Ra
rak.ı alemlerinde tabii tahmin mazandır •.• 
edersiniz ki Fettah Ef eski med Halit Bey nihayet Kasım F et 
rese arkadaşlarından ·bucak bu tah Efendi~ kandırabilm!şt~. 

k k 1 .. .. _,_ Doğruca bır meyhaneye gırdı 
ca açıyor, on ara gorunme"K- b' .. . · 
ten, onlann böyle bir şeyden ha ler. Ve oturuı;ı ır gu~el ıçtıler. 
be dar 1 l d .. th' Kasım Efendi keyfınden pek 

r o ma ann an mu ış d A 
k ~-- d O 1 b' d memnun u. rasıra: OrKUyor u. y e ya, ır uysa . 
lar maazallah Kasım Efendiye - Sahı~en Ramazan yann 
ıne demezlerdi?.. Artık Kasım başlıyor, dıyordu. 
Fettah Efendi mükemmel bir 
hayat sürüyordu. Eğleniyor, gü 
lüyor, hüli.aa dünyanın asıl zev 
kini çrkanyordu. Senelerce a
•ap, ıztırap içinde geçirdiği es
ki hayatını, medrese seneleriıni 
içi sızlıyarak anıyordu. Ah, o 
günler ne feci zamanlardı. Fa 
kat bütü n bunlara rağmen F et 
tah Efendi bütü bütün hocalı-
ğını. dinini unutmuş bir insan 
değildi. Hatta bazı geceler eve 
çok sarhot gelince, karısı ile 
kavga eder, yahğa girince Al 
laha yalvararak t~ ederdi. 
Gene Ollun içinde bir Allah kor 
kusu vardı. Geçen sene Rama 

iRTiHAL 
Serez C4nfmdan AKIL Bey Ada

na' da bulunduğu sırada rahatsızla

nıp vefat etmiı olduğu ve cenazesi 
layık olduğu mertebede bir çok dost
lan ve jandarma, polis, ve belediye 
memurları arasında ebedi istirahat
gihıqıı. tevdi olunduğu Adana'clan 
bildirilmektedir. Müteveffa Serez'de 
bulunduğu zamanlar daima belediye 
riyasetini işgal ve hayırperver, aıil, 
ve son derece nezaketile iştihar ey
lemiı muhterem bir zat olup vefatı 
burada olduğu gibi bütün kendiıini 
tanıyanlar arasıdda derin bir teessür 
borakacaltbr. 

lst..nbul futbol heyetinden: 6 
Kinunuıani 933 cuma günü yapıla
cak re•nıı futbol maçlar., 

Taksim Stadı 

Vefa K. Kapı - Beykoz B. tak.ım
lan ıaat 11.30 da , hakem izzet Bey. 

Beylerbeyi - Kaaımpaşa 2 ci küme 
saat 13,15 te , hakem izzet Bey. 1 

SFENKS KONUŞTU 
erkek arasındaki arkadqlık ayni kadını sevdikten sonra devam 

ebilir mi sanıyonunuz? Bu film; kadınlar için bir aşk hikiyeıidir. 
Aşkla oynayan bir kadının uğrayacağı felaketi açık bir surette gös
terir. Güzel bir kadının bir çılgınlığı için biiti;n bir dünya mahvola
bilir. Fakat kendisi girdaba düttüğü zaman o aşk dünyası da kendi. 

sini öldürür. Bu bir çok kadınlar için şayanı ibrettir. 

Vefa K. Kapı - Beykoz Birinci ta· ·-~ 
krınlan ıaaı ıs te , hakem Emin B. 

Pek yakında M A J 1 K Sinemasında 
• 

F enerbahçe Stadı 

Fenerbahçe - Süleymaniye B. ta
kımluı saat 11,30 te, h&kem Adil 
Giray Bey. 

Anadolu - Eyüp 2 ci küme saat 
13,lS te, hakem K-1 Rifat Bey. 

Fener bahçe - Süleymaniye Birinci 
takımla., ıaat ıs te . hakem Adil 
Giray Bey. 

Gençler 
Fenerbahçe • Ku~ ı .. t 9 da 

Hikem Adil Giray Bey. 
Galatasaray - Bqiktaş saat 10 da 

ela , hakem Adil Giray Bey. 

Galatasaray- Hilll 
6-1-933 cuma günüGalataaaray 

lokalinde yapılacak turnuva maçı: 
Galatasaray • H il.il saat 17 de, 

Otomobil 
Sahiplerine 
Turin:ı- ve otomolıü ldübünden: 

Otomobil sahibi azamızdan 1932 ve 
1933 seneleri aidabnı vennemi§ o
lanların Klübe mahsuı olan Otomo
bil pliklannı iack etmeleri rica olu
nur. __ , ___________ _ 

Yeni eserler 

Muhit 
Mühit'in kanunusani nüıhası üç 

renkli nefiı bir kapak içinde çıkmıt· ' 
tır. Bir çok kıymetli yazılar vardır. 
Karilerimize tavıiye ederiz. 

ORTA MEKTEPTEN 
EMlL ve Arkadasları 

Bu hafta • 

M A J t K 
Sinemasında 

görünüz. 
Bir kere daha genç olmak, ço
cukluk zevkini ve neşesini tat· 
mak isteyenlerin muhakkak gÖ· 
recekleri bir filmdir. 

ilaveten : Radyo dünya 
havadisleri 

Bu akşam ELHAl\.1RA 
sinemasında 

Muazzam program: 
hakem Sami Bey. 

1 ı - Bu hafta yalnız bir maç ya- Matbuat Cemiyeti tarafm-
P!lac";'<tır. Gui kalan üç takım bir- ı dan tertip edilen 1 

DENİZLER DEVİ 
(ERKEK EVLAT) 

bırlerile ayrı ayrı çarpıtacak ve bu 
suretle turnuva şampiyonluğu neti- 1933 1 

Hakiki haya~tan alınmıt Fran
sızca sözlü büyük film, 

celenecektir. 
2 -· Vaktinden ıs dalüka geç ka 

lan takımlar mağlup adedilecektir. 

Kongreye davet 
lıtanbul ıpor klübü umumi katip 

liğinden: 6-1-933 cuma günü saat 
ıo da Şehzadebaşında Letafet apar
tıınanında, klüp lokalinde senelik u
mumi konırre yapılacaktrr. Arkadat· 
lann tC4rifleri ehemmiyetle rica olu
nur. 

Bir terkini kayıt 
Galatasaray Spor Klübü reisliğin

den: Azamızclan E,rcf Şefik Beyin 
kendi klübünün ıahsiyeti m"neviye. 
ıini ve oyuncularını haksız ve müa
tekreh mütemadi nqriyatı ile tah
kir etmiı olmasını hayret ve teet
süfle kartılıyan idare heyetimiz mü
maileyhin klüpten kaydının terkini
ne karar venniıtiT. 

Keyfiyet tebliğ olunur. 

Davet 
S-1-933 perıembe gÜnÜ saat 

14,S da Adana ve havaliainin kur· 
tuluıu Haikevinde teai't edilece
ğinden bilümum alaka göateren
lerin teşrifleri rica olunur. 

Toroı Gençler Birliği 

TEŞEKKÜR 
Ufulile dilhun olduğumuz aziz ba

ba ve dayımız Behçet Beyin cenaze• 
sinde hazır bulunmak ıuretile teea
süratunıza iştirak ve telgraf, mektup 
ve suveri - .ilire ile bizleri teıelli 
buyuran zevitı kiri.ma. ayrı ayrı te
şekküre fartı - teesaürümüz ıni.ni 

olduğundan muhterem sazetenizin 
buna delilet ve tavassutunu rica e· 
deriz efendim. 

Merhumun zevcesi Nazlı Behçet, 
Yiğeni inhisarlar mürakiplerinden 
Halet. Yiğeni inhisarlar umum mÜ· 

dür muavini Münür Hü1'rev, Oğlu 
Ziraat bankası memurlanndan Sedat, 
Oğu Avukat Vedat, Damadı Dr. 
Cetaı, Kızı sara ceıaı. 

Almanağı 
çıktı. 

Bir çok tanınmı~ muharrirlerin e

debi, ıiyaıi iktisadi, tarihi yazıları
nı havidir. Her kitapcıda bulunur. 

Fiati 1 liradır. 

mümessili ı 

GEORGES 
BANKROFT 

Filme ilave olarak: 
2S sene evvel bir 

KARAGÖZ 
GECESi 

Oynatan Darülbedayiden: 
HAZIM 

H 1
. ~~l~vut b. . . 1 

o ıvut uçuncu sene ırıncı aa
yıaı zengin münderecat ve ıtüdyo 
resimlerile fevkalade bir şekilde 

intişar etmiştir. 

Filme iştirnk edenler: Karagöz 
Hüseyin Ef. Kemal Baba Aıım 
Baba - Kanuni Tevfik Bey -
Şarkılar: Emine Han•m -
Bozacı - Helvacılar - Bekçi 
- Çocuklar, figüranlar vesaİ· 

re ... 1000 metr,luk yani takri" 
ben yanın saat süren biı· film. 
İpek Film Studyosunda Matbaada 

Akşam 
Retat Feyzi 

Yeni neslin en güzd ,ürleri, 
bir kaç güne kadar çıkıyor. 

Sühulet kütüphanesi, fiab 2S kr. 

T. A. T. 
Ertuğrul Sadettin 

Bu ııece Kadıköy Kuıdili 

Tiyatrosunda 

Kör ve Hiasei Şa)'ill 

Yakında NERON 

Harik Hayat 

çevrilmiştir. 
Fiatlarda zam yoktur. 

ls'taınbul ut:ııı:ıui es! 
e ·r Tiyatrosu 

Darillbedayi T emsillerİ 
Bugün ıuvat"e 
saat 21,30 d& 

· Pazarte•İ -
Per,embe 

Yazan: 
Müs1h'p zade 

Celal Bey 
Komedi 3 

perde 
Zabıtan Geceai 

Kaza ve Otomobil 

Sirgortalamuzı Galatada Onyon hanında kain 
ONYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Bedi Muammer benden evvel gel
m~. çam dallannı suda yüzdüre
rek eğleniyordu. 

vetli ve güzeKlir ki, ufacık bir ke
hme .. bir ses .. bir nefes, bu güzel
liği öldürecek sanır. 

yorgunluğundan dinleniyorum. 
Seriıı bir rüzgar çamdallarıru 

sallıyor. Bedi Muammerin başını 

- Pek mi sevişiyorlar? 
-Çok! 
Gözlerime bakan yeıil ışıkların 

- Bonjur Bedi Muammer .. Bu 
ne d:ılgınhk? 

Bi ibirimizin yanında, ilk de
fa ola . .ık, tam bir saadetle mes'ut. 
tuk. 

"akit vakit gölgede bırakıyor. Göz 
leri bazan koyu .. bazan yosun ye -

. şili ... 

alevinde kör olacağım sandım. 
Gözkapaklarımı indirdim. 

Yarından itibaren eski itiyadı 
orum: Sabahları sandal 

yır mı? Bütün ömrüm bu ceva
ba bağlı imit gibi titreyorum. 

-· Dalgın değilim Leyla.. Seni 
düşünüyordum. 

Kalbim SPrt bir hareketle ye
rinden oynacclı: 

Bunu gözlerimiz ve bütün ben
liğimiz bağırarak söylerken, ağ
zımızdan çıkacak kelimeler ne ka
dar sade ve manasız c lacaktı ! 

Her taraf Yetil.. onun ıözleri
nin ı§ığı gibi ... ağaçlar. yerler, hat 
la ta,lar, hatta dağlar ... 

- Güzinle kaç senelik arkadaş
sınız Leyli.? 

- Senesini bilmiyorum .. her 
zamandanberi... ayni mektepte o
kuduk.. annelerimiz çok sevişirler 
di, çocukluğumuz beraber geçti gi 
bi bir şey. 

tiaine baılıyacağım. dedim. 
unu söylerken kalbim tatlı bir 
e çarpıyordu. 

t, Bedi Muammer. birlik
ııılnıek için bir teklifte bulun

Tabağmdaki eti, lüzumun
ifula bir itina ile kesmekle 
fpdü. 

:ne teyzem muhabbetle yü
bektı: 
Kızım, bütün kıt çektikleri-·-···un mu? Sakın ihtiyatsız-

11 edeyim, fazla yorulup terleye
cleme; yine hasta olursun! 
Artık geçmit olsun teyzeci
eaki çelik Leyla avdet etti; 

a hastalığa tövbe! 
Bedi Muammer, ~en de ge

Leyli ile birlikte çıkar. 
sene çıkmıyacak mısın? Se 

lıeraber oluna ooun için ü
eğim. 
m sinirli ve a'ğır bir hele
rptı. Bir aaniye .. iki sa-

tiç saniye.. Bedi Muammer 
ap verecek? Evet mi? Ha-

- Leylayı rahatsız etmezsem .. 
Nejat gürültülü bir kahkaha 

ile güldü: 
- Hali. merasimden ayrılmıyor 

&un Bedi Muammer ... Böyle bir 
şeyi nasıl hatırına getiriyorsun? 

Bedi Muammerle göz göze 
geldik. 

- Geçikirsen beklemem. gide
rım. 

Gülüştük... Bedi Muammerin 
gözleri acı ve ıstırapla dolu idi. 

Sabah hafif ve sevinçli uyan
dım .. Hatırladım: 

- Bedi Muammerle yalnız ola. 
cağım .. Ne saadet! Bugün gözleri 
r.asıl olacak? Onlarır. yeşil de
rinliklerinde beni sevdiğini oku
yacak mıyım? 

Bu sualleri kendi kendime 
$0rarken, bir taraftan da alelacele 
giyir.iyorum. 

Beyaz tül elbise .. Beyaz ayak
k'!bı .. beyaz şemsiye ... 

Kalbim tem;z v-. beyaz bir 
hisle çarparak sandala koştum. 

- Niçin? 
- Gelmezsin diye korkuyor-

dum. 
- Geleceğimi dün alqamclan 

~öylemiştim. 

Elimi tuttu. sanclala atladım: 
- Bu sabah nişanlısına ko 

şan saf bir genç kıza benziyor
sun Leyla .. BPyaz bir ni§8nlı ! 

tik defa o~arak gözlerinde kine 
ve hiddete be,·zeyen karanlık bir 
gölge uçtu. 

- Nereye gideceğiz Bedi Mu
ammer? 

Kürekleri elinden bıraktı. dü
~ündü: 

-- Bugün seninle uzun bir ge
zinti yapalım ... ister misin Eski 
bağa gidelim. 

- Denizden tepeye tırmanmak 
cok müskül olacak. 
· - Ben sr na } arc1ım ederim. 

Küreklere sarıldık. 
Bnzı saatler olur ki, insan 'ko

nuşmayı boş ve lüzumsuz bulur. 
Hissettiği şeyler o kadar kuv· 

Sandaltmızı bir ta§8 bağladık, 
ı; i.ıneş tamamile ısıtmadan Es
ki bağa varmak için acele adım
larla taslardan atladık. 

Ne güzel sabah! Ne temiz, ne 
baş döndürücü çam kokusu! Yü
rüdük mü? Uçtuk mv? Ne bileyim 
ben? 

Yalnız hatırlıyorum.. Gölgelik 
bir ağacın dibinde uzanır gibi otur 
duk. Bedi Muammer karşımda idi. 
Bir şeyler konu~tult.. ne konuş. 
tuk? Bir ıeyler yooik .. ne yedik? 

Bedi Muammerte kartı karşıya 
yalnız kaldık. Başımız üstünde bi
zi gölgeliyen bir ağac .. Karşımız
da mavi, nihayetsiz dr.niz vardı. 
Bunu hatırlıyorum ve bunu ciüşü -
nüyorum. Bedi Mu=ımerin, ufuk. 
lann derin uzaklığından gelen se-
si: 

-··· Saadet ne güç, fakat ne de 
kolaymış meğer! .. diyor. 

Niçin böyle diyor? 
Gözlerim kapalı.. u~un ömür 

Eve döndüğümüz vakit saadet
ten sarhot gibiydim. Yorgunluğu 
mu bahane ederek odama çekil
dim. 

Saadet 11tırabı, tatlı bir zehir 
gibi içime akıyor. 

BiiyükaJa .. odamda 
GüzinJe Feridunu kartılamak i

çin isk.,Jeye gidiyordum. Bedi Mu 
ammer bahçeden seaJendi: 

- Dur gitme Leyla! Ben de ge 
leceğİm. 

Sandalda kartı karşıya yerleş
tik .. kürekleri aldık. 

Bu sabah meyustum .. Hayatı
mın karanlığı yüzüme çökmüştü. 
Bedi Muammer bunu belki anladı. 
Alelade şeyler konuştu. 

- Arkadaşın hangi vapurla ge 
lecek Leyla-? 

- İşte uzaktan vapur göründü. 
B;,ında çıkarlar. 

- Niıanlıaile beraber mi? 
- Tabii, onlar hiç ayrılmıyan 

bir çifttir. 

Vapurun yolcuları çıkmağa 
başlamışlardı .. sustuk ve acele et
tik. 

- Halo! Güzin! 
- Halo! Leyla! 
Kucak kucağa öpiiJtiik.. Güzin 

kulağıma iğ ildi: 
- Leyli.cığım .. ne mea'udum 

bilsen.. bir ay sonra evleniyoruz. 
Kendi evlendiğim günü hatırla 

dım. Acı bir zehir kalbimi örttü. 
Bedi Muammerle Feridun yeni 

kabinedeki tebeddüllerden bahse
derlerken. ben, hem kürek çekiyor, 
hem de Güzinin saadet masalım 
dinliyordum. 

- Leylacığım .. bundan sonra 
artık Feridunla beraber yaşıyaca
ğız .. hiç ayrılmıyaaağız .. sevgimi
zi daha kuvvetli bir ağ ile örtece
ğiz. Nekadar memnunum bilemez-

• 1 
sın ... 

(Devamı var) 
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Süslü bir sofrada 
yemek zevki •• 

Çoklanmız sofralarımızı süsle. 
meği ihmal ederiz, halbuki •• 

. Hiç f~p~ı~ ~~. ııüalemnit l ınaktad,ır. Mal:zeme araMnda k'!'i~ 
b!r aofra ıle uatün konı kunılmut tal en onde ıeliyor. Fi'anoa da ıyı 
bır aofrada yenen yemek araamda Şarap çıktıfı ve Fran•ızlar ,araba 
fark vardır. Yalnız afızm tadılll çok dütkün oldukları için bilhas
deiil, biraz da, hatta fazlaaile ıö aa bardaklarda büyük bir tcnev
zün zevkini okf&lll&k ta ~dır. VÜ ıörülmektedir. Sofranın en 

Sofra aiialanmek ııan atı her kunetli ıüıü renklerinden biri 
a;ıillatte a";' bir buauıi~ata "';91ik o~an bardaim adet ve l"kil itiba
tır. !'u .aan at '!'rk milletle~da rıle :tenginlepneai aofrayı çok a
çok ink~f etmif bulunmakta idi. benkli bir surette doldurmakta
Garp milletleri yiyeceklerini elue dır. Porselen binniabe daha az 
!'İ~etla ~bii ~ir ib~yacın tatmini kullarulmakta ve porselen tezyi
ıçm ale.lade b!l' tekilde yerle.~~" natı olarak klaıik çıkartmalar ye
~r~ !"'U~tle? aofral~ buyük rine el çizmeai kübiıt tekiller ter-
bır ıüna ile ıibl~mekt!' ıdiler. cib olunmaktadır .. 
. So!rala~ ıo~terdıkleıi itina i Yemek maaalarmda da büyük 
li~an~e Türkler ılk aafta ıelirter- bir değiıiklik vardır. Dört ayak 
d.~· .,8_ıl~T:b· lıtanbulda aofra ıü- taınamile kalkmıştır. Maıaya iki 
: vyu· ır ~n'at halini •lınıt- kuvvetli levha veya dört köıe, ya-

. I erilen mukellef ziyafetler but yuvarlak k .. Jın bir aah~ Ü.'.'".: 
Ya ~z kann doyurmalı; makaadı- rinde durmaktadır. Sofra ortusu 
j ıoste~ez,, daha. ziyade bir top de kalkmııtır. Sofranın ortasına 
~a veıileaı teıkıl ederdi. Sofra bir şömendötabl takımların altına 
b~s ~mek ~'atında, bittabi, en da ayrıca birer örtü konmakta ve 
S:yUk rolü aofra etYaaı oynar.. örtülerin arasından ıörünen ma• 
iki \a efy~smm Üzerinde en büyük Mının cilalı tahtasından lambala
• uıuaıyet ıörünür, Milli husu- rm akisleri yüzmektedir. 
~yet, zaman huauaiyeti . Umumi Çatal, kaşık ve bıçaklarda da 
a~ ~adar dünyarun her tarafı bazı modern huauıiyetler çarp:t nullı huauaiyet aofra etyaauı- maktadrr. Çizgiler gayet düz aap-
a .ıale~e .çalıyordu. Harpten aon lan dolgun ve mevzundur. Her 

r!' 11!' ,!D~lı huıuaiyet zaman huau fey düzgünlüğü, aağlamlığı, ve a• 
~r.~h onunda ıerilenıeğe başladı.. bengile insana mutlaka bir temiz 
d 

1 
aaaa aon aenelerde naaıl mo- tik hi11i vermektedir. 

.ern mimari milli ve klasik mima Modern aofra bir mide doldur-
rdere galebe çalıyona modern sof mak yeri değil, yemek zevki ayi
ha etyaaı da Öyle bf!ynelmilel bir ninin bir küraüaüdür. 
al.al~ıttır. Modernleşmek arzu 

ve ıddıaamda bulunan bir inaanm Söz arasında 
haki.ile modernle,ebilmek için en .y. 

evvel zevklerile modernlqmeai la Doktorların bir sözü var-
•nncl_ır. Bir insanın modernli~ini dır: Yüz midenin aynasıdır. 
•n. ".'Y~d.e ıöaterecek f"Y evı ve derler. Filvaki eğer mide bof vının ıçınde oofraaıdır. Okuyu~u- 1 zuk olursa, en gtlzel çehreler 
anınız bu aayfamıza koydugu- h bo I M'd h 
nıuz en 8011 modern aofral b - - emen zu uyor. ı e asta. 
yük bir zev_kl~ •e_yre~eceı."Cr.J:. l lıklan yüzü sarar.~ıyor '. çehre
Bun!ann buyiik hır dikkatle da 

1 
nin hatları tak allu s edıyor. Ka 

tetkık olunması lazımdır d ·· ıı ··· · b" "k d" 
Evnla ıu cihete dikk~t bakuru ın guze ıgmb.~n .. ekn d uyu ' du9 

celbolunmal d k ' od mam ve en uyu ostu mı e 
ı ır, ı m. ern sofra . d• 

etY••rnın mümeyyiz vaafı çok pa- il ır. 
hah ve ağır olaa bile _ki bu m _ 4 Eğer saçlarmrzı boyayor-
~!tak .. tj~.t değildir - kaliye: ıanız, boyamak için sebep var 
dır ıs~ u, f!'tafatlı olmamaaı- demekitr. Bu sebep, sizi haldı 

' u ıuzellik kullarulan .. t - k~fid' F k b 
~!'l~e".!enin temizliii, çizıilerin f.,osy f11'ege bal'kır,. • a adt'kkaztı 
P\11'\izauz düzlüğü ,..9 ahengi, ve .•.arın. te ı e enne .' a 
eşy~run ~eyeti umumiyeaini türle ettmız mı? Çünkü evdeki bul
teının edılmektedir. Hakikaten gurdan olmak ihtimali de var 
;:.-:eı:n aod.frkanıdn. her bir P8:ça eı- dır. Her saç her boyaya gel-

' en ıne tanı hır mıa- ez O k d bo . l • . rah ve hepai bir d h kli m • a ar ya çeftt en ı 
kf' araaaen ve ind ld" b' .. · a ıyeaile bir tiir ıibidir Ç e a ıgmız ır numuneyı 

~odern aofra •tyası bütün tez- evvela itidalle tecrübe etmelisi 
Yını aan'atlann kaynafr olan Pa. nb:. Ti ki nabo• bir netice ile 
.... t b"' -k . k' • e en uyu ın •'!<lfına naH ol- karşılaşmayasınız. 

Kış modellerinde 
krep ve ipek 

kadife 

Solda siyah 
kreptrn flö
rrtli iJğte 
.,onra,.1 ı11• 
ı•alett. Kol-

lar ııe 
J!Hhalar beyaz broıe krepl~m, sağda 

h11difede11 dine ve •a i ·in r 
ipek 

Kışa karşı 
latanbulun havanını. inan ol

muyor. Hele ıu mevsimde bava 
ta.havvüllrei™! karşı hrekesin 
son dl't'ece a.ıüteyai<i<ız bulun· 
maaı lbmıdır. 

Bir defa apartımanlarda her 
akpm yatmazdan evvel, eğer 
soğuk bir yere mevzu iıe, hava• 
ıazı saatini iyice kapamalı ve 
üzerini örtmeli. Dışarı tarafta 
olan boruları da ayni veçhile 
sarmak faydalı olur. Herkes bi 
lir ki, hava gazında su buharı 
vardır ve bu buhaT kolaylıkla 
donabilir. Bu küçük buz parça 
ları gazm borulardan geçmesi
ne mi.ni olur. Su mecralan için 
ayni hali nazarı dikkate almak 
İcap eder. Dar ve kapalı kap
larc!a da mayi bırakmamalı. Zi 
ra içindeki mayi buz haline ge 
lirse, ittiaa edeceği için kabı 
parçalar. Elma, kabak, pata
tes ve sair meyveleri de açığa 
bırakmamalı. Çünkü meyvele 
rin mayi aksamı donarsa artık 
o meyveden bayır kalmaz. Don 
olduğu zamanlarda çiçekleriıııi
zi sulamayınız. Eğer sularsanız, 
saksıları içeriye alınız. Gene 
don zamanlarında pencereleri
nizi ~iddetle açmayınız. Çünkü 
camlar suhuletle kırılabilir. Son 
ra duvar saatiniz pencereye ya
kınsa, camı açtığmız zaman, 
derhal husule gelecdc hararet 
farla ya ymı kırabiliT, çok ıo
ğuk zamanlarda saatinizi aı 

cak cebinfaden birden bire çıka 
nrsamz, ayni bal pek ziyade 

varit olabilir. Otomobilleri o
lanlar, radyatörleri için soğuk
la adeta mücadele ederler. Baş 
lıca tedbir, otomobili garaja 
soktuktan sonra, radyatörün su 
yunu boşaltmaktır. 

Zar·f ir 
Penyuar 

Zarafeti seven her kadın bu 
yepyeni janrdaki penyuardan her 
halde hoşlanacaklardı. ince ve 
aüzel hatları ve cazip formu ile 
bu penyuar pembe fanilidandır. 
Aşağıya doğru volanla genitleyen 
bu model sade olduğu kadar da 
kibardır. 

iri çiçekler ve modern yaprak
larla •Üılenıniıtir. Volanlarda, 
boyda ve kollarda bulunan bu bro 
deri aon derece parlak nebati i .. 
pekten örülmüıtür. 

--··- -
Camekanlarda 
Canlı bebekler 

Londrada bir mağaza, çocuk 

gıda11 için sattığı süt, krem ve 
saire gibi mallarım reklam ya 
parak halka tanıtmak için. gü 

ze bir çare bulmuş. Bu mağaza 
-zinde ve tamüsaıhha çocukları 

mağazasının camekarunda ·~ 
bir ediyor. Bu sayede birkaç 
ailenin çocuğu da mükemmel 

1 ı ı 

4 KANUNUSANİ 

Solda IJf1leden sonra 
oe akşamları irin vl· 
zon manto, sağda ka
dife bir rübanla süs
lenmiş bej krepten 
iJğleden so11ra robu 

1933 

Çocuğunuzu tartınız 
Bir çocuğun tıhhatini kon- man derha l doktora müracaat 

trol etmek için onu doğduğu etmek lazımdır. 

günden itibaren tartmak en iyi Birinci yaşında çocuğun· va
usullerden biridir. . sati ıikleti ıöyle olmak liztJD 

Yeni doğan bir çocuk, ilk se dır: 
kiz gün içinde doğduğu •aman 
ki ıikletinden bir miktar kay- Doğduğu gün 3,100 
beder, fakat sonra eski sikletini Bir aylık iken 3.600 
aldığı gibi, yavaş yavaş artma iki aylık iken 4.300 
ğa baılar. Genç annelere hatır· Üç aylık iken 4.900 
latmalı ki.. yanlıtlığa mahal Altı aylık iken 6.600 
vermmeek için. çocuğu ayni ıa Bir ya,ında iken 9.000 

'ı alte ,ayni elbise ile, ayni hazinı Görülüyor ki iyi bakılan ve 
9eraiti dahilinde tartmak icap sıhhatli bir çocuk, ıikletini bir 
eder. senede aşağı yukarı üç misline 

Zahiren ırhhatli görü,nen bir ı çıkarıyor. 
çocuk iki üç ay zarfında sik ._. 
!etinden kazanmıyorsa, sebebi
ni aramak lazımdır. Bir ateş. 
bir hazimsizlik yeni çocuğun 
siklet almasına mini olabilir. 
EğeJ" çocuk sikletinden kaybe
dre ve bu, bir haftadan fazla 
devam ederse, bunun endişeyi 
mucip sebepleri olabilir, o za-

'1' Hayat ve devamlı ıaadeti 
11.fk üzerine bina etmek, kum ü
zerinde ev yapmağa benzer. Te 
meli yoktur. 

"' Sevişen iki kiti bütün dün 
ya ile terazi kefesinde müsavi 
dirler. 

Elçantal11rını gaget zarif bir hale koyan bir 
motif modeli 

( Dünyada Neler Oluyor? 

İspanyol 
Menfileri 

I Klipte 
Haydutlar 

Sürüldükleri yer
den kaçtılar 

MADRIT, 3. A. A. - 10 ağustoo 
hadiseleri dolayiıile teb'it edilmit o
lan 29 ıahıa, ceceleyin bir Fransız 
yelkenlisi ile firar ehnİflerdir. 

Firariler arasında aabik kralm y<>
ieni Alphonae de Bourbon vardır. 

Hiil<Umet, Rio de Koro valisini ve 
aabilin taruıuduna memur ve firar 
badiaeoinden meaul olan Juby bur
nundaki Canovaa ıambotu kumanı
m azletmittir. 

Kumandan, divanıharbe verilecek· 
tir. Firarilerin ıemiyi yerlilere bü
yük paralar vaderek ele ıeı;irmit ol
dukları aöylenmektedir. 

. MADRIT, 3 . A. A. - 10 ağua
toata kral taraftarlarının yapmıı ol
duldan harekete iftirak ettiklerin
den dolayı Afrikada kain Villa-Cia
neros'a teb'it edilmiı olan 29 şabıa 
kaçllllf tır. 

Bir nazi meb'usu 
öldürdüler 

BEERLIN, 3. A. A. - Ahiren 
D...,.de'de Nazilerden Hentacha, öl
düriilmüıtür. Bu cinayet, efkarı u
mumiyeyi teliyiç etmektedir. Hen
tacha, kendisini komünistlerin hiz
metinde tahrikatçı bir ajan addeden 
hücum lataatına mensup arkadqları 
tarafından öldürülmüıtür . Hatta 

. müfrit milliyetperverler, maktulün 

1 
Praguedaki bir ecnebi devlete ait ~ 
tihbarat serviai büroauna Alman mil-

i li müdafa ord~uu .~• Nazilerin . tet~· 
litı araımdaki munaaebata dair bır 
takım vesikalar vermit olduiuao id
dia etmektedirler. 

Bu cinayeti meydana çıkaran, mak 
tulün dostlanndaıı ve müfrit milli
yetperverlerin hücum kıtaatı rü--
11ndan Urban isminde biridir. 

Hentacha'nm ıaybubetinden .,.. 
diıeye düıen mümaileyh, poliı n
elinde mükerrer tetebbürlerde bulun 
mut ve tahkikat yaptırmağa mu• 
vaffak olmuıtur. 

Naziler, ~ yeni bir hain" diya taT
aif ettikleri Urban'a kartı aon ~ 
ce hiddetlidirler. Urban, her ciln 
kendialni ölümle tehdit eden birçok 
İmzaaız mektuplar almaktadır. Bu 
tehditler o derede artmqtır ki niha
yet Urban'a revolver tatımak mezu
niyeti verilmek mec&ııriyeti hhd ol-
muttıır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
Hentacha'nın katillerinin ltalyaya iJ 
tica etmiı oldukları anlatılınıttır• 
Romadalı:i Alman sef'ıri, bunların ia
desini talep edecektir. 

Hentscha meselesi 
ve Nazi fırkası 

BEERLIN, 3. A. A. - Havas A
jansı muhabirinden: Dreade'den bil
diriliyor; Saxe bükümeti müddei u
mumiai, Diyet en Hentacha'nm kat
lini teshil etmiı olmak ittihamile Hit 
lerci meb'uılardan M. Bonnecke'in 
teırü maauniyetinin kaldmlmaaıru 
talep etmiıtir. 

Dreıde'deki Hitlerciler grupundan 
birçok kimseler istifa ebnitlerdir. 

Yürüyen köylüler 
dağıtıldılar 

-
Otuz kişiyi birden 

soydular 
NEVYORK, 3. A. A. - Mü 

W. yedi haydut, bir klübe ıı·"u ""'il 
ler ,,. 30 kiti aoymuılardrr. Ha 
dutlar, hiçbir mukavemete utrr
mqlardır. Bununla berat.er birkaç 
ailab atınqlar ve birçok kiliyi ya 
lamqlardır. 

Hamburg yeral• 
demir yolunda kaz 

HAMBOURG, 3,. A. A. - Vo 
ajanaı bildiriyor: 

Y erattı demiryolunda yeni bir i 
taaİyon vücude ıetirmek için b · 
aylık meaai neticeainde kazılan bi 
temel hendeğini birkaç saniye için 
ııt baımııtır. Bu au inşaahn yapıl 
fı mevkie y.dun bir yerden geçen 
payenda tiivarlarmdan birini aımd 
mak suretile kendisine yol açan Al 
ter mnağmdan gelmiştir. 

ltÇiler, canlarını kurtarmağa an 
cak vakit bulabilmişler, fakat ku 
dıkları aletlerden ve intut malz 
ıinden birçofunu olduldan yerde 
ralanıılardır. 

Demiryolu battı tehlikede defi 
dir • 

Bir balıkçı gemisi 
oturdu 

STONECHAVEN,3. A. A. -
wdeen limanına mensup v enetia 
mindeki balıkçı gemİ•İ Holcbead 
yalılrlarına oturmuı, 4 tayfa tel 
olmuıtur. 

Almanya'da 
iflaslar 

BERLIN, 3. A. A. - Volff 
ınıdan: Alman iatatistik idaresi 
bir tebliğine nazaran Almanyada 
nunuevel ayında 521 iflia ve 
konkordato talebi kaydedilmiftir. 

Teıriniaanideki iflialann m" 
449 ve konkordato taleplerinin 
tarı 267 idi. 

--------·-·-···-·--·· 
1 TABIA'f 
------ı 

Yüksek 
irtifalarda 
Soğuklar 

Herkes biliyor ki. hava dahilin 
irtifa yiikaeldikce, aoğuk ta • 
Balonla, tayyare ile çıkanlar, hat 
c!ailara tırmananlar bunun bizzat 
hidi olmutlardır. 

Bazıları ba noktada garip bir 
zat bulurlar. Mesela düşünürler 
1n .. n1ar yükaelclikçe, güneşe 
yaklattıklarına göre, hnvanın o 
bette c!aba ziyade ısmmaaı • 
Halbuki böyle olacak yerde bila 
aofuyor. Halbuki bu tezat ancak 
biridir. izah edelim: 
Havanın yukarı tabakalarında, 

fllğı tabaka:rn nazaran, su buharı 
muhtelif maddeler zerratı daha 
dır. Halbuki au buhan ve z 
güneıin luıraretini ~ ve muhaf 
ederler. Bu zerreler ıı~ ~avannı 
tabakalarında daha keaiftırler, Di 
taraftan yukarı tabakalarda 
te!faf olan hava, daha ıühuletle 
rur ettiği iç.in bu mmtakalar 112 
makta fakat yer yüzü ile t 
bulu~ alt tabakadaki ıazlar Ril 
şin hararetini alarak, sühunet d 

VIY ANA, 3. A. A. - Grazd"". 
1 

ce•ini artlnnaktadırlar. Yalnız 
bildiriliyor: Yoran mıntaka11odaki kadar değil . Fizik bir hadise de 
mutaaarrıflıklar ve nahiyeler memur noktada mühim bir rol oynama 
lan akdolunan biı konferans netice- dır ki, o da gazlann ittisaidir. 
· de b ı ahiren tevkif e· irtifa arttıkça tazyik azaldığı 
sın u memur ar, t b bittabi cazlar da hacimlerini 
c!ilmiı olan köylülerin oerbes ıra- ınalctac!ırlar. Hacmi artınca da o 
kılmalanru telefonla iatemek mecbu- bette soğumaktadır. 
rİyetinde kalmıılardır. Federal ordu Fiziayenler irtifa arttıkça. 
y .. menıup Alp avculanndan el bom ğun. da n~ niabette arttığı~. h 
balar ıöz yaıı döktürücü bomba- etmı~lerdır. Bu hesaplara gor 

tar ı, 't al ··zterle mücehhez bir 1 mamile kuru havada 100 met 
,,. mı r yo "''-d har b' d 1 , k dilmiştir 1.ua a aret ır erece aza 

tabur, Noran • aev e dır. Eğer hava rutubetli iıe bu t 
Orada toplanan ve 1000 kadar tah I kus 105 ita 108 metrede bir de 

min olunan köylüler evvela tehdit- dir. 
kir bir vaziyet almıılardır, fakat Jan irtifa arttıkça hararetin aza 
darmalarla federal ordu lataatının 11 tayyarecilik noktai nazarında 
telıdidi kal'fısında daiılmıılardır. Si- hemmiyeti haizdir. Zira bug 
li.h istimaline lüzum kalmamııtır. tayyareciler gün geçtikçe daha 

lngilterede 
havalar 

fena 
aek irtifalarda uçabilmektedirler 

Binaenaleyh tayyarecilerin 
aeldikçe, ne kadar soluğu maru 
lacnklarını hesap etmek müm 
dür. Fakat havanın ratıp veya 

LONDRA, 3 .A. A. - Manı de- olcluğuna göre, 150 metrede bi 
nizinde ve lnıiltere ile lrlandanın receyi vasati kabul edelim. M 
cenub; garbiainde gayet tlddetli bir yeryüzünden 15 derece haı·aret 
fırtına çıkmııtır. çan bir tayyare 6000 metreye 
Fırtınadan en ziyade Lipperaz 1 aa 40 defa 150 metre demek · 

(Cenvbi lrlanda) müteeaıir olmuı- naenaleyh bu irtifada tayyareci 
tıır. dere-;e daha azalmıı biı· ha 

Northamptonaburi'de J'lkılmıt O· recesin maruz kalacaktır. 
lan ağaçlar birçok noktalarda mÜna· tayyarenin uçuşu dolayiıile 
kalatin dumıaaına aebebiyet vennİş · kalrnacak aoğuk hesap edilir 
tir. Fırtına birçolı otomobilleri de- irtifalarda tayyarecilerin aoğug 
vinniıtir. kadar mütehammil ol malan 

Şimali lrlaııda'da ıiddetle yağan geleceği kestirilebilir. Onun içi 
yağmurlar feyezana sebebiyet ver- ı yareciler bu irtifal~ra çı~da 
miştir. vel bir nevi madem• . gomlek 

Seviyesi yükaelen deniz sahil bo- mektedirler. Tayyarcnın mot 
yundaki demiryolunu ha•ara uğrat- den alınan elektrik ce~yanı bu 
mı§tır. )ekten geçmekte ve goml~k. 11 

Denizde rüzgArın sür'ati saat'te 60 1 ta ,.c bu suretle tayyarecıyı 
ntİlıııı 1•a..-.nıct• -t".kt1tr4tr 



Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 
• • • ~ • • -· 1 • I .,. · '"""--~-, ._ • • ~ · , , 

Terkos nasıl 
İşletilecek? 

''Putları Yıkan ! pahili Muhtaç Belediye bir kanun 
I t•k E f d layihası hazırlıyor 

Mustafa Kemal 1 S I raz Sll& ft yar im Belediye su itleri müdürü lh-'' ı (Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) san B. Terkoa müdürü M. Cu-

(
B b" . · h"I d ) j k betf"" d d 1 . ha lhsaıı Bey (Ordu). Süleyman te birlctenlere iltihak ettikçe, i-I te:.Ueau'nun muavinliğine tayin 

1 F-•~' h ;rıalncilı sa 1 eke_ 
1 

.::: edi;!r"" en ° ayı ız rı teeı ı Sırn Bey (Yozgat), Emin ki •enedir hazırhklarile meşğul ol edilmiştir. lhıan B. bilbaasa ıe-
• ..at ay e az ço sua en ı . . · ı A 1 B (0 • I") ·· led• duğumuz (Eınaf cemiyetleri umu bek • • .. 1 • ....,~ olan bunlar zevki okfaJJllyOr· Hmtliler &arıldannı atarlar ve ra an ey enız t ıoy ı- • S d • ) . . . k" emn ıyı 1§ emesı ve yangın-. . ç· n k d .b. 1 1 mı orta an ıgı tes111ne ım an 1 rd • f • • b 1 b"lm • ft Mustafa Kemale (Gazı) dıyor ın ı er or on gı ı uzun saç an- er. bulmut olacağız Bu sa d kt her a a it aıyemn su u a ı eaı 

ar, yani (muzaffer). Çünkü.lngi- nı keserl-:.rse, !rkı~ maziden mü_- 1 Hatipler, dahili İstikraz ile cemiyet, tuarrufab nisbetln~~ his itlerile meıgul olacaktır. M. 
"'rı -orıa~tı,, mu~ara etta; Yu devver_ aiamı:tı farıkası azaln·. Bır ı memleket imarına İftİrakin bü- ı aedar olacak ve kendi 'mensupla- j Castelneau'nun müesaeaenin 
~lı~arı ;~z-:'a ugratt'M f az uh:'~tet,;'-:';.- ?:~~ak,';!J>Uf I yük ehemmiyetini ve halkın ta- I nna ve mukayyetlerine tasarruf müciür'.üğünü ifa etmesi için hü 
_• ~!z ~~·. f' ;evenrd Bu~~ ~ i:r enı, va ••• ı e ıyor- . aarrufu için devlet teminatı ile ni•betinde mütterek sandıktan kiunetten müsaade almmıtbr. 

a ue '"' eza va ır: ınncı ·· • N f• . l . . k" I . yardım edeceldir. Orta Sandığı le- M C I , • • h ;,ı;at, ıiyah ıaçlı kimseler ara11n- Ala! Fakat pek çok e><nla bat- a ıa ış erının en ar ı mevzu 1 - d. b . ti d 1 • aste neau nun vazıfesı er 
1 .. , . .. d I l ... .. .. .1 .. eaaua e ınce, azı cemıye er e d d. ed"I k . 

kumral !a~ı Te mavi gözlü doğ a ~atanın dutman.ar1le muca e e o acagını tebaruz ettırdı er. Hu timdi mevcut huıusi yarclım aan- 1 sene •onun a tec ıt ı ece tır. 
ı~11~ır. ~kin~ı tezat, kendisinde etti.. .. • . kumetin tasavvurunu hüsnü te- \ dıkları kaldırılacaktır. Hiç şüphe Belediyenin elincieki 800 bin li,.. 
amıyelın cıddi an'anatına mer- ~anedan ve hu~um~t aleyhi~- lakki ettiklerini tekrar etti:er. yok ki, ayn ayrı yapılan yardım- 1 ra para şimdilik durmaktadır. 
t mütedeyyine bir kadın olan dek• konplolar nebcHı olaı-ak <!uş R •h B E A 1 B 1 .. 1 k sa <! k k 1 ' C lbed"I k h 

"

!idesinden biraz ve Garp medo manların mütebariz kin v .. arazla ası ey, min rs an ey ar, muş ere • n dı uru un:a : e ı ece müte asaısın pro-
' · ·bf f ·ı .. • k ıl 1 k b 1 1 sermaye ıırtacagın an daha mus- · · .. b rf b l 

iiyet~in hayranı bulunan ve fik- nnı ~az~~"~' ay' e gcrmedge ce Yb? arka. ~ş a.r"':'n d·ah~J- o _unikan mir ve geniş auretıe yapılabilecek JesınektırgorTe uk para~~ a .a~ a 
munevver olan babuından da aare e~ ı!or u. ~ unn.n or U:\~.. ır ta rı r ıne göre a ı ı ıst .. 

1 
tir. naca . er os muessesınm 

raz eserin me...cut olmaaıdır. n~, nnllı t~pr!''l".'~'n yuıs~ı bu- t :z ile Afy:m-An al ya hattının Esnaf, malül ve aciz kalmıt hesabatmı tetkik ve daimi kon-
.,:endiain~e. babasının evsafı da~~ yük hamle ıle ıatıla eyleıne•ınden dahi nazan <l.ikkate alınması i- ' ol•" bile para yardımlarile teıvik trolu ifa için tayin edilen mura 

ad! hakinı olmuı~_r; fa~!'t açı ko~~uyor'!;ı· . ti k fade edilmiştir. e.!ilecektir. Kendilerine İzzetine- kipler Belediye fen müdürü Zi-
mucadele etmekııızm degıll _ana~ 1 areun> en ·~ ı o- fisleriııi rencide etıniyecek şekil- .. h d• eb. 1 ·· 

Mütevazi bir ,..;;mrük memuru lan mılletıne, cilinhuriyctı kabul Erzuruın hatlı ,_ 1 t . d k ya, mu en ıs mekt L su ar mu . • ·- . d. 
5 1 

.. .d d" ... azanç annı emın e ece d .• 8 .. h . Nafi k 
pedennm yefatından aonra ettir ı. a tanahn nufu:ı: ve ı are- J p E b m 'kta da .aermave •erm k ve mü- ernsı ur anettin, a 0-.-

ıhsilini terketmeğe mecbur ol- ce en yükseği olan h!lifeıi kaldır· smet aşı, n:urum at~- fit
1 

b" r unıur hat· e tı. e'· miseri Mustafa An·f ve Tahir 
kt k d" · • I" h. ·· d d b h ed k .. t ebb arer ıne ge nn .. , 

• Çiftlik hayatını ziyade ııevdi- md.'!' " en ı ını sa a •)ellu ıırr-ı J .ın1 a .. a .1 ~~e kmu h'!Şı· dıa.- (Umumi orta Sandığı) nm gayesi Kevkep Beylerdir. 
_.,.den, bir müddet, akrabaaından u. . . . er e musaıt muza ere a ·n e olacaktır. ı . . . _ 
~calarmdan) birinin çiftliiğnde Fakat, f~pka, k<>nanle dının •- lıulunduklannı beyan etmiş, ha Eınaf kimdir? Bu mevzuda ça- ! erkos ftrketilı; Nafi_a V eka-
ı~fir ~ld!'- lı~e ~~:tk~r ~'!c~d badet ream'?den b?l~an alnının tipler bu münasebetle de Erzu- lışan komisyon raporunu mercii- letı arasmda_tanz!m edılen mu-

m, loükumetin ıbtili.lcı reısmın. ye:;'; celmesme m .. na olan hırıstı- rum hattının birinci derecede ne takdim .,tmiştir. Şimdi lkbsat kavelename ıle Şırketle Evkaf 
z nçlikteki esaslarını aramak uti Y.'!' arın m.cnfu~ serpu~unun kabu 1.. , t · 1 d• Vekaleti, eınaf mefhumundan müdüriyeti araaındki ihtilaf hal 

b 
rılere bol mioal. lu meıelesmde asyanlar zuhur et· uzumunu tP.ı<rar e mış er ır. b ki m" n·-· 1 "bin' • t l d.l • . E k f T k .. 1 .. • k 1 1 . ec1·1d· .k e enen a ·~~n aon ı ıs e· e ı mıştır v a er os go u 
~aten gençliiinde ne iıtecliğini tı, onp 0 ar t~rtı~ 1 1• •w ut /talr1adan f liJ. r,rız mit; Ticaret Od1111, Ticaret Mü- • __ .ı ki: · · • h · 

vlıyordu: lar yapıldı. A11lerı muhakeme el- · 1 d"· 1..... e Beledı"y . b h CIV<UUK1a arazısının ta np e-. . 1 • . 1 1 d . .k I . ur ugu v enın u uıua- d'ld°"" d . 
r On b~ ya'?'da Sel.inik .... ~~i ~~k_ı~ın !"ah~cme er kafı_ gelme· ta ya ~-ıstı raz mese ::sıne ta temada bulunmalarrm emret- ı 1111.n en ~olayı Şırke~ten 
tıektebınde bır mevkı edmdıgın- d~, ~11lerın ~ır ~knnlan . .''!_am e- temas ettıgı zaman lsm'!t Pa- miıtir. Bunun üzerine Ticaret O- beş milyon lıra zarar ve zıyan 

bütün mektep arkadatl~nnın daldıler ve hır ÇO'i"U da butun ha- ta muhterem İtalya hükiimet daamda bir komiıyon tetekkül et- dava etmitti Hüki'ımet ileride 

0ızdan cli(B.kkatiru
1 

• keğndi)ne celbedd i· yat1:"'; hapiıl~~~~- ~ir~~t·"~· R~isi ile Romada görüşülen e- mi,tir. Şimdiye kadar yapılan tet- Evkafla anl~tmak iizere Şiı'ke-
.. u. en o aca ım : Bazı e- sır ann 1 cur.ı e u en I b ki d"" • "b" fi·ı· kikat ıu neticeleri vermi,tir· t" b 1 -<f · .' · 

n lar iıtikbal için projelerini aöy onun darbesi altın da yıkılıyordu. ıu a~nkk ek en ıgı. g.ı . ı t ıya~- Ticaret havatile gerek m~l mü- 1 ı U ta epten ıu ettırmıttır. 
ifi. vakit (he_rhalde ben birteY F~ka~ ~apkanın kabulü e~<"yee. ta ta a u etm•~ı ıçın mea~ı- badelesi ıeklinde, gerek masnuat l Belediye fen itleri müdürü 
cagıın) d~r~. Bu sıralarda ho mU§kü! gayrete mal oldu. Fıl~aki ye .de".am olunc.lugunu tebaruz mevdana ., .. ıirmek ıuretile çalı- ve Terkoa murakiplerinden Zi-
!'~dan bın ~uatafanın reka ka, an !'"~ta m.e~~t ola? !urk: ettırmı~, Romada ve Ankarada eanlar, e•kiden cınaf imi,Ier. Ev- .. • · · 
ıstıdadını takdır ederek kendi- le~ fesa dı.n v': ıtı~&dı~ bır tımııali ki temaslardan müspet netice liva Celebi rtütlerinde, kalem aa- ya !J· mueaseae.nın ilerıde ala~ 

Kemal iamini venli. muressernı teli.kkı edıyorlardı. .. • .••. b"ld" • • h•b' · ahib·ı, ıu.tta •ankesiciler iı ııletme şeıklı hakkında fU ı-
E 

• d - b • • B · ı· - · "d"· umıt ettıgını ı ırmıttir. ı ı, ıt • , h • • 
n z:ya e mus et ılamlere mu- .. U, ·~ aını~ son nagm.,.ı '. '• bile aınıflar ü:ıerine aynlml'tır.. za ah vermıttır: 

bbetı vardı. Napoleon ıribi riya ~~~ezım bJr. ordunun son !a~ıye ı Fırka bu beyan>ıh bariz mem- Bu ımıflar, meılekler demektil'. 1 "- 1 t nb 1 1 t tkik 
ata merakı çoktu. Bunda :.r~.a- 11. •dı; darda~':'ık olmuş hır ale: nımiyetie kar ıladı Zamanla memleketimizde büyilk 

1 
a u ıu .aı:rnı e • 

ılan arasında birinci idi. Fa· man burafat (ıtıkadnb babla) ala ı ~ · tüccarl k. oonra orta tüccarlık 11• Ye Terkos şebekesının ıslahı .,. 
:-ı (\. buradaki vaziyet. Plotarkm meli idi. Bunun üzerine bükümetio ta nıflan '..ücudP. gelmi,. lıte bunla- çin ce:bedeceğimiz Viyanalı 

ırince .~b~r ad"nun bir i.I~ ol- Şark Türkiyesi yıkıl~~rdu. Al- 1 savvur ve tedabirinin fırkaca nn vasfı mümeyyizlerine giremi- profesör Feımer yakında gele-
LP~ buy~~l:r a~asmda mukR- ~ ... ~~" s:.d:k ~il. rı hınstayanlann 1 muvafık görüldüğüne dair Maz yenler de e•n'lf vasfmı kenC:ileri- cek burada bir ay kadar kala-
seyı teıbıt açın kafi değ-ildir Bir onunde dız çokuvordu. h . • k d 1 1 ım • 1 k' tJcik 

l;adolu Türkü ae bir ltal"a fren Mustafa Kemalin, Olis tarz;ın- ar Miı~ıt B~;r ".P ar a aş an • "Şi:di, :m~• ;:~af k,.limesi kalk- ra te . at Y~paca~, •.oı;ıra ~a 
b, tasavvur ediliyorıa •üphea" da, devi.u bir bey ir yaparak bu nın takrırlen ıtt,fakla kabul e- 1 d ş· d.k. f . ti . ıebekenın tevaıı proJetıtnı btr 

1 
• iZ d.l ek. . 'h ·ı . ma 1 ır. mı 1 1 ... .,a c .. n .... e .. rı .• d v· d 

. r ıher adam bir alim değildir. nun karn,mda, hakiki dü~man o- ı er tçtımaa m ayet verı mış Metleki "e İkhsadi teıekküle,-rlir. ay ıçıın e ıyana a yaparak 
I'" emalin muvaffakıyetleri, za- lan Garbın hudutları ar sında, tir Esnaf kürük tacir ve san'·\' "r tekrar lstanbula gleecektir Bu-
n ~~ri yalnız ~yalnızlığında?) de- milletini aakl!'~ak istl"diğini anla • ,:ı,.mektir. K•nunda bile esnaf ti\.. nun için mütehusısa 3500 lira 

! ır. Daha zıvade, h.,r dog."tl ve yan olmamı' ıdı. biri yoktur Böyle olunca mespl;; k d b" h h ·ı kt• 
ım ~ • · H lkı G l'l · ·· ·· d ·· 1 s • · • • a ar ır al'cıra verı ece ır ayyen teşeubualermde kel'ldine a nı, arp ı erm onun e go l h"-m"'-11ann. i.,.,.; otmalan ve f3 K,.... p f ·· F b d • 
ıuı; i itimadmdan ve hiılıim fikir- ~· . ı;:öğüscı • çabucak, yükıcllmek nunuııa girmeleri icap eder.,Şiındiki ro eaor , , er , • 

10.~ 
al<ı üzcrlnde muannit azim n . .., astıyonlu. .. . ı• f J .,.n,.f .,amı altında diğer bazı te- j Terkos ve dıger su ışlertmızın 
; !!'da_n_ .. m~ı~elli.ttir. Bir ke;" ısu·. ker~ daha duı~anm aynı ~ası Jra az 8 8ekküller de ayni vazivettedir. feımi müşaviri suretile bizimle 
yır dugu gıbı hakıkate mukarın lası! .. dutınanla mucadele etmış " • Tctkil<•t netice.tne göre bu .,;bile ı beraber çahıacaktır. Kendiai 
tt.ııyan fikirleri anladığın~a, 11r· lu;ı:ordu. aŞpka med~ni;ı:e_ti isbat ihracat yaptık rin. mesleki ve iktı:ıadi 'te•ekkül- au İ.§lerinde beynelmilel töhre-

bunun onun nazarında ıtiban "dıyorııa, aıpka da bar aili.h rr. ler ol,.n esru1f cemıyetleri manzu h' b" H • k d" 
jılrİtur. Tali ve mukadderatın ~- 1921 aeneainin iH,baharmda Yu · d im 1 1• 1 

1 
te sa ıp ır zatttr. atta en t· a ~ me"ı" en ayn a an az.on re e- • •• • v. • 

etıt ve itminanı vardrr. Fak11t bu nan ordularının tazyikatından ka (Bası birinci sahifede) cektir.'' sıne muracaat ettıgımız zaman 
pı;n.iyet ve itminan, Allaha ıo.tfo- ç~'! T~k ınubacirleri fakir köyle fark hükumetin aldığı müsbet tetbir _. Almanyada bir şehrin •u işleri-

an aır ve hikmeti meçhul ka- nnı ah hale terkediyorlar ve Ierin parlak bir neticeaidir. Mf'mff'kt'ffe ni tanzim etmekle meşgul idi. 
~ e • Şark t aulü veçhile • körk;; sefil, periıan b'.r halde enva mÜ§ Hazırl•nan utatistiğe göre Kanu- T b 

n., bir trvekkül değildir. Buna küli.t içinde Anadolunun içerile- nuevveldc '°n 15 günde ithalatı- h d ff"l A)" h erkoaun idaresi içi.n ir ka 
ın fi son derecede İsyan "der. Bu rine doğru kaçıyorlardı. Her biri- mı:tın 3.617.539 liralık bir kıy- Cey an a l a ıa - nun projesi teklif ettik. Bun-
ys>iyet ve itminan, asıl. b'uuıu nin omuzlannda taıryabilece!deri met giistermesine kartı ihracatnmz mer "U besi dan maksadımız Terkoau, res-

~ t vctir.e, ~ ve iı:ade kudretiııe kadar az e.}ya v'?'d!. Arkaya bakıl bundAn 502. 129 lira noksanile 3. 115. . ". . . · mi devairin tibi olduğu usuller 
' enıncklen mutevellıttir. dıkta, ufukta, ihtiyar kadınlarla 431) lira clmnştur. Bu ıuretle kanu- Ceyl·andan b•ldu ılıyor: On bq kili h • • • • • 
~ 

8

5i)mumi harpte, Çanakkale civa mülle'V:i kuvvd etleri( ika .. e!t1i~leri nuevvel ayında ithalatımız 6.178.104 l"Ün<lPnheri kar~b~';'ı.z<'a . b"lunan v~. şe er a~ıcı~e tıcarı hır 
la Anafartalarda en büyuk za yan:ın arın uman an goru uy~r- ve ihracalnnız 9651.294 liralık bir Hilaliahm.,,. mö•,.ttı~ FR'1rı Bey cu- mueasese şeklinde ıdare etmek 

'n erini gösterdiği muharebeler- du: Ana_. bana yurtları aleve ın- k; -•• ~;;,t,...,....•kt,.dir. ma l"Ü'>Ü b·l~divede ahaliyi bir ara- içİ!ll müesseseye idari bir muh -
: lngilizlerin attıktan obi.islrrin kıla!' edıyordıı. . . _ On bir buçuk aylık rakamlar bu ya toplayarak bir trk•m ..,ı.,..,n ..,_ tariyet vermektir. Bunun için 

Dibin ona irişemedi; ehemmlye Bı.t akıa~ ' ~ haval!nm yegane '"" 15 oünluk rrkamlftra ilave ecli- liıbivet l>'hibi olmıı<l•klan halele yol- ·· • f • "d • •kt 
1 1 B b

• demn~olu uzennde bır tre An " d ki b.1,. • muesaesenın ermı. ı an ı ı-mad.ı. u U' fn1.1na idi., Ni- ' n • 1:- ..... t'r't? ş;M"l, .. ııinin it'°'nl~bnın 83. auzl"1k1arr'a bulJ" t.
1 a.rmı ı c;ırmıı ... . • , • 

. de"il karaya doğru hareket eyliyordu.. S7?.584 Te ihracatının da gs.494.147 ve yeni bir merk-.z h~veti ı~kil "". aa~ı ıtlerıle meş.gul o!aca~ bır 
,ı :,.r ,..;;;. 0-g"leden so 1 -·ı· Ve bir adam, bir aıker trenin pen il · k ih tmel murakabeheyetı t-k 1 ed·ı ek · .- nra, nı;• ız- . • .. - d k d k lıra olduğu goruliayor ki ithalit e derek cemıvetı t< rar ya e en- -r ı :ıec 
ıy, ateş açtıktan nlrit bir •İpe- cerı:ıınm onun. e aya ~ unra ihracat Rrasmdaki fark ihracat lehi- ni riC» etınlstir. tir, Kanun çıktıktan sonra bu 

"<Ukenanna olurmu~ idi .. ilk obüı denn nazarlanle b'! fecı! bu elem ne olarek 14.916.563 liradan ibaret il N<ticede Dr. Fal!n Bey Reis, tüc heyet te çalışmağa başlayacak-
teodut bir mesafede patladı. ;. nak pro~~yonı~.takip.edıyo_rd1L bulunmaktadır. cMdan HPlil E~en.dı . vezn~~ar •. Tu· tır." 

• iki yirıni m"tre ya kininde, ürün Bu, butun Tu~k. mılletının batı 1931 senesinde ise itbalatnnız ibra ran Bey de kitıp ıntıhap edılmışlcr-
1 daha yakın bir meaafode. Mr~afa K~I ıdkı; buh ~fn, .pealt- eothmızdan 615.194 rra noksanile dir. 

• Jizler bu ıuret!e hedefi tayin r? ı e yanan titre ve afı zıy ı 1 im 
ı"esbit ediyorlardı. Dördüncü o- lambalı. kompa.rb~anında, çok 126 659·613 ira o Uftu. s d zeytin ~ §Üphesiz ki Kemalin oturduğu lruvvetlı ca.nh bır J'?"b~ • taşııı;or- Ki.nanevclin so" 15 e-ününd" tı..•- oma a 

Türk -Yugoslav af
yon mukavelesi 

1 
- hedef almqh. du. M~.hacır!e!"'> mil!etmı tezliJ 8 lıca ithalat ve ihracatımız afailda topJn nıyor 

, . • • den mustevlınm aynı ıuretle tez- ıösterilmiştir: 
/:r ;Zabıt, tel!'şla kllf&rak, K-:- Jil edilerek muhakkak mafhip e- I T H A LA T Somadan yazılıyor: Zeylin topla- ANKARA, 3 A.A. - Tür-
• 11pere çekilıneğe davet elti. dileceğfoi vaadeyliyordu. tılrnasınıı batlanılınıttır, bu sene kiye ile Yugoslavya arasında 

Türkiye 
Bulgaristan 

Yeni sene münase
betile teati 

edilen telgraflar 
ANKARA, 3. A. A. - Bulgar kı

ralı Boriı Hazretleri yılhaJı münase
beti ile kilisede 7111>ılan ayin esna• 
sında heyeti süfera ile beraber kili
sede hazır bulunan elçimiz Tevfik 
Kamil Beyefendiye Türkçe hitap e
derek Reisicümhur Hazretlerinin a
fiyetlerini istifsar ve yeni senenin 
Türkiye için bayırlı ve bereketli ol
ması teınenniyatını izhar eylemitler
dir. 

Reisicümbur Hazretlerinin .Knıl 
Boı·is Hazretlerinin bu istifaarından 
mütevellit tahanüslerinin Ye Bulgar 
miUeti için yeni senenin feyizli olma
sı bakında temennilerinin iblağmı 
Sofya elçiliği memur edilmittir. 

Yeni ıenc münasebetile iki hükü
met Baıvckilleri araımcla atideki 
telgrafla~ teali edilmittir . 
"Bqvekil ismet P"f8 Hazretlerine: 

Bu hangi 
Kabile? 

Anadoluda inkır 
yüz tutmut 

bir kabile varm 
BUDAPEŞTE, 3 A.A. - M 

etnografya alimlerinden M. 
zaroa, ahiren Anadoluda inki 
bulmak üzere olan bir kabile 
fetmittir. 

Bu kabilenin lisanı, Hitit ki 
belerindeki lisan ile bazı mü 
betler arzelmektedir. 

Alim, bu kitabeleri hallelın 
muvaffak olmuıtur. 

Otobüse binerke 
Fener sakinlerinden Leon 

nin 10 yatındaki çocuğu 11 
Balat'ta otobüse binerkı:n d 
müı ve yaralanmıttır. 

Psıra meselesinde Yeni yıl miinuebetiyle gerek zatı 
devletl.,rinin f8hsi ve gerek doıt Te 
komıu Türkiyenin refah n inkitafı Beyoğlu Balı:kpazarında 
hakkındaki sam.imi temennilerini ka- · numaralı kuap dükkanında 
bul buyurmalan.nı~ica _ederim. ! lıtan 1~ yqında Tanaş p 

Z11tı devletlenmn nyaset buyıır- , meaeleaınden dükkan tezgah 
~uklan bükômetin yo~yan ceht n Grigor tarafından tokat! 
il., takı edekelmekte oldugu ıulb te .. • 
rakki ve anlatma idealinin tahakku- mıt ve bıç~a tecavuze ug 
kunun yeni &ene de dedasil Türk mıtbr. Grıgor yakalanmıştır 
milletine nasip olmasını temenni e- f t d"ğ" k 
elerim." s e ı ı şar ıyı 

, B"'v~l~in ceva~ı: söylemeyince 
' Yem yıl munasebetiyle gönd""" •• 

mek lütfilnde bulunduğunuz tel ya- Unkapaınında Mehmet 
zmn~n ~~ müteha11~1 o!d.u~. Te: Ef. nin kahvesine evvelki 
ıekkurlcrımı Te zatıalilenmru tah11 1 h 1 · •• g 
ıaadetleri ve ...e dott ve necip Bul- ~ar • <>ı o a~~ ıı·den K~t Mu 
gar milletinin refah ve inkitafı hak- ıamınde bın. mugamııye Na 
kındaki •ıunimi temennilerimi arzey- miye H. a iatediği bir tar 
lerim. Yeni aenenin ıulb ve müsal&- •Öyletememeaine kızarak bı 
me~ .ter~~ki ·~ anlatma yolunda za ğını çekip kızın üzerine hücu 
tı aılılennın nyaıet buyuTduldan · d k J 
hükilmet tarafından sarf edilen emek ebnlfSe e ya a anmıştır· 
!er için verimli olmasını da temenni 
ederim." 

Hariciye Vekı1i Tevf"ık Rüştü Bey 
lendiye: 

" Yeni yd etiğinde aztı devletleri-

Yeni Avusturya 
sefiri geliyor 

ne sihhııt ve saadetleri için halisane Avuaturyanın Ankara sefir 
dileklerimi ve dost milletin sulb i- "ın" A t K. h' 
· d --'ah · ki afı • . d ' g e vus uryanın a ıre se 
çın""" veın t açın een . B W bah • d 
hararetli temennilerimi arzederim. 1 rı aron ers tayın e 
Zatı de-·letlerinin haari vücut ettik- mittir. 
leri sulh ve anlaşma itini 1933 sene. Baron Wersbah cuma g ·· 
ıininde. muvııffakiyetle bafUlınasıru lzmir tarikile Kehrimize el 
tcmennı ederım. '' • 'l' g 

Haıiciye •ekilimizin cevabı: ''Ye- cektır. 
ni yıl mÜnAsebctiyle göndermek !üt- Ui..,ıni•t·n 
fünde bul nd ~.. • r 
derin bir surette mü ehassis oldum. 
Tct•kkürümü arz ve sihhat ve saa
detler tem~nni ederim. Asil bulgar 
milleti hakmda da yeni yılın saadet
ler g~tirmeıini Te memlcketlerirniz 
arasında mevcut mesut münasebata 
vo sıunimi dostluğa daha çok inki
taf ftrdir mesini temenni ederim.'' 

Tevfik Rüttü 

ıl hıf ZlSlilhha 

Akıl Hıfzıssıhha cmeiye 
hüklimetçe uyuşturucu madd 
ler hakkında itihaz edilen m 
karrerab büyük bir memnuni 
yetle karşılamıştır. Cemiyet" 
geçen günkü kongres"nde key 
fiyetten allatlar arasında bah 

Almanya'yı kimler sedilmittir. Cemiyet, bund 
mütevellit teşekküratını Ga 

temsil edecek? Hz. ile Batvekil Pı. Hz. ne a 
BERLIN, 3. A. A.- Almanyayi zu karar vermittir. 

milletler cemiyetinin 20 kanunusani 1 

itimamda Alm.,nyanın sabık Arjan
tin sefiri olup Milletler Cemiyeti 
nezdindeki daimi murahhası bulunan 
M. Keller t~mıil edecektir. 

Mü7.ekPrat rüznamesine Lehistan' 
ın ziral islihab meselesi mevcut ol~ 
duğundan dahiliye nezareti ıark ha
valiıi şubesi müdürü M. Meyer'in, 
M. von Neurath'm bizzat konaey iç 
timaındıt hll7ır bulunmaması takdi
rinde, Cenevreye gibnesi mubtemel
dll-a 

Bu ayın 21 inde tahdidi teslihat 
knnfennsmnı üya,İ encümeninde 
Almanyayı yeniden M. Nadolny tem 
sil edecekti•. 

Rusyadaki memurla 
rımızın tahsi•atları 

• 
1 İş ve 

Milliyet bu sütunda İf t.Je '4 
ütiyenlere tat.Jauut ediyor. 
oc iwi iıtiyenlcr bir mektu 
la iş büromuza müracaat e 
melidirler. 

İ•teyenler 
Ok•iien kaynakçısı, Bon ıervi 

Tar. 150-200 lnıruş yevmiye ile t 
l'Ada dahi iş kabul eder. Adres: 
)-Üpıultanda lıWııbey mahalle 
Mr.hmet Ali Ağa Sokek 27 N o. 1ı 
nede Miıkim S..lih. ..... 

ıal, ce~aben: "P~k ge~! Fena Yanındaki zabıtana: "Biray zar Etya i.mıi Lira ınabsul L"ec;en •enckind .. n fazla_d~·· ahiren aktedilmit olan afyon 
1 ıl !~tkıl edemem dedı. Sıper fmda düşman elimde olacaktır. n B•ı sene 300 bin okka kadar yag ,.. k 1 · • ak d Büyük 
1 yuzlerce asker .on~ ı•dkı hü- diyortlu: Yün ve ini iplikle- 76.689 tihsal edileceği ümit olunmaktadır. ' mM~ll aveMeıuml' .Y ın a ANKARA, 4 (Telefonla) -

r 
1 

• muhafaza edıyordu. later Bir ay ııonra, lkenduinin idare et Yün mensucat 68..414 Mamafih bu ., yajlar para etme- ı et ec ıstııe arzecJ:leceği Rusyada bulunan elçilik ve kon-

Oaktiloya atına ayni zaman 
kalorifercilik ve tesviyecilik iılerin 
aıına, bon servise malik bir genç 
aramaktadır. Adres: Kadakey Y ti 
ğirmen kahve sokak 17 No Nam 
Kemal B. 

t k~ i~ter tesadüf ?laun dördün tiği Sakaryadaki zafer muharebe SarK.ah~:ık ı.:::.ıı 258.2l2 mcktedir. Pivaaaya ç•kanlan yağla- haber alınmıştır. soloıluk memurlannın temsil tah 
bus ıaabet etmedı. }erinden oonra, muhacir kadın, ita gu .....,. 41.451 nn okkası 22-25 kuruta ~tılmakta- , aisa~arma z8!".yapılm~aı hak~ 
'llnım1a beraber, bu L -~leme try" ar Te rocuklara sözünün eri ol Matbaa ve vazı lıiğıtlan 74.254 dır Bu vavyet müıtah .. llcri mü- b.. l rd p ti ı daki kanun layıha11 butçe encu· .,.,.. ' Pamuk iplikleri 71.725 · . · · .. _,_,, yag' mali et >re' te va rr. a ıcanın tavaıı, menin müzakere ve heyeti umumi 

C
a çehreai ı:crilere, aarara duiunu ubat ediyord1L ki teessar etm .. ıır, çunn.. ın y ham . • ta ınd daha •. d fil 1 

a 1 d d. --'· K 1, ğ•t • 1 fakir Pamuk makara İpli eri 4.1.:>."8 fivatı sa~ fİRtmdan çok daha yük- ı d. ıpımtnl vdaa ~~ .. ıJll e bal. ı, yeldye ıevkoluklnmu!_tur.R Li.ydihanmbu J. , az an ı ıy"°"r. M11ama- ema e ı mıt omuz arı Pam·•k m<"n•ocat 204.789 ktir , ır. a ıcan an soguı yapı maz 1 a ığı son .., e gore usya a -f: yannm tehlikesinden asla yüklerin sikletinden kurtarmak Boyalı paınuk mensucat 675 749 "'K • bamızda bir yağ fabrikası 6 buki hamsiden yapılır, patlıcanın 
1 
ıunan elçilik Te konsolosluk me-

l ~ımamağı o zamandan b..ri an ~e eğilmif ~· la~ı ~r gözleri ~er- Boş çuv.ıl 34.680 da as~ de~irm~ni vardır. Soma Yai çorbası olmaz, halbuki hamsinin olur murlarmdan bet liraya bdar tem 
ı ~tJl"!ı da söylüyorlar ki, bu ha- e~_,.ı"c1ı"'ur k'"!' • eırıd. aemaya oğ Her nevi demir 69.660 lanyd•.,ırg"er ,.

3
sabalann yağlarma Dİi- velhasıl hamsi patlıcandan daha zi-l ıil tahsisa .. tı olanlarm. bu tahsisat· 

~ "<ti?"• . !" aa rn_aa. utiyor; u; Onun dini Demir saç levha 152.057 " 1 d 1>e 1 d f I 
un, aıla tefahür etmelr.arzin ananı bu ıdı; ona dı..•n adam de betle daha iyi ve cldıa lezzetlidir. yade tenevvü kabul ~en bil' yiy&- anna ort "'~ t ıra an "?- ~ 0 

k dd 
• "im' .d. ,. Makineltt (Dok~ 46.423 cektir, ftt'" bütün bu hnıuıiyetlere lanlarm taba. -tlanna ÜÇ• m, ulıne t' mu a eratı hakkında ima nı ıı ı •···· D .. · 128.105 B h 1 t k"f k d .. _...,_, ı ·ı· nl o egıtmen ve aaın a a~ er ev ı malik oldug"u içı"n "---de-'-'iler --• I a .• ar zam ıcraama ~Y• ,, .. 

• -ımı ım Ta ır. nım c~saret • -·- - - - makineleri a ....,.. DiZi - k li nd 
tfire'ti, asla teemmülaüz ve in- Petrol 32.28& •eli dı"Jer ralan"da hamsiye iyi bir meTki .,..1 1 

me_zu __ ...,_,· ....... __ _ 
d - ·b· .. b" .. d Yunan bütçP.•inin .... rirter ,g ma ıgı gı ı aın ıayonu a Serum ve .,. 36 398 • 

I• f .... e lefahürle mali d..-ğ;ldir.. açığı Sair etYa 1.603.417 Cazianteptcn bildiriliyor: Babai Bu sene hamsi çok boldur, '10 .... l Demlryoller k on-
• eP omat ve cengi.ver. •iliıh a· tarilratine m<'nsup olanlar t<krar tıl k 1 

ve nazır, daima kendi tali ATINA, 3. A. A. - Gel«ek büt l H RACA T tPYkif edilmışler ve evraklarile bi..... *' yüz paraya 1 ma ta 
0 

an lıa cJ.. gresinde Japonlar 
1 

uvııffakıyetini akıl ve tedbire çedekı aç·k ea az 1.200 milyon drah- Etya imıi Lira likte Adana mahkemesine sevkedil- niz berık•tini yiyerek istihli.k et- • 
~udur. Ancak, bu uıretle ha- mi tahmin edilmektedir. mitlerdir. Bu tarikate menıup olup mek kabil olmadığı için gübre ma- Japon OMiet Demıryollan 
era mükifahn mücazatı veri Hükümet sor. derecede tiddetli ve Koyun ve lııeç.. 38.202 mlnmaına ba1t11n,lmıştır, bu .,..,e kamıncla istimal etmek zarureti ha,. memurlarından M. F ııkakuma 

\ 

c kafi bir takım tedbirlee almağı , bu Yumurta 64.831 da tevkif edilmiılerdir. Hepıinin 11t olmuıtur. Hamsiler timdi koft T okushira, Kojiro Kajuira, Hi• 
neve fitnelikle miıcadele edi meyanda askerlik müddetinin 14 •Y- Balıklar 22.679 mahk•mesi bird"n Adanada örül&- kova nortakal ağaçdarınm J..ölıleri- ' deo Mitomi, Suchiko Oshima, 

~ onploya k"nplo ile k&l'~ı lro- dan 12 aya indirilmesi suretile harbi Barsak 36.708 cektir. TetlCk edildikç'l tarkatin İn- k -'-- f · K h• d t 1 ak B im" 
1
_ t"'fenke ıilahlArl" muk•bele ye bütresiııde ?.40 milyon drahma·- Yu··n 150.954 ne dckülme tedir. Ağa,,_.. çok aı- a ıre e op anac eyne ı 

j "'lr 7.aF r, .. n nihavet, ce;areti lik bir ~enzilit yapmağı, 5 orta elçi- Tiftik 200.930 ~:ı,i'!ı;:1J1:i!!:::h.c~~edı!:. ı!':J.1:~e deıi vardır. Bil' ayda buracla 3 binli lel Demiryollar kongresine ait-
e luırakterle birleştiren Ana liği birçok konsoloslukların ilgası Arpa 25. 192 menıup oldukları tahakkuk etmiıtir. ralık hamıi satııı yapılmıtlJr. mek üzere. dün therimize ııel-

~f'Un bu köylü çocuğuna kon- ve hariciye memurlanmn maaılan- Kepek 24.591 fzmirde bir yangJn mil}lerdir. 
,idi, kondu. run ıızalt.lmasa suretile hariciye ne-j Ozüm 161.158 Hamsi boJluXru ,,------------

1 ,. atar tccedd;jdü gibi, za- zareli tahsisabru külliyetli miktarda, incir 59.076 ;>; Küçük haberler 
zaman, bir ruhi teceddüt ve azaltma'ı düıünm<kt~İr. Fın·~·k 163.114 MApavriden yanlıyor: Karadeniz hmirclen bildirilivor: Keçecilerde •-------------

• '· l\i u•tafa Kemalden sadır o o.,,.ıet dairrlerinin hepsinde yapı· Zeytin yağı 36.230 sahillerinin pek m klxıl ve pek m"1- büyük Abdülkadir P~şa hanı~cla bir ! • Dün Sıhhiye Müdürü Ali 
'r ti or ~r. G.ırp, heyeti umumi lacak ta•arruflaım y~künu 400.000. Tütün 1.532.472 lıur bir balığı vardır: Hamsi. Bal•k- yorganc, tarafından ışgal edilen o- Rıza B in riyasetir.de toplaran 

ve durbinsiz olarak Türki 000 drahmı" lııtacnktır. •cıg'ın -n· Palamut hu··ta"•'··'' ~· 576 !ardan L•msı·, ı~bzc•.cr~en patlıcana da~an yangııı çıkmıştır. Yang1n on .. • · · 
r b•k11r11k knn ren~indeki fe: kaJ .. u kısmı Giimrük ıa:rÜetcrind~-da Afyon 3~:660 çek ~:r. Patlıcanın "dohnası olul' I oda, bir d<ikkô.n ve bir depo yandık mdbay~h.t komı~.Y?.l.ı, has~ahl~f 

e, ro1< az garip olan ku- ho ~inıdiduı t?lbil< ed.ı1en zamlar ve Kcre>te 52.430 değil mi, hrun•inin de oluı. Patlıcan ta" sonrn söndürülmüştür. Yanan n ere 1 tyaç goru en mu te 
1 

Rplrnnm kaim olm11rile u varidatı artlırınak için alınacaı, ted. Maden IWm\ ·· 18.000 dan silkme yapıld• gib; hamsiden de tüccar cşyl's·nm ıruktan ı.e1 bin lira levazımın mübayaasile meıgul 
,.. ...... h •;"; hirl" ~10fl!si~f! bontdacakLll' Sa.O- a 336 649 Y~ l-"'11ır, pal' canlı !:-Orel: ~bi, hnımi1i kadaı· taJınlİ nedilmektr.dir olmu.stur, 

••• 
Ortamek:tep mezunlarındanıın 

Tornacılık Te demireililde İJ anY 
~uın. Şehir dahilinde. Az yevmi 
ile çalqmm. Adresim: F~riköyünd 
Pop mabolleıinde Olmıeydıını ca 
desin.de No. JS. Osman cıilıa. Şü 
rü. 

••• 
Mülmmnel Fransızca , lngilixc 

Almanca ve biraz Türkçe daktilo8' 
rafi bilen ve muhııberatı taınamil 
y•pabilecek bir hamm müsait ıerııi 
le bir it arıyor. Milliyet A. H. rum 
zıına müracaat. 

• Her türlü ayak itlerini pek m 
sait ıenıitle yapabilec<k bir genç ' 
iı anyor. Luzumu olanlann Milliy 
te R Ş. rumuzuna müracaatları. 

• 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda var 'ır 

11 'i 



jKomıu memleketlerdel 

- !'f alep iftirak 
istiyor ----
~on günlerde dönen 

bazı rivayetler 

l._RA_D_~_o___.I 
Bugünkü program 
19 dan 18,45 kadar Oıtü.tye su 

heyeti. 
18,45 ten 20 y~ kadar Orkest..a. 
20 deu 20,23 ye kadar inci hanıtn; 
20,20 den 20,50 ye kadar Mahma 

re Hanan. a:ı• HALEP, 1. - Son glinlerde bu- 20,50 den 21,30 a kadar Hafız 

Mll..LIYET RŞAMBA. 4 KANUNUSANi 1933 

Taayyare Cemiyeti Mübayaatj ist. Mr. KumandanlıTcı 
Komisyonundan: i_s_a_tı_n_a_ım_a_k_o_m_._il_an_ıa_T_, 

.Elli bin a'<iet evleoııme zarfı tabettirileceğiınden ve depolarda 
mevcut arap harfli 17722 adet birinci ve 15444 adet ikinci sınıf 
evlenme cüzdanlannm maroken kapları aatılacağmdan talip 
olacaklann 7/1/933 cumartesi günü ıaat 14 ve 15 te komisyona 
müracaatları. (52) 

Ton 
10 Harbiye mektebi 
10 Süvari mektebi 
10 Topçu nakliye mektebi 

•·ada Suriye vahdetini çok yakından Sadettin Bey. . 
alakadar ed~ t"Yi~ çıkanlmak- 1 ~1.30 dan 22,30 11 kadar Orkııatn, 

lf ~adır. Muhtelif ıelrillerle afı7;dan a- ı Ajan, nı boraa hUeri, tııat ay-. 
gıza dolapnakta oluı bu f"Yİalann · 22,Sı; den 23,30 e ke.du Alaturlıa 

acol sıklet merkezi çok ıarip anuluuı ;.. ...., Dvüttallm heyeti 
Me• fadesinden ibaret olmakla benher · 
kiraJ nazan dikkati fiddetle celhedecelıı ı' VARŞOVA.1411 m. 

Maliye Vekaletinden: 
V d<&let Hukuk mü9avirliği kaleminde münhal bulunan 

2500 kurut maaılı kontrol memurluğuna Hukuk fakülteai me 
zunlanndan talip olaolann "kanunu medeni, ~lar ve icra 
kanunlanndan ve Ceza ve Hukuk usulü muhakemelerinden" 
ktnunusaninin onuncu aalı günü ıabab ıaat onda lıtanbul Def
terdarlığında teşkil olunacak heyet tarafından imtihaıılan icra 
edilmek üzere dokuzuncu günü akşamına kadar evrala müsbite-
1erile birlikte aıezkiir Defterdarlığa 1lillracu.t eylemeleri ilan 
olullQr. (19) 

Harbiye ve merbutu mektep 
:ler hayvanatı ihtiyacı için ba.
'lada yazıh ınikdarlarda kuru ot 
ayn ayn alınacaktır. Pazarlığı 
5/1/933 perşembe günıü saat 
11 de Tophanede Merkez ku
mandanlığı satmalma komisyo 
nunda yapılacaktır. isteklilerin 
izahat almak için her gün sa
bah saat 9 dan ona kadar ko
misyona müracaatları, pazarlı 
ta giriıeceklerin de belli vaktin 
de komisyonda hazır bulunma 
lan. (41S) (54) 

kef' mahiyettedir. Bu .. yialara giİl'e, Ha ı3,1S: Gramofon. 17,05: Ktıza. 
lehin Suriyeden 11,.nlmuı liznnıel- 19,06: M~aiki parçalan, 19,05: Kah 
diği aeri sürülmektedir. Güya Hale- Ve ":'~·en. -Müaahııbe. 21,05: Hafif 
bin Suriyeden ayrılarak müstakil mus._ .~.15: Tagllllllİ. 22,55: Pi
bir şekilde idar8'i için bazı t91eb- ya~o ınuı-ı. 24,05: Kahve kon 
bü•ler de yapıl,....km•t· Diier maf. ..... 

kit&" 
şab"' 

n 
Ef. 

lya. 
dür 

tan buz IWmeler bu ha .. ııta gizli BUDAPEŞTE 550 m. 
bir tekilde mazbatıılu- hazırlamıtlar 18,35: Milli Macar dans pıırça1an 
dır. Ba mazbatalarda Halelıia Suri- v:ı orkestra. 20,20: Radyo orltestra-
yeden aynlmaamı temin için teıeb- ıile laganni ( aoliıt keman refakatile 
büıler yapılması talep edilııaektedir, 21,30: Stüdyo tiyatrosu. 23,15: Gra --------------------------

Tacİkİ•tanda yeni ln~İYANA 517 .... · İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
demiryoı hattı ıs.10. ç..,. -·ikW <Oı>enıt. M k • B b. 1• .. • d Tacııriatwıa inp edllecdıt ylllııi wtbır). 19,lSı Mii...ı.aww. er ezı aşta lp ıgın en: 

cl~ol battmm ~kibtma tı.t- 20,30: Büyik openadan naklen ..._ 

ıss 

...... 

lanmıtbr. lnp eclilecelt 19llİ ılemi,.. 111 (iııiaı lıildirilmiyor). 23,10 • A· 8üJülıdere Sabit Sıhhiye ldareai binaama r•ptmlled< blo-
D "''' hattı Tacikistan cümburiyetinin dolf Pauac:lıer tapnai1i aız. rifer te.iaatmm i.lent aıilnakasa~ı 14 K. Sm.i 933 Cuaı.artesi gü-
.23 ~e~"::!ı.t~~ -aklan ile PRAô. 487 m. nü ıut 14 te_Galatada Kara Muatafa Pafa sokağuıcla İıtinbul 

Maltepe askeri lisesi için 
21 kalem spor malzemesi açık 
münakaaa suretile satın alma,. 
caktır. MUD.k ... aı 28/1/933 
cumartesi günü saat 14 te Top 
hanede Med<ez Kuaıandaolrtı 
tatmalma komiıyommda icra 
lalmacaktır. lıteldilerin prtna 
ııı.e ve nümuneaini gönnek için 
.. bab saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakuasma giritecek 
lerin belli vaktinde lromiayonda 
hazır bulunmalan. (414) (46) ar• 

ht•· 
lall"' 

ır. 

Ali 
ece 

az
ı 

ça 
u!11 

rli· 
efr 
dil· 

·~i.i 

le-

_,.,.., 20,25: N1!!'eli bir ı.on_. (Volcı.-
EdipJer kasabası mn e-lerinden). 21,osı Pras ope- Limanı Sahil Sı'bhiye Merkezinde mUtetekkil Komisyonda ya-

rasından: "Y enufa" operaaı. pılacağmdan taliplerin fartnameleriıııi aörmek üzere her gün 
Bu ıoene Lea.İnllt'lld cinnncla .. 

dipler içi,, hasuti bir ı.a..ı.. · MIL\NO. TORINO. CENOVA meZkiir Mertte?: Levazım Memurluğuna müracaatları. (6776) ., * * 
""" ba.ıl~ıl'!'calı:br. Bu ı.a..ı..:.":: 18,0S : Kahve mutikisi, 20,36ı 3S Tophane askeri fırfft ihtiyacı 
kamet ıçın bıblıır, klüp, tiyatro, ıi- ?il.""'ofon, 21,3S:Oç perdeli bir tem için beş top amerikan' bezi pa 
;~~::u::ı!,:ıt ';~biimil" . yap~~- o Beykoz Malmüdürlüğünden: zarlrkla alınacaktır. Pazarlığı 
bal'ğ 1 k yon ...-aya 8 KREŞ 394 m. •• 8/1/933 pazar günü saat 10 da 
.....f.n~ai,!~· !:....~-:.. üç sene m:.~·O:~~=ı!!~~~ 2~;: . P.ofonez. köyü ":e Kdınçlı hududu.oda Arga~batı mevkiinc!e 

1 
Tophanede Merkez kumandan-

T 21,50, Piyano konseri. (Parııcliıi, ~'.kolt ~eleclı latavrıden ınetrilk 350 lıra kıyınetmde ~e 350 do-

1 

lığı satınalma k1>miayonU'llde. 
ürk aleytarı Haendel, Chopin). 22,20: Ziter a1e num mıkdamııda tarlam ÇaVUflu ve yol Garbeıı dere Şımalen Po yapılacaktır. lsteklilerm şart 

gazete kapatıldı tile Tirol halk havalan. loıttz ve Evkaf ormanı ve Ceuben de Polonez ormaı ve odere ile , namesini görmek için sabah sa 
A BRESLAV 325 m. mahdut çalılık ve fundalık peşin bedelle müıkiyeti satılmak üzere at 9 dan ona kadar her gün ve 

ta ;,"*r.adaa yıızıl1Yor: Burada bir 18,45: Oda musikisi, 20,10: Mü- 4 Kanunusani 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü- pazarlığa giritec:eklerm vakliııı-
r urkçe ve diğer tarafı ara~ ten • 'ki. 21 05 S .. • · d '- d olmak üzere n Antakya" iımind ~b- evvı musı • ' tutgart tan: zayede çıkanlmıştrr. Yevmi ihale 24 Kanunusani 933 salı gunü e ... omisyon a hazrr bulunma 

ıazete çıkıyordu. Fransız siynu~ ·~ Karışık ııetriyat, 24' Berlinden: saat on ü"tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkiirda yüzde 7,S lan. (412) (44) 
derele T" ki -u gu Caz. .-
bu ur ere hasmı vaziyet alan nisbetinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne miira.- * • * 

.ııuete mahalli hüku"metin' '-'~- ti (37) K re11?e '.""zhar olmakta ve hın:;:: ! Devredilecek ihtira beratı racaa an. uleli askeri liıesi ihtiyacı 
~e aıt bdıunum ilanlarla matba itleri ı' " Hıuniz Kiy.....,. tnllyünin tah· için iki belvane ve dört yağ ta 
u gazeteye verilmekte idi. kim usulü hakkındaki ihı.i"' için Ü-

1 1 
VAii ve 14 parça muhtelif tepıi 

.• ~ zamanlarda Antakya gazeteoi tihııal edilmif olan 29 Kin . ~ u·· ncu·· ko,ordu ı"laA nları pazarlıkla atam alınacaktır, Pa 
ç.......,z olmut ve idarehanesinin üs- 1925 • unaıuu. "' 1 •nrlığı 9/1/933 paz t · " .. tüne de bir kilit uılmıttu'. Bu müna . tarih ve 316/310 numaralı ih- ., _______________________ _. w ar esı gunu 
•ehetle yazı yazan "Yeni Gün" ca- bra beratı üzerindeki hukuk bu ke- saat 11 de Tophanede Merkez 
zete•i diyor ki: re baılwıma devir veyahut icara...... Niğde 41. Fırka garnizonu i- 1 ve pazarlığa iftirak için o gün Kumandanlığı satmalma ko-
.. - HükUmet, ilanlannı neırelmek rileceğinden bu hususta fazla malü- çin (180.000) kilo ekmek kapa ve vaktinden evvel komiıyona misyonunda icra kıll'lhlcaktrr. 
jfkere ~ntıdıy!' cazetea~e. bir lene. mat edinmek anu. eden znatm ı.. lı zarf usulü ile münakasaya ko müracaatları. (3) (36) bteklilrein izahat almak için 

P"J•n tahaıaat verilınitti. Sene hi 11ulnm§tur. ihalesi 11-1-933 165 sabah aaat 9 daın 10 a kadar her 
tam bulmadan bu gazete kaPIUlı!ıiı- tanburda Babçekapu'da Taı Hanm- '"ar ... mba günü saat 11 dedir. • • • .. 1 • . ki . na göre umuma ait olan bu ııaramn da 43-48 nanıııralarda kain vekili T T- ıun ve pazar ığa gınşece enn 
hesabını kimler v~k?" H. w. Stock Efendiye müraeaat et- Talipleriın tartnamesini gör- K.aya~de bulunan kıt'at bay belli vakitte komisyonda hazır 
. Esasen bu gazete prek takip etti meleri ilin nlunur. mek üzere bergün ve ihaleye it- vanatmın ihtiyacı olan 180,000 bulıınmalan. (413) (45) 

e-, ti meslek ve ıerekıe gazeteyi idare tirak için o gün ve vaktinden kilo arpa kapalı zarf uıulile mü • • * 
ede?1er clolayısiyle halk terafınd ------------I evvel Nig"dede Satrnalına Kom. nakaaaya konulmu•tur. ihalesi Diki" · "ht" · · 1000 s• sevılmemekte idi. ... Devredilecek •. hti·ra beratı T m evı l ıyaCJ lÇm na müra..aatlan, 21/1/933 cumartesi günü Nlllt kil pulsuz bakır -nı· ı"vı"ıi 

Bir mııhaLem• "Tütünlerden nikotini al-lfa --'- 0 
P-·T ç n ~ - ,.... (1058) (6672) 15 tedir. Taliplerin tartnameyi açık münakasa suretile aatm a-

Vatani Llderlerinden lllrahlm B •u~ usul" haldwıclaki ihtira için T"ııir 28 görmek üzere her gün ve müna lınac:aktır. Münakasa 14/1/ 
Hkanoya laotil kastiyle teca-rüz rA.~ kiye Ciiınburiyeti hiikiimeı.indea İl- • • • kasaya ittirak için o gün ve vak 933 cumartesi günü saat IS de 
:in~enb~'!ç!u. ve mevkuf Niyazi is- tihıal edilmit olan 14 Kinaıuaııl. Çatalca Mat. Mv. ne ait !fıl tinden eVYel komi.yona müra- Tophanede Merkez Kuman-
da ı.: ı.'n;ımn muhakemesine bara- 1931 tanlı ve 1187 n..-lı ihtira dak tamirile satın alınacak bazı caatlan. (1064) (6783) danlığı ıattn alma komiıyonun 
...,, ş n ı Ye !Müddei Umumi .,.._ beratı " __, _ _._,_, 
"'"i mühtleaımda tuçlunan kaıten 112

""""""' hukuk bu kere nokın malzemeai için talip zu • • • 45 da icra kılınacaktır. lıteklilerin 
katle tev";'sül cürmü ile c-1ıındı- ~~•ma fruht veyalıat lc:arıı verile hur etmediğ·inden ihalesi 7 /1/ ıartnaıne ve nümuneaini gör-
tılınas•ru 11tedi. Davacı vekilleri ıle cegınden bu hususta fada malümat 933 cumartesi günü saat 16 ya K. O. ve birinci fırka kıt'a Ye mek için sabah saat 9 dan 10 
keza bu noktada iırıır ettiler Suçla- ecliıımek isteyen zevatta lıtanbul'cla, tehir edilmiıtir. Taliplerin ~ müesseseleri ihtiyacı İçin pa kadar her gün Ye mün.akasuı· 
:::.~ ~e'?~i ise müdafaasmı ba:ı:ll'la· ı Bahçekapu'da Tat Hanında 4348 tifnamesini görmek üzere her zar:ıkla satın alınacak olan na giritec:eklerin belli vakitte 
tedi •:; ~~n.i::!''t;.:k;nıbi·~ ta!_ikiU:__i~- numaralarda kain vekili H. W. gün ve pazarlığa i•tirak için 0 7,000 kilo kuru üzüm 18 kurut komisyonda hazır bulunmalan. 
d · r cune _,_ St--•· Ef ıli mel T 40 ıa·ntı"mde talibı" ıız" en"ndedir. ( ) ( 1 """' en ye müracaat et eri gün ve vaktinden evvel Fındık 377 6719) 

Aznıi Bey Berutta 
.Beruttan yllZlllfor: Osmanlı hli

kiı.metiı>in Benıt V ııliıi olan A%Jni 
Bey Suriye F"'n11z komiserliğinin 
ıniioaadei mahsusasiyle bir hafta o
turmak ve bazı huıuti qlerini P 
"'~,k Üzere Beruta gelmiıtir. 

ilan olunur. lıda lll K. O. SA. Al. komisyo 5/1/933 pertenıbe gilnü saat 32 
nwıa müracaatları (5049 ) (lO) 14,30 da ihale edilecektir. Da-

ZA Yl - Fie.t markalı 2168 numero. 
)u Otomobi"-• umaz 929 teneainde Pera 
':aiaı civarında lngiliz Sefaretine 
aıt bir o•--'-" il 1 de ........_ e o an müsademe. 

• • • 
123 ba aşağı fıatle talip olanlann 

şartnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel komiı 
yona müracatalan. (4) (51) 

* • * 

* .. • 
Dikim EYi ihtiyacı içiın 800 

metre çuha pazarlıkla aabn alı 
nacaktır. Pazarlığı 5/1/933 per 

Avru~·ada birinciliği ve 
en büyük mükafatı 

kazanan 

Sürmesile 
Şüslenen gözlerin ca:zibe

sine dayamlmaz. 

ı 
\ 1 

Dünyanın .,. sıhhi, en mükemmel, 
en latif sürmesidir. Nebatııtlıul mil'" 

lalı:mr bir lıarikai aan'at olup göı<lere 
Mhrifliaun Yllrİr. Kirpikleri uzatır "' 
kuv-..etlıınılirir. Ç..,.S. yaponaıına 

llUlııi olur. Her kadın için aruıri Ye 

ebedi Wr ihtlpçt .... AftVPlllllD ter
lıibi ~ n madeni s4ı ı.ı. 
den ıııılruunız. Sünneılanlıiı ile ıı.. 
'raber (!O) lllb ve bilyllk (30) ku
nııtar. H.._ Ecza deposu. 

Alemdar Zade lVfohmet 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 4 Kanun sani Çar· 
!8f!lba gÜnÜ (Zongulclak,lnebiı
lu,Samsun, Ordu, Giresun,Tr.ı> 
zon, Rize ve Mapavrl'yc azim t 

ve avdetle ayni iskelel~rle Sur 
mene, Valmkebir, Görele Fal 
.. ve Ünye',e uğnyarak avdet 
edecektir. 
Acentuı Aliiye ban 

Tel 21037 
176 

SEYRtSEF AIN 
..-1ııu _,,tıl: o..ıaıa Jtllpr 

ı,. B. ua. fuk A. l>iılı"o .. ııı...,.. lıM ı. J740. 

TR/ BZON POST ASI 

KARADENİ 
4 ikinci kanun çarşımb 
18 de Galata rıhtımından 

kalkar. Gidişte 

Zonguldağ'a 
d&nn,tc 

Tirebolu'ya 
Sultan Ahmet Bl!!inci eulh hukuk da uğrar. 

ma;~İdL:I K EŞYA j~~D~r~. ~H~O~R~H~O~RU~N~t~ 
Terekesine mahkememizce VBEİy9t Mektep sok.ağındaki muayerıd 

edilen müteveffa Şükrü Osman Be. nesini kapamıştır. Herr,im ,ıha. 
ye ait eşya 8-1-1933 pa:ı:ar günü ""llt ı.tn akşama kadar hastalarını Em! 
15 te Teşvikiyede Saitpat" ookai- önü Valide kıraathanesi yanında 
ela 19 numaralı evde aatılacaktır.I,... ~u•yenehane- indc bizzat ted \ 
teyenlerin mezkür gÜn ve saatte ma- eder. Telefon! 2.41!~( 

hallinde bulunmalıırL ı 14 

Umum Emlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

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

tembe günü saat 11 de T opha
nede MeJ1kez kumandanlığı aa· 
tınalma komisyonunda İcra krlı 
nacakttr. isteklilerin şartname 
Ye niiınu.nesini görmek için ... 
bah saat 9 dan 10 a kadar her 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vakitte komisyonda bulun 
ııı.alan. (410) (32) 

162 
• * * 

Y eşilköy H&va mektebi ihti
yacı içim 10 kalem kışlık seb-

ze pazarlrkla satın almaca 
Pazarlığı 5/11933 . per' 
aünü aaat 10 da T oph 
Merkez Kumandanlığı satı 
ma komisyonunda icra kıl 
caktır. Iateklileriın pıtnaın 

ni görmek için .abah saat 9 
10 na kadar her gün ve paz 
ğa giri!eceklerin belli va 
komisyonda hazır bırlurıma 

( 411 ) ( 
1 

' ' . 
' 

··j 

taj" 

E· 
le'İ 
ba-

. Elahrara" gazetesi mubarrirle
~nden birioi Azmi Beyi oturduğu 
eli~ o~~Hnde ;ıiyaret ederek n~ 
teın· ~ uzere sıyııai hatıralannı ıs
~ •ş '""d~ Azmi Bey böyle bir ha-

" 01ınadığuu badinni,ıir 

• b~ Ye flWDero plakaları da za.. 
)'1 .. oldugundan bu numerolıınn hiik
mu olmameını ilan ed • L. 
Ki:zıın. . eıu. utfi ...., 

Çatalca Mst. Mv. ambarında 
bulunan aşağıda cinsleri yazr!ı 
köhne eşya satılacaktır. Talip 
çıkmadığmdw ihalesi 8/1/933 
pazar günü aaat 14,30 a tehire 
dilnıi,tir. Taliplemi §artname 
•İni görmek üzere her gün ve 
müzayedeye iştirak için o gün 

Birinci muhabere alayı için 
pazarlıkla muhabere malzeme 
si satın almac.aktll'. lhaleai 
7 /1/933 cumartesi günü ıaat 
15,30 dadrr, Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak İçin o gün ve nktia 
den evvel komisyona müracaat 
-ları. (5050) ( 47) 

Milliyet Matbaas 
Çekirge kongresi 

•• ~İı-ııe konıınsi Tüftô,e Munob-
1 Ute""~ ,__, • • d • • 
.,....,~ '3~ ...,,.,n nyaııebn e ıçn--
ti""'dıı ~~""'. etmektedir. Son bir iç 
dan k ıu-t.iye hülnimeti tsrafm.. 
rir ok~ngrey., verilmiş olan bir tak· 

""'"'tur. 

TO llTllW 
~~~"--· . 

P. .. i.li:ta.r...t cacJ • L • .. ıe:sı a~a•uQ;tu YCtt.~lU l\fo. 42 

114 

\ ve vaktinden evvel Fmdıklıda 
i 111 K.' O. SA. AL. komisyonu 
! na müracaatlan. (1) (15) 
· Adet JGlograın Cimi eşya 

1

19 250 Muhtelif balm 
kazan 

I 44 50.500 Karavana 
ı 8 ıs Bakraç 
: 12 3 Kepçe 
1 4 10 Tava 
J 4 Alümiıııyüro 

kepçe 
128 

. . .. 
ili. K. O. kıtaatı ihtiyacı i

çin pazarlıkla 9400: 13.000 kilo 
yataldık ot satın almacaictır. 
{halesi 5/1/933 perşembe gü 
nü saat 14 tedir. Taliplerin fart 

, namesin'i görmek üzere hergün 

• • • 1 

Çatalca müıte.hkem mevkii 
için pazarlıkla malzeme satın 
almacaktrr, lhalsei 7 /1/933 cu 
martesi günü saat 14 tedir. Ta 
tiplerin listesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak ._ 
çin o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatları. 

(SOS2) (49) 
• • • 

Birinci muhabere alayı için 
pazarlıkla muhabere malzemesi 
ıatm alınacaktır. ihalesi 
7 / 1 / ~933 cumartesi gü
'llÜ saat 15 tedir. Taliplerin lia 
tesmi görmek üzere ht-r gün ve 
pazarlığa iftirak iç'n o gün ve 
valdindne ev..-el komisyona mv 
racaatlıın. (5051) (48) 

* * .. Çatalca müıtahkem mevkii 
İçin muhabere malzemesi satın 
almacaktır. ihalesi 7/ J/ 933 cu 
martesi günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin listesini göm'ek üze 
re her gün ve pazarlığa iştirak 

1 

İçin o gün ve vaktinden evvel 
komisyona mÜl'acaatları. 

(5053) (50' 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit ~ 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ~e mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapa 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 



MJLLJY~I ÇAR!iAMHA 4 KANUNUSANi 1933 

Avrupa oıecoıualanoa oıoadil HÜLİVUT'un levhlade oOsbaSI . bugÜ~ ç~ktı~ 
1 

HEREKE FABRiKASI MIM-ULATI f 

( . 
İngiliz kumaşları kadar ----'"' .. "::.-==::: 

lstanbul ve T ra ya 
Şeker Fabrikaları 

Ankara 
Çocuk Sarayı caddesi 

Gftzel ve Dayanıklı 

Yarıyarıya da 

llCUZ 

1 
İstanbul . ı 

Bahçekapı ve Beyoğlu lstiklill caddesi 

Sam~un 
Bankalar caddeıi 

Çanakkale Vilayeti 
Defterdarlığından: 
Ciusi Eb'adı Teferruab -

kadem 

·-·----:== ------. -----==~ 

KART AL, kuşlann kralı, 

PHll.IPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkü: "SUPZR • INDUCT ANCE" MlCROMETRlQUE 
ile her istasyon saat gibi ayar edilir. 

• 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A ~pullu şeker fabrikasıııın 
lstanbul depolanndan kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

lıtimbot 
yapıllcak devir 
murah 

lıtimbot teknesi 58 tuli 1 pirinçten mamul kumdenıe • Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

12 arzı 1 Müstamel kazan ve 4 parça . 
8 umku kazan teferruab 

1 Kampak sisteminde mUstamel 
makine ( küllü teferruab nokaandır) 

f · 1 uskur ıaft 
ri f · Çanakkalenin fıutane caddesinde vaki gırep fabrikası itti!a'.inde ve fngi'iz tebaasından 

; J madam Alfort Gıreye ait mağaza derununda mevcut hazineye ait ve natamam !:alada cinı 
re teferruatı yazıla bir a c'et sitimbotun mahallinde teslinı edi:mek ve istimbotun mağaza 

e ierunundan harice çıkarılması için yapılacak mağaza duvannm yeniden harçla İnJ• ed. lmeıi 
:n kabul edilen 30 lira mü2terisine ait olmak ve mlizayede neticesinde takarrür edecek 

\edeli defaten ve peşinen bir takıitte istifa edilmek ıartile 5-1-933 perşeml:e günü saat 
· 5 te ihalesi icra kılınmak llzere 17-12-932 tarihinden itibaren 20 gün mllddetle mevkii müza
edeye vazedilmif o'masmdan talip olanlar ve şeraiti mllzayedeyi daha ziyade anlamak ünre 

1 

1 
ıı, 7 buçuk pey akçalarile varidat dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. (6991) 

130 

(il~§ - Gedikpaşadajandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

~· 

lUOI 
bozmıyan 

vegAne 
Tualet 

l - . - kik •• LOkim 'tltanbul >Cra tet merc:ıı "" -
1 

jnden: Cemile lıaımmn Madam 
~;ırideki matliibundan dolayi mer-
ıen aatııı yapılacak: Beyoğlunda 

!c!ıaıı caddesinde 133-143 No.b 1 

~ 1 dükkin hanesinde biaaeclar Ar
el. ile Luna hannmn mahalli i- ' 
' ıetleri meçhul kalmıt olduğ~ 

.j 1 bir hafta için haklannda ilanen 
· 'iğat icrasına karar verilmit ol
ı ! Ja murafaa11nın talik kılındığı 

"20000" yirmi bin çift yerli sarı kunduranın kapalı zarfla 1 

münekasası 19 ikinci kanım 933 tarihine musadif perşembe gü- J 

nü saat 15 te yapılacakbr. Taliplerin şeraiti anlamak ve nümu 
neleri ' görmek üzere hergün ve münakasaya girmek için tek
lifnamelerile mezkUr ııüııün muayyen saatinde komisyonumuza 
müracaatları. (6786} 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6. cı kefide: 11 kanunuaani 1933 tedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000 

10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
100.000 Liralık bir mükAfat vardır. 
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r <. tanİ 933 tarihine müıadif pa-

(1 ı esi günü aaat 14 te lıtanbul icra p:::::;;:::::;;::::;:::;:::;:::;:::;==:::;:::;::;::::;:::;:::;:;;::;;:;;,=~ 
f l le.i itiraz merciinde bulunmadık- 1 

a !veya bir vekili bnuni gönder- Devlet Demiryolları idaresi itanlan 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~erl N. GASSON)uo 
İ EAL BÜRO 

ve 

eni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Malıalli: Milliyet Mal~aası 
Taşraya gönderilen kitaplar içh posta Ucreti .ılınmu. 

KUVVET iÇiN 
Emulsıon SCOTT müstahzannın her 

damlasında, enaicenin taşekkülü için muk
tezi tuzlan ve uzviyetin faaliyeti içiıı 11-
zımı gayri müfarik vitaminleri mevcuttnr. 

' 1 1 -

1) Her glln muntazaman bir kaç kaşık 
l'~~. alındıkta vücudu takviye ve nezleyi, 

. öksürüğü ve bilhassa çocuk baatalık
larmın önll alınmış olur. 

O halde hakiki Emulıion Scott müs· 
tahzarını ınusirren isteyiniz. 
EMULSION SCOTT 

12 

ister • 

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

ker - Telefon: 
24470-79 

• 

6S 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

455, 126 adet arka çantaaına aittir. 
i ölderi takdirde Madam Mariye 

·t l :ııerhun hiasenin salıt tanının 
:ıı /;_ü cihetine ıidileceği ilil.nen teb-

V Göğüsleri ı:ıyıf olanlardaki öksUrOklere büyük ebemır :ycı 

75 adet Ankara tipi makaı göbeğinin kapalı zarfla münaka- erem vumelidlr. KATRAN HAKKI EKREı.'d tehlikenin önüne geçer 1 - Kıtaat için ıatın alınacak olan 455, 126 arka çantası p' 
zarlıkla 1&tm almacaktır, 

• 

11 ;:;:ıanur. 

" l -
, ıdemi iktidar ve 
:· ';,,eı gevşekliğine 

en müeuir deva SERVOlN 
1-, 1.~ırıdır. Depoıu, lıtanbul'da Sir
i ~1e Ali Riza Merkez eczanealdil', 

aY• 150 kuruı poıta ile gönde
lzmir'de lrgat pazımndaki, 

L "2"n' da Yeni Ferah eczanelerin-
ti T ulunur . · 

1 1499 

· ~t r. A. KUTIEL 
İ ~köy Börekçi fırını ııraaında M. 

~ 10 

ti•~-

saaı 30 ikinci kanun 1933 pazartesi (Ünü ıaat 15 te idare bina- 14 
2 - Kırdırma tartlan kiğıdmın tasdikli ıuretleri lıtanbı ınnda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara Ye Haydarpaıa veznelerinde 
raya satılan ıartnamelerde yazılıdır. 

beıer li· 
(6882) 
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Kartal Malmüdürlüğünden: 
Maltepe'de deniz kenarında mübadillenlen metnık 18 nwna 

ralı 307 zirra üç fevkani üç tahtani bir mutbah bir kuyuyu tamil 
hane maa bahçe temliken satılmak üzere 23/12/ 932 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. ihalesi 
12/1/933 Perıembe günü ıaat onda yapılacaktır. Bedeli J>etİD
dir, Talipler Cfo 7)$ depozitolarile Kwtal Malmüdürlüğüne mü-
racaatlan. (6874} 

Liseler Alım Sabm Gümrük Muhafaza Baımüdiriyetinden alınacaktır. 
3 - Pazarlık: lstanbul Gümrük Muhafaza B&fDlüdiriyeti 

Komisyonundan: 'deki komiı1on tarafından yapılacktır. 
'1- Pazarlık: 5/1/933 tarihine rulıyan pel'fembe günii s 

Meketpler için yaptırılan ve İstanbulda depo edilen Fizik den at 14 tedir. 
aleti dolabı ve muallim maaalan muhtelif vilayet mekteplerine 5 _ Her İıtekli biçilmit bedelin 'fo 7,5 iu olan 224 lira 5 
gönderileceğinden nakliyeleri 25-1-933 tarihine miisadif çarıam· kunıtluk muvakkat güvenme "teminat" Iarile belli ıaat 
ba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile ın"' ten evvel komisyona gelmeleri • 
ııakaaaya konulmuıtur, 6- Omek: lstanbul Gümrük Muhafaza Batmiidiriyetinde 

Taliplerin ıartnameaini görmek ve bu bapta fazla malOmat dir. istekliler orada görebilirler, (1 
almak iizere lstanbul li.eaindeki kaleme ve ihale ııüınü teminat 154 
makbu:ılarile Cağaloğlunda Maarif Daireaindeıki komiıyonumu- 1 B!l!l!!!!!!!!!!!l!l!!!l!l!!!l!l!!ml!ll!!l!l!l!!!l!l!!!l!l!!!l!l!!!l!l!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j 
za müracaatları. (6792} 

MiLLiYET MATBAAS 

il~ Süt 
n "li 

: .
1 
'-'eren 

r 
< ıanelere Fosfatlı ark Malt HülAsası Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocuklann kemiklerini 
Kuvvetlendirir 


