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Tiirk sporculugu 

Tarakki yolunda 

Sportmenlik centilmenlik ~emek· 

tir. Yukar1ki serlevha altmda Fener· 
bahc;e kulilbiimiiziin Yunanistan fut· 
hol ,ampiyonu Olimpiyakos tak1 • 
m1n1 O a kart• 1 Je yendiginden do· 
lay1 afotr tofort edecek degiliz. Bu 
neticeden dolayi bittabi daha ziyade 
memnun olmu\I oldugumuzu aakla· 
maia liizum yoktur. Fakat bu mem· 
nuniyet kendilerinin de pek iyi ve 

bilhasaa tam aportmen centilmen • 
liiile oyun oyn1yan Yunan'h dostla· 
r1m1z1 kiic;iik gormek ,aibesinden 
kat'iyyen uzakt1r. Bili.kis evvelki 
gilnkii oyunda iki komtu millet ara· 
ainda hakiki bir doatluga ink1li.p e· 
den miinuebetleTin az zamanda pek 
biiyiik terakki merhaleleri katetmi' 
oldugunun yeni delillerini gormek
ten pek ziyade memnun oldugumu· 
zu ac;1k ve aamimi olarak aoyliye • 
biliriz. Oyuna gelince onun neticesi 

Biit~enin· tevdii geCikti 
Vekiletler, Heyeti Vekilede tadile 

ugnyan biit~eleri haz1rhyorlar 

biraz marifet ve iiayret mahaulii ise 
biTaz da • Yunan tak1m1 reiainin de 
oyundan evvel soylediii gibi • talih 
itidir. Memleketlerinde fampiyon • 
luk derecesini kazanmit olan Olim· 
piyakoa takmunm burada yaln1z 
bir aayi ile yenilecek bir akibette 
kalmalar1, miicadeleyi ne kadar 
canla ve bafla ileri gotiirmi.if ol • 
Cluklarm1 isbat edel". Hakikati halde 
~in oyun itibal"ile ve umumi mahi • 
yeti noktaa1ndan vaziyeti budur. 

Bu vesileden iatifade ederek 11por· 
culugun memleketimizde dabi inki
taf1 mevzuu uzerinde bil" iki aoz SOY· 
lemek iatiyoTUz. Olimpiyako1 gibi 
mesleiinde riiauh kazanaTak mem· 
lekelinde birinciliii elde etm~ bir 
takim karflllnda Fenerbahc;e'nin ev· 
~elki giin velevki bir tek sayi ile 
galibiyet temin edecek bir netice el
Cle etmesi bize apoTun bizim aram1z
da dahi ilerilemekte oldugunun iti· 
raz gotiirmez son bir misalini ver • 
mi,tir. Bugiin Galatuaray kuliibii -
miiziin dahi bu miaali teyit edecek 
bir oyun oyruyacag1n1 kuvvetle ii · 
mit ediyol"UZ· 

V ekaletler biit~eleri bu akfam Ba,vekalete iade edecekler

dir, biit~enin ancak yar1n Meclise .t4'evki muhtemeldir 
Ankara 23 (Telefonla) - He

yeti Vekile hazine masraflarmda 
ve devlet hizmetlerinde yapila .. 
cak tadilati tesbit etmittir. Bu ae
beple bugiin Meclise tevdii bek • 
lenen 931 biitcresi daha bir kacr 

' giin gecikmiftir. V ekaletler ta .. 
sarruf esasma gore kat'i kadro 
ve biitcrelerini yarm akfama kadar 
haz1rlay1p Ba,vekalete verecek • 
lerdir. Biit~e pazartesi giinii Millet 
Meclisine sevkedilecektir. 

Tasarruf esaslari 
Y eni biitcre ile beraber Meclise 

verilecek olan tasarruf kanun la
yihasmm esaslart fUnlardir:. 

1 - 30 senelik hizmetlerini bi
tiren memurlar 1 haziranda te • 
kaiide sevkedileceklerdir. Ancak 
Mahkemei T emyiz ve ~urayi Dev
let azalar1 gibi ihtisas sahibi me- I 

murlar, Heyeti Vekile kararile 
bundan istisna edileceklerdir. 

2 - Vekalet emrinde bulunan 
ve yeni kadro ile a~1kta kalacak 
memurlara miiktesep haklan mah
fuz kalmak fartile daha dun ma· 
&f ve derecede memuriyet tek • 
lif edilebilecektir. T eklif edilen 

B. M. Meclisi Bii~e Enciimeni Reisi 

Hasan F. 

.llizmeti kabul etmiyenler, 25 sene 
hizmeti oldugu takdirde tekaiide 
sevkedilecekler, aksi takdirde 
tasfiyeye ti.bi tutulacaklard1r. 

3 - Vekaletler memurlarmt ia
tedikleri mahal ve memuriyetler
de kullanmakta tamamen aerbeat 

olacaklard1r. ~ark ve Garp vili.
yetleri mes' elesi mevzuu bahse • 
dilmiyecektir. 

4 - Mahkemeye verilmif veya 
iffen el ~ektirilmit memurlar Ve
kilet emrine ahnacakttr. Bundan 
maada liyihada memurlarm ma
kamlarma ve vaziyetlerine gore 
bir crok miihim maddeler vard1r. 

Diin cuma olmasma ragmen 
Maliye Veki.leti erkini ge~ vakte 
kadar ~ahfarak li.yihanm mad • 
delerini ikmal etmitlerdir. 

lnhisar biit~elen 
Y eni biit~ede Tiitiin tnhiaan 

varidatt 23,500,000 lira olarak 
gosterilmittir. Kibrit tnhisar1ndan 
bir milyon sekiz yiiz bin, Miiskirat 
tnhisarmdan da 20 milyon lira 
biit~eye konulmuttur. 

tnhisar idareleri hazineye bu 
miktar varidatt temin i~in biit~e· 
lerinde miimkiin oldugu kadar 
tasarruf yapacaklardtr. Bunun 
f ~in biitiin inhisarlarm biit~eleri 
iizerinden tetkikat yaptlmaktadu. 
931 biit~esi kat'i olarak 189 mil
yon 500 bin lira olarak tesbit edil- ' 
mittir. 
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iinkiiMeclis 1niizakerat1 
Vergi tadilat1 tetkik ediliyor, 

Say1m vergisi olduk~a azalt1l1ld1 
Ankara 23 (Telefonla) - Mee-' 

lis bugiin 2 de toplandt. Ruzna -
mede miizakere edilecek mevat 
olmad1gmdan celse perfembeye 
talik edildi. Bu s1rada Re
f et Bey, Meclis enciimenlerinin 
heniiz crah,m1ya baitlad1klartm, 
bu itibarla heyeti umumiyede mii· ' 
zakere edilecek itleri haztrhya • 
mad1klarm1 soyliyerek demittir 
ki: 

· cc~iru <dle~no ll"i1'1ll? 

-T elgraf havalesi boyle 
olursa ... 

Biirhaniye kazasmda, Koca· 
~ami mahallesinde mukim Pem· 
be Hammdan diin fU mektubu 
aldtk: 

[Zevcim miisakhafat tu'1rir 
komisyonu PUJsindan Ali Riza 

. Beyder Tirebolu'dan 23/4/931 

. tarihinde telgral havalesile na· 
mima yiiz lira gondermif oldu
iuna dair hem telgraf, hem iki 
mektup aldim. F ah.at halii, ha-
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A BONE ' fjERAITI 

fMOOo·E·r·;TroRKive·ic~r-.;Aeici'CiN1 
! Seoeligi J 1400 Kr. 2700 Kr. 1 

~ 6 Ayhg1 r 750 Er •• , 1450 Er .• 
i 3 Ayhg1 400 Kr. : 8()9 Er . .... ........................... __ : ___ ···· .. . 

Nftshas1 her yerde 
~:; Koroftor ... ,. 

Galatasaray - Olimpiyakos 

Yunan §ampiyonu ile 
-_ikinci ma~·· bugiin! •. 

Cuma 

iki taraf 

giinkii neticeden sonra 

ta azami gayretle 

bugiin 

~bfacak 

Bugun galibiyet temenn i 

Burlin Yu • 
naniatan tam • 
":>iyonu Olimpi • 
1iyakos ile Ga
' a tasaray tak1 • 
m1 karfdatiyor. 
Bu mac;tan ev • 
vel, cuma lfiln
kii Fenel' ma -
c;mda vuku bu • 

• Ian milessif bir 
hi.diseden bah· 

· sedelim. Fener'-
1ilerin go) yap
hg1 s1rada Yu
.~an tak1minm 
kalesini 11arm1t 

etti(Jimiz Galatasaray 

mutlardt. 
Bu arada Olim· 
piyakoa kaleci
ainin birdenbi • Q 
re yere yuvar -
land1g1 goriil -
dii. Kaleciyi 
kald1rddar tek· 
ral" diittii ve ni- • unari tak111111m sa(J 

hayet bet daki- miidajii 

ka sonra kendine ireldi. 

Son aenelerde spor ifleri biiti.in 
Tilrkiye'de biiylik denilecek kadar 
dikkati c;eken bir inkif.af ve teveaail 
manzaraa1 arzetmektedir. Hemen 
her tarafta spor tefekkiilleri viicut 
bulmakta, TiiTk genc;ligi bu bedeni 
kuvvet idmanlar1m bi.iyiik bir zevk 
ve ne,'e ile kabul etmekte ve yap
maktad11". Olm1yacak kazalanm1zda 
oyle apor tetkili.t)an var ki efrad1 • 
nm giirbiiz ve mert k1yafetlerini gor
diiii.imiiz zaman hayretli biT aevinc; 
ic;inde kahyoTuz. Viicudii terbiye e • 
den aporun ahlak ve seciye iizerin • 
deki tesirlerini de biliriz. Zaten ad1 
futbo) olm1yan pek c;ok spor i~leri 
e1ki TiiTk an'anesinde Tiirk'liigiin a· 
deta Jevaz1m1ndan 1ay1hrd1. Ve bu 
itleri en iyi yapan Tiirk'lerin en ka
baday1 • fimdiki tabirile centilmen
adamlar olduklar1 da bizde mazbut 
ve malumdur. 

Demek oluyor ki yeni Tiirk ha • 
yat1nda mua111r sporculugun ald1g1 
milterakki cereyan zaten Ti.irk'iin 
atavik (irai) hayatma tetabuk eden 
eaaah bir ibtiyac1n cevab1d1r. Vega
Jiba gene bunun ic;indir ki Cumhuri
yet Halk F1Tka111 program1nda spor 
tetekkiilleTine fevkali.de ali.ka gos
terilecegi mahaus bir surette kaydo· 
lunmu,tur. Memlekette apoTun ha

kiki ve salim bir terakki cereyam i
c;inde mi.imkiin oldugu kadu c;abuk 
kalk1nmaa1 ic;in buna kat'i bir ihti. 
yac; vaTd1r. Spor hiikumetin ehem
miyetle lfOZ oniinde tutacag1 bir 
mevzu olmahd1r. Cumhuriyet Halk 
F1rkaa1 program1 bunu prensip ola· 
rak kabul ve ilan etmekle c;ok ye • 
rinde bir hakikate temas etmif de· 
mektir. 

«Bu devrei i~timaiyede tetkik 
edilecek kanunlar vergi kanun • 
lartd1r. Bu kanunlarm her birinin 
dort, beit enciimene tealliiku do -
lay1sile enciimenlerde ayn ayr 
miizakeresi icap edeceginden if· 
ler gecikecektir. Bu kanunlarm 
bjitcre kanunundan evvel cr1kmas1 
laz1md1r. Binaenaleyh vaktinde 
yetifebilmesi i~in miinasip goriir
seniz muhtelit bir enciimen te,kil 
edelim.» 

Kazan9 vergisi tadtlatmi tetkik etmekte 

olan Meclis iktisat Enciime11i Reisi 
Rahmi B. chinir\' . 

vale buraya gelmediginden pa
rayi alamadim. Zevcime yaz.
dim. 0 da Umum miidiirliige 
miiracaat etmif. Bura miidii • 
riinJen sorJular, havalenin 
gelmedigi cevabi verildi. Trab
z.on BafmiiJiirliigiine telgralla 
miiracaat ve fikayet ettim, ge
ne bir netice ~ikmadi. Bu pa
ramn gelmemesi yiiziinden zev
cimin yamna gidemedim, bu
rada kalJim. Nereye baf vur
sam havale gelmedi, cevabim 
veriyorlar. Ifie nihayet bir ke
re de karilerinin her tiirlii fi· 
kayetlerile, dertlerile yakindan 
alakadar olan gazetenize mii
racaat ediyorum.] 

Yunan takzmmm sol ic! olan seyirciJer· 
den bir k111m1 sahadan' ic;eTi Fener 
muhacimlerini kucaklamaga kot • l 

Bu bayg1nhk bir irazetenin yazd1· 
i• gibi, go) yemekten miitevellit te • 
essiirden degil; 3eyircileTin birin • 
den bir yumTuk yemekten ileri gel· 
mqti. Bu f&yani tee1111iif hi.diae za -
b1tan1n kalenin etraf1ndakileri biraz 
geri ai.irmeai ve zab1ta amirleri ta • 
raf1ndan Yunan kafile reisine beya. 

( Mabadi 6 inci sahtfede ) 

Tiirkiye' de fimdiye kadar spol" • 
culuk az c;ok kendi himmeti ile yii· 
riiyen biT if halinde idi. Hi.ikumeti· 
miz bu faaliyet fubesine hie; ehemmi· 
Yet vermiyor deiildi. Bilakis, hiiku· 
rnetin spora verdigi ehemmiyetin pek 
c;ok delilleri gosterilebilir. Ancak 
Yeni programda bu ehemmiyet kat'i 
rnahiyetini alm1fbr. Arl1k hiikme • 
debiliriz ki hiikumetin bundan son· 
ra spora gosterecegi ali.ka muttarit, 
tnuntazam, muamir Ve mi.itemadi O• 

lacaktir. 

Memleket genc;liginin apor saha • 
•1nda ve pek az zamanda bu ali.ka 
ile miitenaaip daha biiyiik bir inki· 

Soz alan lsmet Bey ( ~o· 
rum) vergi kanun layihala
(~orum) vergi kanun layihala • 
rmm siir'atle intact laz1m oldu • 
gu icrin bunlarm ayrt ayr1 encii • 
menlerde tetkik olunmasile vakit 
kaybetmektense hepsinin muh • 
telit bir enciimende tetkikini tek· 
lif etti. Siileyman S1rn (Yoz • 
gat), Recep Ziihtii (Sinop) B. ler 
buna itiraz ederek kanunlar mii
him oldugu icrin ayn ayrt tetkiki • 
nin dogru oldugunu soylediler. 
dir. 

Neticede layihalarm iktisat, 
Butcre, Maliye enciimenlerinde 
ayr1 ayn tetkikine devam edil • 
mesi, yalmz Dahiliye, Adliye en
ciimenleri arzu ederlerse miiza • 

· kerata iftirak edebilmeleri karar· 
latbr1ld1. 

Meclise gelen layihalar 
Saytm kanun layihaa1, Mudan· 
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t•f ve terakki goaterecegini iae biz 
adeta tahakkuku muhakkak bir i' o· 
Jarak fimdiden temin edebiliriz. 

YUNUS NADI 

ya· Bursa'hattmm satm ahnmast, 
smai milkiyet, Tiirkiye'de ecne
bilerin yapmas1 memnu olan san'· [ 
atlar, Oskiidar • Kad1koy tirke • 
tine dair olan layihalar bugiin 
Meclise gelerek enciimenlere ha
vale edilmittir. 

Muamele vergisi . 
Muamele vergisi etyamn k1y • 

meti umumiyesi iizerinden degil, 
ktymeti smaiyesi iizerinden ah • 
nacaktir. Y ani vergi, mevad1 ip· 
tidaiye bedeli btrak1larak yalmz 
it~ilik icrin ahnan iicrete ait ola • 
cakttr. Bu suretle bugiinkii zin -
cirleme tekli diitiiniilecek olursa 
vergi nisbeti vasati bet defa azal· 
mtf olacakhr. Fmd1g1 kabugun· 
dan ayirma ve .zeytinden yag er•· 
karma gibi itlerden dolayt vergi 
ahnm1yacakt1r. Aleliimum senelik 
muamelesi on bin liradan az o· 
Ian miiesseseler vergi vermiye • 
ceklerdir. 

Miinhal meb'usluhlar 
intihap mazbatalar1i11 tetkik e

den komisyon yakmda mesaiaini 
-ikmal edecektir. Kiitahya'da iki 
meb'uslugun inhili.l edip etmiye· 
cegi anlatilacak ve bundan s~mra 
miinhal yerlerin meb'us intihabt 
ya ptlacakttr. 

Bu mektubu crok fayant dik
kat bulduk. T elgrafla verilen 
bu havalenin boyle aylarca a· 
lmamamas1 gibi postalarm 11· 

laha muhta~ oldugunu, go$te • 
ren bir delil ve misal olamaz 
mt? Diyoruz. 

Dogru degil mi? 

Devlet Bankasi 

Ankua 23 (Telefonla) - Maliye 
Veki.leti Devlet Banka11n1n faaliyete 
gec;meai ic;in icap eden haz1rhklara 
devam etmektedir. Veki.)et mecliai 
idare intihab1 i4iin 2 haziran tarihini 
tesbit etmittir. 0 iriin intihap yapr • ! 
lacak, miiteakiben mecliai idare top· ' 
Janarak miidiri umumiyi inha ede • \ 
cektir. Bankamn faaliyete gec;mesi l 
art1k gi.in mea'eleai olmuftur. 
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:<;i~ek sergiSine ragbet 
Diin balk ve mektepliler sergiyi 

gezdiler, kendilerine izahat verildi 

Dun sergiyt gezen mektep ta.lebesin den bu. kismi tetkfk ederlerken 

Taksim bahcresindeki ~i~ek ve I ren fstanbul'daki liseler, Gala • 
Ziraat sergisini diin binlerce balk tasaray Hsesi ve Ticaret mektebi, 
ziyaret etmiftir. Sabahtan itiba • c Mabadi 6 inci mhifede > 
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A vrupa Birligi komisyonu 

uharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Nam1k 
3eyrisefain ile 

nas1l anlas1ld1? 
T eberriiat listesi Muhbir C vdet B. 

izahat verdi 

Avrupa Birliii komisyonu vazi-
fesini ikmal ederek dag1ld1. Arka111 
kesilmiyen siyasi ve iktisadi z1d • 
diyet ve miinaferetler neticeai ola • 
rak inhilale yiiz tutan Avrupa'y1 
birle,tirmek ic;in Fransa Hariciye 
Naz1r1 M. Briyan vaktile gayet va
si mikyasta ve fiimullii ve miiata • 
kil birlik teskilab viicude getirmegi 
dii~iinmiif idi. Fakat bu tasavvur 
Avrupa'mn haricinde ve dahilinde 
bir c;ok itiraz ve muhalefetlere ma • 
ruz kald1gmdan muahharen tab • 
dit edilerek buna ait tefkilat Ce • 
miyeti Akvamm bir fUbesi fekline 
ifrag olundu. 

-20-

B t ·kalarinur. resnzi delilleri - Rua ile uzlll,$1nak-yzans en ri • ld 
t ba§ka t;are yok! - Byzans sefaret heyeti yo a -
an Rua'nin vefati - A. ttila Hiin'ler l(rali. 

Ya teminala verm ll veya harbe 
haztrlanmalt 

ret cevab1 ile harbe haz1rlanmak 
lazim geliyordu. t,te bu arahk re· 
yine miiracaat olunan Aetius ~ar
ki Roma tmparatorlugunun ikin
ci ,1kk1, yani harbi kabul~en aciz 
oldugunu biliyordu. Aym zaman· 
da, Garp imparatorlugu da dilf • 
manlarla crevrilmi~ oldugundan 
(Byzans) a yard1m edecek halde 
degildi. 

"rg nt' r t h it ~r Yaziy ti 
muhafaza ediyor, (Broton) la~, 
istiklal davas1 gildiiyor. (Suev) 
ler, a~gozliiliik ve hirs ile bir ~ef· 
ler ele ge~irmek istiyor, hep ka • 
rars1zhk ve hareket icrinde ya,1 • 
yan Vizigot'lar, harekete gecre • 
ek bir vaziyette yerlerinde de · 

teniyorlard1.. Gol memleketinin 
kalpg h1 Ha bile koyliile1•in i1-
am, glitl £e endi~e verici bir Ile., 

kil ahy rdu. (Pagodya) da da 
t hlike i ilnden giine arta bir 
i titaf vard1. Biitiin bu ahvali 
lyice bllett ( etlu1), (Byzan•) 
1aray1n , Hiln'l rle h rbe girit • 
hie tense itil f ~areitrini bul -
ma11m tav1iye ehi. ral (Rua) 
nth uyu,kan mizacmt hildiii i~in, 
§ark lmparatoru (Tlieoaos) a, 
HUn Kralan1 teslti edecek bir 1i
ya1et taliip ehneai, naaihahni Ter· 
di. Hatta, HUn Kr hna verilecek 
ceyati1, ( Byzan1) e)~iierine l>izzat 
1 zd1rd1. 

Plintli a ve Epi1en~1 ta af an • 
tlan iciare olunan aef aret Ii eye • 
i, Hiln pay1tahhna doiru fola 
oyul u. 

oatantaniye'den liareketin • 
ilen i;1r kac hafta aonra Hun'lerln 
oraugi.litn~ vard1.0raaa, Byzatta' • 
hJar bekfenilmiyen bfr vak'a kar
flltnda bulunclular: 

Binaenaleyh, ya Hiin Krahmn 
istedigi teminah vermek ve yahut l 

Kral ua bir ka~ Un eYvel ol
miiftu. Hun talitma Attila ~1k -
m1,tt. Byz ns efaret hey ti y ni 
Kral Attila'mn huzuruna cr1ka
rdacaktt. 

- Mabadi var -

Mevkuf sahte doktor 
izmir' de tevkif 

~antas1nda 

edilen Rif at Beyin 

neler bulu11du? 
Sahte sehadetname ile Mahmut 

$evket P~f& vapurunda bir ayhk 
doktorluk yapan Rifat Beyin Iz
mir' de tevkif edildigini yazmlf· 
ttk. Bu hususta yapbg1m1z tah -
kikat ,u neticeyi vermittir: 

Miinhal bulunan Seyrisefain 
Cf oktorluklarmdan birine tayinini 
rica eden doktor Rifat Bey, ida· 
reye 1ayet muntazam bir teha • 
'detname, kanuni vesikalar ibraz 
etmit ve idare sertabibi Dervi!l 
Bey taraf1ndan da yap1lan imti
handa sorulan suallere bir dok • 
tor gibi cevaplar vermiftir. Rifat 
Bey bunun ilzerine Mahmut !?ev
ket Pafa vapuru doktorluguna ta
yin edilmit ve arkadatlari ara • 
amda iyi bir intiba b1rakm1thr. 

Rifat Bey, bu vapurla daha 
ikinci 1eferini yapmakta iken Iz
mir' de ans1zm tevkif edilmittir. 

Vapur 1iivari1i tarafmdan Sey
riaef ain idareaine verilen raporda 
doktor Rifat Beyin ne suretle tev
kif edildiii tafailen anlahlm1thr. 

Bu rapora nazaran, zab1ta me· 
murlar1 Rifat Beyin kamaraamda 
bir kii~iik ~anta ve bunun i~inde 
balmumu, sabun gibi yumutak 
ciaimler iizerine hakkedilmif bef, 
alb tane resmi miihiir ve klite 
bulmutlard1r. Bundan hatka Sey
ri1ef ain idaresi sertabibi Dervit 
Beyin diploma11, reaimleri, pul • 
larile aynen taklit edilmif oldu
gu halde bulunmuttur. Bu ~anta
da bir ~ok reami dairelerin an -
tetli kag1tlar1, bir ~ok doktorlann 
iaimlerini havi re~ete kag1tlar1 ve 
re~ete fonniilleri bulunmuftur. 

Izmir Miiddeiumumiligi iadar 
etmit oldugu tevkif miizekkere -
sin de Rif at Be yin sahte tabip ola
rak oliime sebebiyet vermek ciir
miinden dolay1 tevkif edilmesini 
emretmittir. 

Rifat Bey Seyriaef ain idaresine 
girdiii zaman kendiainin bekar 
oldugunu ve Galata'da, Mum -
hane caddesinde (Monte Kristo) 
pansiyonunda oturdugunu bil • 
dirmittir. Halbuki Monte Kristo 
nammda Galata'da bir pansiyon 
mevcut olm1y1p bir otel vardtr. 
Diin bu otelde de yaphg1m1z tah
kikatta Rif at Bey isminde Seyri
sefain doktorlarmdan hi~ bir kim
aenin bu otelde oturmad1g1, hatta 
otel defterinde bu isimde hi~ kim
ae mukayyet olmad1it anlatd • 
mithr. 

vnoayet1!:e 
Sinemacllar1n itiraz1 reddedildi 

Sinemac1lar diin Istanbul Vila • 
yetine davet edilerek kendilerine it
tihaz edilen mukarrerata itiraz i1;in 
verdikleri iatidaya cevap verilmittir. 
Bu cevaba nazaran Vilayet istihlak 
vergisi kanununun hiisnii tatbik1na 
dair her tiirlii tedabiri ittihaz et • 
mete salahiyettar olduiundan bu te· 
dabire vuku bulacak itirazlar ~urayi 
Devletc;e tetkik edilebilecektir. 
Dinamitle bal1k avlamak memnu 

Sahillermizde dinamitle bal1k say· 
d1mn memnu oldugu ve aksi hareket 
edenlerin fiddetle tecziye edilecegi 
viliivete bildirilmiftir. 

Vilayetlerin mesai program! 
Dahiliye Vekaleti biitiin viii· 

yetlerden bef senelik mesaiye dair 
bir program istemiftir. 

' 
Seferler ve hamule cins

leri taksim edildi 

Karadeniz'e :,!iyen vapurcularla 
Seyrisefain idaresi ara51nda uzun 

· zamandanberi devam eden itilaf ni • 
hayet diin bilfiil bitmiftir. 

Alemdarzade, Sad1kzade, Y el • 
kencizade miiesseseleri murahhasla• 
rile Seyrisefain idaresi namma i'ti • 
rak eden t,Ietme Miidiirii Biirhanet· 
tin B. aras1nda diin bir i~tima yap1l· 
mif ve itilafm esas ve teferriiata ka· 
milen tesbit edilmi~tir. 

Yap1lan mukaveleye nazaran Sey· 
riaefain ~ar,amba giinleri kald1rmak· 
ta oldugu iki numarah · Karadeniz 
postas1m liigvedecek, kamara fiat
Iar1 iizerinde bu dort kumpanya a· 
rasmda taksimat !era edilecektir. 

Gazetemizin tesebbiisile ya
pdacak Kubilay ' abidesi i~in 
Ankara'da Kaz1m Pa,a Haz • 
retlerinin riyasetile tetekkiil 
eden komitenin her kasabada 
hususi hirer heyet viicude geti
rilerek harekete ge~melerine 

karar verdigini yazm1tt1k. Ko
mite reisi Kaz1m Pa9a Hazret
leri biitiin belediye reislerine 
hirer tahrirat gondererek mil· 
letin 1emahatine arzedilen a· 
·bideyi tesise medar olacak te
berruati kay1t i~in hirer heye
tin tetkilile faaliyete ha,Iama
larm1 bildirmittir. Heyetlerin 
meaaiainden dogacak hamiyet 

· aaarma intizaren liateyi derce 
devam ediyoruz: 

Saman, ot gibi hafif e~ya ile o • Diinkii yekm 
L. 

103'1 
K. 
58 

tomobil, makine gibi s;akil "'fY'" miln- (lanakkale orta mektebl mu 
· k 1 1 allim ve talebeleri 11 '17 has1ran hususi vapur umpanya ar llm 

Slnop ona mektebi mua tarafmdan nakledilecek, Seyrise • ve talebeleri 
fain bunlardan maada bilumum nak· Ankara 1uz Usesi mualllm ve 
liyab icra edecektir. talebeleri 

5 50 

30 00 
Diger taraftan Karadeniz'e va • Milis lkmal mektebi mualllm 

pur iflettigi halde bu anla,maya da· ve talebeleri 15 40 
hil olm1yan firmalarla rekabet edil- Kayseri kiiy mualllm mektebf 

muallim ve talebelerl 40 25 
mesi tahh karara almmlfbr. Siirt orta mektebi mualllm 

Takarriir eden bu esasat diin tel). ve talebeleri 
yiz edilmek iizere makineye veril • Bola orta mektebi mualllm 

5 DI 

mistir. Niishalarm ihzarmdan son· ve talebeleri 
ra 'tarafeyn murahhaslan noter hu· I Bahkeslr erkek Orta mektebi 

zo 1'7 

d 'k mualllm ve talebeleri 13 IS zurunda itilafnamcyi imza ve tas 1 Burdur mualllmleri 46 50 
edeceklerdir. lm:?a ve tasdik muame- l . -

1225 5
-
0 . I f • • d h't I Yekun Iesinin n1hayet bu 18 ta 1~1n e 1 am - n ,m, ., -

bulacag1 muhakkakbr. I -~ :w ::w 40 -' 

Alakadarlar bu itiliftan heyan1 A~ 0 n y® '91 e ve 
memnuniyet etn1ekte ve Karadeni:t: Ma lhl lk em e D ca rrd e 
seferlerinin bundan sonra daha iyi 
neticeler verecegini ~oyJemektedir • 
ler. 

$®G=ilDrr D$0®tr0 

Melruk mezarhklar 
Belcdiye metruk mezarhklar1 sat. 

makta devam etmektedir. ~imdiye 
kadar satdan mezarhklar K1ztaf1, 
Oskiidar'da sanayi mektebi; Eyiip 
Evlicebaba ve Ka111mpafa mezar • 
hklar1d1r. Mevlane mezarhgm1n da 
kiraya verihnesi talep edilmit 
ise de Belediye burasm1 ancak apar· 
tunan yapdmak iizere satabilecegini 
bildirmi,tir. 

~ifhane mezarhklar1mn Evkaf~a 
11ablmas1 iizerine Belediye Evkaftan 
bunun yiizde otuzunu istemi,tir. Ev
kaf miidiriyeti 18 bin lira tutan bu 
para bakkmda bir cevap vermemit • 
tir. 

Bu sene Belediye biitc;esinde me
zarhklar ic;in 25 bin lira konuhnu,. 
tur. Bunun ic;in yeni mezarhklar in
fD.111 ancak Siirpagop mezarhg1 sa
tild1ktan sonra kabil olacakbr. E • 
sasen Ankara'dan heniiz mezarhklar 
talimatnamesi de gelmemi,tir. 
Belediye memurlar1n maa,larin-

dan kesilen para 
Belediye memurlar1mn maaflar1n• 

dan kesilen yiizde betlerin Cumhuri
yet Bankasma yahr1lmas1 takarriir 
etmittir. 

$ehir biit~esi Dahiliyeye 
gonclerildi 

Belediyenin 931 biitc;esinin tab'1 

La Turquie Liberal aleyhinJeki 
dava 

Hain Abdiilkadir Kemali'nin vak
tile Ahali gazetesinde ne,rettigi «Ga
zi Hz. ne a!<1k mektup> baflikh kii1· 
tahane yaz1yi aynen nakletmekle 
maznun fran111zca La Turquie Li • 
berale gazetesi aleyhindeki davanm 
riiyetine diln ba,tanmtf ve mUdiirii 
mes'ul Hamit Osman Bey isticvap e
dilmiftir. Hamit Bey bu yaz1y1 bir 
kas1tla iktibaa etmediklerini aoyle • 
miftir. 

Kararnamede halk1 tahrik mahi
yetinde olan bu yaz1yi aynen nak • 
letmekle gazetenin o fikre iftirak 
ettigi, binaenaleyh 162 inci madde· 
ye gore tecziyeleri lb1m geldigi zik
rediliyordu. Muhakeme Hi.mit Beyin 
vekil tutma11 i~in 2 hazirana kal • 
Mlfhl'. 

M O!te'fFeirirn k 
Himayei hayvanat cemiyetinin 

laaliyeti 
lstan!;uJ Himayei Hayvanat cemi· 

yetinin ~ifli1deki haatanesinde ni • 
1an ayi zarf1nda 127 hayvan tedavi 
edilmit ve 14 Une muvaffakiyetli a
meliyat yapdm1,tir. Cemiyetin iki 
miifettifi tehirde dolafarak ziilme • 
dilen hayvanlann aahiplerini za • 
b1taya teslim etmektedir. Bu sene 
506 kafes musadere edilerek ic;in • 
deki ku,Iar 1erbe11t b1rak1lmf1br. Ce· 
miyet yarah hayvanlar1 oldilrmek 
i~in hususi tabancalar1 bizmete a • 
made hulundurmaktadar. 

i,in mes'ulii Maliye 
Levazun miidiriyetidir 

Bulgar'lara sahlan k1ymetli ev • 
rak me1'ele1i hakkmda Maliye He· 
yeti tefti9iyesi tahkikatma devam 

etmektedir. Mes'elenin tahkikile 
mefgul olan miifetti~ Celal B. hadi

seyi ihbar eden muallim Cevdet Be
yin ifadesini almaga !iizum gormii' 

ve Cevdet B. diin \faliye TeHif he
yeti Reisi Adil Beyin yaninda Celi.I 
Beye izahat vermi~tir. 

Adil B. bu huiiusta bir mul1arriri· 
mize fU izahah vermiftir: 

«- Hazinedeki evrak vaktile tas· 
nif edilmit ve k1ymetli olanlar san· 

d1klar deruniine konularak muha
faza altana ahnrn1ftl. Geri kalan ve 
ilk tefrikte k1ymetsiz oldugu ic;in a:Y· 
r1lan kmm sattlm1ftJ. Maliye mii • 

fettifi Celiil B. sand1k deruniinde 
muhafaza alhna ahnan k1yrnetli ev
rak1n bu meyanda aat1hp satdmad1-
i1 mes'elesini bilhaua ehemmiyetle 
tahkik etmektedir. 

Diier taraftan sahlanlar isinde 
birinci tefrikten nastlsa kurtulmuf 
k1ymetli baz1 vesikalar bulundugu 
da anla9tlm1,tir. 

Heyeti Tefti,iye bu mes'ele ile 
yak1ndan ve ehemmiyetle aliikadar 
olduiundan efkAr1 umumiye mut • 
main olmahd1r.1> 

Delterdarltgtn raporu 
Diger taraftan Defterdarhk ta bu 

mes'ele hakkmda Maliye Vekalctine 
bir rapor gondermi~tir. Verilen ha· 

here gore bu i9te sui kast yoktur. 
Sablan evrakm tarihi k1ymeti haiz 

oldugu tesl~ edilmekle beraber 
bunun mes'uliyeti, bunlarm k1ymeti· 

ni idrak edemiven ve tasnifinin az 
masrafla yap1lma111 miilahazasile, 

bu i'e miitehau1s zevat1 memur et
miyerek tarihi vesaikten anlannyan 

memurlar1 tayin eden Maliye Veka • 
leti Levaz1m Miidiriyetine teveccilh 
etmektedir. 

Rivayet edildigine gore Bulga • 
ristan'a sevkedilen evrak orada ha

mur haline getirilerek kagtt ima -
linde kullamlm1;itn·. 

n n lhl nsa ll"Oar~a 
Miiskirat lnhisartnda tensikat 

rivayeti 
Miiakirat idaresinden baz1 memur

larm ~1kar1lacag1 hakk1nda verilen 
bavadisler idare tarafmdan tekzip 

edilmi,tir. Umum miidiir As1m Bey 
Ankara'da bulunmaktad1r. Biit~e 
tasdik edihneden bu husustaki ha • 
berle mevsimsiz addedilmektedir. 

10 bin lira ~alan memur 
Adana posta havale memurlarm· 

dan Zihni Efendinin havalelerde iki 
makbuz kullanmak suretile 10 bin 
lira t;ald1g1 ve bir ay izin alarak 11-
tanbul' a gittiii anlatdarak bura za
b1tas1na malmuat verilmittir. 

bitmit ve diin Dahiliye Vekiiletine 
1
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gonderilmittir. Biitc;enin bir hafta 
zarfmda iadesi muhtemel goriilmek
tedir. Biitc;ede tasarruf ic;in tadilat 
yap1lmas1na ihtimal verilmemekte ~ 
dir. 

Ekmek fiati 
Bir miidclettenberi on bet giinC:le 

bir konulan ekmek narh1n1n hafta· 
da bir konulmas1 hakkmda f1r1nc1 • 
lar1n miiracaati Daimi Enciimen ta
rafmClan kabul edilmi~tir. Yarmdan 
itibaren ekmek narh1 haftada bir 
deiittirilecektir. Bundan ba,ka ek
megin evsafmdaki baz1 degi,iklikler 
olacakhr. $imdiye kadar yap1lan 
ekmeklerin yiizde 60, yumu,ak ve 
yiizde 40 1 sert undand1, fakat son 
zamanlarda piyasaya sert bugday 
gelmediiinden fmnc1lar yiizde 40 
derecesinde sert bugday bulmakta 
miitkiilata maruz kalm1flard1r. Bu. 
nun i1;in ekmegin halitas1 degi~tiri· 
lecektir. Yarmdan itibaren ekmek • 
Jerde yiizde 90 derecesinde yumu • 
tak ve yiizde 10 derecesinde sert 
bugday bulunacaktar. Y ap1lan kim
yevi tahlil neticesinde ekmegin bu 
son feklinde g1dai hassasm1 kaybet• 
medigi goriilmii,tiir. · 

~<Glnl<el§>n rm@lhl@fFiiD©le 
'Japonya 1eliri bugiin Ankara'ya 

giclecek 
Japonya biiyiik el1;isi M. lsaburo 

Yochido bu aktamki ekspresle An· 
kara'ya aidecektir. 

Nas1l unutmal1? 
Daimi karilerden M. N. imzah I 

bir gene; k1z yaz1yor. «21 Y•f•nda 
gen~ bir k1z1m. Ailem, huausile do11t
lar1m giizel olduiumu soylerler.» ... 
Ald1i1m her mektupta, her gen~ k1z 
boyle soyler... Hepsi giizeldirler •.. 
Kendileri degil amma, etraflar1n • 
dakiler oyle soylerler ... Binaenaleyh 
giizel oldugunu kabule mecburuz. 
M<!ktup 'oyle devam ediyor: «52 
lira maa9la hiikumet dairelerinden 

birinde t;ahfiyorum. Kiic;iik Yafam
danberi hep 1zbrap ve elemle biiyii
mii' bir insan para~s1y1m> ... 

Her gen~ bu memlekette muzta • 
riptir .. Hepsi elem ve dert kayna • 
gmda kaynarlar. Her memlekette 
gen~lik hayatm en nef'eli devri ol· 
dugu halde, bu memlekette genc;ler, 
hepsi bir roman yaf&Mlf kadar ha
rap bedbaht, felaketzededirler ... Es-

' "k ki roman edebiyatm1n, romanh 
genl~eri hepsi boyle elemle biiyii • 
rniif insan parc;alar1d1r .. Ne ise, mak
sad1m1z, bedbin gen~lere ~atmak de· 
gil... 

cTam hayata ahld1m, talih onii· 
me Ticaret mektebi mezunlanndan 

k·· 

bir it adam1 ~1kard1. Yak1,1kh bir 
~ocuk .. Fazla olarak beni ~ok se
viyor ... Ben de onu seviyorum. Ni
fanland1k.. 1zdiva~ haz1rhg1na baf• 
lad1k... Fakat bilahare yaphg1m1z 
tahkikat hasta oldugunu gosterdi. 
~iiphesiz hasta bir adamla evlen • 
mege hen de taraftar degilim. Fa· 
kat i,in aksi taraf1 onu platonik bir 
afkla seviyorum. Ona (sen hastasm, 
hen seni istemem demek bana o ka
dar ag1r gelecek ki, bunu asla yapa· 
m1yacag1m. Bu izdiva~tan donece • 
gimizi nas1I haber vermeli, onu na· 
sd unutmah? 

Gene; k1z1n mektubu burada bi • 
tiyor... Bir izdivac1 bozmak i~in 
bundan me,ru, bundan hakh bir ma· 
zeret olamaz ... Fakat goniil bai • 
lantJ111n1 bozmak ic;in mazeret aran· 
maz ... Ya onu nas1I koparmah? •. En 
kuvvetli afklar1, en biiyiik matem • 
leri, felaketleri siingerle silen bir 
deva var ... Adina zaman derler .. E
lemle boiulan insan para1;asm1, za· 
mamn aeyrine ahvermek, unut • 
manm ve unutulmamn en giizel t;a· 
residir. 

CICI ANNE 
. ___ - -

· Cihan iktisadi buhran1 bilhassa 
Avrupa'y1 fena halde ezmekte oldu 
gundan bu birlik tasavvuru dairei 
•iimulii tahdit edilmif olmasma rag 
men biiyiik iimitler uyand1rm1f idi. 
Hatta bunun bihakkin viicude gel • 
mesini arzu eden ltalya ve Altnan • 
ya'n1n teklif ve teyidi iizerine Cerni 
yeti Akvama dahil olm1yan Avru • 
pa devletleri dahi komisyonun bu 
defaki i~timama davet edilmif idi. 

F akat biitiin diinya komisyonun 
bu defaki i~timamdan biiyiik feyler 
beklerken Almanya • Avusturya 
giimriik ittihad1 tasavvurunun mey 
dana c;1kma111 Fransa'da ve Kii~iik 
ltilif devletlerinde uyand1rd1g1 be • 
yecan ve asabiyetten dolay1 nazar -
lar1 bu tasavvura celbetmit ve Av • 
rupa Birligi komisyonunun miizake
rahm golgede b1rakm1fhr. 

Filvaki Almanya murahha11 Dr. 
Cortius giimriik ittihad1 mes'elesi 
Cemiyeti Akvam meclisinde bahsedi· 
leceginden d0Jay1 bir de bunun Av • 
rupa Bilrigi komieyonunda miina • 
kata edilmesine meydan b1rakma • 
m1:1hr. 

Maahaza komisyondaki miiza • 
kere isim tasrih edilmeksizin gene 
en ziyade bu tasavvur etraf1nda ce· 
reyan etmi,tir. Bu hale rafmen ko
misyonun i~tima1 burada irat olu • 
nan nutuklar ve serdolunan fikir ve 
planlar dolay11ile biiyiik ebemmi • 
yeti haizdir. Bu nutuklardan en mu 
himmi cihan iktisadi buhran1n1n 
tahfifi ic;in umumi surette miismir 
tetriki mesaiye Avrupa'y1 davet e-

l den lngiliz Hariciye Naz1r1n1n nut
kudur. I Mumaileyh LondrllU'Caddeleri a~ 
adamlarla dolu iken A•rupa•n1n •e 
A11ya1nm hububat ambar1 o1an yerler· 
de milyonlarca ton erzak1n sabla • 
mtyarak beyhude ~iirlidUgUnii ve 
bankalar1n 1ayis1z sermayeleri ya
tarken fabrikalar1n muhta~ olduklar1 
sermayeyi bulamad1g1m soylemi,ti. 
Mumaileyh muhtelif pli.nlar1n tet • 
kiki i~in bir komite tetkilini teklif 
etmi~ ve bu teklif kabul olunmu9tu. 

Komisyonda irat olunan fayani 
dikkat nutuklardan biri de Sovyet 
Hariciye komiserinin sozleridir. Mu 
maileyh intizar1n hilaf1nda gayet 
mutedil bir lisan kullanm19 ve ikti • 
sadi cihetten umumi olarak bir a • 
demi tecaviiz mukavelesi yap1lma • 
s1n1 teklif etmittir. Sovyet murah • 
has1n1n kulland1g1 lieandan Avru • 
pa'dan aermaye iimit ettifi istidli.I 
olunuyor. 

Komisyona muhtelif planlar tek -
lif edilmit;ti. Fakat bunlardan en zi· 
yade M. Briyan'1n plam esas itiba • 
rile kabul edilmil}tir. Sebebi de bu 
planan arkasmda Frans1z 1ermaye • 
sinin mevcudiyetidir. Fakat tasvip 
ve kabul olunan esasat ne olursa ol• 
sun bunun Avrupa'mn derdine ~ • 
re ve deva olabilmesi ameli kabi • 
liyeti haiz olmaa1 ve bir an evvel 
tatbik edilmesi fartlar1na baghd1r. 

MUHARREM FEYZI 

Kubilay abidesi 

Valinin riyasetinde bir 

komisyon tefkil edildi 
« Cumhuri • 

yet»in tefeb • 
biisile viicude 
getirilecek Ku
bilay abidesi 
1~m ihzarat 
ve tetebbiisat
ta bulunmak 
iizere Vali ve 
Belediye reiai 
Muhittin Be -
yin riyaaetinde 
bir komisyon Valt Muhitttn B. 

tetkil edilmittir. Komisyon V~li 
muavini Fazil, Belediye muav1n• 
lerinden Ham it ve ~erif, Miidei " 
umumi Kenan, Maarif Emini Mu• 
zaff er, Riisumat Batmiidiirii Sey• 
fi C. H F. Vilayet heyeti idare , -
reisi Cevdet Kerim, Daimi encu• 
men reis vekili Tevfik, Ticaret. 
odaa1 reisi nemli zade Mithat, V1• 

layet S1hhiye miidiirii Ah Riza, 
Defterdar $efik Beylerde ittiralc 
edeceklerdir. 
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A vrupa Birligi dagdd1 
boyunda Riistii 

' 
Bey Tuna Tevfik 

a~1lacak kredi e11stitiisiine 

Tiirkiye'nin de i,tirakini talep etti 

e A 

ZJ.ral 

Cenevre 22 (A. A.) - ltalyan Ha- Cenevre 23 - Cemiyeti Akvam 
riciye Nazm M. Grandi, muhtelif meclisinde halya Hariciye Naz1r1 
devletler murahhaalar1 ile miitead - ve ba11murahhas1 M. Grandi . cZirai 
dit miilikatlard:i bulunmu11 ve bil- itibar terhin 11irketb ne Tiirkiye'nin 
hassa Tiirkiye Hariciye Vekili Tev- de i~tirak etmesini talep etmiftir. 
fik Riittti Beyle goril~mii:,;tiir. M. Fran~ois Poncet tefkilat he -

Avrupa Birligi tetkik komisyonu, yetinin mezkur 11irkete Ttirkiyenin ve 
Tuna boyundaki me1nleketler '<ift - giiniin birinde Cemiyeti Akvam a-
~ilerine kredi a<;acak bir beynelmi - za11 olmiyan devletlerin de iftira • 
lei enatitii ihdas1 hakkmdaki pro - kini temin i~in 30 eylulden evvel bir 
jeyi tetkik etmit tir. Murahhaslarin ~are ariyip bulmaam1 teklif etmit -
bir ~ogu bu hu11u1a miiteallik mu • tir. M. Poncet'nin bu teklifi kabul 
kavelename imzalamaga haz1r ol • edilmi,tir. 
duklarim beyan etmi\llerdir. Tiirld· Cenevre 22 (A.A.) - M. Bri • 
ye murabha11; Tiirkiye'nin de mev• and'm miidahale ve tavassutu iize • 
zuu bahis enatitiiye i'tirak etmeaini rine Avrupa Birligi komisyonu, Fran-
istemi\I ve bu talebe ltalyan ayanm• sa'nin inta ve imar plamnt ana hat-
dan M. De Micheli mi.izaheret et - larl itibarile kabul ederek mesaisi -
mi,tir. Yeni enstituniin merkezi Ce• ne hitam vermiftir. M. Briand son 
nevre olacakhr. bir hitabe irat etmiftir. 
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Bor~lar miizakerat1 
Son tekliflerimiz Paris'te 

ne tesir yapb ? 
Ankara 23 (Telefonla) - Diiyu• 

nu umumiye miimeasillerile miizake
rat miisait bir safhada devam et • 
mektedir. Murahhaslar bir taraftan 
hiikmnetle temas etmekle beraber 
diger taraftan Vekaletlerden aldtk· 
lari vesaik ve cetveller iizerinde 
mefgUl oluyorlar. 

Paris'teki vaziyet 
Paris 22 - Bor~lar mes'elesinde 

Tiirk hiikiimeti noktai nazarmm 928 
Paria itilifamn tadili, bor~ yekunu • 
nun ve takaitlerin tenzili, 1936 se
neaine kadar tediyahn tadili tar • 

zinda oldug ·•uyu bulunca ku~iik 
hi111e ipleri tellita dii,miit ve es· 
ham aattcdari ~ogalmittir. 

Yiizde 4 faizli eaham 45 fr•nktan 
42,25 e, yiizde S faizli esham 34 ten 
31,20 ye diitmiiftiir. 

Vatan hainleri 
tel'in ediliyor 

Ankara 23 (A. A.) - Paris'teki 
vatan hainlerinin, Meclis ve Reiai· 
cumhur intihabm1 garikanuni gos
termek hususundaki mahut kiistah

bklan miinaaebetile Resiaumhur 
Hazretlerine memleketin her tara· 
f1ndan bir ~ok telgraflar gelmittir. 

Bu telgraflarda, memleketten ko· 
vulmut bulunan ve millet itlerine el 
ve dil uzatmaga haklari ve hadleri 
olm1yan vatan hainlerinin bu son 

ciir'etkarhg1 nefretle takbih edil • 
mekte ve halkm Biiyuk Reise derin 
merbut ve minnet hisleri teyit olun
maktadir. 

Findik mahsulumiizu bir 
miitehassis tetkik ediyor 

ediyor 
Trabzon 23 (A. A.) - Bir Al. 

man miitehassm 10 gilndenberi Trab 
zon ve civar1nda fmd1k sabaaim ge· 
zerek tetkikat yapmaktad1r. Mute• 

hau111 bir ka~ giine kadar tetkikahn1 
ikmal ederek di(er f1nd1k sahala • 
rtn1 gezecektir. 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 69 

Yunan bor~lar1 

Briiksel' de 1 milyon 

dolara vaz1vet edildi 
Briikael 23 (A.A.) - Etoile Bel· 

ga gazetesinde okunduguna gore 
Selanik • Manasbr demiryolu tab • 
vilat hamillerinden miirekkep gru· 
bun talebi iizerine Brukeel bidayet 
mahkemesi reisi Briiksel bankala • 
rindan birine Yunan hiikumeti na· 
m1na yatirilm1t olan bir milyon do
lara yalun bir paraya vaziyet edil
mesi i~in mezuniyet vermiftir. 

Selanik - Manast1r demiryolu fe• 
bekesinde sefer yap1lmasma tekrar 
batlanmasi 'iizerine Yunan hiikume
ti bu demiryoluna ait tahvillerin faiz 
taksitlerinin ve harptenberi tediyesi 
tecil edilmi' olan kupon bedellerinin 
mezkur demiryolu firketinin bulun· 
dufu yerde odenecegini 1926 aene
sinde taahhiit etmitti. 

Hamillerin bu husueta vuku t;u" :' 
Ian bir ~ok tetebbiis ve miiracaatle· 
rine Yunan hiikiimeti cevap verme• 
mi,tir. Bunun iizerine hi.miller bu 
mes'elenin hallini mahkemenin rey 
ve kararma b1rakm1,Iard1r. 

Safiye H. dava a~iyor! 
Bursa 23 (Hu. Mu.) - Oliiyti di· 

riltebilecegini iddia eden Safiye Mit· 
hat Han1m beni gordii. Bir akil dok· 
torundan tecenniin etmedigine dair 
rapor alarak gazeteleri dava edece· 
gini soyledi - Mu•a 

Tahdidi teslihat kongresi-
ne biz de davet edildik 

Cenevre 23 (A.A.) - Cemiyeti 
Akvam meclisi 1932 seneainde topla
nacak tahdidi teslihat konferans1na 
Cemiyeti Akvam aza11 devletlerle 
Cemiyeti Akvama dahil bulunm1yan 
Tiirkiye, Sovyet'ler birligi, Efganis· 
tan, Brezilya, Kostarika, Amerika, 
Mmr, Equateur ve Meksika hiiku • 
metlerini davet etmege karar ver • 
m~tir. 

Ankara Hukuk fakiiltesi 
Ankara 23 -Ankara Hukuk Fa· 

kiiltesinde dersler keailmi,tir. Pa • 
zartesi giinii imtihanlara baflana • 
cakhr. 
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Z a va lh adaml Benim ne derece· 
lere kadar yalmz kendisile ve yal· 
n1z kendisi i9in yatadigimi bilseydi 
ne kadar rahat ederdi. Ogle yeme· 
iinden aonra, bir lakaydi takina -
ralt ve benim kendiaine tevcihe aht
t1i11n kendi ciimlelerimle bu sefer 
o bana hitap ederek: 

- Bugiin ne yapiyorsunuz? Dedi. 
- Hi~, fUraya buraya gidecegim. 

Saat betle Madam Bremon'un ~a • 
~Ilda bulunacag1m. 
, - Mademki tatil yap1yorum, lien 
de celsem aizi s1kar m1yim? 

- Bilakia iki goziim. Beni bu ka· 
~ar biiyiik iltifata ahthrmad1g1n1z 
•~in .. , Sizi orada altida bulurum. 

- Na11J1 nastl? Bette demi,.ti • 
lli:r;? T 

- Can1m, bUttin 9aylar gibi, bet· 

Terceme eden: Haydar Rilaf 

le yazarlarda alhdan evvel kimse 
gelmez. 

- ~uraya buraya dediginiz yer· 
lere beraber gelemez miyim? 

- ~iiphe yok .. Gelen mektuplari 
gormek ic;in idarehaneye ugrars1n1z 
zannettim. 

- Onun acelesi yok, yar1n oku • 
rum. 

- Seyahatten doniitte ~ok teker 
fey oluyorsunuz. 

Beraber ~ikhk ve ogle aonum 
yepyeni bir tazyik ve tarasaut ha -
vast i<;inde gec;ti. Ko•cam1n defte • 
rinde buna dair bir not var. ~u not, 
o zaman keffedemedigim bir derece
de miiteki.sif biaaiyata terciiman olu· 
yor: 

«Zannediyorum ki, l'&ybubetim 
eanas1nda, bir nevi kuvvel da et• 

KOCOK K(J$E: 

Ziigiirtliik 
Ve eski defterler 

Ge<;enlerde arkadaflaramdan biri 
balland1rarak yazm•fh: 

- Matallah, ma,allahl Okumak 
merak1 oyle arth, oyle aldi yiiri.idii 
ki her giin 1stanbul'un umumi kii -
tiipaneleri dolup dolup bo,ahyor. 
Yer bulam1yanlar da mahzun, mah
zun doniiyorlar. 

Arkadatm bu ~ifte ma,allahina 
dil uydurmakta acele etmiyerek 
bugiine kadar diitiindiim: 

- Acaba bu hiitiipanelerde mu• 
asir ilmi, muasir fenni, muasir ede· 
biyab, falani, filant ogreten ne gibi 
ve ne c;e,it kitaplar var? 

Siz de arafhr1niz, bir tane bula
biliraeniz H'itfen bana da haber ve• 
riniz de kofup elbirligi ile miistefiz 
olup cahilliklerimizi flpiniti gide • 
relim. 

Arna mahrem surette bana ka
lm1a, kazm iki ayagi da hie; oyle de
gildir. Bilakis kazin gagas1 da a • 
yag1 da asil toyledir: 

Kitap piyasasmda eski hafrlerle 
basilmi' eserler gitgide yok oluyor, 
adeta kalmamittlr. Halbuki hen sen 
o, biz siz onlar, ve gayrihiim yeni 
harfleri yan ~iziyoruz. Bu ifte zii
giirtledik~e eski defterleri karlfh -
rip vakit ge<;irmek istiyoruz mes'e· 
le bu. 

Ama siz de diyeceksiniz ki: 
- Hay1r, ifin aah faah diimbe • 

diiz tudur: 
lptila, okumaga degil, eski harf. 

leri giderayak bir daha gozden ge
~irmegedir. 

Hakk1mz1 inkar, miitaleamzi red
detmen, ~iinkii malUm a, idealist • 
lik yalmz ileri giditte mi olur? Ye
rinde kakihp kahtm da bir idealiz· 
ma11 vardir. 

Hem bunu neden yaln1z bu yii
ziinden mi.italea etmeli ?. Bu inhimak 
ni!;in sirf okumaga kart• olsun? 
Oralard4lki antikalara kar'i da o
lamaz mi? Birdenbire kotilye yor· 
m1yahm. Bir asari atika merakh • 
11101 Ka'riye camiinin mozayiklerini 

·hayran, hayran eeyrederken goriir
aek adamcagiza bin yalhk kefit mi 
diyecegiz? Y oksa Veniia'i.in heyke
lini cezbeli, cezbeli tetkik edene 
de ii~ bin y1lhk eaki ~apk1n m1 di • 
yecegiz? 

Kalda ki, kiitiipanelerin boyle do
lup, dolup botalma1J1 yiiziinden toz· 
Iara temizleniyor, pencereleri a~I· 
larak havala.nabiliyor. 

Hem diyenler nafile dememifler: 
Hi~ diitiinme vara, yoku • durma 
oku, durma oku ... 

AKA GVNDVZ 

T elgraf kongresi 
Fen Miidiirii Zeki Bey 

Bern' den avdet etti 

Bern'de toplanan beynelmilel 
telgraf fen kongresine hiikumet na• 
mma ittirak eden Posta ve Telgraf 
Miidiriyeti Umumiyesi fen mtidiirii 

Zeki B. avdet etmi,tir. Kongrede 
beynelmilel Prientimor ( uzaktan ya• 
zan) makinelerinin tevhidi miiza • 

kere edilerek bu usuliin tedricen ka· 
bulii ve bir de beynelmilel telgraf 
lugah tab'i takarrilr etmitlir. 

Buna her hiikumet tabii masraf • 
larile ittirak edeceklerdir. 

Zeki B. avdette Berlin'e ugriya • 
rak yiiz tane Hilk makinesi almak 

iizere temaata bulunmu,tur. Uzak • 
tan yazan makinelerden bizde 3 la

ne vard1r. Bir tane de Zeki B. bera· 
berincle getirmittir. Bunlardan 2 si 

lstanbul'da, birisi Ankara'da, birisi 
Izmir' de kullamlacakhr. 

ti; nefsinde o zamana kadar mevcut 
olmiyan bir itimat ve itminan bulu· 
yor. Evet, batka tiirlii olamaz; nefai· 
ne emniyet .• Neden? Arabadan kitap 
almak i~in iniyor, inerken bana re· 
kik bir nazarla bakiyor, bu bakt\li 
tuhaf buluyorum. 

~ayda doktor Golin ile ~ok go • 
riittii. Hangi perdeden konufll,1kla
rm1 yakalamak iizere <;ahftrken ken· 
d\m yakalandim. Golin fareler ii • 
zerinde yap1lan aon tecriibelerden 
babsediyordu: 

- Bakir fareleri ahram1z. Yan• 
larma diger farelerin yavrularmi 
koyarsimz. Ald1rmazlar, yavrular 
a~hktan oliir. Bilakis, yavrular1 OD• 

larm yanina koydugunuz 11rada 
bakir fareler miibeyyiz guddelerin 
ifrazatln1 zerk ediniz, iki gun ic;in
de vefaki.r hirer anne teklinde yav• 
rulan tekabbiil ederler ..• 

fzabel mukabele etti: 
- Aman ne merakh fey I Bunu 

gormek iaterdim. 
- Li.boratuvar1ma geliniz, gos • 

tereyim. 
Bu anda Golin'in aesinde, tele • 

fondaki se1i tan1r gibi oldum.> 

1 iLMi MUSAHABE ~ 
Unutulan hir ~i~ek ! 

Memleketimizde bol bol yetifen latif 

Lavanta ~i~ekleri bir servet menba1dir 

Eski zamanlardanberi feyyaz va
tanimizm her taraftnda yetiten bu 
c;i<;egin kiymetini anhyan, ondan 
nakti istifadeler temin edilebilece -
gini dii~iinen bir vatandafl n1z go • 
riilmemittir. 

Eger yamk c;ehreli, yanik ag1zh 
( c;ingene) dilberleri, gobeklerini <;i
kara c;ikara oniimiize dikilerek bu 
keskin kokulu ~c;ekleri burnumuza 
sokmasalar, bizim topraklarda rla ye
tiftiginin farkmda bile olamtyaca • 
g1z. 

Bereket versin tabiatin bu a<;ik • 
gozlii evlitlari, her aene nafile yere 
a<;thp, kuruyan bu nebati servetten 
bet on para istifade ediyorlar, 

Cemiyetin ihtimammdan mah -
rum, zenginlerimizin gozlerinden 
lrak, kaya diplerinde, cami avlu. • 
lar1nda yeti,en, nasilsa biiytiyebil • 
dikleri zaman ahnlarma (kiilhan 
beyi) damgasm1 pek haksiz olarak 
vurdugumuz genc;lere {raz mahre· 
mi) olup o zavalhlara hayat1n en 
tiimullii, en tabii lezzetini tatbran 
bu benata yalntz kimsesiz biiyiiyen 
fakir gen<;ler degil, biz de bir ~ok 
feyler bor~luyuz I ! . 

Her sabah torunlarinin ag1zlar1na 
fifad1r . diye bir parmak ( gelincik 
macunu) c;almak adetini terkedemi
yen, agr1h, 11z1b, dizlerile Edirne • 
kapi's1, Karagiimrilk, Kasimpafa, 
Samatya, Toygar ... gibi uzak ma • 
hallelerden ta c;artikap1'sindaki 
kok~U Ahmet Ef. nin diikkimna ka
dar macuna ilave edilecek yiiz bir 
tiirlii bahan almaga gelen koca ni
neler ekaik degildir. Mavi talvarh 
gelincik~i k1zlar1a ( fifah gelincik c;i· 
c;egi) nidasmdaki baygm ahengin 
zevkini siz, hanim ninelere aorunuz. 

Goksu, Kai1tane alemlerinden tu
tunuz da, eu batlaranda kor kiitUk 
oluncaya kadar i~mekten ibaret o • 
Ian rak1 meclislerimize kadar bu 
Havva k1zlan ~engi, seyyar ~algict, 
bakla falclSI s1fatlarile aokulurlardi. 

Bilmem ben mazimizde tabaasiir· 
le amlacak bir refab ve sefahat dev· 
ri bulanuyorum. Vaktin aadriaza • 
m1n1 bile kad1n ya,maklari i~ine fis· 
ke ile altan atmak hercailiklerine 
sevkeden (Li.le devrini) mi anya • 
hm? 

0 devrin takdir ile yada layik 
tahsiyeti yalniz (Nedim) dir. 

Hele hen kendi gencrlik hayatam
dan tahassiirle yadedebilecegim 
(Zuhuri kollarile) bir de (Giilii A
gop) ve (Manak) tiyatrolarmdan 
batka bir 'e)""bulam1yoruml 

Maymn ihk havaai benim de ta
bima bugiin hercailik verdiginden 
sozii biraz uzathm, karilerimden af· 
fetmelerini rica ederek asal maksa· 
da geliyorum. 

:v: :v: :v: 

Fransaz'larm (Lavande), ftatyan'· 
larin (Lavanda) dedikleri ve bizim 
de italyancasmdan alarak (Lavan
ta) tabir ettigimiz bu c;ic;ek (Labiees· 
~efeviye) fasileaindedir. 

Akdeniz havzasmda kendi ken • 
dine yetiten bu <;ic;egin en ziyade j. 
fe yariyan nevi (Lavan dula affici • 
nalis) ilmi namtni tatir. Sik ~ahhk
lar1 and1ran bu zarif ve miifit fidan. 

dar k1skan~hgin ne abes bir fey ol
dugunu anlamak kabil degildir; 
9iinkii diinyada daha mecnunane 
bir fey olamazd1. Doktor aevimli, 
zeki ve 0 seneler kibar alemlerinde 
hazakat ve \lohretile rekoru k1ran 
bir zat idi. Onu dinlemekten haz 
duyuyordum, fakat onunla erkek 
olmasi S1fatile alakadar olunabile • 
cegi hayalimden ge<;memitti Zaten 
Filip'le evlendim evleneli batka 
bir erkegi cgormek» kabiliyetini 
kaybetmi,tim. Onlara kocama ya· 
nazuile bakardim. Onlart temayi.il 
rar, yahut yaramaz camit bir ki.itle 
nazarile gorebilmek ihtimali . dahi 
zihnimden ge<;memifti. Bununla be· 
raber kocamm not defterinde ayni 
bir kagida yazihp bir toplu igne ile 
iliftirilmit fU notu goriiyorum: 

«Atki, fiiphe 1zhraplarile karittir
maga istidat ve iilfetimden dolay1 
gene bunlar1n tesiri albna girdigi· 
mi zannederim. Daha ii~ ay evveli. 
ne kadar fazla miikdim, etrafimda 
fazla yapifkan gordiigiim lzabel'i 
fimdi istedigim kadar tutamadigim 
zehabindayim. Acaba daha dilne 
kadar onun yamnda yenmek kabil 
olmiyan silpftb, bezginlik duyan hen . . . 

(()it;ek edebiyati ... ') 

c1klar, giinete crok maruz, c;orak ve 
~akilh, dailarda yeti~ir. 

Bu <;ok nefis kokulu nebat Avru
pa'nin fimal iklimlerine kadar inti
far etmittir. tngiltere'de bu nebat
tan ~1karilan esanalar maruftur. Bu 
nebattan yalmz Fransa'n1n cenubi 
farki havalisinde vasati olarak se -
nede (10) milyon kilo ~ii;ek ve bun· 
lardan (80,000) kilo eaans istihsal 
edilmektedir. 

Bu esans son zamanlarda itriyat 
fabrikalan taraftndan pek <;ok a -
ranmaktadir. Bir <;ok seneler kilosu 
(15-16) (frank) ta istikrar etmit 
gibi iken 1907 de birdenbire (20) 
(frank) a firlami,, bu kiymet yiik -
selmekte devam ederek nihayet 
1925 te inanilmiyacak raddeyi yani 
(300) (frank) 1 bulmuftur. Bu fev· 
kalide tereffiiden aonra yeniden 
istikrar etmit gibi olan k1ymet (170) 
{frank) hr. 

Avrupa'nin bemen her taraf1nda 
daghk arazi sahipleri bu c;i~ege e -
hemmiyet vermege baflamitlar ve 
para sahibi olmutlardir. 

Sun'i lavanta tarlalari viicude ge
tirenlerin adedi giinden gi.ine fayani 
hayret bir derecede arbyor. 

t,in en garip ciheti bu derece 
mebzul yetittirilmeie ba,hyan li
vanta ~i~eklerinin hali ihtiyaci tat
min edecek raddeyi bulamamas1d1r. 

Bu mubarek ~i<;ek her nevi ara • 
zide, hatta biraz kabili niifuz ol • 
mak fartile en zay1f topraklarda bile 
yatamaktadir. Maa.mafih sun'i tar • 
lalar viicude getirmek istiyenlerin 
giine' fazla goriir, zengin topraklan 
intihap etmeleri elbette dalaa fay -
dab olur. 

Bu ~ic;egin zer'i de pek basittir. 
Toprag1 yazdan aapanla si.irmek fi
dan gars1n1 da ya tefrinievvelde ve 
yahut kittan sonra yapmak liz1m • 
d1r. Fidanlar arasinda birakdacak 
botluklar arazinin nevine gore bi • 
raz degi,mekle beraber umumiyetlc 
kabul edilen kiimeler ara111nda 1,25, 
beher fidan arasmda ise 0,30 metre 
fasilalar birakmakbr. Lavanta tarla· 
Ian giibreaiz de vazifclerini gorebi
lir, fakat giibre iatimal edildigi b•.k
dirde daha fazla hasilat ahnacagma 
fiiphe yoktur. 

Cic;eklerin idrak zamani iklimle • 
re gore degifir. Haziran nihayetind9 
batbyan eylul nihayetine kadar ge
ciken yerler vard1r. V asati irtifada 
olu memleketlerde ~i~eklerin in • 
biklerde tatiri (15) temmuz ile (30) 
agusto1 ara11na teaadiif ettiriliyor. 
Bunlardan bir amele giinde ( 400) 
kilo tophyabilmektedir. miikemmel 
fabrikalann bulunmadig1 yerlerde 
bu essence adi inbiklerle de istihsal 
olunur. 

Miistekreh {Synthetique) koku • 
Ian iatiana edersek hakiki ve nefis 
1triyatc;ibg1n (ciil), (lavanta ~i<;egi) 
ve (menekfe) ii~ miihim rilkniidiir. 

Bunlaran ii~ii de memleketimizde 
tabii olarak yetitmektedir. 

Hele lavanta ~ic;eiini yetiftirmek 
essencini iatihsal etmek obiirlerin • 
den de kolayd1r. 

Ziyanan neresinden diiniilse ki.r 
olacagindan bir an evvel lavanta ~i-

$imdi zahiren daha az bahtiya
r1m, fakat arhk bir dakikam dahi 
bof degildir. Sikmb fili.n kalmad1. 
Izabel yeni hareketimden pek mii· 
tehayyir; o kadar mahviyetli, o de
rece miitevazidir ki tahavviiliimiin 
bakiki 11irrin1 kendine olan muhab
betime isnat edemiyor.> 

Bu sabah geldi. 
- Bir mahzur gormezseniz ogle

den sonra Pastor laboratuvarma gi
decegim. Colin tecriibelerini gos -
terecek, dedi. 

- Hay1r, olmaz, dedim. 
Tavrii balimdeki tiddetten mil • 

tehayyir, bak1yordu. 
- Fakat neden? Gec;en gun an. 

lattiklar1na duydunuz mu? Pek me· 
rak ediyorum. 

- Doktorun kadinlara karft va • 
ziyetini hot gormedim. 

- Doktorun? Aman Y arabbi ! Ben 
doktora bu kit ~ok kere raageldim. 
Bir feyini gormedim, goren de yok. 
Siz kendisini bir ayda topu on da
kika gordiiniiz. 

- Dogru, bu on dakika i~indedir. 
ki... Kendisini tanidim taniyah, I • 
zabel, ilk def a bu dakikada oyle bir 
ciiliitle giildii, ki, Odil'in giiliitle • 
• • • 

HEM NALJNA 
MIHINA 

Ma~taki hadise 
miinasebetile 

Cuma giinii, atadyomda yapdan 
futbol ma~1 e•naainda, teeaaiife ta -
yan bir hidise oldu. Bu hadiaenin 
sebebi nedir? Yunan'hlara karfl bir 
husumet eseri gostermek mi? Hayar. 
Halk1m1ztn biiytik bir k1anu, futbol 
macylar1m biiyiik bir aaabiyetle aey
rediyor, miisabaka eanasmda kendi· 
lerini kaybedenler, ne yapbldar1n1 
bilmiyenler ~oktur. Hi<; ,upheaiz, ki 
Yunan kalecisine yumruk vuran ae
yirci de, bu hareketi, o fazla asa • 
biyetin aevkile istemiyerek yaplDlf 
ve ma~ bitip le sinirleri yabfbi1 sa • 
man yapbg1na da miitee11if ve na
dim olmuttur. Bu miiessif yumruiun 
kasden vurulmad1gma 'iiphe etme
mekle beraber, seyircilerin miisa • 
bakalara miidahaleainin fili bir te• 
kil almau ve bilhassa ecnebi ve mi
aafir tak1mlarin oyuncular1na teca
viiz auretinde tezahi.ir etmesi hi~ 
dogru ve kat'iyen 1portmence bir 
hareket degildir. Bu haller tekerriir 
ederse istanbul'a ecnebi tak1mlan 
gelmez. ~iinkii bu, oyuncularin do· 
viifmeaine benzemez. 

Bilhassa Atina'da halkm •por -
cularimiza karfi gosterdigi biiyiik 
hiisnii kabulden aonra, Tiirk'iin met· 
bur misafirperverligine uymiyan boy• 
le bir hi.di1e kat'iyen olmamak la • 
zimd1. Omit ve temenni ederiz ki 
gerek bugiinkii ve gerek bundan 
sonraki ma~larda bu gibi vak'alar 
tekerrilr etmez. 

Y almz burada bir nokta var ki o 
da boyle bir ,eyin yalniz iimit ve te
menni ile oniine ge~ilemiyeceii key
fiyetidir. ~iinkii, dedigimiz gibi, 
biitiin bu hi.diseler, sinirlerin fazla 
gerginliginden ~1kiyor. Onun i~in, 
evveli, c;ok aaabi seyircilere, saha • 
nm ortasma ~ikmatnalann1 tavaiye 
ederiz. Saniyen de, atadyom ida • 
re1i ile zabitadan seyircilerin saha· 
ya ta,malarma mini olacak ciddi 
tedbirler almalar1ni iateriz. 

0 miitiht asabiyet havas1 i~inde 
bir giin c;ok elim, hatta kanh bir 
vak'a ~ikabilir. Ma~ aeyreden insan
larm hie; olmazsa dortte biri asa • 
bma hikim degildir. Bir hadiae ol • 
duktan aonra teessiif etmektenae ol· 
madan oniine ge~mek laz1mdir. Bazr 
Cenubi Amerika memleketlerine 
benzemekte mana yoktur. 

Bir kmm hal1'1m1za da, futbol 
ma<;larin1 bir muharebe telikki et • 
memelerini hatirlatmak iateriz. Spor• 
cu ve spor meraklisi civanmert olma• 
hdir. Ge~en sene Galatasaray'1n Mer• 
kezi Avrupa'da yaphg1 aeyahatte 
Biikret'te ve Almanya'n1n BOyten 
tehrinde Galataaaray oyuncularin • 
dan iyi oyniyanlar1 balk omuzla • 
rmda tafiyacak kadar bUyiik bir 
sportmenlik gostermitlerdi. Bu ytik· 
eek spor terbiyeaini biz, neden 8'01 • 
termiyelim. Boyle yaparaak biittin 
diinya 1porcularin1n ve efkan amu· 
miyesinin hiirmet ve muhabbetini 
kazamriz. 

Yunanistan'da spora ne liadar e. • 
hemmiyet verildifini gosteren bir 
hadise daha: 

Olimpiyakos takimi, Pire'den ha
reket ederken lzmir vapurunu di. 
ger torpidobot ile kirk tane istim • 
bot, motorbot ve romorkor te'yi et
mi' ve yirmi bine yakin balk nh • 
timlara, limana diikiilerek aporcu • 
lar1na muvaffakiyet tem.enni etmit
tir. 

Tevekkeli Yunanistan'da spor te. 
rakki etmiyor ! Darm bizim ba,1-
m1za ! 

~eginden istifadeye kalkmamaktan 
biiyiik gaflet olamaz. 

ABDOLFEYY AZ TEVFIK 

- Yok1a k11kan1yor muaunas 7 
Ama bu fazla olurdu... Her halde 
beni eglendiren bir fikir •.. > 

Bu sahne batmmdadir. Hakikaten 
biraz eglenmit ve az evvel yazdi -
gim gibi i<;imde bir bahtiyarl1k duy· 
mu,tum. Kocamtn uzun zamanlar • 
d1r 1arahaten hi~ tayin edemecliiim 
bu zihniyeti; ona yaratunak, onu 
baglamak i<;in ele gec;irmek, &!;IP i· 
~ini okumak i~in beyhude aradigim 
sirrin anahtarini timdi nal'ihan e • 
limde, avcumun i~inde balm11flum. 
Eger benim hakk1mda ciiniln bi • 
rinde magfiret ve ,efaati miistelzim 
batka hi<; bir hareketim bulunmua, 
bu fikirden alabildigim istifadeye 
kalkmamam o mazhariyeti temin i· 
~in ki.fi gelir. ~iinkii uluorta mey • 
dana c;ikm1tt1 ki bir oyun, tuhme,re
bane, i'veperestane bir oyun oyna• 
mak isteseydim kocami kendime 
yepyeni ve en kuvvetli zencirler • 
den fiddetli rabitalarla baflamtf O• 

lacakbm. Bunda terecldilt ecleeek 
nokta yoktu. Nitekim mabzardua sa• 
lim bir iki hafif tecriibem de bu ka· 
naati tevaik etmittir. 
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(:ocuk kendi kendini 
idareye ali§niahd1r 

r ~hrenize 
Hangi tuvalet 

Yak1,1r? 

(:ocufu ICorku ile itaate sevket • 

1 

- -.:· ' 
mek, c;ocugun nefsine itimad1n1 azal
tlr, kendi kendini idare eden bir in· 
san olmaktan uzaklatlmr. Ceza 
korkuaile itaat etmek i;:ok kotii bir 
'eydir. (:ocuk yaphg1 iti korktu • 
gundan degil, dogru olduguna inan
drgmdan yapmahd1r. 

Ebeveynin ve muallimlerin kor • 
ku ile r;:ocuk iizerinde yapbklar1 te
sir i;:ocugun, hayatma teair eder. (:<>. 
cukta nefaini idare hasaas1 batkala
r1n1n miidabalesi olmadan tesis et
melidir. 

Muallim, elieveynin en biiyiik va· 
zifeai, c;ocugu miimkiin olan siirat· 
le kendi kendini idare edebilecek 
hale eetirmektir. ltaat, i;:ocugu dai
ma batkalar1n1n emirlerile hareket 
eden bir makine haline getirir. 

Terbiyecilerin itaat hakkmda ga· 
yet giizel aozleri vard1r. Kirkpof • 
rich diyor ki: citaa.t muvakkat, ve 
ham bir fazilettir. Olgun hale gel· 
diii zaman, i;:ocugu nefsi idareden 
mabrum bir aciz yigm1 yapar. 

(:ocuga itaat etmeaini istedigi • 
miz kanunlan, adetleri, onda hare• 
ket haline getirmeliyiz.:io 

Forbel diyor ki: •Muallim ile 
c;ocuk arannda, talep ile itaat ara-
11nda bir iir;:Uncii kuvvet vard1r ki, 
terbiyede bu hakim olmahd1r, Bu 
da dogru, ve en iyidir.> ~ocuia dog• 
ruyu ofrettikten sonra itaate Iii ., 
zum yoktur. Dojru, korku, ceza, 

ve itaatle oiretilmez. Cocuga ka • 
nunlar1, adetleri cebren ogretmege 
liizum yoktur. ~ocuk yolunu cemi • 
yet ic;erisinde kendi kendine ofre -
nir. f yi yapbg1 zaman etrafta gor· 
diigii takdir, fena yapbg1 zaman 
gordiijii tesir ona iyi ve fenay1 og
retir. Fakat bunu cebren yapacak· 
sm diye icbar etmek, onu itaate de • 
gil itaatsizlige, isyana sevkeder. Si
zin istediginizi c;ocuga yapbrmak 
vahfettir. fstediginizi yapm1yor di· 
ye ceza vermek ise zuliimdiir. ~ocu· 
gun da bir iradesi benligi vard1r. 
Bu aizin arzunuza muhalif olabilir. 
Eger iateditinizde hakh iseniz onu 
ikna etmelisiniz, ikna edemiyoraa • 
n1z, ilma edinciye kadar ugratma • 
ha1n1:r:, 

~cu.k}ara yaphr1lacak banyolarm enva1 
11ard01. ban " ' 

31osu: - tocuk· 
Iara. 90fuk al • 
a:mhi1n1 izale 
etmek i9in hard• 
banyosu gayet 
faydabd1r. Bun • 
dan bqka, sinir· 
Ii i;:ocuklar1 ra • 
hat uyutabilmek 
ir;:in de fayda • 
11 vardll'. Har • 
dal banyoauna 
9u suretle yap • 
mah: Alt1 galon 

• s1cak au ic;eriai • 
ne bir i;:orba ka· 
t•i• hardal kifi
dir. kiic;iik bir 
bez c;anta ic;eri
aine koymab, ve 
auyun ir;:erisine 
atmahd1r. ~ • 
cuga iki Ur;: da • 
kika hardalh •u· 
da tuttuktan 
aonra, viicudiinii yice uiutturup duktan sonra frikaiyon yaparak 
yataga aokmah. Bu banyodan aonra yat1rmahd1r. 
i;ocuiun rahat uyudugunu, ve so • Soda banyoau: - (:ocuklar yaz· 
iuk alginhgm1n azaldlgin1 goriir • da a1caktan fazla miiteeaair olurlar. 
aiiniiz. Bu zamanlarda c;ocuga aodah ban • 

Trula au banyosa: _Bir ralon yo, zay1flamaa1na mani olur. Her • 
yar1m galon suya bir i;:orba kat1i1 

au ir;:erisine bir i;:orba kat1i1 tuz koy bikarbonat do soda koymah. Suyun 
mah. Tuzlu au banyoau g1das1z, harareti r;:ocugun her zaman gir • 
zay1f r;:ocuklara pek faydahd1r. f;o· diii derecei hararet olmahd1r. Or;: 
cuiu evvela aabunla bol bol su ile dort dakika suda kalma11 kafidir. 
c;alkad1ktan aonra tuzlu auya aok- Friksiyondan sonra yumutak bir 
mah, bet on dakika banyoda dur • havlu ile kurutulmahd1r. 
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1 - Genit almh uzun crelireleri 
daha kii~iik goatermek ic;in, sa~lar1 
alm ortecek tekilde tanzim etmeli • 
dir. Eger c;ehreniz uzunsa, sac;lar1 
yanag1n1zm afag11ma kadar indiri • 
niz, Sar;:larrn ayr1ld1g1 nokta ile ka•
larin1z araarndaki faa1lay1 azalhmz. 

Sinema artistlerinden Grace Moo
run r;:ehresi gayet uzundur. Bu 11 • 

zunluiu izale ic;in sac;lar1n1 katlar1-
na yakrn, niabeten almm ortecek fe
kilde tanzim etmiftir. Bu fasilaYJ 
daha fazla azaltmak ta miimkiin • 
diir. Perc;em dahi alftl ortmek, r;:eh. 
reyi kiic;iik goatermekte miieaairdir. 
Sac;lar1 ortadan ay1rmak ta c;ehreyi 
kii!tiik goaterir. 

2 - Kad1n bu c;ehreyi yuvarlak 
goatermek ir;:in, tepeyi diiz birak1p 
yanaklar1n etrafrm aar;:larla doldur-
mak laZim. Yiiziiniiziin beyziligini, 
yukar1dan afag1ya buklelerle, ma
talanm•t sar;:larla doldurmak ki.fi • 
dir. 

Marion Dovia'in tuvaleti bunun 
naul olacag1m goatermektedir. 

Matalanm1f sa~, kadm r;:ehrelere 
c;ok yaratir. Diiz ve genit c;ehrelere 
yaratmaz. Sac;lar ~ehreyi yuvarlak 
gosterdigi ir;:in, genit ve yuvarlak 
c;ehreleri gayet aakil yapar. Sac;la· 
r1n1z1 ortadan ay1r1p, diger tarafa 
uzun bukleler halinde 1ark1tmakla 
da !tehrenizin yuvarlakhgrn1, ve gii· 
zelligini temin eder. 

Kotonper i,Ieri . .. 

Elisi : Y ast1k modelleri ! ' 
' J 

Her kad1n1n 
evinde elbiae • 

lerden, air fey• 

lerden artm•f 
bir i;:ok parc;a -

Ian vard1r. Bun
lar1 birlettirerek 

muhtelif yasbk 

lar yapabilirsi. 

niz. Renklerin 

ayni cinsten ol· 
hlas1 fart deiil· 

dir. Bilikia a
t;1kla en koyuyu 

birlettirerek mii

tezat renkler • 

den meydana 
tretirilen abenk 

llni tnodaya da• 

ha tnuvafikb!'.a 

Beyaz, keten orti.iler, renkli ke
ten mas& ortiiJeri, S&feler, ~men 
do tablolar ve aair kumatlar iizeri· 
ne Kotouperler, muhtelif r;:ir;:ekler 
itlenmektedir. Reaimde goaterilen 
c;ir;:ekleri aerpme olarak iatediginiz 
yere itliyebilirainiz. Bu ~ir;:eklerin 
itlenirken gec;irecekleri iic; devre, 
bu reaimde gosterilmittir. 

Birinci 'ekilde, giillerin, yaprak
larm, aalk1min ve dallarm ,ekli gos· 
terilmittir. Bu fekilleri karbon ki. • 
g1dile kumafa ~izers1n1z. lkinci 
tekilde gosterildigi iizere Kotouper-
le giilleri, yapraklar1, doldururau • 
nuz. Or;:iincii fekilde, goaterildiii ii· 
zere yapraklarm ortaam1 da, ajurla 
baghyarak c;ir;:ege giil yaprag1 tek
lini verirsiniz. Renklerin miimkiin 
mertebe miiteneyvi olma11 li.z1md1r. 

Bu seneki spor-niodalar1 

- . t· 
Kad1nlann spor elbiaelerine temayillii gittiJi- r 

~e artmaktad1r. Hatta spor yapm1yan kad1nlar 
dahi bu moda:JJ tiddetle takip ediyorlar. Spor 
elbiaeleri hem daha pratik, daha ucuz, hep .. 
ainden fazla olarak kad1nlar1 gene; a:oster • 
mektedir. Reaimde goaterilen modeJlerin tarifi 
fUdur: 

1 - Philippe et Gaston mi.iesseaesi nin tethil' 
ettigi elbise: Mavi yiin jerseyden elbise. 1ncruste. 
bantlarla aiialenmittir. Siisleri mavi beyazd1r, 

2 - Jane Regny miiesseseainin modeJlerin • 
den: Badem yefili raipelladan yaptlmitbr. Ince 
nervurlerle aiislenmittir. Diiimeleri hakiktendir. 

3 - Sari fatadan iki par~ah elbiae. Blue y~il diiimelerle, onClen a~1kt1r. 
Reret ve eldivenler de yqildir. .• 

~ - David miiesaeaesinin moClellerinile,i: Beyaz ainellicten elbiee. K1r

m1z1 teritlerle siialenmittir. Kemeri mefindir. 

5 - Philippe et Gaston miieaaeeesinin modelleriiulen: Beyaz jerseyden 

kolauz elbiae. Blua mavili beyazlJ, ~izgili bir ara ile aiialenmittir. Ozerinde
ki jaket lacivert, araamdaki par~lar rene mavi beyazd1r. 

Kad1n viicutlerinin bozulmas1 
tenbellikten miitevellittir. Eger bu 
kad1nlar bol zamanlar1n1n bir k11 • 
m1n1 idmanlara faydah danalara 
vermif olaalar, giizelliklerini, genr;:-
liklerini daha uzun zaman muha • 
faza edebilirler. 

Sinema artistlerinin, danaozlerin 
yatlar1na ragmen genr;: goriinmele • 
rinin hikmeti idmand1r. Birinci re • 
aim Shirley Richard'm resmidir. 

Shirley rri.izelligini, s1hhatini, kuv • 

Dans, s1hhat 

giizellik i~in 

kolay idmand1r! 

ve 

en 
S1bhat inaanlar1n en biiyiik aer • 

vetidir. Bu servetin yamnda para ve 
,Ohretin hie; k1ymeti yoktur. tdman 
s1hbatin en birinci anahtar1d1r. Bu
na raimen spor ve dan11 bir liiks, 
bir zevk olarak kabul edenler da • 
ha c;oktur. Viicudiimiizdeki enerji. 
yt muhafaza ir;:in, herteyden evvel 
idmana ehemmiyet vermeliyiz. Bil
hua kad1n viicutlerinin giizelliii ve 
s1hhati ancak apor veya dansla ka· 
imdir. 

vetini, en giic; dan1lar1 yapmakla 
kazanmitbr. 

lkinci reaim. Ann Penningti'nun 
·dur. Bacaklar1n1n giizelligile met· 
hurdur. Braadvod'da yapdan bir 
miiaabakada dizkapaklar1n1n gii • 

zelligi ile birinciligi kazanmtfbr. 
Viicudiiniizii giizelleftirmek is

tiyorsamz, fokstrot veya vals de • 
gil, fakat ritmik danslara ehem • 
miyet veriniz. 

Bahk salatas1 .•. 
f ri Kefal veya Levrek bahg101 au

da hatlamah. Suyun ic;eriaine bir 
fincan zeytinyag1 koymahd1r. Taha 
i1n ic;eris_ine, taze aogan, mayda • 
noz, dereotu, nane ufalad1ktan son· 
ra, iizerine tuz ve az miktar zeytin 
yag1 dokmeli., Francala dilimleri • 
ni ince ince kesdikten sonra, iizeri • 
ne tereyag1 siirmeli, Piyaz1n iize -
rine dizmeli. Bahklar1n kdc;1klar1n1 
ayiklad1ktan aonra, ekmeklerin ii • 
zerioe dizmeli. Ayr1ca bir kapta, 
bil" fincan zeytinyaf 1, miktar1 kifi 
Jimon, yanm c;ay kaf1g1 hardal, iki 
yumurtan1n sar1s1n1 r;:alkalad1ktan 
aonra, balrf1n iizerine dokmelidir. 

Ni"1stab mahallebi: 
Bir okka aiit, 
Y anm bardak nitaata, 
Y ar1m bardak pirinc; unu, 
hd bardak au, 
'.Az miktar tuz, 
Tath olanc1ya kadar fek"el" ..• 
N'eastayi ve pirinc; ununu tedri • 

cen ezerek siite k,._r1tt1rmali. Suya 
tuzu ilaveden ~--. ,._e koymah 
kokuau c;1kt1ktan. .!ft!. koyulanmafa 
hqlad1ktan sonra tekerini ilave et· 
melidir. 

II (V®Dlf.tj 
Ev kad1nmin bilecegi 

~yler 
Domatn kokuauna nanl frkar • 

molt? 
Domateai Jillflar 1'eya yagda 

Pitirirken kokuaunu r;:abuk c;1kar • 
mak ic;in ic;eriaine bir ~Y kat1f1 fe· 
ker katmabd1r. 

Giideri iizerindeki lekeleri naad 
frkarmalr? 

Giideri eldiven veya is • 
karpin, veya kol c;antalari iizerin -
deki lekeleri c;1karmak ir;:in evveli 
vazelinle uiutturmalr, badehu yu • 
mutak bir bezle ailmelidir. 

T ovada yumurta nasd p~irilir ? 
Tavada pifen yumurtan1n aahana 

veya tavaya yaptfmaa1na ve yumur• 
tamn dagilmaa1na mi.ni olmak ic;in 
tavaya bir r;:ay kat•i• un dokmeli • 
dir. 

Duvardaki lekeleri naarl ~rlurr 
molr? 

Duvardaki lekeleri c;1kar • 
mak ir;:in kola tozunu yumutak bir 
bezle iizerine siirerek uiutturmah
drr. 

Gaz aabalarmdan yaf lekelerini 
-naail f(karmalt? 

Ocak ve gaz aoJ;aJanndan Yai 
lekelerini c;1karmak ic;in eodab su 
ile yikamahd1r. 
•11111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11 

Moda havadisleri 

1-Bu aene organ
tin bluzlar Paria'te 
en c;ok tatbik edi
len modad1r. Yaz
da aerin tutan ku
matlar, gelin el • 
biaelerine bile tat· 
bik edilmektedir. 

Modeldeki blliz beyaz erganinenden 
k1rmahd1r. 

2 - ~al pelerinler moda. - Pa
ris'te yeni ac;dan Mainbaher model • 
deki t•l ile pelerinleri tethir ve ka· 
bul ettirmittir. Pelerin aiyah kadi • 
fedendir, etrafi aiyah krep damor)a 
siialenmiftir. Bir taraf1 uzun, bir ta 
raf1 k1aad1r. K1aa taraf1 bazen atai• 
sarkarak kol vazifeai gormektedir. 
Sarihta gore binbir tekil almakta • 
d1r. Kahn satenden, krep satenden, 
tifondan da yap1labilir. 

3 - Sanvin terzihanesinin r;:1 • 
kard1g1 yeni etarp modasr. Bµ etar· 
pin baglamfr da yenidir. Kumq1n 
zemini k1rm1z1, noktalar1 beyazd1r. 
Her arzu edilen efarp bu tekilde 
bailanabilir. 



Galatasaray • Olimpiyakos 
Giiriiin ; ... : .ei~encesi Borsa lliilllliliilllillii BugUn lllil ... iilill1. jiiliilmi---••--m;i• 

M E L E K SiNEMAISNDA 

Yunan §ampiyonu ile 
ikinci ma~ bugiin! •. 

-' 

Bo, vakitleriniz i~in ... 
Diinkii halledilmi• 

I~ k.amblyo ve ukut 
Nukut 

II laterlln lnrlllz 
Dolar AJnulll:an 
ao frank fron111 
ao Llut lta11a 
20 Frank lld~lll:a 

20 Drahml YanaD 
20 Franll lsYlfrt 
20 Len Ba!JIU 

1080 -
310 25 
116 -
322 -
116 -
6' 96 

1080-
Hll 26 
166-
222 -
116 -

A$K VALSI 
Miimessilleri: 

VILLY J<'RlTSCH ve LlLlAN 
HARVEY Duhuliye 30 kur~ 

<;ar~amba ak~am1 : MONTE-CARLO 
JEANETTE MAC DONALD < Blrtnci sahifeden mabait > 

nt itizar edilmesi iizerine kapand1sa 
da Yunan gazetecileri bu miiessif 
bldiseyi memleketlerine telgrafla 
bildirmekten hali kalmad1lar, Rum· 
ca gazeteler de vak'ay1 yazddar. E
aasen, cuma giinkil ma~ta seyircile • 
rin k111men parmakbklar dahilinde 
piste girmesine miisaade etmekle bu 
gibi hadiselerin zemini haz1rlanm1fh. 
Zab1ta kuvvetleri de halkm sahaya 
fazla t-.mas1na mani olamad1lar ve 
hemen daima oldugu gibi ma~ seyri· 
ne dalarak halk1n ~izgilerden i~eri 
sirmeaine mani olmaddar. Maamafih 
pist dahiline her eline makine alan 
ve kendiaine gazete fotoirafc;1111 aii· 
ail verenleri, ondan sonra da bir c;ok 
seyirciyi ic;eri b1rak1nca zabdan1n 
1oz dinlemiyen yiizlerce 1111abi se • 
yirci ile bafa ~1kma111 kolay bir it 
degildi. 

Misafirperverlige ve sporculuga 
yarafhramad1g1m1z bu gibi hadiae • 
lerin oniine g~menin en iyi c;aresi 
parmakhklar dahiline kimseyi b1 
rakmamaktan ibarettir. 

Bugiinkii ma<;i kini 
kazanacak? 

Bugiinkii ma~1 kim kazanacak? 
Olimpiyakos'un oyununu gordiik. 
Her zamanki iyi oyununu oymya • 
m1yan Fener'in karttamda muvaffak 
olamad1. Maamafih tam kudretini 
goateremedigi •ilphesiz olan Yun&n 
f&mpiyonu iyi bir tak1md1r. Cuma 
giinU yol yorgunlugile iyi oyn1ya • 
mad1klaram, bugiin daha iyi oym -
yacaklar1m iimit ve tahmin ediyor
lar. 

Abnacak neticede her 'eyden ev • 
vel Galatasaray tak1m1mn na1nl ~I· 

kacagma bagbd1r. Galatasaray'hla
r1n 1iirpriz yapmak hevesine kap1l· 
m1yacaklar1m iimit ederiz. Eger iyi 
bir tak1m yaparla:r ve sari k1rm11aya 
has yiikaek azimle canh bir oyun oy• 
narlarsa cuma giinkii oyununa naza· 
ran Olimpiyako1'u maglup edebilir • 
ler. 

' Galatasaray tak1m1n1n bugun fU 
tekilde i;1kacag1 tahmin ediliyor: 

' Ulvi 
Biirhan 

Sup hi 
Vahyi 

Nihat Mitat 
Mehmet, Kema) F aruki, Erciiment, 
Li.tif, Rebii. 

Muhacim hathnda Necdet ile Mus
Jih'in oynamas1 ihtimali de vardtr. 

Galatasaray'a, Beogrdoki, Aris kar· 
ftstndaki gibi yiiksek ve muvaffa • 
kiyetli bir oyun temenni ederiz. 

Galatasaray'zn kaptani ka-
zanabiliriz diyor 

Galatasaray kaptam ma~ hakktn· 
daki fikirlerini fOyle hulasa ediyor: 

«- Bizim on birin k1ymetini (bil
haasa son haftalardaki formiimiiz i
tibarile) kat'i deiitmez teknik tera· 
ziaine tartanak, c;1kan netice bize 
ferah bir nefes ald1racak gibi de • 
iildir. Fakat bir de tak1mlann he • 
aaba 1irmiyen, teraziye vurulm1yan, 
gozle goriilmiyen bir cevheri var -
d1r. ic;imizde yanan enerji alevi bi
zi bir anda oldugumuzun fevkine 
c;1karan azim . .. 

Ben pazar oyununu bu taraf1m1z· 
dan bekliyorum. Bizim i;ocuklar A
ria kartmnda olduiu gibi o yiirekle· 
rindeki alevle parlad1klan vakit o • 
yunun cereyan1 da talih rUzgarlar1n1 
fena e1tirip maneviyatam1zdaki lftit 

.Ondiirmezae tak1m1n galibiyet met'a· 
1 .. i oyunun aonuna kadar yanar ve 
hiz kazantnz. Biz boyle oyunlar1 
~ok oynadik. Kag1t iiatilndeki heaap· 
Iara ~ok kere altiist ettik.> 

Zeki Bey ne diyor? 
Fenerbahc;e kaptam Zeki B., cu

ma giinkii mac; hakk1nda diyor ki: 
<- Bu mac;ta asap ve heyecani • 

m1za, baftan sona kadar, hakim ola
mad1k. F ener teknik bir oyundan zi. 
yade bir mlicadele oyunu oynad1. 
Olimpiyakos heyeti umumiyesile bet 
aenelik bir sayin harikuJade bir ne
ticeaidir.> 

Hakem M. Kal,<;ef'in fikri 
c- Her iki taraf1n oyunculan da 

heyecandan liz1m gelen oyunu g01• 
teremediler. Her iki tak1m kuvvet 
itibarile &fag1 yukan mUaavidir. 
Tilrk futbolu her halde terakki et • 
memif, fahai oyun daha fazla goze 
i;arp1yor. Balkan'larda en fazla c;a
l1fan ve ilerileyen hi~ fiiph~iz Yu
nan'Jdard1r.> 

Atina'da nasil teldkki 
edilidi? 

Atina 23 (Ane) - Biitiin spor ve 
atletizm mehafili fstanbul'da yap1 • 
laa Fenerbahce • OliMn:v.lrn• ..... 

I 
64 36 

814 -
~o 26 

89 -

tara[mdan 
~1n1n neticesini fevkalide bir saJ;tr• 
111zhkla anlamak istemiftir. Binler • 
ce balk gazete idarehaneleri ve 0 • 
limpiyakos kuliibii oniinde f..iplana
rak bu neticeyi bildirecek telgraftn 
viiruduna intizar etmittir. Olimpiya· 
koa taraftarlar1, Yunan tak1m1n1n za• 
ferinden emin bir halde idiler. Ma
i;tn neticeaini bildiren ilk telgraf 
aaat 1ekizde Olimpiyakoa kuliibdne 
gelmit ve derhal ilan edilmiftir. 
Halk neticeyi biiyiik bir aoguk kan
hhkla karfilam1ftlr. 

l norfD feltm<Dll 
20 l(oroD c;:e1ioslonk 
I !illln Ava1tana 
t Ra.vhtm•rk Almt1111• 

01 Zelotl Lobl1tan 
30 Ley Romanya 
20 Dinar Voto-1111¥3'• 

t c;:e"one~ ~oV)'et 

81' -
80 26 
8 -

13' -
80 26 
6~ 26 
29 -
26 -
16 26 

14-
80 26 
60 26 
28 -
26 -
76 26 

- Telebl umumi ilzerine -
MAJIK SlNEMASINDA 

Bugunden itlbaren 

gi.ini.i ak~am1 18 de Sirkeci nhbmm 
dan hareketle (ZonguJdak, lnebo

lu, Samsun, Ordu, Glresun. Trab

zon, Siirmene ve Rize ) iskele
lerine azirnet ve avdet edecektir 

Antraht takimi gelmiy01· 

I I I• 
I I I 
I I 

Kamblyo 
Londra 1 l1terlln ll:arat 
NU7. blr TUrk llras• dola 
Paris blr TUrk Urat1 Frank 
>• lltno blr TUrll • Llret 
BrUktcl Belr 
Clncvn ~ • Frank 
~ofya • Leya 
Amsterdam • • Florio 
Madril • Paz 
Berlin • Mar• 
V ar,ova • • Zelod 
BUkrc~ 20 L., Karat 

:Ra17a I c;:e"oaefl K•n 

, Esbam ve tabvllAt 

TahvllAt 
Dahill lattkraz °It, l 

DU:raaa maaabbld• 0/0 ' 
Rn. dcmlr yollar lkramfJt 

A. • A terttbl 0/0' ba911ll: 

A. • D • ' 
A. ., F • • 
Catala • ll17oflD TIMI 

1080 - 1080 -
o.u 26 0,47 26 

u 07, 60 12 07,60 
9 02, n e 02.25 
8 89. b! 8 39.60 
J , •• 7b 3 4'.76 

66 09 76 66 09.7 b 

l 17, 6 l 11,601 
'79. H '79 
1 oa, s1 1 08.s 1 

' 24 ' 2• 
T9 BO 79 SO 

1088 - 1088 -

A\)lldt I Kapand1 

--
S9 2& 88 26 

--
----

IfACI MURAT 
muazzam filminin tekraren iraesi Le

on Tolstoi'nin eseri ve iv AN MOS· 
JOUKlNE'in temsill. 

Yaz fiatlan : Duhuliye 25, Birinci 
40 • Localar ( 4 ki~ilik 150 kuru~tur.) 

··--·-ARTiSTiK sinemasmda 
Ancak 3 giin daba irae edilecek 

~EFKAT 
Fransizca sozlii ve ~ark1h filmi 

gormek iizere istical ediniz. 
Murnes~illeri: 

MARCELLE CHANTAL-

Ayntraht isminde bir Alman ta
k1m1nm tehrimize gelerek Galata • 
saray ve Fenerbahc;e ile ma~ yapa • 
cag1 hakk1nda bir rivayet vard1. Bu 
Alman tak1m1n1n c;ok zay1f, hatta 
g~enlerde tehrimize gelen Bulgar 
Leviaki tak1m1ndan bile Bfag1 bir 
k1ymette oldugu anlaftlmaf ve eu.· 
sen futbol heyeti de bu tak1mla mil· 
aabakaya miiaaade etmediginden bu 
tak1m1n celbinden 1arf1 nazar edil
miftir. 

Stadyom liakkinda hakli -· ., Hlase 1enedatl 
/ 1, Bankaa1 

11 
lstanbal Tl'alllYllY fh"hll 
Anadolu demlr 1ota • 

10amanll llen~•••T 

8 60 8 50 ! JEAN TOULOUT 

' ::::::.~D~uh:u~h~·y:e.:i25~k:u:r:u~:.:::::= bir tenkit 
Y akin doatlarrmrzdan biri cuma 

mafrndan •onra atadyomumuzu fOY· 
le tenkit ediyor: 

- Cuma giinkii ma\:ta, haz1r bulu
nup ta atadyom idaresine, en hafif ta
birile, ainirlenmiyen tek bir seyirci 
var m1d1r? ~iipheaiz ki hayir. Fe • 
nerbah~e ma~1 kazamrken stadyom 
idareai de 15-000 kitinin lanetini ka
zamyordu. 

Bir 1tadyom taaavvur edin, ki 
5,000, oturam, ayakta11, balkonu dil· 
huliyesi ile nihayet 6,000 kiti iatiap 
edebflir. Buraya ttka, basa 15,000 
in1an1 iatif ederseniz, basil olacak 
vaziyeti tahmin hie; te gii~ de • 

I I 
Soldan saga ve yukaridan a§a~ya.: 
1 - Eskl klt'alardan blri (6), Fevkal!l.

de milsamere ( 4). 
2 - Afrika'da me!}hur blr §ehlr (6). 
3 - Me§hur bir Afrika'll kabile (3), 

Edat (2). 
4 - Me§hur bir 901 (4). 
5 - Irk (6), Nota (2). 
6 - Zaman (2), Bir kablle isml (7). 
7 - Afrika'da me§hur bir 11ehlr (6). 
8 - Bit spor tabirl (3), Afrlka'da me§· 

hur memleket (7). 
9 - Ate§ (4), Karar (3). 
10 - Nota (2), Olii degil (4), Qlft (2). 
11 - Bir nida (3), Kah dllle, kah us-

tura Ile yap1lan f§ ( 4). 

~i~ek~ilik sergisi 
gildir: Kavga, doviif, toz, pialik, yor- (Btrlnci 3ahffeden mabaft) 

gunluk ve biitiin bunlara katlamp hususi ve ecnebi mektepler tale • 
ta bir fey seyredememek. ltte cu • 
ma giinii atadyom bu halde idi. 5 beleri sergiyi gezmitlerdir. Tale-
lirahk koltuk bileti alan kibar ham· beye hocalan taraf1ndan izahat 
mefendilerden, 50 kurufluk duhu • verilmittir. 
liye ile girenlere kadar herkes aaat• Serginin tertibat kart1hg1 olarak 
lerce oturamadan ayakta kaldt. E • 
linde 3 lirahk bileti ve razeteci ol- para11 mevcut olmad1gmdan dii· 
duguna dair hiiviyet varakasa ile ge- huJiyelerden toplanacak para 
Jen bir Yunan gazetecisi, paraaile ol- hem bu aeneki maaraf i~in kartibk 
dutu halde yerine gec;ip yerlete • goaterilecek, hem de gelecek '"* 
medi. Ma~ batlar ba~lamaz, bu ka- ne daha miikemmel bir sergi ya-
dar kii~iik yere, bu kadar ~k ae • p1lmak iizere Ziraat Odas1nca 
yirci altnma111mn pek tabii neticesi muhafaza olunacakhr. 
olarak ahali sahaya taftl, kalelerin 
etraf1 kapandi. Ne oyniyanlar ra • Sergi heyeti bugiin para ve ma· 
h t d dalye miikafatlarm1 sahiplerine a c;a oyna 1, ne aeyredenler ra • 
h~~~a seyredebildi. Bunlardan batka tevzi edecektir. 
gmp c;1karken ezilenlerin, birbirini Bah~1vanhk k1smin'da biiyiik 
kaybedenlerin he1ab1 yoktu. miikif•t alanlarm resimleri Zi-

Biitlin bunlara •ehep stadyomu raat Odasma talik edilecek ve 

bidarke edenlerin para elde etmekten bunlara istanbul Valisinin im • 
af ~ ~ir •ey ?iitiinmemeleridir .. 

Pek 1y1 ya Beled1ye? .. o giin orada zas1m havi tahadetname Verile. 
o da yoktu. cektir. 

5,000 ki,ilik yere 15,000 kisinin Diin aergiyi gezenler bilhaaaa 
doldurulmas1na cevaz veren bi; be- tavuk~uluk ve ~i~ek~ilik Uzerin-
lediye ta1avvur olunamaz. Bizim 
Belediye, haddi iatiabiainden fazla deki mesaiyi tetkik etmitlerdir. 
adam ald1i1 ic;in stadyom idareaini Fenni tavuk~uluk hakkmda taf. 
dava ehe muhakkak ki yerden aoke silat istiyen zairlere konferans 
kadar hak kazamr. tarzmda izahat verilmittir. Ta • 

Stadyom idareainin ilk ma~ta bii- vuk~uluk hususunda Bak1rkoy'lii 
fo."n masraflar c;1kttktan sonra 8,000 
) Siiat Beyin Amerikan sistemi ile 1raya yak1n bir ha11lat temin ettigi 
malUmumuzdur. Biitiin bir bu ka • yetittirdigi tavuklar ve yumur • 
dar da Galatasaray ma~mdan ah • talar !rOk takdiri mucip olmuf • 
nacakttr. Bu kazan~lara mukabil tur. Bundan batka melezlettirme 
stadyomda alh senedir en ufak bir uaulile tavuk yetittiren Bakirkoy 
yenilik bile yapilmtt detildir. M1urtarlas1'nda muallim Fuat 

Her medeni stadyomda olduiu B · 
gibi aahayi c;emen di:itemek elden eym senede 228 yumurta yapan 
gelmiyor. Anlattlan :raten bizim bu tavuklar1 da takdir edilmittir • 

---Istanbul liayvan Borsas1 2115•931 
Diri hayvan satt~lar1 

Kilo fiatt 
Cins Ade1 As~ari Azaml 

Ku I 'a. Kn I Sa. 
11.araman 
Datllv 461 24 28 

Kmretlt 15 29 29 
Kuzu 1037 24 as 
Ke~! (Kara) 
Oktiz 26 10 12 

Jnelc 6 10 12 
Manda 121 IO II 

Et sat1~lar1 
================================ 

I Kilo fiata 
Clnsl ~l!arl AzaniT 

Ku Sa K.u Sa 

Karaman 
Da~b\: 46 80 46 80 
KlVlretk 54 60 62 40 

Kuzu 54 60 61 40 
Kefl (tiftilc) 
Kev! (kara) 
Okiiz 23 40 St 98 
Manda 21 84 28 08 

~ Ziya Pf. haf id in in te1ekkiirii 
Samsun 23 - Btiyiik: pederim §air Zlya 

Pa§& hakklnda. gosterdlkler! kadir§lnas
llk eserlnden dolay1 1iikran ve tazlmat1-
mm muhterern Adana'lllara lblag1na 
tavassutunuzu rlca ederim. 

Samsun Memleket hastanesi rontken 
mutehaasi.n Fahrettin 

Tip talebesinin tavzihi 
Tip Fakilltesi Talebe cemlyetlnden: 
Nerminbari elnayetlnl lka ederek 12 

seneye mahkfun olan Zatl Efel_ld1nln Tip 
Fakiiltesi talebeslnden old~una. dair 
ne§rlyat gerek fakiilte idaremiz ve gerek 
cemlyetlmlz tarafmdan milteaddlt de -
falar tekzip edlldigi ha.Ide gene zati E • 
fendlden ba.hsederken Tlp Fakilltesi ta
Jebeslnden dlye yaz1yorsunua Ya.ptit1-
miz tahklkatta Zatl Efendlnin istlklM 
llsesini lkmal etmege muvaffak olmad1g1 
m ve fakat 928 - 929 senel derslyesl bl -
dayetlnde Tip faklilteslne mahrec; olan 
Fen fakillteslnin P. C. N. sin1f1na bir yo
Iunu bularak kaydedlld1glnl o(trendlk. 
Mes'elede yolsuz blr hareketln mevcu -
diyetlnden §iiphelenen cemiyetlmiz bii -
tiln Tip talebeslntn hukuku namma 
mes'ullerlnln teczJyesl lc;ln Dariiltiinun 
Emanetlne miiracaat etm.t~tir. -···-lRTlHAI.; 

kadar yiikaek feylerde aozilmiiz yok. Ci!rek &flSmda biiyiik muvaf - seH\nik e~rafmdan merhum Hac1 Silley-
F akat zaman zaman oyunculara ka- fakiyetler goateren Lutfi Arif B. man Bey zade Ahmet SilleYman Bey iz -
lelerini f&flrtacak keaafet . peyda e- muhtelif mektep talebelerine kon- mlr'de Apandlslt amellyat1 netlceslnde lr-
den toza mini olmak ic;in olaun ••· f I tlhal etmlftlr. Merhum muhltlnln hilrmet 
hayi aulatmak ta nu milmkiin deiil· erans ar vermitlir. Talebeler ta- ve ltlbarlnl kazanmi1 gayet gayyur ve a-

Jeanette Mac-Donald 
OPERA SiNEMASINDA 
Piyangoda bir kadJn 
filminde muvaffakiyet kazamyor. 

duhuliye 26 kuru' 

-
Yavrularm en miikemmel I 

g1das1d1r. ··--------... Oskiidar Aile mecmai olan 
tN~IRAH BAHCESl'nde 

Hanendel gehlr Hafiz Bilrhan Bey ve 
arkada§lar1m ahallyi muhteremeye tak -
dim Ile kesbl l}eref eyler. 

t;!lanm1z: Temizllk ve ucuzluk, slnema, 
ttyatro, ve va.ryete. ,, , 

AZiMET SEBEBiLE 
Alt1 YB.§lllda demlr kir donunda gayet 

gilzel yiiriiyii§lii ve yumu§ak tabtatll blr 
arap at1 satil1kt1r. 

Emlnon'ilnde G!itnriilt sokagmda 6 nu
marala yaz1hanede MOsyo Ernest Penhasa. 
milracaat. Telefon: Istanbul 2794 

islam Paralan 
kolleksiyonu 

«949 parcta gilmii§ 210 parc;a altm ve 
200 parcta bak1rdan milrekkep bir mes -
ktlklt1 1sllm!ye kollekslyonu 28 mayas 931 
den ltibaren Sandal Bedestenlnde ~
hfr edllmege ba§lanacak ve 4 hazlranda 
miizayede lle satllacakt1r. 

Betiktat icra dairesinden: 
Zlya, t;!eref ve Neeatl Beylerle Saitne, 

Hilsnlye ve Emlne Hanunlarm t;!aylan mu
tasarnf olduklan Be~lkte.11, Ekmek<;lba§l 
All Ah mahallesl Dibek sokagmda 22 
numarah on agac; muhtellf e§~ar1 miismi
reyi havl bahc;e, zemin katmda tugla do
§eli bir ta§l1k ve derunilnde tulum.bah ku
yu, bir halA, !kl odunluk, bir oda blr mut~ 
fak ve lklnci katta gen~ ikl salon, ti<; oda, 
blr kiler ve yiik:lilgii ve !kl aptesane ve ii -
c;Uncil katta !kl salon, ii9 oda, yiiklilk, 1ki 
aptesane ve b!r kllerl havi bir bap ah§ap 
hane 21/7/931 tarihtnde sa.at 15 te a~1k 
artt1rma suretile sat1Iacagmdan talip o -
lanlarm ve fazla mal~mat almak tstiyen
ler!n k1ymetl muhmmenesi olan iii; bin 
liranm yiizde onu nisbetinde pey aki;es!ni 
mtistashiben 931/620 numarasile Be§ikta.11 
sulh icrasma miiracaatleri llan olunur. dir? rafmdan miihim bir alaka ile ser- te§ln blr gen~ !di. Zlya1 cilmle tamd1kla.ri-

~imdiye kadar her mac;ta goriil - aide tethir edilen afl mahsulii !ri- m derln teessilrlere dil§iirmilttilr. istanbul 4 iincil !era dalreslnden: 
dii ki poli11er ma\: batlad1ktan aonra ~ekler, bilhassa (iatanbulgiizel) Allah gerlye kalan aileslne sabll' lhsan Tamamma on be§ bin yedi ytiz elli li-
ipin ucunu elden k&\:lrlP oyunu aey. ismi verilen ve Tiirk bayrag1 ren- buyursun. ra kiYmet takdir edllen Cagaloglun'da 
re dahyorlar, halktn aahaya i;1kt1 • gindeki rirek hayret ve takdirle Hoca Riistem mahalleslnde Yen! sokak-
i f k y y Venn eserrlell': t t· 1 ·t 9 11 ~nan ar 1na bile varm1yorlar. Bu- tetkik edilmiftir. a a 1k , 3, ced1 , numarah maa 

TafsilAt icin Sirkeci'de Yelkenci 

Hanm da ki acentasma mi.iracaat 
Tel: lsta nhul 1515 

SADIK ZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Karadeniz muntazam 
ve Liiks Postas1 

umlu Pmar 2~a~;;1s PAZAR 
gi.inii ak~aou saat I 8 de Sirkeci 

nht1mmdan hareketle ( Zongul • 
dak, lnebolu, A yanc1k, Samsun, 

ordu, Giresun, Trabzon, Siirmene 

ve Rize'ye azirnet ve avdet edecektlr 

Tafsililt i\:in Sirkeci'de M.eymenet 

ham altmda acentaltgma mi.iracaat 

Telefon: Istanbul 2 J 34 

Hantal zade Tayyar vapurlar1 

A YV ALIK • IZMIR POSTASI 

TAYYAR 
Vapuru 24 may1s 

PAZ AR 
Aktam aaat 18 de Sirkeci nhh· 

mmdan hareketle ( Gelibolu, 

Canakkale, Kii!riikkuyu, Altmo

luk, Edremit, Biirhaniye, Ayva

hk ve Izmir) e aidecek ve aele
cektir. Eminonii R1htim hanm

daki idarehanesine miiracaat. 
Y olcu bileti vapurda verilir. 

I M~:::~.~ ~~ KaJ 
rubati B. 2362 fube acentas1: 
Sirkeci Miihiirdarzade Ham 
2,2740 .......................... !. 
P1RE - JS KENO ER lYE 

(IZMIR) vapuru 26 may11 aab 
10 da Galata'dan hareketle 
tzmir'e, Pire'ye uir1yarak cu· 
marteai 1abah1 lskenderiye'ye 
varacakt1r. lakenderire'den pa· 
zarteai 15 te kalkacak !r•rtam· 
ba Pire'ye de ujr1yarak per • 
fembe gelecektir. 

Ayvahk silr'at postas1 
(MERSIN) vapuru 26 may11 

sah 17 de Sirkeci' den Gelibolu, 
Canakkale, Kii~iikkuyu, Edre• 
mit, Biirhaniye, Ayvahi'a kal· 
kacak doniitte Alttnolug' a da 
ugr1yacakt1r. 

Gidi, ve gelitle Gelibolu i~in 
yiik almmaz. 

BAR TIN POSTASI 
AYDIN vapuru 
25 May1s PAZARTESi ak~am1 
saat 6 <la Sirkeci r1ht1mmdan hare· 

ketle ( Ereg;ll , Zonguldak, Bartin, 
Amasra, Kuruca~ile ve Cide) ye 
azimet ve avdet edeccktir. 

Fazla tafsi!At i~in Sirkeci, Salon kar
~1smda Mizanotlu hanmda 2 numarah 
merkez acentahgma miiracaat. Telefon 
Istanbul 354. 

nun oniine gec;mek ic;in yamana ya- Ayin Tarihi bahc;e b1r bap konagm tamatnl 2n;931 
mana bir tek •atlam tabtaai kalmi· Sergide Milli Konserve fabri • tarlhine miisadlt per§embe gilnil ogle - Yunan Milli Seyriisefer 
yan c;iiriik parmakltktan vaz g~ip, kasmm mamulah da ~ok takdir Matbuat Miidirlyeti Umumlyesl tara- den sonra saat 13 ten 16 ya kadar da!re- k . 
b l S h fmdan ne§redllen Aym Tar1h1 mecmuas1 mid k rtt 1 t Bahri Qjr eb ir adam boyu yiikaekliginde gec;il • o unmu~tur. ergi eyeti terti • z e ac;1 a 1rmas1 era ve tar - '¥ 

• • d'k" k gilniln en milhfm siyasi hadlse ve vest - names! 15 - 6 - 931 tarihinde divan - (PA TRlS 2 ) Jiiks vapuru S ( 
meat ftm 

1 1 adar kolay olmiyan biyeainin ~ok k1sa bir zamanda kalarmdan bahseden yaz11arla ve pek haneye tallk olunacaktir Artt1r -
demir parmakhkla ik~eai acaba ff k' I' b' . k may1s pazar saat I 0 da Galata 
milyonlarca liraya ma Lakar? muva a iyet 1 tr 1erg1 a~ti la- miikemmel blr halde c;1kn11ttir. Aym Ta- maya l§tirak tc;ln % 7 temlnat akc;esi a- I . 

Ilk Id 
11 

rmdan dolay1 bir ~ok zairler he.. rib! dahlli ve harlc1 Tiirklye styasetlni IImr. Haklar1 tapu slcillerlle sablt olim- r1hCimtndan dogruca Pire skendert· 
yapt •it atralard• nedense yan lpotekll alacakltlar lie dlger allika • M l • h k ed k 

yarim kalan tribUniia iki koteaini yeti tertibiyeye tetekkiir ve be- takip ic;in en esasll blr menbad1r. Flati daranm ve lrtlfak hakk1 sahlplerinln bu ye ve arsi ya ya are et ece 
'km I t k b' kd' • I d 50 kuru,,tur. Herkese tavslye ederlz. · U 1· 1 a her f ol 1 a e me ve oylece hi~ olmazsa, yam ta 1rat etm1' er ir. ,. haklarm1 ve hususlle faiz ve masarlfe nr. mum 1man ar sm1 ) · 
2 bin ki,inin oturma11n1 temin et • Olimpiyat mecmuas1 cta1r 01an tdct1a1anm 111.n tarihtnden tu- cu ve ticari emtia kabul otunur. 
mek ak1l edilmiyor mu? keyfiyetlerdendir sanmz. baren 20 giln l"lnde evrakt milsbltelerlnl f 

F k · ·· k' 'd "' k ·· 1 kt - v bir e m· t ,. Mutealap seferler: 11 ve 2 (:1karken hem izdihama mini ol· a at a-oruyoruz 1 1 areciler, yo guze c;i igmx e Y v 1 gaze e blldlrmelerl IAzundll'. Aksl ha.Ide haklan 
h lk I d kadar havadlste ve resimlerde siir'at haz1·ran per~embe gu"nler1· taro mak, hem halk1 aaatlerce beklemek· a m ve oyuncu arm sirtm an pa· tapu slclllerile sablt oltniyanlar satt§ be- ~ 

ten kurtarmak i~in c;1k1f kap1111mn ra kazamp hie; masraf etmemek ta- gosterdiglni yazd1g1IlllZ Olimplyat mec • dellnln payla.fma.smdan harlc; kah.rlar. saat 10 da. 
f ) I b.. I d 1 , muasmm son niishas1 diln Fenerbahc;e - Bil ·· 1 Ute kl genifletilmesi ve kapilar1n tezyidi ra ma, «nas1 o sa oy e e o uyor. > cum e m ra m vergiler lle belr.dl - l 

muvafrk deiil midir? Zihniyetine daha ~ok miitemayil • Ollmplyakos mac;ma alt yaz1lar, Galata- ye reslmlerl, vaklf lcaresi mii§tenye alt- Umum acentulan: Anag;nostopu os 
d • I saray - Ollmpiyakos mac;ma dalr Oala • ti AIAk da I St' kid. G lata'd f"'1'n1'li ho.., Nihayet bUtUn bunlar Belediye • 1r er r. .. a r ann yen! icra ve lflls ka - ve s l a a y rt ,... 

nin yaptiraca.>:.1 atadyom b1't1'nc1'ye C .. k.. • b' b tasaray lcaptan1 Nlhat Beytn f1klrlerl, nununun 119 uncu maddest hi.ikmilne Han. Telefon Beyolf]u 26 I 2, ~6 f 3 
15 uma gun u son vaziyet tze U· Avusturya - iskorya mar1 tafs11At1, da - """re tevflkl hareket t I · dah 5 -kadar yan1' 15-20 aene -arfinda, · d ·1 · b · N k " ,. 5u e me en ve a • nu z1ya ea1 e 11 at ett1. e yaz1 , ile BevoH-lu Ye Galata'nln umut11 

mac;lar1 bir dereceye~k~a~d~a~r_.!:ra~ba~~t_L~D~e~y~a~z~1~k~! ______________ ...J.~h~lli~·~v~eanha~r~l2cia.wb~u~tiln:rfu~s~po ...... rruhma~v~a~d~ishle~rin.._l-.l......,fauu~a..._.m .... al_fun~a_t __ a.lm_,,a_k_lst......;ly~e~n-le~r~in:.:.....:l~9~30~/....1..a. __ ..._J_ o ___ ~~~~~~~~-..11._..__ 
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Defterdarl1k ilanlar1 I ....................................... 
latanbul'da Bahriyeden miitekait trarktri binbat1s1 Trabzon'lu Lutfi 

bin Em in Ef en di. 
latanbul'da Bahriye k1demli yiizbatihgmdan miitekait Ali R1za 

Efendi. 
latanbul'da Bahriye k1demli yiizbat1hgmdan miitekait {:angir1'b 

Ibrahim Efendi. 
latanbul'da Bahriye trarktrr kidemli yiizhatihgmdan miitekait Siit· 

liice'li Kadri bin Ali Efendi. 
Istanbul' da T ersane Doklar dairesi itletme tubesi azasmdan miite· 

kait Galata'h Hiiseyin Vasfi biJil Mehmet Efendi. 
Sabik Rize ahz1asker kalemi reisi miralay Hafiz Cevdet B. 

Miiracaat veaikas1 No. 1042. 
Toptru Abt mektebi muamelat memurlugundan miitekait Zati Ef. 
Istanbul Defterdarhg1 Muhasebe miidiriyetine bonolan gelen ashab1 

istihkak esamisi balaya dercedilmittir. 931 may11 nihayetine kadar 
miiracaatleri ilan olunur. 

K1RALIK BAHyE Silahtarag·a c;iftli2;i mii~temilatmdan 
Ali Bey koyii oni.indeki sebze bahc;esi, 3 sene miiddetle ki -
raya yerilecektir. Sene1i!c kiras1 303 1irad1r. Kiralamak ac;1k 
artt1rma 3 haziran 931 ~ar~amba gi.inii saat 15 te Defterdar -
J1kta. (M-227) 

Zonguldak Naf 1a 
Ba~miihendisliginden: 

Eregli. Devrek yolunun 10 + 010-46 + 500 kilometr0Jar1 arasinda 
muhtelif a~1khkta (22) adet ah,ap koprii tamirab (9449) lira (50) ku

rut bedeli ketifli 5/5/931 tarihinden itibaren 27 /5/931 tarihine miisa
dif trar,amba giinii saat 15 te ihale edilmek iizere 21 giin miiddetle ve 

kapah zarfla miinakasaya konulmuttur. 
Talip olanlann tafsilat almak, tarlnameyi gormek iizere Naf1a Bat

miihendisliiine miiracaatleri ve miinakasaya ittirak itrin de veaaiki la

'Zime ve % 7,5 teminat ak~eaile mezkiir gilnde muayyen vaktinde Vi

Jayet Daimi Enciimeninde isbati viicut etmeleri ilan olunur. 

Istanbul S1hhi miiesseseler mubayaat 

komisyonu reisliginden: 
16 may1s 931 sah giinii ihale edilecegi evvelce ilin e'dilen 151,372 kilo 

et ile 438,360 kilo ekmegin ayni terait ve evsaf dairesinde ihalesi gorii· 

len liizum iizerine 16 haziran 931 sah giiniine talik olundugu cihetle ta

ii;Ierin ona gore miiracaatleri ilan olunur. 

TUl 
llOUCtfEH11TO 
l'IOU)f IOllfS 
(~fll•O\ ·fl.'M•~ 
f'UrlS ·FOll81161n 

Emniyet Sand1g1 
Miidiirliigii den: 

148492 
11193 
12842 

13354 
14946 
20292 
23038 
23044 

24179 
26039 
34013 
35717 
36037 

36129 
36176 

36428 
36456 
36492 
36550 
36566 

36669 
36700 
36722 
36818 
36905 
36919 
36935 

l\lERAUNATJN CiNS V~ NEV'i IS Ill 

iki roza igne. Cavil Bey 
Bir trift roza giil kiipe, bir roza yiiziik. Zebra H. I 
Otr roza yiiziik birinin kolu kir1k birinden bir ta~1 
noksan bir roza tek kiipe bir roza menek~e igne 
bir inci bilezik. Mehmet S1tk1 B. 
Bir roza yiiziik. Mm. Virjin 
Bir p1rlantah kelebek igne (ortas1 sir~a). Emin Bey I 
Bir altm saat. Sabire Hamm I 
Bir ~if t p1rlanta tektat kiipe. Server H. 
Bir altm tepelik on bet adet bir lirahk ziynet alllm. 

F alma Kamiran Hamm 
lki yiiz yirmi dirhem giimiit• Ayte Hamm 
Bir trift p1rlantah kiipe bir piralntah yiiziik. Hacer Hamm 
Bir roza igne. Nimet H. 
Bir alhn kol aaati. Miizeyyen H. 
Bir ~ift roza igne bir albn aaat bir altm kordon siir-
giisii elmash. Fikri Bey 
On dort m11kal inci bir roza dal igne. Arif Bey 
Bir ~ift p1rlanta tektaf kiipe bir p1rlantah gerdanhk. 

Mithat Kemal Bey 
Bir roza kemer toka11. R1za Bey 
lki roza yiiziik bir ~ift roza kiipe. Kevser H. 
Bir roza madalyon. Edibe Hamm 
Bir altm saat maakordon. Emine Hamm 
Bir ~ift p1rlanta tekl!lf kiipe bir roza yiiziik ( orta11 
nokaan) iki altm saat bir altm kordon bir altm kos· 
tek. Ayte Hanim 
Bir ~ift p1rlantah kiipe. Nimet Hamm 
Bir pirlanta bilezik bir roza kut igne. Suphi Bey 
Bir trift roza kiipe. Hayriye Hamm 
Bir roza tektat yiiziik bir roza igne. Zebra Hamm 
Bir ~ift p1rlanta kiipe alh altm bilezik. Calip Bey 
Bir altm ~~nta bir beti birlik. Mm. Zalanavuska 
Bir elm ash saat bir alhn kordon. 1£ akat Hamm 

Yukar1da isimleri yaz1h zevat altin, giimiif ve miicevherat mukabi • 
linde Sand1g1m1zdan istikraz etmit olduklar1 mebaligi vadesinde te
diye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahla • 
rmda tebligat ifas1 itrin icra k1hnan ve yap1lan tahkikat neticesnide 
bulunamad1klarmdan tarihi ilandan itibaren 91 giin zarf mda tediyei 
deyin veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunah mez
kurenin bilmiizayede 1ablacag1 ilan olunur. 

Antalya Valiliginden: 
Antalya'da Memlekei hastanesinin emraz1 hariciye paviyonu 19899 

lira 83 kurut ketifnamesi mucibince 7 /5/931 tarihinden 27 /5/931 
tarihine miisadif ~artamba giinii aaat 15 e kadar kapah zarf usulile 

miinakasaya vazedilmittir. 

2-Miinakasaya ittirak edecek' olanlar1n 661 numarah ihalat kanunu
nun 10 nuncu maddesi ahkamma tevfikan teklifatta bulunmalar1 la

z1md1r. Teminat mezkur kanunun 7 ind maddesi ahkamma tevfikan 
icra edilecektir. 

3 - Taliplerin intaat itlerinde vukuf ve iktidarlari olduguna <lair 
vesaiki haiz iseler bunlar1 teklif mektubuna raptetmeleTi laz1md1r. 

4 - Bu ite ait fartname sureti muaaddakalan Vilayet Enciimen ka
leminden ahmr. 

5 - Taliplerin Antalya Valiligine miiracaatleri lazim'd1r. 

Yerli 
Galvanizli sa~ 

Tophane'de KJltQ AU Pa§a camllnln Mes-
9lt soka~da 14 numarada dilz ve ,,luklu, 
muhtelif eb'at ve numarada galvanlzll sa9 
lmal ve ehven flatla satJltr. · 

Beyoglu Birinci Noterligine 
Efendlm, 

KiRALIK DUKKANLAR 
Bak1rki:iy'iinde lstasyon caddesinde 

26, 28 numarall Arif Hikmet Bey vak· 
fma ait fevkinde odalan mtl§temll 
maabah~e iki bap dUkkln ayn ayn 
lki§er sene mtiddetle kiraya verilece
~den ytnnt giin milddetle mUzaye
deye vazedilml§tlr. Tallp olanlann 
mUzayedenin hitaml olan 26 mayis 
931 tarihlne kadar pey ak1telerinl hd. 
milen Ok~u'larba§m'da 71 numarall 
dtlkk~nda vakf1 mezkftr cabisi Ceron 
Efendiye ve yevmi mezkftrda da saat 
d!Srde kadar Evkaf mtidtriyetinde mti
te§ekkil enctimeni idareye milracaat
Ieri ildn olunur. 

Ayvahk icra memurlugundan: 
Bekiz bin lira k1ymet takdir edilen Ay

vah~'m Qamlimanm'da kain iiQ kat evin 
ve arkasmda alettahmln 750 ar§m mik -
tarmda dort tara!1 ta§ duvarla muhat 
bah1tesi ve bah9ede bir sam1~ ve alt ka • 
tmda ikl oda bir kller ve blr mutfak ve 
bir sarmc1 ve blr halayi ve orta katta ikl 
oda ve ~Ir mutfak ve iigiincii katta iig oda 
ve bir haHi.yi ve denize nazrr tahtadan lkl 
balkonu miite§ekkll bir bap hanenln 21 

haziran 931 tarlhtne milsadit pazar giinil 
saat 13 ten 16 ya kadar dalremizde n!;Jk 
arttrrmas1 !era kllmacaktlr. 

Arttrrma lklncldir. Birlnci arttll'Dlasm
da talip Qlkmanu§ oldu!1;undan sat1§ geri 
bll'aktlllll§tll'. Artt1rmaya i§tlrak i!;ln %7 

bu!fuk teminat ak!)esl abmr. Bu ev hak • 
klnda her hang! bir surette iddiayi hak 
edenlerin ilft.n tarlhlnden 20 giin 11tinde ev
rakt milsbltelerlle beraber dairei icraya 
miiracaat eylemeleri ve aksi halde bu hu
sustaki iddialar1 nazara almm1yacajt1 ve 
daha fazla mahlmat almk lstlyenlerln 
931 - 96 dosya numarasi ile memuriye -
tlmlze milracaatlerl il§.n olunur. 

Bugiin 

Para biriktirmege ha,Iamak itrin mutlaka ay veya senel>atini 
beklemek veya bir y1ldoniimiine intizar etmek fart degildir. 

Hemen bugiin it Bankasmdan bir kumbara alarak para 
biriktirmege bathyabilirsiniz. 

Biiyiik ve kii~iik binlerce kiti, kumbara sayesinde, bir iki 
1ene i~inde sermaye sahibi olmutlard1r. 

ITORKiYE i~ BANKASI! 

1726 11 umarah 27eylul1930 tarihli kanunun tatb1k1 

dolay1sile vaki olan lhtiyat Evrak1 Naktiye 
ve Doviz Giri§ ve ~1k1§lar1 

21 may1s 1931 tarihindeki vaziyet 

i· - Doviz Giri§ ve <.;1k1§lan 

I4 may1s 1931 tarihinde mevcut 
evvelki baki ye 

Tabsil edilen yabut hafta zarhnda 
tahsil edilecek olan Dovizler 

296 500.-

Hafta zarfmda ~kan Dovizler 14/5-21/~i tarihinc kadar ,, 58,000 

Fark £ 58,000 

21 may1s 1931 tarihinde Osmanh Bankasi 

yedindeki Dovizler yek:nnu £ 238.500.-

20 - thtiyat Evrak1 Naktiye Giri§ ve <.;1k1§lari 
~--..;:._.._, __ .._,~~~~__;:--~~~~~~-------

c;;:1kan evrak1 naktiyenin 14 may1s 1931 
tarihindeki bakiyesi 
Hafta zarfmda 91kan evrak1 naktiye 

Hafta zarfmda giren evrak1 naktiye u+u:& ~~:!~· T L 

Fark 
<;1kan ibtiyat evraln naktiyenin 21 may1s 1931 

T. L. 3.0~l.575 68 

597,661 

T. L. 597.66 I. 

tarihindeki yekt1nu T. L. 2.453.914. 68 

OS:\1ANL1 BANKASI 

1stanbu) Menkul K1ymetler ve Kambiyo Boraas1 ve Osmanb Ban• 
ka11 Komiserliginden: 
27 eylul 1930 tarihli ve 1726 numarab kanuna tevfikan Istanbul' da 

Bankalar Konaorsiyomu tarafmdan Osmanb Bankasma ~ek olarak 
tealim ve Bankadan iatirdat olunan isterlinlerle bunlarm mukabilinde 
mevkii tedaviile ~1kar1lan ve Bankaya iade olunan ihtiyat evrak1 nak • 
tiye miktar1nr miibeyyin otuz dordiim;.ii teblig: 

1 - Doviz vaziyeti 
1-14/5/1931 tarihine kadar konaorsiyomca Os • 
manh Banka11na ~ek olarak teslim edilmif olan 
2- 14/5/1931 den tl/5/1931 tarihine kadar olan 

£ 296500 

hafta zarf1nda istirdat olunan £ 58000 

3-Fark 

4- 21/5/1931 tarihine kadar tealimat yekUllu 

2 - lhtiyat evrak1 naktiye vaziyeti 

Yukandaki birinci madde mucibince iaterlin 
teslimab mukabilinde mevkii tedavii)e ~1kar1l • 
mt~ olan ihtiyat evrak1 naktiye 
Yukandaki ikinci madde mucibince liafta zar· 
fmda istirdat olunan isterlinlere mukabil iade 

£ 58000 
f 238500 

T. L. 351575,61 

olunan evrak1 naktiye T. L. 597661 

Fark 

Yukaridaki ClorCliincii madde mucibince 21/5/ 
1931 tarihine kadar mevkii tedaviile ~1kanlm1f 
olan ihtiyat evrak1 naktiye yekunu 

27 eylul 1930 tarih ve 1726 numarah kanuna 
Maliye Vekaleti namma teblii ve ilan oJunur. 

T. L. 59766-1 

T. t. 2453914,68 

tevfikan keyfiyet 

KadJ.koy Malmiidiirliigiinden: 
Semti 

Erenkoy 

So. 
Birinci •· 

No. 

18/22 
39 

Cedit. 
Atik 

Cinsi 

Hane 

Kiymeti Lira 

585 tamam1 

Balada evsaf1 muharrer bir hap hanenin 2/ 4 hissesine Celal ve Kemal 

Beyleri:n uhdesinde olup hazineye olan 395 lira 51 kurut vergi bo~ • 
lar1ndan temini tahsili i~in Vilayet Tahsilat Komisyonunca aalllmasi 
karargir oldugundan 12/5/931 tarihinden itibaren 21 eiin miiddetle 

miizayedeye vazedilmittir. 
Jhalei evveliyesi 17 /6/931 tarihine miisadif ~arfamlja giinii ve ihalei 

kat'iyesi 27 /6/931 cumartesi giinii badezzeval saat ikiden dorde kadar 

icra edileceginden taliplerin o/o 7,5 teminat ak~esini Malmiidiriyeti 
veznesine tealim ederek pey siirmek itrin Meclisi idareye miiracaatleri 
ilan olunur. 

istanbul'da Tiitiin Gtimriigil hamnda 
k!ln tlcarethanemde mildJri umurum s1-
faWe ifayi vazife ile me§gul K~o naml 
diger, Kotan Etendlnln 5 mayis 1931 ta
rlhinde vukuu vefatma mebnl defatlrl 
ttcarlyeml ve hesabat1 umumiyeml tet -
kilt ve tasflyeye koyuldugum ve her ne 
kadar detatlr ve hesabat1 tlcariyem mun
tazam l8e de ileride olur olmaz mutale
bata maruz kalmamak maksadlle tlca -
rethanemle' alaka<lar mil§terilerim ve 
zevat1 salre Ile riiyet ve mutabakati he
sabat mecburlyetinl hlssettlm. Bina.en -
aleyh l§bu davetlyemin tarlhl llanmdan 
ltlbaren on giin zarfmda tlcarethanemle 
al9.kas1 oldugu veya tahakkuk ettirllme
mi§ matlubat ve hesabat1 oldugu zan -
nmda. bulunan zevat ve etjhast hiikml· 
yenln tlcarethanemde isbat1 viicut edip 
mutalebet ve hesabat1m rilyet, tahak -
kuk ve kabul ettlrmege davet eder ve bu 
mliddet zarfmda lsbat1 viicut etmlyenle
rtn blllhare dermeyan edecekleri hukuk 
ve mutalebatmdan dolayi blr g!ina mes'
ullyet kabul etmlyecegim maIQmlan ol
mak ve ona tevfikl hareket etmek iizere 
be§ nilsha olarak tanzim edllen i§bu da· 
vetiye llannameslnln a.slmm kalemde 
h1fz1 ve musaddak nilshalarmdan birer 
taneslnin istanbul VllA.yet gazetesl, Cum

huriyet, ve frans1zca Stambul gazeteslle 
ne§rii llanina tavassut buyurulmas1m ve 
di~erinln tarat1ma. iadesinl istlrham ey
lerim efendlm, 

i:stanbul'da Tiltiin giimriiiunde, 
Tiltiin giimriljfil hanmda tlcaret

le me§Kul Arap zade Salt 

I Devlet Demiryollar1 ilanlar1 I 
Azimet sebebile altl ~Wk ve 32 beyglr :---------------------------~~ 
kuvvetinde Johnson marka motorlil gayet 1500 ton odun kapah zarfla miinakasaya konmuttur. Miinakaaa 8/6/ 

931 pazartesi giinii saat 15 te Ankara'da Devlet Demiryollar1 idaresinde 

Sat1hk 
Oto bus teklinde Fort kamyoneti 

Seklz Ill on ki§l istlap eder ve yoku§lar 
l9in vitesleri havi miiceddet blr haldedir. 
Ehven tlatla sattl1ktll'. Bebek'te Merkez 
garaJma. milraca.a.t. Telefon Bebet 151. 

giizel 
BIR KANO SATILIKTIR 

Ancak ii!( ay kullarulm!f olmakla yenidlr 
ve saatte 50 kilometre silr'atl vardrr. Fi • 

at! ehven. Emlnoniin'de Giimriik soka -
gmda 6 numarah yaz1hanede Mosyo Er -
nest Penhas'a milracaat. Telefon Istan
bul. 279t 

yaptlacaktir. ~ 

Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmi ve muvakkat te• 
minatlann1 ayni giinde aaat 14,30 a kadar komisyon katipliggine ver• 

meleri laz1md1r. 
Talipler miinakaaa tarlnamelerini iitrer Jira mukabilinde Ankara'da, 

•e Ha7darpata'da idare •eznelerinden tedarlk edelriffr1-. 
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Harbiye'de BEL VO BAHf;ESiNDE yenilik 
Memleketimizin tananm1~ ve gUzide san'at
karlar1n1 bir araya tophyan I. S T A N B U L N A G'J M E L E R t Musiki heyeti her ak,am en yeni ve k1ymetli alaturki 

eserlerini terennilm edecektir. 

MILLER 
En mUkemmel ve elveri~li 

OtomobilveKamyon 
Llstikleridir 

f;OnkO: 
1 - Taban ve yanlar1 yekpare oldugu i~ln ~atlamak 

ve yandan a~llmak tehlikesi varit degildir. 
2 - Taban1 yol ,eklinde ve yola tamamen muntab1k 

olup geni' taban1n her noktas1 yola temas eder 
ve bu sayede gayet yavat; ve her taraf1 mute -
saviyen at;m1r. 

3 - Onifleks bezleri sayesinde biitiin lastik miitte -
hiden hareket ederek pek tehlikeli olan dahili 
friksiyon ve 1s1nma ortadan kalkar. 

EN UCUZ FiATLARLA 
EN Y0KSEK KiLOMETRO 

ELDE ETMEK iCiN 

Yaln1z Mi LL ER Ahn1z 
OTT A~: Otomobil tieareti T.A.~ 

Beyoglu istiklat caddesi No. 239 
Telgral: O T 0 M A T A Beyoglu, Telefon: 

8.0. 2866 

Belsoguklugu 
ve frengiye y kalanmamak i~in 

PROTEJiN 
kullammz. Her eczanede 

----• bulunur. ----

'f""' F rans1zca dersleri """'! 
~ Framuzcay1 az zamanda. o~retiyo - ; 
~ ~· ljerait mutedildlr. Adres: ~eh - § 
f zadeba§t polis merkezl civar1 Muht.ar ; 
~ Patasokak. No. 27 Nazml ' § 
;'111111111 uuinri11t111t1111111111111111ntu1111111111111111111111n111111111111111111'• 

••••••• ...... Dr. ihsan Sami 

Oksiirtik 'urubu 
.. 
:· Oksiiriik ve nefes darhi• i~in H 
g pek tesirli ili.c;br. Divanyolu ~ ~ 
g Sultan Mahmut tiirbeai No. 189 ~~ 
,_ Her eczanede bulunur. __ 

Dr. A. KUTiEL 
uhrevt hastabklar teda vihanesi Ga

. lata, Karakoy bOrek<;i tmm s1ras1 34. 

3 gunde daha 
beyaz di$1er 

K OL YNOS'un miilcemmeJ 

muzad1 taamln kapugu 
fena ve eararmtf dlfleri ·3 

. ei.inde blrblrinden beyaz ~ 

levln kesbetmestne rnedar 

olur. San tabakayt lzale ve 

d•flerin mlnesinl bozmak· 

e1z1n partakl11i1n1 ~ zahtre 

· •lht'ac eder.. 
( 

Ditleri 91.irl.iten bi.itun milh·· 

flk aitz mikroplar1n1 oldilrur.' 

Kuru bir fm;:ada blr santlm. 

'fhlkdar1nda koymak ki.fldlr. 
'i 

-3 run aabah ve ak~am tee• 

rube edinlz. Derhal farktnt 

..-orecekelnlz. 

llmuml Sepoto : ft. IARACI 

.) feni Volfo ha, istanllul 

·&s 5 

.•. 

ZUMRUT 
YALOVA KAPLICALARI 

y e§11Jikler aras1ndan n~krran 

HAYAT. SUY·U 
-Romatizma 

- Siyatik 
-Arteriyos-kleros 

- Kad1n hastahklar1 
- T eneffiis cihaz1 hasta hklan 

CILT, ASAP HAST ALJKLARJ 
Y e§illikler aras1ndan f1§k1ran 

HAYAT SUYU 
Tedavi olunur. 

Oteller : 60 kuru,tan SOOkuruta ka'dar • 

: Tabildot ( aabah, ogle ve aktam Clahil ) -----
225 • 450 kuruf. 
(O~iincii sm1f otellerde yekem mecburi degildir. 
Cok ucuz fiatla al aka rt yemek bulunur) 

Banyolar : SO - 75 • 100 kuru,tur. · 

Vapur iicretleri ·: 1 : 30 

2 : 20 
-May1s zarfm<Ia otel fiatlarinda yiizde 20 tenzilat

Her tUrlU mahlmat i~in YALOVA'da kaphcalalra 
MUdUrlUgUne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum 
MildUrHik kalemine mi.iracaat. 

- Telefon 

istanbul Giimriikleri ·Muhaf aza 
Miidiirliigiinden: 

12 numarah motor i~in TORNIGROFT fabrika11 mamulahndan 6 
ailindirli, 45 beygir kuvvetinde tam aksam ve b'enzin ile ijjler miistamel 
bir makjne mubayaa olunacag1ndan hoyle bir makinesi olanlarm 25 
mayas 931 pazartesi giinii aaat 11 de Muhafaza Miidiriyetinde mute· 
tekkil komisyona miiracaatleri. 

Ticaret l~Ieri Um um Miidiirliigiinden:' 
30 ikinci te,rin 330 taribli kanun hiikiimlerine gore tescil edit • 

mit olan ecnebi tirketlerinden (Sovtorgflot Soviyet sefaini ticariyeai 
hisseli tirketi) bu kere milracaatle 'irketin Tiirkiye umumi vekilligine 
kendi1ine verilen vekalet miiddeti 1 tetrinievvel 931 tarihinde hitam 
bulmak ve tirket namtna yapacag1 i,Ierden dogacak davalarda biitiin 
mahkemelerde dava eden, ve edile n ve iii;iiicii tahll stfatlarile haz1r 
bulunmak iizere (Galiitkof Vasili Romanovi~ • Colouachkoff Vassily 
Romanovitch) Efendiyi tayin eyledigini bildirmit ve Iiz1m gelen vesika
YJ verm~tir. Keyfiyet kanuni hiikii mlere muvaf1k a-oriilmiit olmakla 
iJan olanv. 

' . 

I' KODAK 
Musa '1aka smda ka:i:anmaga daha emin olmak i~in hepiniz 

K ODAK 
Makinelerini kullan1n1z! 
MUsabaka mUddetince hususT fiatlar 

HOK - AY ve BRAVNI 
Kutu makineleri 6.75 

liradan ba1lar 

PaketKODAKveHOK 
A Y koriiklu makineler 

11.25 lzradan ba~lar 

KODAK Seri 2 
otomatik 20 
liradan ba1lar 

Mfikemmel ve saglam maklneler kul
Ian1!J1 kolay - Netiee levkalAde , _________ ................................ , 

t.I O HORHORUNJ• Beyog-lu, Tokat11-A r I yan yamnda Mek 
tep sokak 35 

Her giin sabahtan ak~ama kadar 

Matlup Evsaf 
Garantilidir~ 

Limon ~i~eklerinden miistahzar 
90 derece bir eseri san'atbr. 

PERTEV 
Fran.sa 'n m JAN MARI faril1as1, Ingiltern'nin Ankitsonu, Almanya 'nm 4711 i ne ise 

Hasan kolonyas1 da Tiirkiye'nin 19.yemut bir harikai san'atld1r. 

Di~ macununu 
En biiyiik vasf1 miimeyyizi 

kalay tuplerde olu§u ve fenni bir 
Hasan kolonyasmm bu nefis ve cazibi ruh kokusu i<;inde Mestii lat ve hayran kalma

mak miimklin degildir. Hastal11.ra §ifa ve sinirlere stikimet verir, Ba1:1 agriSI baygmhk, 
i;arpmt1 zamanlarmda bir hayat arkada111d1r. , 

Masaj ve tuvalet igin yeganedlr. Hasan ecza deposu b,liYiik itriyat magazalarmda 
bulunur. ' • 

Tiiccar terzi 

ARMAN FOK$ANER 
(Sabik Mir ve Kotro terzihanesi sahiplerinden) 

En son moda birinci nevi ingiliz kumaalarmdan kusurauz ve 
•1k koatiimler. Beyoglu lstiklal cadde~i Tayyare piyango 

miidiirliigii iiatiinde. T elefon Beyoglu 4764 . 

_di§ macunu olarak ihzar edili
,idir. 

1$ OCAGI 
1$: Her sm1f i~sizlere i~ ve istiyen· 

!ere i~~i verilir. 
TICARET: Az ve ~ok paralar ern· 

niyetle kazandmlir. • 
Karakoy, Yilksekkaldmm ba~1 

--- ~evketpa~ han ---


