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Mübadele kom.ttf1u, Yu
l'Wlnistanla aramız ' mesele-
lerin tasfieyai için Lauaaıme 
ınuahedesinin tesis ettiii biır 
organdir. isminden de anlatı· 
lacağı üzere, komisyonun it
tigal edeceği mesele. Yunanis
tandan gelen Türklerle, Türki.
yeden giden Rumlann mü
badelesine nezaret etmek ve 
bunların memleketlerinde bı
raktıkları emlak ve arazının 
tasfiyesine çalışmaktı. Komis· 
yonun masarifi, Yunan ve 
Türk hükumetleri tarafından 
mütlereken tediye edilecekti. 

ilk zamanlarda, işin mahi
yetine nazaran çok geniı tutu· 
lan mübadele komisyonu kadL 
rosu tedricen küçüldü. Ve mü
badele meselesi, Yunan hü
kUmetile aramızdaki itilaf im 
zalandıktan sonra halledilince. 
komisyonun yegane meıguli
yeti, mübadeleden hariç kalan 
Garbi Trakya Türklerile latan· 
bul Rumlarının emlak ve ara
zileri hakkında tikiyetlerin 
dinlenmesine miınhasır kaldı. 
Mübadele komisyonu timd~ bu 
işlerle meşgul olmaktadır. Mas 
rafı da indirile indirile senede 
yüz hin dolara kadar tenzil e· 
dilmiştir. Mübadele komisyo
nunun tahsisatı meselesi ikide 
bir mevzuu bahsolımektadır. 
Zaman zaman Yunanistan ve 
Türkiye hükUmetleri kısa müd
det için tahaiaat vermekte ve 
mübadele komisyonunun da 
ömrünü temdit etmektedirler. 
Tahsisatın verilmesi her mev
zuu bahsolduğu zaman, ko
t?"•isyonun ne zaman işlerini bi
tireceği de günün meselesi hJl· 
lini almaktadır. 

Komisyonun, işlerini biti
rerek tasfiyesi gerek Yunan 
ve gerek Türk hükômetlerinin 
arzu ettikleri bir ittir. Ve ken
dilerine t evdi edilen işleri bü
yük bir bi taraflık ve dirayet ile 
halleden bitaraf azalann da 
bunu istediklerine şüphe et
mek için sebep yoktur, Ancak 
muhtelit mübadele komisyo
nunun bugün meşgul olduğu 
itlerin mahiyeti itibarile. bu 
heyet bugün adeta daimi bir 
mahkeme halini almıttır. Her 

gün yeni yeni meseleler kar§ı-
11nda kalıyor ve birini bitir
meden bir kaç mesele daha 
çılayor. Bu şerait altında mü
badele komisyonu muayyen İt· 
!eri bitirip te tasfiye edilecek 
bir komisyon olmaktan çıkıyor 
da bir sınıf Rum ve bir sınıf 
Türk vatandatlarımn bir sınıf 
davalarını görmeğe memur bir 
mahkeme halini alıyor. Bina
enaleyh eger mübadele ko
misyonunun mesaisine niha
Yet vermek İsteniyorsa, buna 
itleri bitirmek için kıaa ve uzun 
bir mühlet venndde değil, 
tıpkı mübadele itinde olduğu 
gibi, ihtilaflı meselelesi esasın.. 
dan halleden bir yoldan gitmek 
lazımdır. 

Bizim telakkimize göre, mü
badele komisyonunım bu tarz
da mesaisine devaım etmesi, 
bu heyetin senede yaptığı yüz 
bin dolar masraf noktasından 
değil, Yunııniatanla aramızda
ki münasebetlerin normal bir 
tekil almadığına delalet et
ınesi itibarile mahzurludur. 
Filhakika bu darlıkta senede 
l'Üz bin dolar ne bizim, ne de 
Yunan komıumuzun istihkar 
edeceği bir para değildir. Fa
kat bunun fevkinde Türk -
Ytınan münasebatırun normal 
bir mecraya ginnesi gibi bir 
tnülahaza vardır. Mübtadele 
komisyonu tetkil eclil&ği za
lnandan beri, Türk - Yunan 
llıünasebatı büyük istihaleler 
lreçinniıtir, Bugün Yunanis· 
lanJa yalnız resmi münasebet 
tesis etmit olmakla kalmadık. 
Bu komıumuz en yakın dostu
llı'llZdur. iki dost devletin bir 
lkıiimre tebaasına ait olan bir 

•ıın işleri görmek üzere mü
~dele komisyonu gibi beyne)· 
~ılel bir heyetin ılevam etme
•ı, Türk - Yunan münaseba
tının normal olmad\ğı hakkm· 
~~,dünyaya yanlış bir fikir vere 
ılır. Biz bu noktadandır ki 

Mısır hükômetinin hakikati teslimi Rusl~rla • • ı•d• Çevrılecek 
edeceğı kanaatı kuvvet ı ır.. Film_ 

Cevabi notamız ancak ayın yirmisinde Mısır 
hükumetine tevdi edilebilecek •• 

Mevzuu hazırlamak 
için bir komisyon 

teıkil edildi 
latiklil harbi mevzuu üzerinde 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Elehran'da Mahmut Ebülfettah ;.... bir film alınmak üzere Ankaraya 
M111r hükilmetinin notaaına k•-ı zasiyla çıkan bir yazıda, deniliyor davet edilmit olan Rua seııarUtle-
diin Harici;re vekilimiz tarafında~ ki: rinden M. Zarbi dün ,ehrimize av 
imzalanan cevap bugün postaya " Gazi Hazretlerinin ve Ankara hü- det etmiı ve Park oteline inmİ§· 
verilmiıtir. Cevabi notamız, Mıaır kUmet erkinmın sefir Abdülmelik tir. M. Zarhi, dün alqaıİı otelde 
hükfunetine tevdi edildikten sonra Hamza Beye ecnebi bir devlet mü- kendisini ziyaret eden muharriri-
neıredilecektlr. Ancak nota salı mesaili değil, fakat hakiki bir doıt mizin suallerine cevaben fU malu 
günü lstanbuldan hareket edecek muamelesi ettiklerine bizzat tahit matı vermiştir: 
Seyriaefain vapurunun alacağı pos ld " "- Maarif Vekili Reıit Galip 
ta ile gideceğine göre, ayın yirmi 1 ° um. Beyefendinin vuku bulan daveti 
sinde Kahireye vasıl olacaktır. 'ı MünÜI' Paşa diyor ili üzerine Ankaraya gittim. Vekil B. 
Notanın muhteviyatı henüz bilin- Fes giydiğimiz zamanlarda, Avru- ile görüştüm. Memleketinizde bu· 
memekle beraber, meali atağı yu- padaki ıefirlerimizden esbak Pariı lunacağım müddet zarfında filme 
karı malıimdur. Bir defa ortada ' sefiri Münür Pataımı resmi mera- al~ak.ü7:-~ ..,.., _,_ '•tiklil 

0

harbi 
bu tekilde nota teatlıini İcap etti ·m1 de fesi nasıl kullandığı hakkın ne aıt bır film ricude getirmek 
recek bir h.ii.diae olmadığı zikredil 11 _er tını d" . tik.!' üzere tetkn<A •• - ,_ • .,bbuatta bu-
metkedir. Söylendiğine göre, böy dakı beyana un netretmlt lunacağım. Bazı gazeteler benim 
le bir nota verilmeıini İcap ettiren Münür Pata bu beyanatı e~da İ sahne vazo olduğumu ya~lıı ola-
hadiaenin ne olduğu da sonılmuı· dün matbaamıza telefon etb. Decll ı rak yazdılar. Ben sahne vaziı de-
tur. Cevabi notamızın Mıaırlılar ki: ğil, senaristim. Yazacağım aenar-
için kanaatbaht olacağına burada - Pariste reiıicümburun her ıe- ı 
ıüpbe edilmemektedir. Mıaır hü- ne ıüfera:ri sarayda kabul ettiği za- 1 

kfunetinin verdiği not" malfun- man, bittabi ben de bulunurdUm! 1

1 dur. Hükı'.imetimizin noktai naza· l Sarayın büyiik meralİm salonunun 
rma göre, ortada hayıiyet mesele bahçeye açılan kapıları vardır. lıte 
aini İcap ettirecek bir hakaret de- bu meraıimlerden birinde lran tabı 
ğil, bilakis bir iltifat vardır. heri- Kahire maslahatgüzarımız da gelmişti. Yaz olduğu için, ıüfera 
de tekerrür etmemesi bahsine ge- Muhiddin Paşa bahçeye çıkıp salona girdikleri za. 
lince. zannedildiğine göre cavabi 
notamızda bu nokta;ra tema.a bile firi Abdülmelik Hamza Bey, ken .-n f&pkalannı giyer veya çıkanr
edilmemittir. Hiç yoktan bir lngi- diıinden malfunat isteyen hüku- lardı. Bir aralık ben de kapının ö
liz ajansının ortaya çıkardığı bu metine verdiği cevapta, Cümhuri- nünde bulunuyordum. Bahçenin ..,.. 
hadisenin, iki millet arasmdaki ni- yet bayramı münasebetile gece ve rinliğinden, diğer ıüferanm f&pkala
fak ve muhabbeti bozabilmesine gündüz yapılan merasimde aon rnu giydikleri gibi, ben de fesimi 
ihtimal verilmemektedir. Ancak derece iltifat gördüğünü, ıahaı iti- giymiştim. Sonra salona girdim, fe
hidisenin bundan sonra alacağı ıe barile fes meselesinden aıla baka- ıimi başımda unutmuştum. Bir ara
kil Mmr hükumetinin hüsnü niye ret miııaaı çıkarmadığını, ancak lık reisicümbur yanıma geldiği 11ra· 
tine bağlı görülmektedir. Mısır ziyafette ve baloda hazır bulunan da, salonun 11caklığmı nazan dikka
hükümetinin de böyle bir büınü diğer elçilerin vaziyetini ne yolda te alarak: 
niyetle meselenin hakikatini öğ- telakki ettiklerini tayin edemedi- - Rahatsız oluraonuz, iıteraeniz 
rendikten sonra, böyle bir mesele ği için balodan aynldığını bildir- fesinizi çıkarmız, demiıti. 
yi, hakikati hali kabul ederek, mİ§tir. Bütün bir IBinİıniyetle söylenen 
gayri vaki telakki edeceğine §ÜP· Dog' rllgU giJren bu sözden hakaret mana11 çıkarmak 
he edilmemektedir. akla bile geleme-ıdi. 
Mısır sefiri ne dlgor? Mısırlılar var Biliıkis reisicümhurun bana kartı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - ANKARA, 9. (Telefonla).- Mm olan dikkat ve 11ezaketine tetekkür-

Aldığım malumata göre, Mısır se- nn ea büyük gazetelerinden olan le mukabele etrqistim 

·u~t:I;;d~;····is~;~iz:fuk~th~;-;clii 
Ne ücret 
Alınacak? ve münakaşalı kongre 
Dokt~rlar. dört ••nıf Dilsiz ve sağırlar toplandılar, 

uzerınden 1 d k• ekel•"' • k ld d 1 tespitini düşnülüyor ara arın a ı ı ı ıgı a ır ı ar 
Etibba Muhadenet Cemiyeti dün 

sabah Halkevi ıalonlannda fevkal.ii.
de olarak toplandı. 

Dilsizler ve sağırlar cemiyeti dün ı n:ızaran Süle!".""' . Bey raporunda 
Letafet apartmıarundaki cemiyet bilbaua demıştir ki: . 
merkezinde senelik kongrelerini ak- - Hükumet merke_zinde yaptığım 
tettiler. teıebbüıler muvaffakiyetle neticelen lçtimaa Dr. Mazhar Oıman Bey 

riyaset etmiştir. Bu toplantıda dok· 
torlar kazanç vergiıi meselesi ile 
hastalardan alınacak ücret miktarı
m konuttular. Üzerinde en ziyade 
tevakkuf edilen meaele ücret mesele 
ıi olmuştur. 

içtima seuiz fakat çok münaka- miıtir. Hükumetimizin. hakkımızda 
' .. t d" . • J'--t alaka be . k 

talı ve hararetli olmuttur. Muvafık- g~~ er ıg~ ""'"". ~e nı ÇO 
lar ve muhalifler diye iki partiye ay- mutebasıu ~tmıştır. H~zurunuzda 
nlan ıağır ve dilsizlerin bu sessiz ve da alen~n mınnet ve ıukranlanmı 

Türkiyede 4 sınıf doktor bulun
maktadır: "Kartiye" doktorları, Pra 
tisyen doktorlar!Müteba1~11lar, Mü
derriı ve Mualhmler. lçtunada bu 
dört ımıf doktorların aldıklan üc
ret tetkik edilmit ve neticede alınan 
paranın kalkın malum vaziyetine uy
gun ve Avrupadaki vaziyete naza· 
ran çok ucuz olduğu anlaşılmııtır. 

Ancak hem halkın menfaatlarmı 
hem de küçük doktorların hukuku· 
nu göz önünde bulundunnak mak· 
ıadiyle, her ıınıf doktor için bir Üc· 
ret teıpit edilmeıi ve halkın bir dok
tora gitmeden evvel gideceği dokto· 
ra kaç para vereceğini bilmesi daha 
doğru görülmü,tür. Bu mütaleaya 
göre de, meseli "Kartiye'' doktorla
" 1 lira ücret alıyorlarsa pratiayen
lerin 2, mütehauıalann 3, Müder-

( Devamı 6 ıncı sahifede ) • 

mübadele komisyonunun tas
fiyesine taraftarız. 

Komisyon itlerini nasıl tas· 
fiye edebilir? Bu, komisyonun 
değil, ali.kadar iki hükumetin 
yapacağı ittir. Son birkaç se
nelik Türk - Yunan münase
batının tarihi, daha pürüzlü 
meselelerin mütekabil hüsnü• 
niyetle hal ve tasfiye edilebil
diğini göstemıittir. Ayni hüs
nüniyet timdi de vardır ve dai
ma da mevcut olacaktır.Binaen 
aleyh her halde iki hükumetin 
emsali itlerde olcluğu gibi radi
kal hareket ederek bu mesele
yi de halletınıelerini ümit et
mek, Türk - Yunan dostluğu 
namııaa yerinde bir temenni o-

1 
lur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

f k 'dd tli ·· --1..--a) ok arzedenm. a at !! e mu • .....,. a':' ç .!a- " A kad 1 1 bir ok kimael di-
yanı dikkat olmuştur. lçtımaa yuze . . '.. aş"':.. ç er . 
-•- • dil · · ••• k tmi' lımız ıoylemedıgı, ve kulaklarımız ı-y ..... n aagır ve aız ı,..ıra e ş- . d... . . h"·k· • 

t• tıbne ıgı ıçın vatan ve u umet ıt-
ır. . . . • .. !erinde bizden istifade edilemiyeceği 
lç~ıma c~yet . rem Suleyman kanaatındadırlar. Bu kanaat yanlıt

Beyın seenlık mesaı raporunu oku- tır. Biz de hükumetimizin himayesi 
maı.~yla baılamıttır:. . altında tabıil ve teri>iye göraek va

. Suleyman Bey kür~ilde raporunu tan ve hükUmet itlerinde dilli kar-
hıç aea çıkannaclan ıf&retler yapa- detlerimiz kadar ve ku1ak1amnız a· 
rakB.0!<"muıt~r. . . . . . sude olduğu için belki onlardan zi
. 12:""! yanı clillılenn ve ıtıd~nle- yade muvaffak oluruz. 

nn hiçbir fey anlamadı klan bu ıza- " Kardetler ı A vrupada da bi · 
hat kongre azaaını çok büyük heye- . tı' · :bi b·~,,k cemı· etlzım 

dü ·· .. .. . • b' cemıye mız gı ı . .- y er 
cana ıurm~ti!r·. Rapor ıkide. ~r varılır. Bu cemiyetlerin hamileri de 
alkıtlarla keulmittir. Kongreye ıtb· • · ı · meh'aılardır Or 
ak ed d·ı · 1--'- bi . . . bize ayan ren en, ve • a-r en ı ıız •c .... uen nıının 

yeni harflerle yaptığı bir tercümeye ( Devamı 6 ıncı •ahilede ) 

Dünkll kongreye iştirak eden dilsizler anlaıırlarken 

M. Zarhl 
yo, mlınhasıran Türk istiklal har
bi tarihine ait olacak ve bu eser, 
türkçe olarak sesli filme alınacak 
tır. Tarihi münasebet düpn nok· 
talarda eserin Ruı bayatile al.ii.ka 
dar kııımlan olabilirse de mevzu. 
un aılı, söylediğim gibi, munhası· 
ran Türkiyeye aittir. Eaer için ;ra· 
pacağım tetkikatta bana mesai ar 
kadatı olmak üzere Retat Nuri 
Beyle Ertuğrul Muhsin Be;rden 
mürekkep küçük bir komisyon te· 
,ekkül etm.iıtir. Bu komisyonun 
baımda bulunan Y akup Kadri 
Beyle Ankarada birkaç defa gö
rüıtüm. Falih Rıfkı Beyle de te
maslarda bulundum. Yazacağım 
eserin tarihi cihetleri hakkında 
kendilerinden malfunat aldım. Bu 
gün beni ziyaret eden Ertuğrul 
Muhsin ve Retat Nuri Beylerle de 
görüıtüm. On gün kadar lstanbul 
da kaldıktan sonra, Reıat Nuri 
Beyle birlikte tetkikatta bulun· 
mak üzere lzınire, Buraa;ra, Af· 
yonkarabiaanna gideceğim. On· 
dan sonra bir daha Ankaraya sil
mem mukarrerdir. Ancak yapaca 
ğım bu tetkik seyahatinden sonra 
dır ki, yazılacak mevzuu etraflı 
ıurette izah edebilirim. Senaryo 
yazıldıktan sonra Rua rejiaörlerin 
den M. Yutkeviç tarafından filme 
alınacak, Türk artiıtleri de ken• 
diaile birlikte çalı§&CAl<lardır." 

M. Zarbi'den türkçe aeali film
leri görüp görmediğini sorduk. 
dedi ki: 

- "Bir Millet Uyanıyor'' filmi 
ile daha evvel hazırlanan türkçe 
sesli filmleri henüz bu gece göre
ceğim.'' -----.. ~-~ 
M. Troçki'nin 
Dönüşü 
Adria vapuru ile 

pazartesiye geliyor 
VENEDIK, 9 (A.A.) - Troçki 

ıaat 14,56 da Venediie gelmif, 
ıehri gezip dolatmı9, saat 20,35 
le Brendiziye gitmek üzere Vene
dikten hareket etmİ§tir. Troçki 
Brindizi limanında Adria vapuru 
na binerek lıtanbula dönecektir. 

•• * 
M. Troçki'nin Brendizi'den Ad· 

riya vapurile hareket edeceği tel
graflarda bildiriliyor. Loid Triyeı 
tino kumpanyası nezdindeki tahki 
katımıza göre, bir yük vapuru O· 

lan Adriya Brendiziden sonra Pi
reye uğrayarak pazarteıi günü li
manımıza vi.ııl olacaktır. 

Dünkü Beşiktaı- Galatasaray maçından bir enstantane 

~alatasaray Beşikta
şa 3-0 mağlôp oldu 

• 
Vefa.lstanbulspor 1.1 e bera. 

bere kaldılar. 
Cross Country yapıldı •• 

Dün Takaim atadyomu ve Kadı j bu golü müteakıp kaleye akblar. 
köyünde lik maçlarmın ikinci haf- Sadri yerinden bir müdahale ile 
tası oynandı. Kadıköyünde yapı· topu kalesinden uzaklattırdı.. Be 
lan maç Vefa - lstanbulıporun be- tiktat buna sağdan ve merkezden 
rabere kalmasiyle neticelendi. yaptığı iki hücumla mukabele et· 
Takıimde oynanan maçta ise Be- ti .. Galataıarayın ıağdan sola İn· 
ıiktaf en tehlikeli rakiplerinden tikal ettirdiği akmda Rebiinin il· 
biri olan Galataaarayı 3 • O yendi. kı bir fÜlÜ hasım kaleniq üıt dire 
Oyun çok aeri ve zevkli idi. ğini sıyırarak avt oldu. Betiktatın j 

M, / /d ? soldan yaptığı akın esnaımda Et· 
aç nası O 11 refin çektiği tütü Avni yakaladı. 

Saat 3,10 da evvela Beıiktat 1 San • kırmızılıların ortadan yap
dakika sonra da Galatasaray al- tıklan neticeaiz hücuma, ılyah • 
kışlar arasında sahaya çıktılar. So- beyazhlar neticeaiz bir hücumla 
ha intihabını Beşiktaı kazandı.. mukabele ettiler. Oyun aeri cere-
Takımlar fÖyle teşkil edilmiıti. yan ediyor, her iki taraf ta za· 

Betiktaı: man zaman gÜzel ve tehlikeli hü 
Sadri cumlar yapıyor.. Betiktaşın ıol-

Hüsnü Nuri dan yaptığı kombine akınını Suphi 
lbrahim Tabir Feyzi kesti. Galatasaray soldan bir akın 

Hayati, Şükrü, Hakkı, Şeref, Eıref yaptı; Hüınü Rebiiyi favlle dur-
Galataıara;r: durdu. Rebiinin çektiği favl Betik 

Avni tat müdafaa11 tarafmdan kolay-
Bürhan Şakir !ıkla atlatıldı. San • kırmızılılar 

Suphi Nihat lbrahim sol cenablariyle bir alan daha yap 
NecdetNecdet Mehmet Litif Rebit talar, bu da favlle kesildi. lbrabi-

Oyun 3,15 te Abdullah Beyin min çektiği ıütü Necdet yakaladı, 
bakemliğile başladı. ilk akını sol Betik~ kalesine ıllt çekti. .. Avt 
cenahları vasıtaıile Beıiktaı yap· oldu .. Siyah • be;razhlar aleyhine 
tı. Top ortalarda bir kaç saniye kale ;rakmlarmda olan ve Nihat 
dol14tıktan sonra, Hakkının aya- tarafından çekilen üçüncü bir fav 
ğıyla Galatasaray ailarma takıl- li dün cidden güzel oyna;ran Hüs
dL Bu gol oyunun 2 İnci dakika· nü yere ;ratmak ıuretile kurtardı. 
smda yapılmııtır. Galatasaraylı- Betiktaı merkezden seri bir hü· 
lar daha ilk dakikalarda yedikleri ' ( Devamı 6 ıncı •ahilede ) 

• 
lngiltere borçlarını 
vermeğe hazırlanıyor 

Ancak Fransanın ne yapacağı 
henüz sarahatle anlaşılamadı 

LONDRA, 9. 
A.A.-R•t• 
ajenımm iatlh• --M. Mac Do-
nald , kabinesi 
erkim ile birlik 
te ~kaya 

verilecek olan 
ve lnsiJtf!ftnİn 
15 K1nunuwel 
taksitini altın o 
larak tediye e
decelini nabk 
bulunacak olan 
;reni lngiliz no

tasını h..-la
mak üzre bafta 
tatilinde Lond
ra;ra 
tir. 

dönecek-

Bu notadaa;r-
ni zamanda U• 

Parlste mllhlm temaılarda bulunan 
borçlu devletin başvekilleri 

M. Mac Donald ve M. Herrlot 

iki 

mumi vaziyet haldondaki taht.ika- ı demek olmadığından ve bu muame
tm ıüratle icrası için icap eden her- le verilecek altın miktarı İngiltere 
ıeyİn ;rapılmuı talep olunacaktır. h.,..bmdan batka bir hesaba nakle

dilmek ıuretile yapılabileceğinden 
Nakil suretlle .. 

LONDRA, 9. A. A. - Altın ola
rak tediyat yapılmuı bizzarure altı
nın lnıı:iltereden Amerikaya nakli 

hükiimet, kabinenin resmen içtimaı
nı beklemeksizin böyle bir tesviye 
sul9tine karar verebilir. 

( D•vamı 6 ıncı •ahiled• ) 



--
Tarihi tefrika: 39 

93 felaketleri 
HARiCİ HABERLER 

•• 
ve lgnatief 

Von Neurath cevap 
yerine üç sual sordu 

Mahmut Nedim hükômeti sıkı 8 ı ·· b t ·ı· b •• t•bd t .d • d. usua emus e cevapverı ırse 
Eh, düı~e:ı:~~.!maz aım ~ ••• ~!~!~?rar1·:,e geçir- Almanya konferansa gelecek 

Allam ... Mahmut Nedim Pqa mek için yapmadığını bırak- CENEVRE, 9 (A.A.) -ı filen bütün askeri techizat ve 
da kendi kazdığr kuyuya kendi mamıttı. Paditaha, ValdeSulta Beş devlet mümessilleri ara- teslihat unsurlarına ıamil ol
düımüı, sadareten azledilmif- na, Mahmut Nedime, mabeyn aında yapılmakta olan müka- ması lazmı gelir. 
ti . Abdülaziz, Mitat Paıayr nd erklnına bol bol paralar yağ· lemeler gittikçe daha sıkı ve " Silahları bırakna konfe
razam yaptı. Bununla birdenlıi dırmıfl:ı. Tam kendisine fer- devamlr muayyen bir şekil al- ransında tetkik edilecek meae
re bunca fenalıklardan sıyrıl- man verileceği aırada Mahmut mıştır. lelerin müzakeresinde hareket 
mış, halkın sevgisini yeniden. Nedim yerinden dütmüı, Mitat Alman hariciye nazırı M. noktasının hukuk beraberliği 
kazanmış oluyordu. Pata sadrazam olmuttu· Jön fon Neurath'ın akşam üzeri esasından ibaret olma11 zaruri 

_ 25 _ Türklerle birkafada buh.me.n ye kendisinden beklenen cevabı dir. 
ni sadrazamın lsmail Pa,aya verecek yerde üç sual sormag"a "Bu ıordug"um ıuallere men HQkümet mi? Perttnde kol L •• aylık gösteremiyeceği oeıı- kalkııması oldukça büyük bir fi cevap verilecek olursa Alman 

alıcılık nıı? belli idi. Bu Allahın belası ve- hayret uyandırmıştır. M. fon yanın silahları bırakma k.oır 
zir, para da almıyord\ı. Neurath'ın sorduğu sualler JUn feransma tekrar iştirak etme-11 ay süren Mahmut Ne

dim hükiimeti, en atkı bir iatib 
dat idaresiydi. Onun yerine ge 
çen Mitat Pqanın 79 gün
lük sadareti de nizamsız bir ge
nit hürriyet idaresi oldu. Ab
düli:ı:iz, saraymm ıçm
de bir sözile hükiimete sağdan 
sola, soldan sağa perende attı
ran usta bir cambazhane reji
sörü gibi eğleniyordu. 

Mitat Patanın it batma ge
liş inden memnun olmayanlar 
çoktu: Bunların en başında İı· 
natief Yardı. CenenJ, Mitat Pa 
~anın Tuna Yalilitini u111.1tma
mışh. Bulıarlar, · bir yandan 
Ulahları, öteyandan Sırpları 
örnek tutarak, Rusyadan gel
mis das'kallar (hocalar), Rus 
mekteplerinde okumut, genç 
Bulgarlar tarafından kmııldatt 
la kımıldatıla ayaklanmıt iken, 
Mitat Pt. onlara bambafka bir 
yol llÇDllt.ihtilili baba gibi hem 
,efkatli, hem tidifetll bir eUe 
durdurmuttu. Bu, b&Jka bir a• 
damdı: Bir Avrupalı gibi dü
şünüyor, milleti ezmek değil, 
kendine yardımcı etmek yolu
na gidiyordu. 

Ali VfA Fuat Patalann hima 
yelerini kazanarak villyet nf. 
zamnamesini yapan, Şurayı 

Devleti kuran Mitat Patayı u
zaklara atmak için İgnatief u 
zahmet çekmemi!ti. Bereket 
veuin ki Ali Pata, bütün kur
nazlığile beraber, rakipten kor
kardı. Mitat Paıayı fazla hür
riyetperver, çok miliyetçi gö
rünce, bir gün gelip sadarete 
rakip çıkar korkusunu kafasın
da uyandıran telkinlere kapıl• 
mış , omı Bağdada göndennif
ti. Şimdi ceııeral, devletin ba
şına geçen bu herifle uğr&§mak 
için var kuvvetile saraya d'a
yarmak mecburiyetinde idi. 

l ıtnatiefin ilk işi, sarayda 
kendisine meclup olanfara Mi· 
tat Paşayı tehlikeli bir taht düt 
mant, klzıl bir cümhuriyetçi ta
nıtmak olmuştu. Birinci A
lexandre' dan bni Rus Carları 
hE'r yerde me5ruiyet n;mı al
t ma'a istibda('ın muhafızı kesil 
misin.eti. Avusturyaya kar~ı a
yaklanan Macarları, Türkiye
nin üstüne yürüyen Mısır or
dusunu vurmak için Çarlar,ken 
di nrdularmı harekete getir
miq..rdi. Rus Carırun vekili 
ola• lgnatief t,. Türkiyede meş 
rutiyet taraftarı nl"n Mitat Pa 
şaya kar•ı Abdülii.zizin istibda
dınt müdafaa tarafım tutarken 
bu an'aneye uymu' görünebi
lirdi. 

lgnatief, bir taraftan Yal.de 
Sultana 'haberler göndererek 
asaletini bu sadaret makamın
daki dü,mana kartı korumak 
için göz kulak olmasını öğüt· 
lerken, öte taraftan da Mısır 
hidivini harekete getiriyordu. 
İsmail Paıa, Ali Pata zama
nında hidiv olmuş, veraset fer
manı almış. adeta bir hüküm
dar kesilmitti. Süveyt kanalı· 
nın çılması, Mısırla Asyarun a
rasma denizi sokmak, Hindin 
en kısa ticaret yolunu açmıfb. 
İr.giltere ile Fransa M11ırda bo 
şa gitınek yarışına atılmışlar
dı. Beacoıufield, dört milyon 
lngiliz lirası barcıyarak kana
lın ~n mühim hisse senetlerini 
kapatmıştı. 

lgnatief, el altından lsmail )ardır: sinin hiç bir manası kalmaz. 
Patanın adamı Abraham Be· 1 -- Hukuk beraberliği, ile- "M. Herriot'nun beyanatın-
ye (1) haber göndererek sara- ride tanzim edilecek mukavele- da ileri sürdüğü emniyet ve se
yr Mit.at Pata aleyhine körük- ye filen ve bütün safhalarile limet meselesinin umumi tah
leme~. lüzumunu ~ildirmıitti. 1 c!ahil edilecek midir? C.idi teslihattan doğacak emni

Dutmanlar boyle ~ahtır- ı 11 - Bu itibarla hukuk be- yet vaziyetini ifade ettiği zan
ken, Mitat Patanın sadaretini ı raberliği silahları bırakma nındayım. Fakat bu noktai na
fırsat bilen dostlar da, bilmiye konferan11mn silahlarından tec zarın resmi surette teyit edil
r~~' .. yeni sa~aza~ı .~adişahm 1 rit edilmiş devletler hakkında mesinde ısrar ediyorum." 
gozunde fuphelı gosterecek ileride yapacağı müzakereler İngiliz hariciye nazırı Sör 
hamlelere atılıyorlardı. Ali pa- için bir hareket noktası mahi- John Simon M. Mac Donald'ın 
tanın ölümünden sonra meyda yetini haiz midir? Cenevreye avdetinde bu sual
ru açıldı sanırken. Mahmut Ne 111 - Bütün milletlere em- lere cevap vereceğini söylemek 
dimin eskilere rahmet okutan niyet ve selimet temin eden sis le beraber, daha şimdiden M. 
idaresi önünde tatalıyan genç- tem tabiri Milletler cemiyeti fon Neurath'a şu suali sorma
ler, Mitat Pata i"' beraber bü- büyük meclisince tanındığı te- ğı vazife adcletmiştir: 
tün ~ec:ı~in silindiğine •-nı: kilde, umumi tahdidi teslibat- - Almanyanın sorduğu su
Yenntıl • Olanca kuvvetlen tan ibaret bir selimet unıuru- allere rrüspet bir cevap verildi 
le nümayi9lere koyu)mutlardı. nu mu tazammun etmektedir.? ği takdirde Almanya silahlan 
öte tarafta Aödülizm unut- M. fon Neurath sözlerine bırakma konferansına tekrar 
muılaıdı. fU suretle devam etmittir: ' avdet edecek mMir? 

Gedi.kpq~'da o zaman bir "Hukuk beraberliğinin tam l M. fon Neurath, bu suale 
(Oamaniı tıyatroau) vardı. · bir surette tatbik edilmesi icap müspet surette cevap vermlf· 
GUllü Agop Eren~, Ermeni eder. Müstakbel mukavelenin tir. 
gençlerinden toplayabildikleri 
le ilk türkçe tiyatroyu kur
muttu (2) Burada önce tercü
me -rter oynuyordu. 

Yerli eser bulunamıyordu. 
BU- &Talık methur (Leyli ve 
Mecnun) bikiyeeini tiyatroya 
çevirerek oynamışlardı. 

Gençler aralarında bir en
cümen yaptılar. Milli tiyatro 
yazmağa koyuldular. llk ola· 
rak Kemat Beyin (Vatan - ya
hut - Silistre) si pron edili
yordu. Mitat Papnm sadareti 
esnasmda bu oyunu salmeye 
koydular. Bqta Sadrazam ola
rak bütün devlet erkanı da o
yunda bulundu. 

"Vatan" oyunu, lstanbulda 
büyük bir nümayit hükmünü 
aldı. O zamanın en çok isteni
len, en bota ıiden fedakar va
tanperver tipleri, balkı oka
dar galeyana getirdi ki oyun bi 
tince müellifi iıtediler. Kemal 
Bey, oyı.m haılarken tiyatroya 
gelmişti. Fakat kendi eserinin 
halkın sevki ve alkışla-
" arasında nkkate ka-
pıldı. Oyun bitmeden ti· 
yatrodan çıktı, gitti. Kemal Be 
yi önce locada görmüş olan 
halk, kıyameti koparıyor, ille 
büyük millet edibini sahnede 
alkıtlamak İstiyordu. 

lzvestia gazetesi 
ve f ngilizler 

LONDRA, 9 (A.A.) - Reuter 
Ajammm diplomaai muhabirine 
göre, lzvestia ıazetesinde intiıar 
etmit olan makale dolayısile incit 
tere ile SoyYet Ruıya araımda çı
kan ihtilaftan dolayı lnıiltere hü 
kıimeti doğrudan doğruya Ruıya 
bükıimeti nezdinde değil, belki 
IZTeatiyadaki makaleyi yazanlarla 
nqredenler nezdinde tetebbiiate 
bulunacak ve doğrudan doğruya 
onlardan tarziye isteyecektir. 

ltalyada malarya 
ROMA, 9 (A.A.) - Yeni 

ıııetredilen bir kararname, ma
larya mmtakaaı ilin edilen 
Reggio Emilia eyaletinin bet 
nahiyesi ahalisinin hastalık vu
kuunda beyanname vermeleri 
uıulünü kaldırmıştır. 

Sun'i ipek 
BERLlN, (A.A.) - Wolff 

ajaıuından: Sun'i ipek satışı 

ile ittigal eden Alman teşkila
tına girmek üzere Fransız ve 
Belçika sun'i ipek sanayi erba
bı ile yapılan müzakereler mü
sait bir itilifla neticelenımq
tir. Galeyan okadar ısrarla sür

dü ki Güllü Agop Efendi sah- Fra~ız ve. Be~~ka sun'i i
neye çıkarak Kemal Beyin ti- pek ~ustahsılle~ın Alman 
yatroda bulunamadığını söyle- l ıendikas~.na da~ıl ?imaları !'ı--1-
meg" e mecbur oldu. Da" ılan man mustııh11llenle Belçıka 

g ••• k . bb halktan büyük bir kısmı, ora- 1 ıun ı ıp~ s~ayı er a ı arasın-

dan Vefaya giderek Kemalin , da ~elçı~a. J?ıyaaa11 hakkın~ 
babaaı Mustafa Beyin evinde j ktedıl_~ ıtıl~fl~ ayni zamana 
''Vııtan" muharririni aradı- • tesaduf etmıştır. 
lar (3). Orada da bulamayınca 
fenerlerle Hayratiye ( 4) köp
rüsünü geçerek Beyoğluna, 
Courrier d'Orient matbaasına 
kadar gidenler oldu. 

( Devamı var ) 

(1) Bu zat sonra paşa ve Mısır 
kapı kahyası olmuştur. Beykozdaki 
Abraham Paşa korusu onundur. 

(2) Güllü Agop Ef.. türkçe tiyat
roaun ilk babasıdır. Sonra Apdülha
mit devrinde saraya alınmış ve ihti
da etmiştir. Benliyan Fasulyaciyan. 
Mınakyan onun yetiştirmeleridir. 
Gedikpaşadaki tiyatro, Abdülhamit 
zamanında irade ile bir gece içinde 
yıkılmıştır. 

Bir maden ocağında 
facia 

WOMEWELL "Yorkshire" 9 
A.A. - Buraya yakın bir maden 
ocağında vukua gelen infilak ne
ticesinde en azı 4 maden amelesi
nin teleff olmuş ve birçoklanrun 
da yaralanmıt olduğu zannedil
mektedir. 

Fransada kereste 
kontenjam 

PARIS, 9 (A.A.) - Meb'usan 
meclisinde Azadan birinin aorduğu 
bir suale verdiii cevapta, Ziraat 
nazm !U beyanatta bulunmuştur: 

Bakır konferansı 
kaldı 

BERLlN, 9 A.A. - Wolff 
ajansı bildirioyr: Beynelmilel 
bakır konferansının evvelki 
gün yenid'en başlamuı mukar
rer bulunan müzakereleri istib
salatmın hili yüzde 80 nisbe
tinde arttırılmasını ısrarla iste 
mekte olan Roao Antelope 
Copper Mines Limited mües
sesesile bir anlatma elde edi
linceye kadar tehir ecllmittir. 

Almanyada yeni 
bir kanun 

BERLIN, 9. A. A. - Volff ajan
sından: Rayittag reiıicümbul'Un va
zifesini ifaya mini bir mazereti yeri ... 
ne Leipziı ali mahkemesi reisinin 
kaim olmasına müteallik olan kanun 
liyihasmı naoyonal Almanlarla ko
münistlerin 127 reyine karşı 464 
reyle kabul etmiştir. 

Kanunu e5aıİyİ ikmal veya tadil 
eden kanun için zaruri olan iki ıülüı 
ekseriyete vaıi mikyasta tecavüz &

dilmiştir. 

Gıdasızlıktan hasta 
olanlar 

BERLIN, 9. A. A. - Volff ajan. 
omdan: Milletler cemiyetinin sıhha
ti konıma t"1kilitmın Berlinde alı:
detıiği bir konferansta ahalinin ki.
fi derecede ııda alamamasından mü 
tevellit vaziyeti meydana çıkarmak 
üzre yapılacak içtimai ve hbbi tah
kikat usullerinin bütün teferrüatı tea 
bit eclitmi,tir. 

Bu tahkikat muhtelif memleketler 
cemiyetinin aıbhatı koruma tqkilatı 
ile beynelmilel mesai bürosu bu tah 
kikattan alınacak neticelerin bir sı
rayı konması itini birlikte deruhte 
edeceklerdir. 

-- ·- -
Kanadanın bir 

protestosu 
VAŞiNGTON 9 (A.A.) -

Kanada orta elçisi bazı lnıiliz ıe 
milerinin Amerikan aahillerinden 
b;r saatlik bir mesafede bulunduk 
lan sırada, kaçak alkol yüklü bu
lunduklarından ıüphe edilerek, 
taharri ve mii.aadere edilmeıinden 
dolayı Hariciye Nazın M. Stim
oon nezdinde tiddetli bir protesto 
da bulunmuttur. Kanada hükUıne 
ti, bu hususta tamamile tatmin e
dilmeyecek oluna Amerikan sa
hilleri boyunca kaçakçılıim bil
kuvve ortadan kalkmaaı neticesi
ni hasıl eden mesai İftİrakinden 
va.zıeçeceğini bildirmiıtir. 

1 Ya anarşi,ya 
Japon askeri 
Ruslara kaçan a•i 

· Çin cenerali 
Avrupaya gidiyor 
CENEVRE. 9. A.A. - Milletler 

cemiyeti büyük mediıi, Çin müınes
ıilinin izahatmı dinledikten sonra 
Japon mümenili M. Mahuoka tara
fından verilen izahatı iıtima etmİf
tit-. 

M. Matıuoka, bu beyanatında 
Mançurinin, Lyıton raporunda der
piş edildiği tekilde ıayri aıkeri bir 
hale konmaamın mümkün olmadığı· 
nı söylemiı ve demiktir ki: ·· Sükiin 
ve asayişi muhafaza için aıkere ihti 
yaç vardır. Halbuki Çin hükômeti, 
bu vaz.iieyi deruhde etmekten aciz 
bulıınmaktadR". 

Monırolistan bugün hemen tama
mile Sovyetler birliği hükômetinin 
tabiiyeti altında bulunmaktadır. 

Milletler Cemiyeti büyük mediıi 
ve uzak f'U"kta bir ıulh amili olan 
Japonya ile Mançuride anarşının 
ıayri mahdut bir ıurette artıp çı>
ğalması tıldanndan birini tercih et
melidir. 

Hususi fabrikalar sillJh 
yapabilir 

LONDRA. 9. A. A. - Silah ima
li.ta hakkında Lordlar kamarasında 
yapılan bir müzakere eınasında har
biye nazm M. Hailıham demittir 
ki: 

" Sili.h imali.tı huıuıuncla ıeniı 
bir mikyaıta husuai sanııyie tabi bu· 
lunuyoruz. Vaziyet bu tekilde de
vam hususi surette sili.h imali.hm 
ortadan kaldırmak mümkün ola-
maz.'' 

Asi ceneral teslim edilmedi 
TOKIO, 9. A. A. - Su Ving 

V en'nua Japonlara teslim edilmit ol 
duiuna dair olan haber tekzip edil
nıiştir. 

Avrupaya gidecek 
MOSKOV A, 9. A. A. - Sovyet 

Ruıyaya iltica ebnİf olan Çin cene
rali Supinırouen ile erkanı harbiy ... 
sine kendi talepleri üzerine Avrupa
ya ıritmek mü1Udeai verilmittir. 
Rusyaya iltica eden Çin neferlerin
den bir kıımı Sovyet memleketinde 
kalarak çalıımak arzusunu ıröıter
mişlerdir. 

• 
Irana 
Yeni nota 

Petrol kumpanyası 
meselesi 

La Haye'e gidiyor 
LONDRA, 9 (A.A.) - Ha

vas ajansı bildiriyor: AngJo. 
Penian petrol kumpanyasına 
ait imtiyaz baklanda İn.giltere
nin gönderdiği notaya lran hü 
kiimeti tarafmdan verilen ce
vap hariciye nezareti mütehas
s11larmca hili tetkik edilmek
tedir. 

Salahiyettar membalardan a
lman malumata göre Tahran 
bükUmeti geçen hafta verdiği 
cevabi notada kullandığı tabir
leri tekrar etmekle iktifa ede
cek ve es·ki vaziyetinde ıebat 
gösterecektir. 

Hariciye müstetarı M. E
den logilterenin bu yakınlarda 
lrana yeni bir nota göndererek 
Anglo-Penian kumpanyasına 
verilen imtiyazın feshi baklan
da lran bükiimetince verilen 
karar iptal edilmediği takdirde 
meseleyi Libey ııdlalet divanı
na tevdi ve havale edeceğini bil 
dirdiğini Avam Kamarasında 
beyan etmi,tir. 

Almanyada itsizlik 
BERLlN, 9. A. A. - Volff ajan

•• bildiriyor: Almanyada mukayyet 
itaizlerin milrtan ikinci teırinin .., 
tuzunda S.358,000 ı bulmuttur. Bu 
miktarda ikinci teırinin ilk 15 gÜDÜ 
ne nazaran 92 bin kitilik bir tezayüt 
vardır .. 

ikinci teıria ayının birinden oo
ouncu gÜnüne kadar ıörülen fazla. 
Irk 248.000 kiti olarak teabit edil
miştir. Bu fazlalık geçen senenin i
kinci teırininde 436.000 dan ibaret 
bulunuyordu. 

Almanyada varidat 
ve masarif Sonradan tehlikeyi gören 

Ali Paşa, ilk fırsatta Hidivin 
salahiyetlerini tekrar daralt· 
mış, gemilerini elinden almış, 
istikraz yapmak için lstanbul
dan müsaııde kaydım koymuı 
tu. 

(3) Kemal Beyin balıaat Münec
cimbaşı Muıtafa Asım Bey ozaman 
Vefada otururdu. Kemal Bey, pek 
küGükken annesini kaybetmiş, ço
cukluğunu annesinin baba1t Abdül
latif Pa§anm nezdinde geçirm~ti . 

"Kereste ith&libnm kontenja
na tibi tutulmasında devam edile 
cektir. Bu kontenjan niabeti 1925 
seneaine ait ithalitın vuatilerine 
nazaran yüzde 40 raddeainde bir 
tenaku.aa muadil ıelmektedir." 

ispanyada tevkifler ;.!!.RJ'!!', 9~~-!..ali:!~~ ~ 

Vlahmut Nedimin zamanın· 
daki yağmada İsmail Paşa bu 

( 4) Şimdi Gazi köprüsü olarak in
§a edilecek oWı Unkapanı köprüsü
nün ilk adı (Hayratiye) idi. İkinci 
Mahmut devrinde yapılmıştı. Kara
köy köprüsüne de (Yeni köprü) de
nilmesi de bu daha eskisinden ayırt 
etmek içindi. 

Nazır sözlerine fil ıuretle de
vam ebniştir: 

Ecnebi memleketlerden gelen 
huausi keresteler hakkında tatbik 
edilen kontenjan niıbeti yüzde alt 
mıta indirilecektir. 

IRUN, 9 (A.A.) - Zabıta Rus kifafı hakkmda neıredilen malü
ihtilalinin 15 inci yıldöoümü ten- mata ıöre masarif ikinci tetrin a
liklerinde hazR" bulunduktan son- yında ıenİf bir mikyaata artmıı
ra Sovyet Ruayadan buraya avdet tır. Böyle olmakla beraber mali 
etmit olan 26 ameleyi tevkif et- ı senenin ilk 8 ayına ait varidat ma 
mittir. Zabıta birçok propaganda aarifaten biraz fazla bulunmakta-
veaaiki ele ceçirmiftir. dır. 

T. D. T. Cemiyetine Gazi Hz. nin 
bir mektupları .• 

ANKARA, 9. A. A. - T. D. T. 
Cemiyeti umumi merkez heyetinin 
4-12-932 de yapllllf olduiu Samih 
Rifat toplanmasında c:<miyetin iti-. 
mi Reioi Gazi Hazretlerine bir tazi. 
ye mektubu ırazdmıttı. Bu .-tloıp 
ve Gazi Hazretlerinin Cemiyete ıön 
dennit oldukları cevap metinleri 
berveçhi itidir: 

" Yüce himi Reisimiz Gazi 
r..utafa Kemal Hazretlerine: 

Yüce hami Reiıimiz, T. D. T. C. 
umumi merkez heyeti , aevıili ...,,;. 
•i Samih Rifattan, bir daha baluı
mamak üzere aynldıktan sonra onun 
değerli adını .-k ve onun lw
raktığı boılup yanmak için toplan
dı. Buna Samih Rıfat toplanı ... sı 
adı verildi. Heyetin ıı: • ılan, bir tek 
ıöniil halinde bu a , ile dağlıdır. 
Sizden hız alarak son nefesine ka
dar büyük ideal için canla ~la ça
lıtmıt olan Samih Rıfatm ölümü i
le siz yüce bUni Reisimizin gönlü
nün de ne kadar sızladığını duyuyo
ruz. Benlilderimizi aarmıı, bu yaş i
çinde bizleri avutan pek üıünce ce
miyetimizi ln..-an ve hergÜn yüksek 
himaye•inin binbi.r eserini gösteren 
ıiz büyük lıimi Reisimizin kuYVet 
kaynağı varlığıdır. 

Heyetin bütün azalan kaybet
tikleri değerli bat ıribi aon günleri 

ne kadar Türk dili için yürekten 
çahımaia bir kere daha ant içti
ler. Milletimizin temel direği olan 
epiz vücudunuza sağlık dilekleri 
ni bu antlariyle berabe.- arzetmek 
vasif<;ıini bana verdiler. Arkadaı 
lanmla birlikte size tükenmez ö-
mürler dilerim. Büyük Reisim E
fendim." 

Umumi Ki.tip 
Ruıen Etref 

T. D. T. C. Umumi Ki.tipliiin 
ne: 

Türk dili çığırında değerli ıö
rüıleri doğnı buluılariyle yeni İz· 
ler açmı§ olan Samih Rifatın ara· 
mızdan ayrılıfı Türk milleti bü
tün bilgi acunu içinde derin ve •· 
cıklı bir botluk bırakmııtır. Bu •· 
cıda umumi merkez heyetinin gÖI 
terdiği duyarlık Türk milletinin 
bilıileri için her zaman besliy• 
geldiği yüksek sevgi ve 3aygmın 
reni bir beliriştir. Türk dili.Ur 
yükselmesi- uğurunda yıllardan 
beri em,-k vermi4 reisimizin yaptı 
ğı ıibi bıkmadan usanmadan Ç&• 

lı§1Rak için içtiğiniz andı kutlula• 
nm. Bu andı hepinizin sağlam ola 
rak yerine getinnenizi diterim. 

Ga:z:i M . Kemal 

M. Herriot 'nun izahatı 
PARlS, 9 (A.A.) - Meb'usan meclisi hariciye ve m.aliye 

encümenlerinin müıtereken aktetmiş oldukları içtimada M. 
Herriot borçlar meselesinin bir tarihçesini yapmıştır. Muma
ileyh 14 kanunuevvel takıidi ve cihan iktısat konferansının iç
tinıaa daveti hakkında dün Frasızlarla İngilizlerin derpif 
etmit oldukları bal suretlerini afaki bir tarzda teşrih etmi,tir. 

Mumaileyh, Amerikan notasının mütercem suretinin bir hu
liaasmı tebliğ etımittir. Bu nota Fransız deli.ilini nazikane 
bir surette nazarı itibara almakta ise de borçların ilgasına 
dair hiç bir ümit bıralanamakta ve Amerikaya tavizan bir ta
knn iktısadi menafi bahtedecek olan itilafnamelerle tahdidi 
teslihat meselesinin sür'atle halli arusmda bir nevi İrtibat 
gözetmektedir. 

Amerikanın cevbi nota-ar, IS kanunuevvel taksidinin tehiri ih· 
timaline telmih etmemekt~ir. 

Maliye nazın, derpif edilen mutasavvıt hal suretlerinin ve 
meseli beynelmilel tamirat bankasına veya Bank dö Fransa 
Amerikaya medyun bulunıan 19 milyon dolar yatırılması şek
lindeki hal suretinin hayatiyeti olamıyacağını ve Fransanın 
haysiyet ve vekan ile kabili telif olmadığını beyan etmiştir. 

Nazır. iki şık mevcut olduğunu ilave etmiştir: Tediye 
etmek yeya etmemek . 

Fakat bu şekillerden birincisi Fransarun ya birtakım ih
tirazi kayıt.arı ve yahut Lausanne mukavelenamesinde Alman
yaya bah§edilmit olan yeni tutlardan mütevellit yeni va:ı:t
yete iıtinat etmek suretile Mellon • Berenger itilifnamesinli 
yeniden tetkike tevesıül etmek niyetinde bulunduğunu gösteren 
bir beyamıamie ile müterafık olabilir: 

Encümen az&9mdan bazılarına göre Fransa hükiimeti, on do
kuz milyon dolar tesviye edecek mütekıben hemen mese
lenin yeni bir hal suretine raptı için müzakerelere giri~ecektir. 

Fransız notasına gelen cevap 
PARIS, 9 (A.A.) - Amerikanın Fransız notasına vermiıt 

ol<luğu cevap. gece hariciye nezaretine gelmit Ye hemen tif· 
resniin açılmuına ba,lanmıştır. 

Çin - Japon ihtilafı 
CENEVRE, 9 (A.A.) - Milletler cemiyeti fevkali~ mec

lisi, ittifakla hususi bir komiteyi pek kısa bir müddet zarfında 
Çin-Japon ibtilifmm halline matuf teklifleri tanzim ve mec
lise takdim etı:ııeğe memur eylemiştir. 

Riyaseticümhur 
Yaverliği 
ANKARA, 9. A. A. - Münhal bu 

lunan Riyueticümhur yaYerliğine 
siivui yü:zhatm C-det Bey tayin 

bu)'lOrulmu::.f,__:t:=u.:..:r·----

Arnavutluk kabinesi 
TIRAN9 (A.A.) - Yeni parla

mento intihabatı dolayıaile kahi
ne istifasını vermittir. iyi malıl
mat almakta olan bir membadan 
ırelen bir habere göre, yeni kabine 
nin teıkili vazifesi M. Evangheli
ye tevdi edilecektir. 

Alman amelesi 
•ıkıntı çekiyor 

BERLIN 9 (A.A.) - Wolff A 
jan11 bildiriyor: Reisicümhur Hin 
denbourc Hıriatiyan itÇiler aendi
kalan konfederasyonu namına ce
len bir murahaa eyeti kabul ebnİf 
tir. Bu heyet amelenin çekmekte 
olduklan sıkıntıya ye darlıia ça· 
re olmak Üzere bazı tedbirler a· 
lmmasını reiııicümhura teklif et
miştir. Reisicümhur Hindenbourıı, 
bu tekliflerin .ıiratle ve inceden in
ce)"? tetkik edileceğini vadebnif
tir. 

Gizli bir telsiz 
BERLlN, 9. A. A. - Volff ajan

sından: Berlinıleki evlerden birinde 
komünistlere ait Jizli bir telıiz telg
rel iıtaayonu zabıta tarafından mey 
dana çıkanlımı ve müsadere edil
miıtir. Zabtıa bu ileti kaldırıp bat
ka bir yet'e ıötünneğe çalıtmakta 3 
kitiyi tevkif etıniştir. 

Fransız - Alman 
ticareti 

BERLtN, 9. A. A. - Volff ajan
sınclaa: Franaalarla laıilizler ara
sındaki iktisadi müzakereleri yap
ğa memur Fransız murahhaaları bu 
miizaket'elere devam etmek üzre hu 
raya gelmitlerdir. --- -

M. Çaldarisin bir 
tekzibi 

ATINA, 9. A. A. - Başvekil M. 
Çaldaris bütün dahili iıtikrazlann 
yüzde 5 faizli bi.r tek iıtikraza tah
vil edileecğine dair olan haberi tek· 
zip etmiştir. 

Amerika Çine buğ
day gönderiyor 
VAŞiNGTON, 9 (A.A.) -

lktısadi vaziyetin düzeltilip kuv
vetlendirilmesi makaadile teıkil e 
dilen heyet tarafından Çine 3 ma 
yon dolar kıymetinde 6 buçuk mil 
yon kilo buğday satılma11 hakkıtl 
mittir. 

Milanoda elektrik 
MILANO 9 (A.A.) - Mi

linonun yeni elektrik santrali 
açılmı,tır. 

- - •<>-
Grev 

OVIEOO, 9 (A.A.) - Gi
gon'un birçok sanayi müesıe
selerine elektrik kuvveti yer
mekte olan bir fabrikanın anıe
lesi pevcilere iltihak etmifler
dir. 
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Seyrüsefer işleri Yeni Baştan Tanziın ve Islah Edilecek .. 
Tahrir komisyonları 
ve konulan kıymetler 

Seyrüsefer 

İşleri 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
Müezzin 

ihtiyarlayınca Acaba yazın başlangıcında mıyız? 
Önümüzdeki sene Fatih kaza. Dahaihtiya~a.uygun Minareye çıkmalı mı Para ile d(.~_Jil, sıra ile .... Bu halde eve gidilmez. 

• A • • • bir bale getirilecek çıkmamalı mı? Hesa uslası en tuzlu e - Çama ır dev j tir. 
Slftdakl emlak sahıplen tahrir Otomobil, kamyon, araba ve aa- Evvelki akıam Ortaköy camiin- p p f ş y Ş g Ş 

.. • ki ir kar• nakliye vaaıtalannm .. yrü de bir ba.dıae olmuttur• Ortaköy mek 1·şıeme gelmez Haniya dolma dan 
esasına gore vergı verece er seferlerine ait teıkilit ve vazifele camiinin senelerdeft;beri müezzini •• - ' "' •••• 

rin zamanın ihtiyacına uyırun ve olan Mazhar Efendı 75 yqmda- d d•k y y f • k• ? 
lıtanbulda çalışan emlak tahrir bu ,ikayetler ve itirazlar üzerine 

lrornisyonlarının emlake fazla kıy tetkikata baılıurutbr· Defterdar 
illet koydukları için bir çok ıiki- Miııtafa Bey diyor ki: 

kafi olmadıtı anl&§llını!br. Mem- dır. Son sünlerde b_ir~z h_aatal~- e 1 ••• - O- o yu çevıren ım 
leketimizde de aayriiaefer itlerini mı§, ez~nı okumak ıçın mınarenın 
yeni baıtan tanzim ve Avrupada· .. re~~·u.ıe çıkm.amı~a batlamıttır. 
ki teıkilata yakın bir dereceye ıe Camıın ımamı Üç ııun evvel batka 
tirmek Dahiliye vekaletince karar bir camiye tayin edildiği için ye· 
laıtrnlmıfbr. Bu makaatla biri la- ?o': 60 Y~f!".da Z_eynel Neca~ Ef. 
t buld d"ğ ri Ankaradan iki ıaınınde bmaı vekıl olarak tayın e.:'mur ~a~a~a ıönderilecektir. dilm}ıtir. Ve~I Zeynel Necati. E.f. 

tetler vukubulduiundan bahse- _ Emlik tahriri muamellb lti
dilıni ş ti. latanbulda on altı tahrir ı raz, illinaf ve temyiz komiayonla 
koıniayonu vardır. Bu komi.yon- nndan ıeçer. Bu komiıyonlar, 
1•r ıimdiye kadar yalnız Fatih ka konulan iradı ıayriaafllerl 
>a.arnm tahririni bitirmiftir. Ko- tetkik ederler. Şayet bir 
lrıİayonlar t imdi Eminönü, Beyol- batt., iaabetaizlik vana komJay
lu, Betiktat ve Sanyer kazalann- larda taıhib edilir. 
da çalıııyorlar. Komiayonlan te~ Tahrir komiayonları vekllet ta
lriJ edenler Maliye Vekileti tara- rafından intihap edilmifdr. Bir 
fından aeçilmiılerdir. Emlike kıy- heyet halinde çalıtbklan için def
ltıet konmaaı hakki münbaaırua terdarlık bunlann lılerlne müda
bu heyetlerin takdirine bırakllmıı bale edemeıı:. Belki fazla klymet 
lır. Heyetler kıymet takdir eder- konmuttur• Belki nokaan. Bunu 
iten ne konturatolara, ne rND1İ ve mafevk kom.iıyonlar tetkik eder. 
•İkalara, ne de bir aemtin kira be- Bis yalnız komiıyonlann MVk ve 
dellerine bakmıyorlar. Halbuki idareıile meııruli.iz. Tahrir mua
~ll zamanlarda umumiyetle emla meleıl biten bir kazada konulan 

ı buld 1• •• dürl'"'" ı camıye ıelmıı, Mazhar Efendının 
ıtan an po ıa mu -~ a - _,__ ıkın 

he ··d·· ·· F ·k Be • , .. n .......,reye Ç ayıp yerde ezan o· 
tıncı ıu mu uru a'. V~alo lmduğunu ıönnüttür. Zeynel Ef. 
deri~m~ muht~eldır: • ':. .. et, buna kızınıı: 
emnıyeti umumıye müdilrlufün- - Minareye çık, ezenı orada 
d- difer bir. :ı~b deha inti~ap e- oku, demitıir. Mazhar Ef. ihtiyar
decekdr. Bu ık.i memur, Vıyana• bimdan bahsederek çıkmıyacağı
da aeyrilaefer itlerini tetkik ede- ru aöyleyince üzerine ablmıt zor
celder .,,. memleketimizde seyriİ• la minareye çıkarmıya tet~bbü• 
aefer itlerinin naaıl idare edilece- etmİ§, muvaffak olamayınca za
iine dair rapor vereceklerdir. Ye- valfı müezzini arkaaından itmiı
nl aeyriiaefer teıkilab evveli An- tir. 75 lik müezzin tatlar üzerine 
kara ve latanbulda tatbik edile- yuvarlanınış, batı yarılmıt. aağ 
cek, sonra da diğer ,ehirlerimiza gözünden yaralarun•ttır. Yaralı 
tetmil edilecektir. Bu memurlann müezzin haıtahaneye kaldmlmıf, 
seyahat ve Viyanada ikamet maa- auçlu imam vekili yakalanınıfbr. 
raflanrun yanıı İ•tanbul beledi- O 
yeai tarafmdan verilecektir. ç hırsız yakalandı 

Tatdelen suyu 

Bu aatırlan okuduğunuz sa 
atte kış tekrar bqlamış olabi -
lir. Fakat. §eytan kulağına kur 
§UD, §Undiki halde yazın baş
langıcıru:laki ılık günleri yafı
yonız. 

Ilık ta aöz mü canım ... Dün 
bir aralık, pardesüyü koluma 
ald.m da öyle clolaşbm. Ceket
siz dı§an çıkanlara biloe kimin 
ne derneğe hakla var? 

Havalar, ummam ki, hep bu 
kıratta gitıin. Eğer bu umma
dığımız teY çıkacak oluraa vay 
oduncularla kömürcülerin hali
ne.. E ••• Ne yapalım? Para i
le değil sırayla dem.itler •• Ge
çen ıene onlar bizi kületmitler
di. Bu ıeoe de. biz onları bir 
parça olıun kızdıralım. 

turulmaz, içelim .. 
Bu ıırad-a birer ikiter ayak

aatıcılarmın ziyaretlerini kabul 
ebneğe batladrk.llkin ağızlıkçı 
geldi. Bizim arkadat• keyif ha
lile on kuruş etmez çerden çöp 
ten bir ağızlığa elli kurut ver
di. 

O gittikten sonra midyeci 
yanattı: 

- Haniya ef~inı, dolma .. 
dan dedik! ••• 

- Ver bakalım.. 
On midyeye beter kuruttaıı 

elli kurut daha.. Çakıcı geldi. 
lki yüzü kör 5akıya otuzluğu 
toka edince bıraz aklı bqma 
gelir gibi oldu; 

- Y abu •• BU'lllar, adeta, ıoy 
auncu ... 

Bilmem ıiz de dikkat eder 
misiniz? Birahanede iki kitiyi 

b&fbata ve.-miı, bir şey içerken 

gören. nekadar satıcı varsa hq> 
ıi masanın etarfrn<la birer bi
rer geçit resmi yaparlar. içki
nin inaam cömertleıtirdiği mu 
hakkaktır. Sarbot ıne bulsa, ne 
görıe, önüne ne getirilse almak 
İlter. Hele evli iaıe bot elle ka
pıyı çalmaktan adeta çekinir. 

Uzatmıyalım: Bizim ahbap 
la geç vakitlere kadar beraber 
dik. En son ıatıcı, biz ayağa 
kalkarken yanımıza sokuldu: 

- Y o - Y o.. Beyler.. Her 
yerde Y o - Y o •• On kunıta Y o
Y o.. 

Biraz sonra, bizim arkada
tm avucu içinde birer Y o - Y o 
vardı. Fakat Yo - Yoyu teri· 
ren o mu idi? Yoksa Yo - Yo 
mu onu çeviriyordu? Bunu kea 
tirmek pek kolay deiiJdi. 

M. SALAHADDiN 

•n kıymeti "e geliri düpnüıtür. klymete itiraz •e temyiz muame
lcar bedellerinde ıeçen senelere leleri tamamile bitmedikçe verıi 
biabetle yüzde otuz dereceıinde almmamaaı kanun iktizaaından
llıkut vardır. Bu noktadandır ki dır. Binaenaleyh 933 aeneılnden 
her kıymet konan ev sahibi itiraz- itibaren yalnız Fatih kazaımdaki 
da bulunmaktadır. Emlak tahrir -.tik aahipleri tahrir eaaaına ıö
koıniayonlarının iaabetaiz hareket re verıri vereceklerdir. Yetiıebilir 
•!tiklerinden bahiale ,imdiye ka- ae Eminönü, Beyoğlu, Betiktaf ve 
dar defterdarlı ğa yüzlerce tiki.yet Sanyer kazalanndan da 933 aene 
•e ihbarlar vuku bulmuştur. Def- ainden itibaren bu eaaaa ıöre ver 
1 •rdadık ve Maliye teftit heyeti gi alınacaktır •. " 

Tqdden auyunun Oaküdara indi
rilmeai için belediye fen heyetinin 
güzergah haritaaı yaptırılmıfb. Bu 
haritaya ıöre •u en ucuz, en mül&İt 
farllarla Oaküdarda indirilecektir. 

Fenerde Ki.tip Mu•lahattin ma
halleainde inhiaar memurlanndaiı 
Şerafettin Ef.nin evini aoyan Andon, 
Hüseyin •• Hasan iıımindelıi üç hır
aız yakalanmıtlardrr. 

Kömürcülerin kışın karlı ha 
valarda kadayıf yeciiklerini du
yarız. Kinunlarda yazı aratmı
yan bu havalan ırörünce ne yer 
ler acaba?. Kimbilir belki de 
hırslarından biribirlerini yer
ler. Neyıe, daha ilerisine ıritml 

-~~~~~~~~------~~~~~~~~~·- ~ 

Ekonomi 

Türkiye mallarının 
sürümü için 

1" ürk ihracat mallannın maliyet 
fiatıcrini dü,ürerek beynelmild pı. 
)aaada aürüm kabiliyetlerini artbr
'lıak için yapılan tetkikat bir rapor 
lıalindc lktısat Veki.letine ıönderile 
<oktir. 

Yeni fabrikalar 
Bu sene zarfında latanbulda mii

ili.n olarak fi.atik, pamuk çorap, •• 
llıllvanize aaç olmak üzere üç büyük 
1•briı.a açdmııtır. Bunlardan batka 
lıir düğme ve bir de yağlı boya fab
'İkaaı açılrruşsa da bunlar okadar bü 
>ilk değildiı-. Galvanize aaç fıılırilaı
ı, idareıi, muvakkat kabul maddai
~ ithal edildiği takdirde ihracat ta 
hpacağmı bildirmittir. Bu fabrika· 
ı.,.dan batka Ramiı'te bir ip Ye ba· 
li.ı, Şiılide bir pamuklu menaucat, 
l\1vanaarayda bir demir tel fabrika. 
•ı açılmak üzeredir. Halit fahrikaaı 
lııartta menauçat falıribaı da kinu
~~&ani içinde faaliyete baflıyacak
lıt. 
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lnhtaarlarda 

Tütün hastalıklarile 
mücadele 

lnbiaarlar umum müdürlüiü, bil
ttln mıntakalarında tütün haabhlrla. 
rile mücadele etmektedir. Bu aene 
cliier ıenelenı niabetle tütünlerimiz.. 
de daha az hastalık ..ardır. lnbiıar 1 
dare.i Trabzon fideliklerinde zuhur 
eden haatalıiın önüne tamzmile ıeç 
mittir. 

Karaburuncla da Akdamar haata
ltiı ııöriilmüt, -1ıalline bir milcade 
le heyeti sönderilmİ§tir. Son sünfer 
de mücadele heyeti. Karaburundaki 
mesru .. nl bitirmittir. 

Akdamar haıtalığı Buraanın muh
telif mmta.kalarmda da ıörülmilt
tfir. Bir mücadele heyeti tedari et.. 
meldecfuo. 

Fakat Taıdelen auyunun pndo
lik miktan pek az olduğu için bu 
•uyun miktarını da çoğaltmak çare
si dütünülüyor. 

Tatdelen ıuyu membaı civanııda 
daha bq altı au var ki bu aulann ev 
aafı aıağı, yukan T &1delene yakın
dır. Kimyqerlerin ,imdiye kadar 
verdikleri repor bunu teyit ediyor. 
Belediyenin bir kimya heyeti mahal
linde tetlıikat yapıyor. Tetkikatın 
birkaç süne kadar biteceği tahmin e 
diliyor. T&1delen auyunun evaafım 
bozmazaa in§aata derhal baflana
caktrr. 

Birleştirme 
• • 
lşlerı 

Ankaradaki umum 
müdürlük daireleri 

Sür'atle giden moto 
siklet devrildi 

Dün moto&ikletle Karagümrükten 
Edirnekapıya gitmekte olan Baheet
tin ve Kemal Efendiler büyük bir 
lıaza ıeçirmiılerdir. 

Motosiklet Altay civarından olan
ca ıüratiyle geça-ken devrilınİ§, Ke
mal Efendi düşmiit, ağır •urette ya
ralanmıt ve Glıraba haatane•ine 
nakledilmiftir. 

Altın yerine bakır 
Taksimde oturan cın,ız Hayri e

fendi Balatta difçi Mikliye gide
rek iki diş yaptırnutbr. Araclan ilıi 
sün ıeçince Hayri Efendinin yeni 
yaptırdığı eli! yerleri ağmnıya ve 
yüzü şiımiye baffaınıttır. Hayri E
fendi hemen baflıa bir ditçiye ırit
miı. Periklinin altın yerine bakır 

koyduğu ve bu yüzden yüzünün ıiı
tiğini öirenmiıtir. Perikli yalıaJan. 
mattır. 

Cevdet Kerim B. 
kısmen te&bit edildi Komyon bir kadına 

Şileden geldi 
Şile C. H. F. kaza konıınai clUn 

toplanrmıtrr. Fırkanın latanbul Vl
liyet idare heyeti reiai Cevdet Ke
rim B. Konar.de bulunmuı ,,. dün 
ıece !ehrimize avdet etmi,tir. 

Evkaf umum mü
dürü geldi 

Evkaf Umum Müdürü Rüıtü 8. 
clün lzmirden ıehrimize ıeJmiıtir. 
Rüftü B. lzmirde mahalli Evkaf it
leri ve EYkaf idareainin yaptıracağı 
büyülı bal meaeleaile J119fgul olmuı
tur. 

Hastalıklı kadınlar 
Son zamanlarda lıtanbulda emra

zı zühreviyenin ealôaine nisbetle lıiı 
aeclileeck kadar çoğaldığı anla§ılmak 
tadır. Kanunuevvel ayı içinde zabı
tanm yakaladığı §Üpheli 27 kadııun 
yapdan m-yeneai neticeıinde bun
lardan on altısının emrazı zührevi
yeli olduklan anlatılmııtır. 

Gümriik ve 1 nhiaarlaı: V elıiliğine 
,önderilen raporlara ıöre Garbi A
nadolunun birçok mühim yerlerinde, 
launen orta Anadolu• ve Kara de
niz viliyetlerinin bir kaçında iohiaar 
idarelerinin tevhit itleri bittirifmit 
•e buralarda yeni kadrolann tatbi
ki baılanmıtbr· Tevhit itleri Anadc>
lanun cenup ve prk vilayetlerine 
doiru inlıitaf ebnetkedir. 

lnbiaarlann tevhidi münaaebetiyle 
açıkta kalan memurların aayıar pelı 
azdır. Bunlann bir kıımı da imkin 
bulundukça açılacak yeri..,.. ,..,..le,
tirileceklerdir. 

inhisarlar Umum Müdürliiğünün 
Ankaı·ada çahpna.n önümüzdeki ba
zirımdn baflıyacaktır. Umum Mü
dürlük dairelerinin Ankaraya nakli 
niıan ve mayıs aylarında dütünüldü 
ğü için, idarenin Anlıarada i11al e
deceği yerler kısmen tespit edilmif
tİ•. Buraya nakledilecek dairelerin 
bir kaçı timdiki Ankara inhiaarlar 
başmüdürlüğü binasına ye bir kaçı 
da mahzeni evrakrn arkaaında yapıl
mı• ~olan binanın üıt kabne yerleş
tirilecektir. Mahzeni evrik arkaaın
daki veni binanın baza nokaanhlılan 
bu mÜnaıebetle tamamlanacaktır. Bu kadınlar hastaneye kaldmla

rak tedavi altına almmıılardrr. 
Zabıta ötede beride vesilıasız ola- Sene &ODU hesaplan 

rak dolaııp muayeneden kaçan ve 
bu &uretle ha•talık qtlıyan münaae- Sene sonu geldiğinden ecnebi ıir
betaiz kadınlara kıu-tı yeniden sıkı ketlerin Avrupadaki merkezlerinden 
tedbirler almııtır. beaabatı görüp kapabnak üzere mü-

Her polia merkezi kendi mıntaka- 1 fettitler gelmektedir. Bu meyanda 
11 dahilinde bu ıibi kaclmlara kartı Loit Triyeatino Kumpanyası ena
claha geoit bir mücadele açmıfbr. pektörü Komandatör Cambe dün 

ıehrimize ıelmiıtir. 

çarptı 
Sirkecide Fındılızade hanında otu 

ran Hüıeyinin kamyonu Kumlıapı
da tiyatro caddesinde Madam Kı.. 
raya çarparak ağır surette yarala
mıtbr. Hüaeyİn yakalanmıtbr. 

Dayak ve tehdit 
Galatada Daliıç •okafında otu

ran Eıma Haıwıı Tophanede Lüle
c:ilorde oturan Abdüllah tarafından 
dövülmü! ve ölümle tehdit edilrniı
tir. Abdbllah yakalanmııtrr. 

iki hırsız 
Balatta Hızırçavu, mahallesinde u 

ZUD Y orsinin evine aabıkalıJardan 
Haaan ve Hüıeyin sinni§, bezı et
ya çalmıtlaraa ela kaçarlarken yab
lanmıtlardır. 

Tramvaya atlarken 
Akaarayda Horhor caddeeinde o

brran 8 Y&f•nda Ahmet, bir lramva
Ya ati-tren dütmüı, YaraLuımıt. 
Cerrahpaşa hasıane.ine kalclınlmıı
tn. 

Bırakılan çocuklar 
T etvilıiye camii içine ilıi buçuk 

aylık bir erkek çocuk brrakılmıtbr. 
Çoculı Dariilic:aeye göndmibniıtir. 

Esrar 
Kaclıköyünde Mesçit aokağında 

kahveci Necmettinin üzerinde 3 
gram esrar bulumnuftur. 

yelim.! Malfun ya, menime 
pek güvenilmez. Kış ansızın 
bastırdığı gibi alay etmek n~ 
beti onlara geçer. 

Geçen alqam, bir birah_. 
de idim.Kartımdaki maıada,ba 
na arkası dönük oturan zab, ay 
nadaki aksinden tand'ıım. lçki 
mecliılerinde, ahbaplık etmek 
için tanıtmağa pek ihtiyaç yok 
ıa da bizim evvelden atinalığn 
mu olduğu içm muhabbeti der 
hal koyulatbrdık Lif llfı açb, 
açılan lif uzadıkça uzadı. Ar
tık, elinden geline vedalaııp 
ayrıl bakalım. Zaten ben aynl
mak istesem de bırakan kinı? .. 
Hiç farkma varmadık amma ya 
rım saat geçmeden ikimiz de 
çakırkeyif olmutu•· 

Bizim ahbap adeta biilbül ke 
ıilmito anlatır da anlatır •. Bir 
aralık dedi ki: 

- Artık, bu halde eve gi
dilmez! 

-Ya nereye?. 
- Bara •.. 
- Amma, yaptın ha.. 
Diltündü: 
- Yok, yok •• bara gideme

yiz... Mal\imya, bende böbrek 
butalığı var ..• 

- Ne olacak böbrek hasta
lığı vana ••• 

- Naııl, ne olaak? Doktor 
tuzlu teYleri bana yasak etti ... 

- Barda tuzlu şeyler mi yi
yeceğiz?. 

- Çocuk gibi ltfetmel He
ıap puılumı unuttun galiba? 
Bundan daha tuzlu teY olur 
aRJ? 

- Pdci. . ÖyleyM ası. aöy 
le bakalım, nereye gidecefia?. 

- Sinemaya. •• 
- Vazgeç ••• 
- Tramvayla Bebete 1ı> 

d'ar bir gezinti ... 
- Üstüme iyilik aalbk.. 
- Neden o?. 
- Bu aaatten sonra ~-

fil' değiştirmek itime ııdme&... 
- Çama91r değiştirmenin 

münasebetini anlıyamadım. 
- llihi çocuk. Anlaıılan. 

ıenin Kuruçepnedeo tramvay
la ıreçliğin yok ıraliba.. lnsan 
AmavutköyUııe vam'.adan mu 
keli haydutlara dönüyor yahu.. 
Vapurla, ıandalla, motorla. hat 
ti tayyare ile Bebeğe giderim. Hariciyede 

Tayinler 
Kar Tramvaya gelince, benden pa-

Burhanedclin Bey iaminde biri ev 

Kapı geç açılınca 
ANKARA, 9. - Yapılan tetkika- ıo. • • velki geec aarhoı olaralı Lüleciben- B. bö. l k rk ikimi. ta göre. iki gün evvelki yağmurda iZ Y e OOUfU en 

BalrkeJİr civarındaki Kepaut civan- dekteki aparbmanma gelmi9, kapıyı ze de rehavet çökmüttil, ben 
na 1, Maniaaya 2, milimetre, latan- geç açan kapıcı ile •ebzeci Tabiri a- dedim ki; 
bul, U1&k ve Afyona 1 milimetre ka irr Jurette dövmüıtür. Bize rahat batıyor galiba ... 
dar yağmur düşmü,tiir. Şunun ıuraıında yediğimiz ö-

Türk Talebe 

Birliği 

Ekseriyet olmadığın 
dan toplanamadı 

Türk talebe birliğinin dlln yapd
mlaı mukarnır toplanbar elaeriyet 
olmadığı için ıelac:el< cu~ tehir 
edilmittlr. 

Tip talebe .,..;,.eti toplaetm • 
dün yapılıunamııtır. 

Heybelladadakl 
orta mektep 

Heybeliada' da tesia edilen orta 
mektep, bugünden itibaren tedrisata 
1ıatıan:u.tır. 

_:;_ ______ _ 
Feribot 

Mukavelesi 

Heyeti Veldleye ve
rilmek üzere hazır 

Feribot iti için Ankanıya sitmit 
bulunan Coload Bani ye refalıatin
dıelô M. Ketebell cliin f9lırlmize aY
det etmltler ve Perepalaa oteline ia
ml,lerdir. Feribot için Colonel Bar
ri ile Nafıa V eldleti araamda haztl\o 
)anan maı1ııa....ı.,ueyet1 V eldleye clar 
desti takdimidir. 

Colonel •• refiki, yakında ı
memleketimlae döıımelı: üzen y
Londnya harelıet edecelıtir. --- -
Poli• mektebinde 

Mahkemelerde 

Bir piyango 

Davası 

Mesrup Ef. ikrami
yeyi hakkaniyetle 
dağıtmamıı mı? 

Geçen aane ydhap tayan piyanıo
... nda Ortakliy tütiin depotwıda ua
twbaplrk eden Mearup Ef.ye 100 bin 
liralık ikremiye çıfımıttı. Mearup E 
fmdl bu bileti 18 ameleden tıopladı
lı para ile alnutb. Ba .....ı. malak. 
meye mm-t ec1...eı.. Mıılrvp E
fendinin ikramiyeyi verdilılon pare 
niapetinde tak•İm etınediiini, para
lan alarak Samaunda muazzam bir 
tütün depoau kurduğunu iddia et
mektediri•. 

17 amelenin M...,.. Efendi aley
hinde açtıklan daYen yakında Ü· 
çüncü ceza muhak-inde baflana
caktrr. 

Ankarada bir ihtilas 
dava&ı 

Kıymetli evrak beclelini zim
metlerine ıeçirdiklerinden dolayı 
Ankara ajır ceza mahkemesine 
Mvkedilen Tayyare Cemiyeti Kea 
kin ıubeai reiai Müftil Sadık ve ka
tibi Ali Efendilerin mubakemeai 
bİtmİftir. EvHlki sün müddeiumu 
mi muavini ma.ımunlann &diyen 
aimmetıen tayini cezalarını İat• 
mittir. Bundan aonra maznunların 
'Yelrilleri mlidafaalannı yaffDUı 
her ikiai de müekkillerlnin maaum 
oldnldarmı iddia Ye kabahati biri 
birlerinin üıtüne amuılardır. Mah 
keme kararını blldirmittir. Bu ka 
rara ıöre her ikialnlıııı de kabahati 
oldulu cihetle albtar ay hapaine 
ve reia Sadık Efendi murakabe ,,. 

Polia mektebinin 44 üncü d.,.,....I aifeaini ihmal ettiğinden aynca 30 
hntihanlarmıı pazartesi pnü batla- ı lira para cezaana mahkGm olmuf 
nacaktır. tur. 

Musiki cemiyetlerinde faaliyet 

Bükreş Elçiliği üçüncü l<i.tibi il 
hami Bey terfian ayni elçilik ikin 
ci katipliğine, hukuk müşavirli 

ğinde namzet Arif Hikmet Bey 
Bükreş elçiliği üçüncü katipliğine 
tayin edilmişlerdir. --...·--

Ankarada Elma dağına ilk defa o-
larak kar düttüğü gibi Erzuruma 13 Meccanen musiki nümüzde .•••. (Camekindaki ko Halk musiki cemiyeti a:ıası 

t(ı ıı... :ı 8 -
tıır. Re!rta ıı /-

1 przeıa 
ı mark 
ı ze loı l 

! pt 14.ı 

20 le ) 

Diş tabipleri heyeti 
gitti 

ve Karaa 12 aantim lıar yağıru~tır. d l . c:aman canlı istakozu göatere-
Şimdiye kadar htanbul ziraat mın- ers erı rek; Halk Muailıi Cemiyeti meıuupla- teşkili tenaip edilmit ve bu heyet 

!11 ' • 
drahnıt H . 

takasında Halkalıya 100 Yeşilköye Halk Muaiki Cemiyetinden: Cemi - Yemediğimiz arkamız n, dül\..Şehzadebaşmda L~tafet a- ıeçilmiftir. Caniyet, bir ıarp mulİ-

'rı l l"IÇ t Hl!, -

~lt\a; !;"', 
florıu "b ' .. 0 ~•ı \<l r~ ... -

H 4ııır 

~ Çtrnovrç 
i Alt ı n 

i ~'tccidl\· ~ 

ı BınLrıoı 

!IO,I 

!4.-
31.-
2.<,
,Şf.~-

Diıtabipleri kongresince ittihaz e
dilen kararları Sıhhat Vekaleti nez
dinde takip ve İntaca çalışmalı Üze
re a~ilen heyet, dün Ankaraya ha

60 ve diğer yerlerde 35 milimetre yetimizde meccanen muaild der,Jeri da. . . • Sııınki yerimizcfen niçin partımanında toplanmıılar ve ce- ki şubesi de açmak tatavvurunda-
yağmur yağmııtrr. veril•ceğinden aaz ve teıanni me- tedı"rgı"n olacakınutız?. · · bi f ı· h · dw. rnıyete yem r aa ayet veç eoı ve- · · K · Hakk B Denizliden yazılıyor: Burada bir raklm gençlerin her cuma aaat 12 Dünkü ıçbmada, emarıı ı . 
haftadanberi mütemadiyen kar yağ- den 14 te kadar cemiyetimizin Şeb- - Pekala oturalım.. rilmeai için ıörütmüflttdir. Verilen tarafından Cemiyet &zaainin muıi 
maktadır. Civardaki bütün dağlar zadebafında Letafet apartımanında- Sözümü tamamladı: kararlar cümleaincreu oluak 933 ,.,.. kideki İ•tİdat ve kabiliy~tleri de yok 

rdcrt etmi"tir. karla örtüldü. Soğuk çok ,iddetlidir. lıi merkezine nıürac:aatlıın. - Ve tabii kuru kuruya o-- nsi için n kitilik bir saz heyeti lanmııtrr 
.. ...................................... ________ _. ..... ____________ _.:,i. 
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;ili liy~t 
Asrın-~mdesi cMILLIYET• tir. 

10 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

TelEfon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yuı itleri Müdürlüğü 24319 

1 da re ve Matbaa 2431 O 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylığı " - 8-
6 

" 
7 50 1" -

28-

\ 
dızı diye söylenen sözlerden ı artiatl~in Mıalinin içine ka- ı 
ben doğrusu bir şey anlamaz- rışmalan .. Vakıa bir kısmı sah 

l drm. Allah razı olsmı Darül- nede kuru kalabalık olduğu i
bedayiden .. o gece bunu da an- çin halka karışmalarında bir 
!adım.. Sinema yıldızı denen mahzur yok amma, asıl ar
şey beş ayaklı bir merdiveni tistler hele tek gözlüklü ve 
olan mukavva bir yıldızın için- servi gibi boyu ( !) ile Galip 
de domuz topu olmuş bir kız... Beyin mütemadiyen ahali içi-

işin tuhafı tiyatroda fazla- ne girmesini laübali buldum. 
ca kaçırmıf dört kiti sahneye Artistler kendilerini biraz ağır 
en yakın localardan birine otur satmalıdır. Sonra günün bi
ınuşlar, bıyıklarrnı burup du- rinde o aeyircilerclen birisi, 
ruyorlardı.. onu kahvenin önünd'en geçer-

Sahnede: ken görür çağırır: 
- Yıldız çıkacak, yıldız çı- - Bey! bir kahvemizi iç-

kacak diye haber verdikleri mez misiniz? .. Der ve yanında
halde geçiktiğini görünce İç- kine de: 
!erinden birisi bağırdı: - Bey oyuncudur .. diye tak 

- Anladık amma ağabey! dim eder ... 
Şu yıldı:z ne zaman çıkacak?.. Şimdiye kadar Galip Beyin 

. Vaıfi. Rıza buna cevap ver- en muvaffak olduğu iki kostü-
1-------------111 dı: . münü bu piyeste gördüm. Biri-

Gelen evrak ıeri verilmez - - Efendım ! Bu akşam bu- si soluk domates rengindeki 

12 
" 1'4 -

Müddeti ıreçen nüıhalar 10 ku- lut çok!. Galiba yıldız çrkamı- melon fapka ile giydiği dama-
ruıtur. Gazete ve matbuya ait yacak !:· . lı tliylü pazen elbise .. Öteki de 
itler için müdiriyete müracaat Berıkiler kızdılar: deniz mayosu .. Birincisinin ma 
edilir. Gazetemiz ilanların me· - Ne? Biz yıldıza geldik nasını sordum. Kimse izah e-
s'uliyetini kabul etmez. diye buraya geldik!.. demedi .. 

Vasfi cevap verdi: 
BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy Aıkeri Raaat Mer

kezinden verilen maliımata ırö
re, buırün hava kısmen bulutlu 
ve ıimal iatikametlerinden rüz
garlı ol...ı. devam edecektir. 

9-12-932 tarihinde hava taz
yiki 7fn milimetre, sıcaklık en 
fazla 15. - az 8 derece idi. 

Haftanın 11azısı 

Darülbedayide 
•• 
Uç saat 

Sakın hal Serlevhayı görüp 
te Darülbedayidelri fU met
hur (revü - operet) i tcddt e 
deceğimi sanmayın! O büyük 
iş bize dtifmerz.. Onun 17 ya 
§ında münelddtleri 'f&rdır. Va
kıa ben de ondan bahaedece
ğim amma tenkit teklinde de
ğil... 

Bir arkadatım var. Darül
bedayideki bütün artiatleri ta
nır, rejiıörle can cijerdfr .. 
Müdürün de akrabaaıdır .. lıte
diği zaman evine ııider gibi 
Darülbedayie girer. Boş loca 
bulursa resmen oturur. S..hibi 
ıelirae hemen çıkar. 

Bir ak9am ona gitmittik. .. 
Bana Darülbed-ayie gitmeyi 
teklif etti. Ertesi ak,am ırittik. 
Üç saat orad·a kaldık.. Efen
dim bu (revü - operet) denen 
şey eğlenceli bir tey.. Lakin 
bazı yerleri görzüme iliıti. On
ları size mahremane ıöyleye
yım ... 

Kantocu kızlar var .. Sekiz 
on tane!. Bir tarafları çıplak 
bir tarafları giyimli.. Madem. 
ki; bütçede karşılık yoktu .. O 
kızlardan sekiz tane çıkaracak 
yere dört ta.ne çıkarıp tam 
giydirmek hiç akıllarına gel
medi mi? ... Hiç bir tarafı gı
yimli bir tarafı çıplak adam o
lur mu? Sonra gemicilerin ka
rınları da çıplak .. Çocuklar da 
caliba aç karnına oynayorlar .. 
Cünkü biçarelerin karınları bel 
!erine yapıtmış. Ben onları a
laca karanlıkta bellerine açık 
renk kuşak sarınıt zannettim, 
meğer çıplak imi,ler ... 

Sinema yıldızı sınema yıl-

- Y anhş efendim! yanlış! - Rejisör biliyor amma kim 
seye söylemiyor.. Dediler .. 

Burası T epeb&fı !.. 
Bu sırada şehir bandosu çal 

maya başladı .. O çocuklara da 
pek acıyorum .. Sahnenin dibi
ne tılalmışlar. Üst katta ne o
lup bitiğini gördükleri yok.. 

Hüseyin Kamil Bey diye bir 
genç var.. Herdem taze.. (re
vü) de kaptan rolü yapıyor .. 
Şık giyiniyor .. Li.kin tayfala· 
nn önünde oynayor. Gemide 
muhakkak ıözünü dinlemezler, 
Allah böyle kaptanlann yttrüt
tliğü gemiye binen yolcuların 
yardımcısı olaun .. 

Bir aralık bu zat bir pl&ja 
geliyor. Am:ma IM:ivert bir ko. 
tilin ve rugen ayakkaplarla ... 

Kaptan olur da böyle yere 
beyaz pantalon ve beyaz kun
dura ile gelmez olur mu?. Me
rak ettim. Perde arasında so
rutturdum •. 

- Beyaz pantalonunu )ek,.. 
ciye vermif ... Y etittiremeınİf .. 
Kunduralarını da Emin Beliğ 
giymif 1 O da koyu renk koı
tümHe kumsal rolüne çıktı .• De 
diler .. Zararı yok! Sahici plaj 
değil ya! .. 

Haaa ... Unutacaktım. Or
tada bir çocuk! .. Habire dilini 
çıkarır .. Habire ağlar.. öteki
ne berikine tükürür.. Arsızlık 
eder .. Halkın arasına girer. it
faiye merdivenine tııımanır .• 
Yo-Yıo oynar .. Halk ta alkış
lar .•. Bunu görünce içim "cız!" 
etti. Demek. ben de küçük iken 
artist imişim de haberim 
yok!. Çünkü ben bu çocuğun 
yaptığının daha antikasını ya
pardım ... 

Bütün piyeste en ziyade a
cıdığım Şaziye Hanım oldu .. 
Biçare kadın o kadar çıplak er
kek ve kadın içinde sırtın
daki kertenkele rengi tayyörile 
arsız çocuğunu aramaktan bir 
türlü baş alıp ta bir rol yapa
mıyor ki?.. Zaten biraı: da 
mahcup!. Eh alışm~ıt·· Ben 
bile odamda çamqır değİfİr
ken kapının ardına çekilirim .. 
lnaan perisinden utanır .. Bu 
kadar çıplak içinde sıkılmaz 
mı? 

Bu piyesin bir tuhaflığı de. 

Mayo giymesini ben önce 
lüzumsuz bulmuştum. Muma
ileyhin vücudunu istila ettiği 
çıplak kalan iman tahta11nın 
üstündeki siyah tüylerden an· 
latılan tabii küricü ba§ka bir. 
ıey giymesine mahal bırakmı
yacak kade.r viic:udünü kapa
makta idi. Arkadatım bu mü
llhazama ittirak etmedi: 

- O da vücudünu dıejtll, kür 
künü örtmek için giymiı.. de
di .. Methur bir trajedi oyuncu
muzun böyle deniz mayosu 
ve başına iyice geçmi.yen eğ
reti laatik kırmııı:ı külahla sah
nede görüniifü ne parlak olu
yor. İtte aan'at diye buna der
ler. insan (AktlSr Kin) den (o
peret - revü) ye kad~r her sah
nede kendllw: elanek bulllbil
melidir .. (Art) buna derler .. 

Arkadaıım sordu: 
- Bu ifİn arla haya ile ne 

münasebeti var?. 

- O senin naladığın ar de
ğtt san'at manasına olan ar'dır. 
Dedim, dudağını büktü. 

En ziyade hoşuma giden 
sahne. Vasfi Rıza ile Bedt& Ha 
nmııın yatak sam-i .. Bir kere 
Bedia Hanım, Rmn kızı rolü
nü fevkalade iyi yapıyor. O ne 
cilve! O ne çıtıpıtrlık! .. Vasfi 
Rıza da paçası bağlı uçkurlu 
don ile ol'a o kadar parlak bir 
tezat teşkil ediyor ki; buna rağ 
men kız ona bitkin!. Arkadata 
nazaran Vasfi Rıza frenklenn 
(sexe appeal) dedikleri illet 
varını~ .. Ben anlamaclım ... 

Piyesin daha ilk gecelerin
de (Emin Beliğ) ak Arap takli 
di yapmaya korlanuş. Belki ci
vardaki büyük otellerden bi
rinde bir arap vardır da kizar, 
beni dövüverir d;ye kuruntu
ya dü9müş .. Sonra rejiıörün ta 
nıdığı bir ak Arep teminat ver-
miş .. 

- Korkmayın! Emin Beyin 
taiclldinde ak Araba benzer hiç 
bir 9ey yok!.. O kendi kendine 
bir ırk icat etmiı, onun takti-di
ni yapıoyr .. Demif .. O da ra
hat etmit·· Devam ediyor. Ben 
bu Emin Beliğ Beye hayra-

Mısır meselesi 
Bütün dünyanın Harbı umu Onunla beraber BerFncle inti

mi felaketinden sonra çekmiş şar ed .. n bir mecmuada Türk
olduiu ıstırapların nihayet bu- lük ve Müslüman milletlerinin 
lacağı zannolunuyor ve bilhas- salah ve rehası için yazı arka
n diplomasi aleminde yeni bir daşlığım vardır. Zannedersem 
çalııma tarzının temini sayesin j ozaman kendisi de bir Türk va
de i·ktısadi sıkmtılardan lmr- tandaşı olarak yaşıyor ve Tür-
tuluş çarelerinin bulunacağı kiyeden gelecek bir reform ile 
ümit olunuyordu. bütün geri kalmış Müılüman 

Milletlerin silahı bıraktığı milletlerin son sahada ilerliye
ve faaliyeti diplomasi alemine c~idPr.ini yazıyordu. Dinin tah
tevdi ettiği zamandanberi bü- rıf edılen esasları, hurafelerle 
tün bu ümitlerin boşuna old'u- kanttırılmış olan düsturlarını 
" ·· · ·ı - b 1 d O "k" her görüşlü bir Müslüman gu goru mege aş a ı. n ı ı "b" d kul b ı -

ed be · b"" t·· ·ıı ti · gı ı onul' a ma u acagına sen en rı u un mı e erın .. h kt 
tesanüt ve ittirak siyasetine şup e yo u. 
teıne olmalarına rağmen beşe- Bana öyle geliyor ki din per 
rin çektiği ıstırapların nihayeti desi altında memlekette ceha
gelmerli, l:ilikiı her an müteza- !et ve taasıup kuvvetini idame 
yit hir t 0 zyik milletlerin elem etmek iatiyenlere karşı en ma
ve ıs~ıraplarını artırmağa se- hir darbe fes inkılabıdır ve bu
bep oldu. Konferanslar, kong- nu samimi kalpten en ziyade al 
reler, müzakereler, yeşil masa- kıtlıyacak olar da Mısır Sefi
lar el rafında toplanışlar hadi- ridir. 
sat ve vekayii daha karışık ve Bu noktada çok hassas olan 
daha içinden çıkılamıyacak bir Türk inkılapçı ve vatandaşları
hale koydu. ı mn arzulanna ve gayelerine 

Bütün beteriyet artık, bu ça hürmet e~~k yal?ız lazimei 
lıflllalardan bir şey çıkmıyaca- 1 nezak~~ degıl .~ynı zaman~a ~r 
ğına kani olduğu halde gene ça ı geç. d~ger g~r~ ~almış lsla'm ~
reaizlik saikaaile her aefasmda lemının taalısını "rzu eden bır 
yeni bir ümide dliıüyor ve ma- r' ~·e_rt içi~ bir d_e v~z~fedir. <?nun 
ruz kaldığı inkisarı ümit hase- ıçın resımgeçıt gibı mensımde 
bile işi biraz da m~ah cihetin- 1 f~ıi~i taşıyan bir sefir~n .ziyafet 
~ mütalea ediyor. Ben Avru- bıttıkten sonra da feaını çıkar
pa matbuatının en ciddilerinin o;amasını çok nazik ve me~a
bile mühim bir konferans mü- Hmpeı·ver olmasına hamledıyo 
zakeresi eınaaında en mühim rum. Hayatında festen 
bir !ıadihe olarak murahhasla- I ziyade ~ap~a .giymi~ o!an ~ir :a 
rın rugan ayakkabılarının par-. tı_n, bunu ,dinı ~e ı;rnllı . bır ·h_":
layıp parlamadığının uzun u-

1 
dıae o!a~aK telakkı etmıyecegı-

zadıya izah edildiğini gördüm 
1 

ne eımınım. 
'fe görmekteyim. Onun için Kerdisinin Babıali siyase
timdi bir feı hikayesinin böyle tinde,. uzaklaşmıt açık ve sa
çok uzamtt olmasına biç te hay mimi bir Cümhuriyet Hüku
ret etmiyorum. Yalnız bunun metinin fazla merasimperest 
Mısır gibi daha memleketimiz- olmıyan bir toplanh11nd'a bu 
den aynlması henüz bir tarih külfetinde!' azade bırakılmış ol 
olmıyan kardet bir memleket ması clemokrafi ruhunu ifade 
matbuatında yerbulmasına mü eden bir hadise telakki oluna
teeuir oluoyrum.M111rın nazik 
sefiri benim on altı sene evvel bilir. Ben çok temenni ederim 
Berlmde gençlik doatumdur. ki bugün milletlerin açlrk ve 

sefaletten kurtulmak için ara--·-···········--····-···-····-··-·---· dıkları çareleri bulıınağa çalışan 
mm .. Kendiıinde öyle bir iti- bütün siyaıe~ alemi de artık for 
madı nem var ki; her şeyi ya- nıalitelerden, mantısız merasim 
parım ve yapıyorum sanıyor.. den kurtulsun dı reha yolları-

Hilzuna sordı.ım: 
nı aramak için daha samimi - Birader! Şu Acem kılığı 

ala! Lakin gözlüğü neden tak- çalı,abilsin. 
tm! Hiç gözlüklü Acem gör- Türkiyenin Mısırla olan mü 
dün mü?. naıebetini arttırmak ve dost 

- Hakkın var ciedi .. Lakm geçinmek arzusu fili hadiıeler
piyesin p&J"laklığı gözümü alı- le sabittir. Bugünkü tesanüt ve 
yor da... Doktor tavsiye etti.. dostluğun en büyük esası iktı-

- Aman! dediım.. Sana bir sadiyat oldu~undan Mısırla o
şey soracağım .. Bu piyes eğ- lan ticaretimizin çoğalması i
lenceli bir şey amma bazı yerle çin birç-0k gayretler sarfedil
rini ben kavrayamadım .. Du- mit ve edilmekte bulunıınuştur. 
rup dururken o tenis şarkısı ve Türk vapurla.rının Mısıra işle
tenis oyunu ne oluyor?. 

_ Ha! Onu ben de merak tilmesi, Türkiye iktısadiyatın-
etmiştim. Sonrad'an öğrendim da en faal ve mühim bir rol ifa 
ki; müellif ve bestekarın -bun eden milli bir bankallin hariç 
lar iki kardeş malum ya- ü- ile -iktisadi münuebetleri tez- -
çüncü kardeşleri tenise merak- yit eıbabmı arariı:en ilk defa Mı 
lı imiş .. Ağabeylerinden yeni 11rda 9ube açması bu arzuların 
revüye mutlaka bir tenis sah- en bariz bireı· misalidir. Bu iki 
nesi ilave etmesini istemi9, on- memleketin iktıaadF sahalarda 
lar da koymuşlar .. Dedi. Me- yapılacak daha birçok işleri 
rakımı izale etti. varken şimdi böyle ehemmiyet 

işte efendim! Benim bu ye- siz bir hadisenin izamı, ad'eta 
ni revü hakkındaki intibala- bir habbenin kubbe yapılması 
rım ... 

FELEK 
be!erin çekmekte olduğu bütün 
elem ve ıs trraplara rağmen el' 

1 l._R_A_D_YO_ 
Bugünkü program 

10 Kanunuevvel 932 cumartesi 
günü İstanbul ra.dyosu programı: 

18 den 18,45 kadar Darüttalim he 
yeti. 

18,45 den 19.20 kadar Orkestra. 

Ankarada Himayei 
etf al balosu 

ANKARA, 9 . - Himayei Etfal 
Cemiyeti dün gece Ankarapalasta 
kostümlü bir balo vermiıtir. Balo 
çok eğlenceli olmuştur. Baloda Bat
vekil, Meclis Reisi. meb ,uslar bulunu 
yordu. Hanımlar :ırasında Kafkas, 
Liız, Çerkez kıyafetlerile ıelenler 
pek çoktu. Balo sabaha kadar de
vam etmiştir. 

19,20 den 19,45 kadar Fransızca 

ders (Müptedilere mahsus) 1 üugün ve yarın son olarak 

19,45 den 20 orkestra. 
20 den 21,30 kadar Darüttalim. 
21,30 den 22 ,30 orkestra, Ajans, 

Borsa haberi, Saat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 14.20: Lem

berg' den : Talebe matine konıeri. 
17.05: Gramofon. 18.05: Haıta
lara mahsus neşriyat. 19.05: Ka
fe-konser. 23.10: Chopin'in eser
lerinden kli.aik piyano konseri. 
24.05: Dans musikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
19.05· Ernest Dohnanyi'nin ida 

resinde kendi eıe.-lerile Mozart"in 
eserlerinden konser. 20.45: Müte 
nevvi neıriyat (org J.;onıeri, ta
ganni ve sair parçalar). Müteaki
ben Şandor Bura Sigan musikisi. 

VIYAllıA 517 m. 

17.50: Darülfünunlulann ta· 
ganni heyeti tarafnıdan taganni
li piyano konseri. 19.05: Gangl
berget· orkestraaı. 20.45: Son mo
da ıarkılar. 21.20: Musikili bir 
temsil. 23.35: Robert Hügcl lak
mının akşam konseri. 

PRAG 488 m. 
18.55: Gramofon. - Müsaha

be. 19.35: Almanca tagannili net 
riyal. 21.35: Belgrattan naklen: 
(Umumi Avrupa konseri). 23.50: 
Varyete musikisi. 

ROMA 441 m. 
21.35: Müıahabe. 21.50: Karı

tık neşriyat. 23.05: Devamı. 

BÜKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 21.05: Gra
mofon. 18.0?: Kantık konser. 
19.15: Konferaıu. 19.30: Konse
rin ·devaınr. - Mliaahabe. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Radyo ot"kea
traaı. 21.36: Taganni. 22.10: De· 
bussy, Maııene Lehar ve Diniko
nun eserlerinden parçalar. 

BRESLAU 325 m. 
17.35: Beri inden hafif musiki. 

20.20: Gramofon .• 21.06: Net'eli 
netriyat. 23.35 Bemard Ette danı 
muıikisi. 

an bunu daha tezyide çalıfan 
fertlerin olduğunu ve diploma
si aleminin ele bunlara alda
nacak kadar basit ve zahiri 
işlerle meşgul bulunduğumı 
göstermektedir. Çok temenni 
ederim ki hadisat ve meaailin 
her safhasında arzu olunan in
kılap ve teceddüt biraz da dip
lomasi alemine sirayet etsin. 

ŞIK SİNEMADA 
Bu senenin yeni ve en çok 

beğenilen filmi 

A Ş K T A 
G A L l P 

Jean Murat 
ve 

Kate de Nagy 
tarafından Fransızca sözlü 

büyük film. 
GörmeyenJerin İ&tical etmeleri. 1 

GLORYA'da 
Bugiinden itibaren: ila
veten gösterilen FOX 
JURNAL'de: TROTZ
KY ' nin Türkiyeden 
hareketi ve Kopenhag' -

taki konferansı. 

FAHİŞENİN 
BELALİSİ 

Aşk, heyecan, ibretia
miz ahlaki film çarşam
ba giinünden itibaren 
ALKAZAR'da 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahaneıi karıuında Sahne so
kağrnda 3 numaralı apartıman
da 1 numara. 

--- Kadıköy'de __ _ 

Diş Tabibi 
ZEKİ HALİT 

Her gün Hastalarını Altı yol 
ağzındaki Mııayenehanesinde 

kabul ve tedavi eder, 

ittihadl Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 
130 

"Milliyet,, in romanı: 2 mi delecek gibi yüzüme baktı. 
Eğer böyle söylemeseydi ve yü

züme bakmasaydı, o tehlike anın
da mutlaka sinirlenecek, ağlıyacak 
ve belki de bayılacaktım ama .. ö
lüm korkusu geçirirken bile onun 
müstehzi sözleri irademi kamçıla- · 
dı, 

tünc~e yıldizlar pırıl pırıl yanıyor. 
- Hanımefendi, hava serinle-

Ateş gözler parladı fakat itaat 
etti. 

- Pley! .. 
- Redi! .. 

SEN ve BEN 
müzden geçecek ilk vapur veya 
yelkeııli ile adalardan birine veya 
Pendiğe gideriz. 

Alctam karanlığı,. Ağustos ak
şamlarına mahsus hafif puslu ala
ca karanlık ve gökte parlamıya 
başlıyan yıldızlar ve çizgi gibi ay .. 

Genç kızın gözleri, düşman a
leti gibi tayyareciyi ve tayyareyi 
yaktı ve uzaklara gitti. 

Merak.. endişe .. korku .. sinirli 
bir sabırsızlık ve nihayet çaresiz
lik. 

Tayyareci kuşa doğru yaklaştı. 
Biraz evvel kızın dizlerini örten 
kürkü aldı ve denizin kenarında 
taşsız bir yere yaydı. 

- Burada istirahat ediniz efen
dim ... Ben motörüme bakacağım. 

Karanlık çöktü .. tatlı, ince bir 
karanlık ... 

Gene kız mantosuna İyice sarın 
dı. Omuzlarından arkasına doğru 
soguk bir ürperır,~ duyuyordu .. Ve 
düşündü: 

- Teyzeciğim nek&dar merak 
etır.i~tir. Ya Nejat .. Nekadar üzül
mü~ ve sinirlenmiştir. Acaba öldü 

Muazzez Tahsin 
ciiye üzüldüler mi? Acaba Nejat 
beni burada, bu genç tayyareci ile 
görse n,. düşünürdü? Kıskanır -mıy 
clı? Zannetmem .... Onun dümdüz 
ruhunda kıskançlığa yer yok. .. Me 
rak edip te tayyareciyi görmeğe 
bile heveslenll'. edi .. Elimi sıktı ve 
arkadaşlarımla kaldı. 

Teyzeciğim bu deliliğime ne der 
acaba? Tayyare ile uçacağrmı ona 
söylemediğim pek iyi oldu. Bu ak
şam Nejat onu avutur, Güzine git
ti der belki .. 

Bu geceyi nasıl geçireceğim? A 
cıkmağa başladım. Bir şey yeme
den sabahı bulacağız. İşte kutlar 
gibi uçmağa heveslenmemin ceza
sı! .. 

Tayyareci Bey ne yapıyor aca
ba? Motörünü düzeltebilecek mi?. 
Başkalarile alay etmenin, karşısın 
dakini küçük görmenin ne demek 
olduğunu öğrensin. Bu vak'a ona 
iyi bir dPrs oldu: 

- Havalandıktan sonra sinirle 
nir, ağlar .. bayılırsanız!.. 

Beni bir çocuk.. sinirli bir kız 
zannetti .. küstah gözlerile gözleri-

Kurtulduk! Yaşamak ne tatlı i
miş!. .. 

Beklenmedik zamanda ölüm boş 
olmuyor doğrusu ... 

- Hanımefendi, bir · fincan 
çay. . . Birkaç bisküvi ... 

- Çay, bisküvi.. Bunları nere
den buldunuz? 

- "T ermoı" umda her za.man 
için sıcak çay bulundururum .. Bis 
küviler tesadüfen bulundu. Na11l 
ki motör tesadüfen bozuldu .. Fa
kat bu seferki iyi bir tesadüf .. Bu
yurunuz efendim! 

- Teşekkür ederim. 
Ve saatler geçiyor.. geçiyor .. 

hatları üstünde yıldızlar pırıl pınl 
yanıyor. Ateş gözlü genç kız, elleri 
dizlerinde, başı göklerde .. bakıyor, 
düşünüyor. Nereye bakıyor? Neyi 
düşünüyor?. 

Yeşil gözlü, siyah kirpikli tay
yareci ayakta .. Elleri cebinde, do
laşıyor .. Duruyor .. susuyor. 

Düşünüyor mu? Bakıyor mu?. 
Baktığı ıeyi görüyor mu? 

Ve saatler geçiyor. Başları üs-

di. Sabaha kadar burada kalırsanız 
üşür, hsta olursunuz. Saat iki ..... 
İsterseniz tayyareye giriniz. Cam 
lnrı indirir ve biraz istirahat eder
siniz. 

- Teşekkür ederim .. Siz ne ya 
pacaksmız?. 

- Ben açık havaya, uykusuzlu
ğa ve meşakkate alıtkınım .. Gece
lerce uykusuz kaldığım oluyor. Bu 
ı>un ne ehemmiyeti olur ki... ,,. ~ ,,. 

Genç kız gözlerini açtığı zaman 
korku ile etrafına bakındı ... ve .. ha 
tırladı. Gözleri saatini aradı: Se -
kiz .... Nekadar çok uyumuttu ! 

Küçük çantasını açtı. Tarak ... 
pudra .. kolonya .. alelacele tuvaleti 
ni bitirdi ve pencereyi açtı 

- Bonjur hanımefendi. Biraz 
dinlendiniz mi?. 

- Çok uyumufum .. Beni uyan
dırmalıydınız. Geç mi kaldık?. 

- Hayır efendim... Bir balıkçı 
kayığı sizi bekliyor, Pendiğe ge
çeceğiz ... Fakat evveli biraz çay 
ve bisküvi! 

- Rica ederim bunları siz yiyi
niz .. Dün kaşam da çay içmediniz. 
Birşey yemediniz .. 

Yeşil gözler derin bir inatla dur 
du: 

- Buyurunuz hanımefendi! 

Pendik iskeleıi .... 
- Allaha ısmarladık hanıme

fendi .. Sizi istemiyerek öldUrebilir 
dim .. Affınızı rica ederim. 

- Allaha ısmarladık .. Beni ö-
1 ümden kurtardığınız için teşekkür 
ederim. 

Yetil gözlerle, ateş gözler son 
defa biribirinin içinde kıvılcımlan
dı ve ayrıldılar. 

1Kl SENE SONRA 
- Pley! .. 
- Redi!.. 
- Feridun Bey, bugün acemi-

liğiniz üstünüzde .. maçı biz kaza
nıyoruz. 

- Leyla Hanım acele etmeyi -
niz .. p11rtinin bitmeıine daha va
kit var. Leman Hanım. gayret, 
mağlup olmamalıyı:ı;. 

- Pley! .. 
- Redi!.. 

- Bravo Oğuz Bey, sizinle bir 
leştiğim İyi oldu. Muvaffakıyet 
mutlaka bizde kalacak.. 

- Evet Leyli Hanım .. Sizinle 
oynarken galibiyetin bizim tarafta 
kalmamasına imkan var mı? Siz 
yalnız kendinizi değil, yanınızdaki 
parteneri de kamc;ılıyorsunuz. 

- Komplimalarınızı sonraya 
saklayınız .. Dikkat ediniz Oğuz 

Toplar, bir ok gibi fırlıyor. ra
ketler havada kavisler yapıyor ve 
genç vücutlar bir yılan gibi kıvrıla 
kıvrıla koşuyorlardı. 

Leylanm bir ra·ket vuruşu ma
çı neticelendirdi ve bu vuru9u bir 
alkış tufanı karşıladı. 

- Geçmiş olıun Feridun Bey .. 
- Gelecek defaya Leyla Ha-

nım .. İntikam maçına hazırlanınız. 
- Ben her zaman için hazırım. 

Siz sinirlenmeden oynamağa çali
şmız. 

- Karşınızda sinirlenmemek 
kabil mi Leyla Hanım?. insanı kü 
çü!le küçülte parçalıyan gözleriniz 
var. Topa vururken şaşırıyorum. 
Sizi nişanlınıza şikayet edeceğim. 

- Nejada mı? Görüyorsunuz 
ya uzaktan bize bakıyor. Yanımıza 
yaklaşacak cesareti bile bulamıyor. 

Durunuz, çağırayım da şikayet
lerinizi dinlesin. 

- Nejat!. Nejat! .. 
~ Leylacığım.. muhakkak bir 

muziplik için beni yerimden kaldır 
mak istiyorsun. Burada serin serin 
öyle rahat oturuyorum ki ..• 

- Tembel Nejat .. Cuma gün
leri yerinden kıpırdamak istemez
sin.Bari iki halayık bul da, sen böy 
le hafif hafif sallanırken, iki yan· 
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• 
Isa meselesi'ne dair 

• 
___ ı 

''Isa yaşamamışhr ,, 
• • •••• • • olarak itlenecektir. Perdeler, 

modellere göre şüphesiz çok 
büyük niabettedirler. Yalnız 
<modellere bakınca bir fikir e
dinmek kabildir. Şöyle insan 
perdeyi gözönüne getirip, brra· 
kacağı intibaı hesap edebilir. 
Ne kadar büyük te olsa, perde 
üzerine modellerdeki resimleri 
çizmek pek kolay olacağını tah 
min edersiniz. Bu iki mıodelle 

Ömer Riza Beye cevabımız: 
-1-

Kıymetli arkadaılarımızdan 1 
(),,,er Rıza Beyin "I.& meaeleai" 
•dtı kitabıma dair, Cumhuriyet 
lazetesinde yazdıklan tenkidi, 
l•çen (Ün okudum. Bu yazıların· 
da kitabımın yalnız birinci kAınr· 
~ı "lııi.nm yaşadığına dair hiçbir 
••sika yoktur., bahaini tetkik e· 
d•n muhterem muharrir der ki: 

" .... fakat Hazreti lıinın ta· 
•ihi şahsiyetini hücumdan koru• 
focak vesikalar yok değildir ... Ya 
~udi edebiyatı içinde fevkalade e 
h•mmiyeti haiz bir veaika vardır. 
Çünkü lsi.yı bizzat gören bir ada· 
illin şahadetidir. Bu vesikaya gÖ· 
'• Sekanyalı Y akup, bizzat hi.yı 
törerek onun Yahudiler lehinde 
'Öylediği .özleri dinlemit ve nak· 
l•tmiştir. Bizzat İsayı gören Ya· 
ltup, Miladın 70 senesinde Yahudi 
llıabedinin tahribine şahit olan E
liezer ile konuşı:..-ak !sanın Yahu
diler aleyhindeki! - Yukarda Ya 
hudileı· lehinde deniliyordu -
ha.zı &Özlerini nakletm.İf, bu aıra· 
da ihtiyar bir adam olan Eliezer 
bunları 110 senesinde Akibe'ye 
~akletmiştir. Bunların hepsi de ta 
tihi eıhaatır.,, 

ya dair bulunan .-yler, bilhassa 
incili an'anenin bazı umurları· 
nm ırarazkir bir karikatüründen 
baıka bir ıey değildir. Fakat bu 
vcaikalar hiçbir tarihi malumat 
verme.der.'' Ne buyurulur?. 

Gelelim ikinci iddianıza: "Ya· 
hudi muverrih Flaviua Joaephua 
iae !aldan bahsetmemit değildir. 
Bilakis ilmi tetkikat neticesinde 
Joaephus'ün !.&dan na11l bahset
tiiini, Hıristiyan müstensihle· 
rin ( l) bu bahialeri nasıl tahrif 
ettikleri ( 1), bu balu.lere neler 
kanıtırdıklannı, neler kattıklan· 
ru ( 1), neler çıkarmıı olduklan
nı ( ! ) öğrenmiı oluyoruz. Onun 
için Josephuı'ün laidan bahset
mediğini iddiaya imk&n kalmaz.,, 

Ömer Rıza Beyin bu iddiaar bir 
cihetten bizi teyit eder. Bizim id· 
diamız, bu tarihte bulunan !.&ya 
dair sözlerin Hıriıtiyanlar tarafın 
dan ilive edilmit olmaaıdır. Bura• 
da Eiıler'in noktai nazarını ileri 

Modern evlerde, orijinal ıey 
ler daima hoşa gider. Yapılma· 
ar gayet basit öyle çok itler var 
dır ki, bir odanın. bir :talonun, 

bir desitbolün hemen çehresini 
değiıtirir. Bugünün zevki de 
karıtık ve kaılabalrk şeylerden 
ziyade, sadelikten hoılanıyor. 
İtte size yapılmaar gayet baıit 
orijinal iki perde.. Bir kut ka

fesi ile akvaryum .• Kuı ka!Win 
deki ıeritler, kutun kendin ve 
kafesin tepesi siyah, yahut ye

, bir pencerenin iki perd'esini 
; kompoze edebilirainiz. Sağa ak 

varyom. sola kafes ve kuş .. He
; le çocuklarınızın odaları için, 
:ı fikir pek eğlenceli değil mi? 

til, yahut ta koyu kırmızıdır. 
Kafesin kendisi ve teferrüatı ı.,ı~~ 
da brodri itidir. Akvaryuma LIL.L..2..-dı_.ır.., __ ._..ı;wa 
gelince, ba!lıklar bittabi kınnızı 

Boncuklu 
Kemerler 

Çocukların 
Sıkleti 

sürmek iıtiyoraanız, ilmi bir mec
muada yazdığınız takdirde, uzun 
uzadıya onu da tenkit ederim. 
Şimdi Josephus bahsinde ilmi tet
kiklerin verdiği neticeleri, beyne! 
milel ilim aleminde şöhret aahibi 
hem lai.nın yafadığına kail, hem 
de kani olmıyan alimlerin aitzla
rmdan ıize nakledelim. lairun ta· 
rihi ıahıiyetine ilmin indirdiii mü 
temadi yumruklar altında buna· 
lan, Alınan Darülfünunlan ilahi· 
yat Profeaörleri, Almanyada lai.· 
nın tarihi tahsiyetine hucum eden 
!erin baılıca müme .. ili olan Prof. 
Orewı'i, herkesin hazır bulundu
ğu ilmi bir münakaıaya davet et· 
mitlerdi. Bu münakaıalarda meş· 
hur dokuz ilahiyat Profeıörü ha· 
zır bulunmuştur. Buradaki müna· 
kaşalar "lsa yafadı mı?" adlı bir 
kitapta toplanarak neıredilmiıtir. 
Drewa burada verdiği konferan•· 
ta Josephua meseleıine dair diyor 
ki (Sa. 43): " .... Zira Yahudi 
muverrihi Joıephus'ün lsiya dair 
fıkralan Hıriatiyan ilaveleridir. 
Bilhassa 3, 3, XVlll üncü fıkra,-
bu fıkranın tercümeai kitabımız· Kolay ve eğlenceli işlerden Yeni doğan çocuğun sihha· 
da vardır - muahhar bir devrin ki k tinde en iyi barometre sikleti-
okadar aıikar bir ilaııesidir ki, bi:ıı bir taneıi de boncu u emer· D 
:zat Roma Katolik ilahiyatı bile !erdir. Boncuklarm alt kısmı diT. ünyaya gelen bir çocu· 
bu fıkraların mflVsukıyrtini aöylr- için sağlamca bir tuval veya I ğun vasati ılkleti iiç kilo, iki 
meğfl cflaaret fltmİyor.,, Gene bu kaneva keıilir. Yalnız uzun ip- yüz elH gramdır. Bir yaşta va
Profesör "isi. meyti" adlı eserinde lere geçirilmiş boncukları ev· sati yedi kilo, 950 ';l'am olmak 1 
(aa. 155 • 156) : "faya isnat e· velden hazırlamak lazımdır. icap eder. Bir çocuğun bir sene 
clUen bu fıkranın aahte olduğu · de "ki fü meydandadır. lai.nın tekrar diril- Bu it gayet mühimdir ve çok içın vasati aı et tezaü .. ŞU· 
dlfinl ve lslya dair diğer binlerce dikkat ister.· Modele göre bon- dur: Birinci ay 750 gram, ikin· 
harikaları tarihi vak'alar gibi ka· cukları saymak lizımdır. Tıpkı ci ay 700 gram, üçüncü ay 650 
bul etmekte tere.ddüt. etmiyen bir bir tapiseri işi gibi, sağdan baş gram, dördüncü ay 600 gram, 
~k Roma katolıklen tarafından )ayarak yukarı a•ag"ı çıkmak 1 beşinci ay 550 gram, altıncı ay 

•••••••• 
Hollyvood kadar sefaletle ser_ 
vetin göze çarptığı şehir yok! 

Marlene Dietrich ile kısa bir mü 1 
li.kat: 

- Bu şehre geldiğim zaman· 
dan beri herkes bana bu suali so· ı 
ruyor: 

Hollyvood'u nasıl buluyorsu· 
nuz? 

Cevabım: 

1 

- Hangi Hollyvood'dan bahse f 
diyorıunuz? ı 

Cevap yerine böyle bir sual so
ruşum herkesi hayrete dütüı·Ü· · 
yor. Ne demek istediğimi anlama
yorlar, benim alıştığım Hollyvood 
çalııtığım Hollyvood'dur. Fakat 
öteki Hollyvood'u tanımıyo· 1 
rum ve tanımak ta iıtemiyonım. 
Stüdyolar tarif edilemeyecek de
recede &irift müeaıeaelerdir. Her 
fey burada, orduda olduğu gibi 
emir ve disiplin dahilinde yürü
yor. Fakat bu disipline rağmen 
ıan'at tekniği yolunu ~aşırmıyor. 
Çünkü san'at tahditten ve yekne· 
aaklıktan hoşlanmaz. Çalışan Hol 
lyvood ideal bir Jey .. Fakat haddi 
zatında bir tezatlar diyarıdır. Ve 
bu bana elem veriyor. Sokağın 
bir tarafında muhtetem bir bina .. 
Pencereleri elektrik içinde yüzü
yor. 

"Sarışın Mabude,, filminde 
Marlene Dietrlch 

Belli ki bir suvare var .. Davetlile· 
rin otomobillerit • hem ne otomo· 
biller • yaya kaldınmmın kenarı· . 
na dizilmiıler.. Her otomobilden 
mükellef tuvaletli, mücevherlere 
boğulmuş kadınlar çıkıyor. Fakat 
kartı tarafta perişan kıyafetli iki 

b. · zifenizi karilerinizin zevkine göre 
kız, harap ır evın harap bir oda· 
ıında bu manzarayı seyrediyor- yapmayorıunuz demek istedim. 
lar. Beri tarafta bir delikanlı ko· Bana merhametli merhametli bak 
!unu pencereye dayamıı, yakın tı. Sanki demek istedi ki: 1 

bir villadan gelen radyoyu dinli- - Hey genç kadın, sen burada 
yor. lki kapı daha yürüyilnüz. Bit" bir ecnebiıin. Karii bana mı öğre· 
kulübe .. ihtiyar bir adam kulübe· teceksin? Hele bir müddet bu top 
de, ak•'m yemeğini tetkil eden raklarda oturunuz da, kim haklı-

,. dır anlarsınız. 
çayını ıııbnağa çalıııyor. Zengin· 
lik ve fikirlik, neı'• ve yeis.. E.. -~~~~!:!!!.~!!~2~.~!: .... -·-·-··· 
vet bu tezada dünyanın her mem 
leketinde, h.,r şehrinde tesadüf e
dilir; bilirim. Fakat hiçbir yerde 
bu tezat, Hollyvood'da olduğ-u ka 
dar bariz değildir. Sonra Ameri· 
kan gazetecileri bir sinema artis· 
tine tuhaf tuhaf sualler aoruyor· 
lar: 

- F.n çok ftevdiğiniz yemek 
hangisidir? 

- Tuvaletinizde f'n beğendiği
niz renk nedir? 

- Sizin için ideal itık tipini 
temsil eden artiat kimdir? 

hal ettikleri havayi neaimi, bu(Ün 
kü in:.anlaıı:n artık tamami1e h8.
kim oldu~tları bir saha haline gir
di. Evvela balonla baJlayıp sonra 
tayyarelere binen insan, ~ imdi bu
lutların üzerinden kns.a za 
manlarda gittikçe daha uzun 
mesafeler katediyor. Daha bu se· 
ne saatte 657 h.ilometre temin e
dildi. Belki ileride, hatta yakın 
atide Jül Vernin l"Omanlanndaki 
gibi 'Seksen günde devrii.lem" de
ğil, sckserı saatte devri.ilem yapa 
bileceğiz .. Fakat şurası vardır ki, 
bu h1tva henüz o lc;ı.dar malümu .. 
muz değildir. Bazı esrarlı tarafla. 
rı daha öğrenilmr-mi~tir. Bugün 
her~eyden ziyade İns..-ınlar bava .. 
nın kendi "kanun" larını öğren
mek mecburiyetindedirler. Zira 
hava müthit bir "unsur" dur. Fır
tınaları ve kaaırgalan ile şehirleri 
ve mahsulleri harap eden, yıldı· 
runlar ile yangınlar çıkarıp insan
lar öldüren, denizleri biribirine ka 
rışltran un•ur havadır. Nihayet 
hava tayyareyi yukarılarda tut· 
makJa beraber, tayyarecinin hiç 
te emniret etmeyeceği sinıi bir 
d~mandır. 

• • • 
Bütün küreyi ihata eden bu ha 

va nedir? Bunu anlamak için evve 
li göğe bakalım .. Bazan bize saf 
mavilikte eeniş bir kubbe gibi gÔ· 
rünüyor. Bazan da gri bir renk a
lıyor, sanki alçalıyor. Günef do· 
ğarken ve batarken altm ve ergu 
vani renklere bürünüyor, hazan 
da şekil şekil bulutlar kah bembe 
yaz, kih simsiyah sabası içinde gö 
riinüyorlar. Ayni zamanda aene· 
nin aylarına ve günün ıaatlerine 
göre hislerimiz de değişiyor. Kah 
ince ve kamçılayıcı, kih iri dam
lalı yağmurlar yağıyor. Bazan da 
bu su damlaları donuyorlar, kar 
ve dolu halinde dütüyorlar. Ba
zan da aemanın kavıi kuzah veya
hut hale ıribi güzelliklerine şahit 
oluyoruz. Araaıra şimtek çakıyor, 
ıök gürleyor, yıldınm düşüyor ve 
bize tabiatin kuvvetleri karıram· 
da ne kadar iciz, küçük ve zayıf 
olduğumuzu ihtar ediyor. 

• • • 
Bütün bu hidiıelerin cereyan 

ettifi yer gazli bir "vaıat" trr ki. 
biz buna "havayi neaimi•' diyo
ruz. Şaffaf gömleii ile kürrenin 
etrafmı &armıt, semanİn derinliği 
ile gözlerimizin araımda me•ki a 
!arak, hiç bir •tığı kontrol etme
den bize kadar &alıvermiyor. Ha
vanın ne olduğu ve inaanlarm ha 
yatı ve faaliyeti üzerindeki büyük 
rolünü birkaç gün sonra yazaca· 
ğız. 

Raguel'in yeni filmi 
Bu sualler birkaç miıal.. Daha 

bunlara varıncaya kadar neler 
sormuyorlar? 

ilk önce bu ıuallere maruz kal- Mqhur Violettera. tarkııının 

Birinci iddiaları budur. Dava
~a. uygun gelecek surette, alınan 
•ktibaılarla Ömer Rıza Bey kar· 
detimize maliim olan, lainın tari· 
hi Jahıiyetini hücumdan koruya· 
•ak kadar fevkalade ehemmiyeti 
ha.iz bir vesika gibi gôrünen bu 
l<!hadetin bizzat Yahudi metinle
tindeki aılı tudur: Birinci aarm 
\' ahudi - Hıriatiyanı Yakuptan 
1' almud ve Midrach'ta iki müna
lebetle bahsedilmektedir: Biri 
~! ılan aokan Eleazer Ben dama'ya, 
ıi. namına tifa vermek için git

ltıeai ve bu zatın day1aı olan lah
"1ael'in Yahudi bir haıtayı, Hıriı
liyan bir doktorun tedavi etmesi· 
t\İn ~er'an caiz olm<t.dığını söy]i .. 
~erek Y akubu reddetmeai Üzerine 
Yahudi bir hastanın hangi dinden 
•!ursa olaun bir doktordan tifa a· 
•ayabileceğini Y akubun Tevrat i
le ispat etme.i dolay11ile. Bizi bıı· 
••da hassaten alakadar eden ikin 
c:i münaıebet te aynen şöyle taı
•ir edilmiştir: Bunda Yakup, eski 
lhit kitaplarından Tesne kitabın 
da mevzuubahsolan ( 18,:ıamı), 
fahitelerin, fuhutları mukabilin
d~ kazandıkları paralarla, Ku
diisteki Yahudi mabedine nezir 
tötürmemeleri ıer'an memnu İM 
de, bu hüküm tefsir edilmek aure· 
tile, bu paraların, lümmlu fakat 
ıiifli bir ite, faraza mabede abde
~e.ne yapmasa aarfedilmesinin ca 
1> olup olmadığını, Sepphoris pa· 
•ıırında tesadüf ettili en büyük r ahudi alimlerinden Eliezer Ben 
flyrkanua'ten aonrar. Sekanya'lr 
\' akubun Hıristiyan olmasından 
!İiphe eden Eliezer bu .suali ce•ap 
•ız bırakır. Bunun üzerine Y akup 
~endi sualine, Yahudi Peygam· 
berlerinden Miha:nın, s-ski ahit ki 
l1.plannda iamini tatıdığı kitabı· 
tlın 1 inci bap, 7 nci fıkrasile, ce
"a.p veriyor: " .... verdikleri he
tiiyelerin cümleai alette yakılacak 
•uretlerinin cümlesini harap ede .. 
•eğim. Zira anları fahite ücretile 
l?pladı. Anlar gene fahişe ücre· 

bıle bu fıkraların aahte oldukları 1 . T ı 500 ed" · 150 
teallm edilmittir''. Yukarda bah· suretıle boncuklr sıralanacak- • ~ra~ ; y ıncı ay gram 
settiğim münakatalarda hazır bu- tır. Meseli. bordür için 14 kır- , sekizmcı ay 400 gram, dokuzun 
hı~rak Drew~'in mütalealannı mızı boncuk, 14beyaz, keza kır cu ay 350 gram. onuncu ay 300 
munakata etmıt olan Darülfünun mızı, iki sıra yeşil bir sıra be• gram, onbirinci ay 250 gram, 

dırım zaman şa~mıttım. Bu ka- mübdiesi Raquel Meller üç aene 
' dar li.übalilik olur mu, diye düşü Maruf Alman artisti Kate Von aonra tekrar sinemaya avdet etti 

b
h,ne ridecekler,,. Yani apteıhane 
.•! '"' ' .ipmak caiz olmadığını IÖy· 

lıy,.. ~ k, "bunu bana böyle öirct· 
"1İj' der. Bir zaman sonra, Yahu
<li şeriatinde büyük bir ehemmi
~et verilen temizlik ve pisliğe da. 
it bir mes·.o/ eden dolayı cemaatten 
l~rdedi:diği gibi, bir aralık Hıria
lıyan olduğundan da şüphe edile· 
l"~k ceza mahkemeıine verilen E
liezer'in teessürlerini sadık tale
b.ıeri teselliye çahııl"larken, bu 
•ırada Sepphiriı pazarında kendi .. 
•İne tesadüf ederek sual sormuı 
0 lan Sekanya'h Y akubu hatırlı· 
~arak - burada nakledilmesi U· 

>.un olacak cemaatten tardmı mu
cip olan mesele ile, Y akubun sor· 
duğu aual ayni cinsten ,eyler ol· 
duğundan dolayı - yukarda nak· 
lettiğimiz sadık talebesi Akibeye 
~Ylemiıtir. (Okuyunuz: Abodab 
<-arah, 17, 18 23; Midrah Elesias 
~&, 1. 24; Tosef., Heellin, il, 24; 

er shab, iV). 
S Bütün Yahudi edebiyatı içinde 
•kanyalı Y akuptan bahseden, Se 

~lıanyalı Y akubun IÖylediği .özler 
l!nlardan ibaret. Ömer Rıza Be

)İn, lai.run tarihi şahsiyetini hu-
0Unıdan koruyacak kadar fevkali. 
ele ehemmiyeti haia veaikaaı ner
~e?. Y akubun "Bunu bana böyle 
),.irebnit,, demesi mi?. Hıriıtiyan 
d •kup, bukadarcık ta propagan· 

a. Yapmasın mı?. ilmi hiçbir me
~~da. riayet edilmekıi.zin, hertür
bu hikayeler, harikaların girdiği 

" Yahudi edebiyatı, milattan son 
I," 600 senesine kadar ağızlardan 
, aftzalardan kitaba geçmiş oldu· 
tunu da buna ilave edilecek olur· 
::• artık bu ufacık imaya da ne 
.,."'ı;ceye kadar ehemmiyet veril· 
~ esı li.zımgeldii!ini siz takdir bu
t lı':tJnuz. Ben burada sözü, lsanm 
dllrıh.iliğini Yahudi menbaların· 
..,an ıapata çalııan, fakat bütün 
k Csaisi hüsranla neticelenen, su 
lı~~~tnamı~ Nusranilerden methur 
~ a. •Yatçı Heitmüller'e bırakı· 

0 rum: " ... Rabbi edebiyatında . . . 

Profesörlerinden lllhiyat doktoru "ki ·ı '"ki k on ikinci ay 200 gram .. 
P V Sod J h 

yaz, ı sıra yeşı , ı sıra ır-
apas on en, osep ua me· "k" ·ı b" b E" k h ay b 'ki t ııeleıinde (a. 58) d" k". .. b mızı, ı ı aıra yeşı , ır eyaz, ger çocu er u sı e -

ıyor ı. . . u "k" ·ı b" kı y 1 1 . "kt" d" sa 1 devrin müverrihi olan Flaviuı Jo· ı ı yeşı ; ır rmızı... a ruz erı ı ısap e ıyor ' norma 
aephua lai.dan hiç bir şey bahset· bu boncuklar . kopmaması için neşvünemasına devam ediyor 
memiıtlr''. Gene bu münakaJalar· ve tamülsıhha demektir. 
da bulunan Papaı (Frederic Sten· Ç ki k 
del, (sa. 89): Pavlüsün Glatyalı- - -- - OCU arın uy USU 
!ara mektubundaki 1 19 uncu fık ~ - Çocukların mümkün olduğu 
rayı, Josephus'ürı m~thur fıkraaı 1 kadar u7un zaman uyumalarına 
gibi muahhar bir ili.ve olarak ka· mini olmamalı. İsveç mektep-
bul ederim" diyorlar. Hıriatiyan 1 k 
dini tetkiklerinde • en salahiyet- 1 .,..,. !erinde bir sıhhiye omisyonu· 
tar bir zat olan Couchoud' "lıi. ~·~:..n;. , .. ,.. • • • • • "' • nun yaptığı tetktklere nazaran, 
sırrı" adlı kitabında (aa. 20): J '' • u,,"\..:, :.,,:. • • • • • • • • iyi uylo.ısunu alamamış çocuk-
"Bu vak'a - yani Joıephus'ün J. larda hastalık diğerlerinden 
sadan bahsetmeyişi - şayanı te· fazladır. Mektebe giden ÇOCU· 

essüf göründü. Bu kitapta okuma- ğun vasati uyku ihtiyacı şudur: 
yı temenni ettikleri feyleri, Hıria-
tiyan eller, Josephua metnine ili.- Dört yaşında cocuklar on iki 
ve ettiler.,; Sorbon Darülfünunu saat, yedi ya1ında çocuklar on 
Profeaörlerinden, Duja.rdin, "isi. . bir saat, dokuz yaşında çocuk· 
Allah" adlı eserinde, lai.ya dair lar on saat, on iki ; on dört ya-
Yahudi vesikalarının değerini tet şında çocuklar dokuz, on saat 
kik ederken (sa. 58): "Birinci as· on dört ili yirmi bir yaşında 
rın Yunan dilile yazı yazmıf Ya· 
hudi muverrihleri, Flaviuı Jose· gençler sekiz, dokuz saat uyu-
phua, Tiryali Juste, Philon ).&dan malıdırlar. Anemi , zaaf, İsteri 
bahsedebilirlerken bu meselede ekseriya uykusuzluktan ileri ge 
susarlar. loaya dair muhtelif fık· ı "tir. 
raları muhtevi Josephe'ten oku-
duğumuz metindeki bu fıkraların Sebzenin temizlenİfİ 
sahte oldukları umumiyetle kabul Sebzelerin yıkanmast hayli müı 
edilmittir. Mütehassıs olmıyan o· kül bir ittir. Ne kadar akar suya 
kuyucular, bu fıkraların mevıuk tutsanız, gene içinde böcek ve aa .. 
olmadığının Lagrange ve Monıen ire kalır. Halbuki aebze1eri te• 
yör Bateffol eibi bizzat Katolik mizlemeğe kolay bir çare vardır. 
alimleri tarafından kabul edildik- Sebzeyi içine tuzlu ıu konulmuı 
!erini öğrenerek bu meselede ki.fi bir kaba daldırıp beş dakika bıra 
derecede malUınat aahibi olacak- Junız. Yapraklann araaında hiç 
!ardır.". Salomon Reinach, "Din- bir böcek kalmaz. 
!erin umumi tarihi" adlı eserinde sağlam ipeğe geçirilirse, daha ff k k 
(aa. 333): ". ···Müellifler lai.ya iyidir. Bütün kemerin boncuk- iÇ ırı 
dair bir~y aöylemezler. 80 tarih- Arasıra hepimize arız olur. Na 
lerinde yazmış olan aslen Yahudi ları hazırlandı mı, bunu tuvale sıl geçireceğimizi bilmeyiz. Halbu 
Joıephua laidan haberdar değil. dikmek icap eder. Eğer sayar- ki bunun kolayı var. Dilinizi iki 
dir. Bu sükıitü fevkalade mucibi ken bir boncuk ekaik kalmışa. parmağınızın arasına alınız. Kay. 
hayret görünerek, sahte mahiyeti merak etmeyin.. O kısmı bir maması için temiz bir havlı veya 
meydanda olan cümler "Yahudi- boncuk miktan bot bırakın, mendille tutarsanız, daha iyidir. 
!erin eski tarihi" adlı kitabına so· d Ve dilinizi mümkün olduğu kadar 
kulmuştur". Breme Papas Kalt- ksonl ra , an boncuğu ili ve etmek dışarıya çekerek bir müddet öyle 
hoff, "isi. meselesi" adlı kitabın- 0 ayorr, bir fazla ise fazla bon tutunuz. Diliniz kaçarsa, tekrarla 
da (sa. 15 • 16): " ..•. Ponce. Pi cuğu kırıverirseniz, olur biter. yınız. Hıçkırıktan eser kalmaz . 
!ate zamanında bir Mesihin idam 
edilmit olduğuna, yahut sade in
ci! hikayelerine temel olabilecek 
bir adamın ya9adığına dair, mua· 
sır edebiyatta, ne de müteakip 
devirde, itimada şayan tek bir ıe· 
hadet yoktur"Norden, "Josephua, 
Tacite, laaelmesih ve mesihi pey. 
e~mberlire d•ir" ismini taşıyım 

., .. ' .. 1 

Yahudilerden şehadet bekleme
nin fimabaat sahneden kat'iyyen 
kaybolacağı ümit edilebilir.,. Ga
zete sütunlarında bukadar iktibas 
yetmez mi?, ilmi tetkiklerin Joae
phua meselesinde, ne neticeler ver 
diğini gördünüz.Bu neticeleri mey 
tl.n,. ve.tirenler arasında iddianız 

veçhile yalnız münkirler değil, Go 
vatlı Nasraniler de dahildir. 

Diğer noktai nazarlarınıza da 
ayrıca 2 nci makalemizde cevap 
vereceğiz. 

Darüllünun Dinlrr Tarihi 
müderris muavini 

HiLMi ÖMER 

nüyordum. Yavaş yavaf ahttmı. Nagy, geçenlerde Berlinde bir ko ve "Şahane Menekteler" İsminde 
Öğrendim ki, halk benim de mü- şuda hareket i9areti verirken, at· bir film çevirdi. Bu filmi bu kıt 
tevazi mütalea ve fikirlerimi öğ- tığı tabanca ile a(ır ıurette yara lıtanbulda göreceğiz. Malıimdur 
renmek i•tİyor. lanmıştır. Kate Von Nagy timdi ki ltaquel fspanyoldur. Ve bu fil-

Bidayette bir müli.katçıya ser· hastahanededir. Fakat sol elinin mi çevirmek için trup on beş eU· 
zenitte bulunmuıtum. istihbar va· iki parmağı kopmuttur. nü lapanyada geçinniştir. 

................................................ ~ .......................................................... . 

Macar artistlerinden Tala Birell'in güzel bir resmi 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
...........-: ~ 

Memlekette. 

İskelet ul ndu 
Galatasaray_ Beşiktaş maçı İngiltere borçlarını vermeğe 

hazırlanıyor 

·Sessiz, fakat 
Hararetli 
Kongre 

( Bflfl 1 inci -1ıiJ.fJe ) bir aeyirci kütle•i kartmnda oy- Ondan sonra katil yakalandı 
( Baıı 1 İnci ..,JUfefde ) dirilmitti. Aldıiım malü.-ta göre 

hükumetler bililıare Amerikaya nak 
Fransaga cevap Jedileceji tarihe kadar lngilterede 

PAKIS, 9 . A. A. - Amerikanıu lngiliz lira1ı olarak külliyetli miktar (Başı birinci sahifede) 
Franaaya gond~t olduiu cevap ela bir para bulunmuınm kambiyo lar~aki dilai~tt . lı_u cemiy~tleri aa
almmqtır. piya.uma - bizzat kambiyo satın yl eaın~"..,~ahı~I etti-Snlliı;nektedbil~llcl B';'~ 

lmma., denecaiııde - mühim bir ann .,_ çogu 4 san en ı-
Ame rlkan notasında • •ereceii :ııannuıa ~rek tek- j çin bilha•sa terceme itlerinde istib-

neler var? nı:':ıuvafakt etmemiıtir. dam .edi~irler Oralarda dils~zl~n 

cum yaptı, saf içlerinin çektiii nandı. Her iki kulüp tarafta rlan 
top Galatasaray kalesinin pek ya- nm oyunlannı bonı, düdük ve zil
kınmdan geçerek avt oldu. Betik- lerl• !etçi ettikleri bu maç eski 
taıın sol cenahla yaptığı tehlikeli Galatasaray - Fener oyunlarını ha 
hücuma Galatasaraylılar gene sol tırlatıyordu. ilk devreyi Perahlar 
dan yaptıkları bir hücumla muka- ı aai beklerinin yaptıiı bir eolle 1-
bele ettiler .. Rebiinin kaleye sön- O bitirdiler. ikinci devre daha ae
derdiği tütü ka.rtılayan Feyzi to- ri oldu, her iki taraf ta güzel hü
pu falsolu bir vunıtla kornere at- cumlar yaparak seyircilere zevkli 
tı, fakat Galataaaraylılar bu frr- bir maç aerettirdiler. Neticeyi 4-2 

IZMJR. 9 .- Adliye ie zabıta ye- j latından bir odada Mısırlı Hacı Yu
di aydanberi esranru muhafaza eden suf Efendi İsminde biri kadınlara bü 
bir cinayeti meydana çıkarmıştır. 
Bundan yedi ay evvel Ramazan İ•
minde zengin bir köylü esrarengiz 
bir tekilde öldiirülmüttü. Uzun 
müddet yapılan tahkikata rağmen 
katilin kim olduğu anlatılamıyordu. 
Maktulün cesedi de meydanda yok
tu. Nihayet geçen gün "Cellatkaya" 
tepesinde maktulün iıkeleti bulun
muıtur. 

yü yaparken yakalanmış, adliyeye 
verilmi,ıir. Hacı Yusuf Efendinin e
vinde bet de genç ve ihtiyar kadın 
yakalanınıtbr. Zabıta tarafmclan ya
pılan taharriyatta üç kadın dı,arıda 
sıra beldiyor,diğer ikiıi bir odada Ha 
cı Yusuf Efendiye kendilerini okulu 
yorlaraı. Bunlardan Melahat ve Su· 
zan Hanımlar Karşıyakadaki evle· 
rinden kalkarak Hacı Y uıuf Efendi· 
ye gelmitler, haata olduklarından 
bahsederek bir çare aramışlardır 
Hacı Yusuf Efendi bunları okumut 
tur. 

LONDRA, 9 . A. A. - lnsilt- " Demek oluyor ki mevzuu bahis kendilenne ma_hıuı yazılarla ınbf'IJ' saltan istifade edemediler. Pera kazandı. 

Din oon notaoına Ams;Jra bükümeli zorlukalara bir çare olmak üzre bir eden gazeteeln de vardır. Rusyada 
tarafınclan nrilen cevapta bilbu.a takmı uıuller ar&fbnp bulmak mak dilsizler cemiyeti 8 sene evvel tesis 
deniliyor kiı saclil• bülu'.imetinize resmi mahiyet- edilmit. devamlı faaliyeti sayeıinde 

" Aınsika bükümeti bir Kinuna- te obmıyarak bazı yeni tekliflerde 50 bin lirlll ık bir tiyatro binası kur
evel tarihli lnıiliz notunu çok bıü- bulunulmutlur. Fakat bük\ıınetiniz mutlardır. Bu tiyatronun teımil ho
yilk bir ebemmiy• n itina ile tet- bu teldiflorl lıalıule ,ayan .-örme- yeti, mu•İki heyeti velbiısıl bütün sa 

BeıtklBJJın 2 inci golO 
Bir arahk Beıiktat ortadan seri 

bir hücum yaptı. Sol içleri Şerefin 
kale yakmmdan çektlii top ikinci 
defa olarak Galatasaray ailanna 
takıldı. Bu gol oyunun 22 inci da
kika11nda yapılmııtır. San - kıJ'o 
mızıhlar hemen oyunun bqlaneı
cında yapılan bu iki eolün verdiği 
asabiyetle liizumsuz p .. latmalar 
yapmaia başladılar. Buna mub
bil Betiklaflılar oeri ve canlı oy
nuyorlar .. Galatasaray saldan ne
ticesiz iki hücum yaptı. Oyun tim 
dilik mütevazin cereyan ediyor, 
her iki taraf ta zaman zaman va
ziyete hakim oluyorlar .. Galatasa 
ray sol cenahıyla kombine bir a• 
kın yaptı. Rebiinin ortaladıiı to
pu Necdet klll'Jıladı, avta gönder 
di. B"fiktaım yaphiı mukabil bü 
cumda Etrefin uzaktan çektiği 
,andeli Avni tuttu. Siyah beyazlı
lar sağdan bir hücum daha yapb
lar. Kırmızı - Sanhlar aleyhine 
korner oldu.. Hayatinin korner
den gönderdiği topu yakalayan 
Şeref isabetsiz bir vurutla mubalı: 
kak bir aayı fuııatı kaçırdı. Gala
saray müdafaaımm tandelli oyna-

kik etmittir. mittir. natkarlan dilsizlerden mütetekkil· 
" Harp borçlan heaabına yapılan " Konareıin bükilmetiniz tarafm dir. Halk tiyatroya büyük rağbet 

tediyat harp IODU d•vreıİne alt iJdi dan yapdacaı. Te 16 JCinunuevvel.d~ CÔll,ermek~e, bu .. ·~tJe ~e diJıiz!er 
.adiyat tarihinde ne rol oynayabil- vadesi edan taksitin öclenmesıru cemıyetl~ne muhım vandal ternın 
mit olursa olsun fU cihet qıkird• kolay~tıracalı. berh~ . bir tekl_if! elm!'ldedirler. . .. . 
ki dünyanın ber tarafında fiatlarda _ para nakli mwımel•ının arzettijı Bızde mektep meıeleoı benuz yem 
görülen büyük clütilklülde birlikte zorluklan takdir ederek - tetkike halledilmiştir. Metkep lnkdap lioe-
obrak büküm ıiittn iktisadi inhitat hazır bulunacağından eminim" !erinde leylj ve nehari olanık açıla-
ııibi ahval ve ıerait dahilinde bu to- cak, iki mutahaasıı doktorun idareai 
diyatm ehemmiyeti ..e afırlıtı çolır: Parls mDkAlemelerl alımda bulunacaktır. Gösterdiği ali-
artmıfhr. PARIS, 9. A. A. - Havas ajanu ka ve ıübületten dolayı lnkilap ll-

Ayni zamanda bu tediyatm lneiliz bildiriyor: Franaa ve lngiliz nazır- seleri müdürü Nebizade Hamdi Be. 
ve Amerikan milletlerini bayati bir lan ara11nda yapılan mükilemeler ye bilhaısa l"!ekkür ederim. Aynea 
ıurette alikaclı.. eden iktisadi kal- eonumcla M. Herriot lngillere hükil gece kurslan da açaeağrı:. 
kınına ve canlama meeeles<le de a- metinin 18 K.inunuevel taksiti halı- " Bu irfan müeaıeseleri bizim tab 
çıktan açıia mW.oebeti vardrr. kmda Amerika tarafından teklif ,._ ıil ihtiyaçlar11111n mehma emken kar 

" Ama-ika reiaiciimburu ftZiyeti, dilen huıuıi ve müaaadekirane mua 4ılayacakbr. Dilsizlerin nakil va11ta
lnıriliz hükumeti ile birlikte n mil- meleyi kabul etmemek ıuretinde to- larmdan ucuzea iıtifadeleri için ken 
nasip eörülecek her türlü Y&lrtalar- celli eden barekrlinden ve Fransa- dilerine büviyel vara.kalan verilınit, 
la. tam bir halele ıatkike, para .. e nm zarannı mücip olacak herbanel ayni zamanda Vilayetin tasvibi ile 
kambiyo iatikramun eııki ballne go- biq9Yi yapınemak n kabul ebne- Üzerleri san ve kenarlan lmmızı te
tirilmesini, ticaretin yeniden canlan- mek husuıunda eösterdiği arzudan ritli kuketler imal ettirilmittir. 
mumt Ye fiatlann yükııem-ini t&- dolayi M. Mac Do..Id'a hararetli H-·'° ka .. __ 1 • • , 

aurette t<04ekkür etmi,tlr ..... sa ar ~ ar• cenuyetiruz ça 
min için berbaııci çare! .... lıef ur- EM•- bugun·· ~nılan miidakatla- lıımaktadır. Ceaaretimizj kırıneya-
mak l8z.ım •el .. "''-' ...ıne J.....;Jten ~ ·~ lun .. 'd' • • k • lim. "--• ...,._ ,. ~- rın mütlerek bir hareket tanI karar ve umı ırnızı esnuye ......,.. 
ile birlılrte clüıiinÜp .-ö• önlhıde bu- ) L- la ··' -·-'- h-'-'' · • 1 ~tırmala matuf olduğunu zannet- a ""' ,_,,..._ """'ımıze vuı 
lundunnaia bu:ırdsr. mek _,._ bir hataya dütmek olur. olalım. O kadar ki kendimiz Avrupa 

~ in-'"- notumda ileri .tlriilen -·· .. -•· lal C"-- L • ..: • •~ Bu mülakatlardan yegin.e maksat, ya om- o ım ve vnınurıyeunu-
ve beynelmilel bir iktlaadi konlenna iki hükumet nazırlannın birbirleri- zin ili.sına çalı~ım." 
loplaııma11 ihtiınalinclen dolayi me- s ·· ı o.....: bu . ··-· ne L--ılıklı ıurette haberdar etme- u eyman ~,..n seuız nu.au 
selenin 1--"ten ve Amerika hükil- ~, ko • •'--" --'-nl ·· · d -u ..ı...de., ye iki bü'-'meli müıtereken ngreye •tunuı< """ er uzenn e metleri tarafından bütün teferriiatl- ..., au d · bi · b kmı ık k al 

alikadar eden meseleleri hirlikte tat "nn r tesır ıra f• ı sı -le ve .,.yet itinalı bir surete tetkikini lo larla k :ı_:_ ela ela .. --'-
•- kik etmetken ibaret kalmıttır. 1 es~, oonun sun:a-

mutan- bulunan teklifi memnu li alkı ılar toplamıtbr. · 
niyetle karşılıyoruz. Çünkü .. ,ı. Fransada intizar Nutuk anımda muhalif i.zalarm 
anrette tetkiki lizım eden ve iki hü ARiS A Meb' 
'-' · fa claJı olan bl •-'--- P • 9. A. · - uoan birbirlerile is.:---eleri • ..ı. ~yanı aumet IÇİD' de y r ......... ı· mal' .. • bo-1- ..._. ..... ~ 

mec llİ ıye encum- ·..-r me dikka t olmu•tur. Bizim '--kaınun ehemmiyetli yoll.- Ye vuıtalar mev el ini -- •- ı • .. Ü -" ' -. 
ı es n ancaa pazar W ırun ..... - itilmemesi içı" n blribirimizin kulağı-cul olduiu zannmda balunuyoru:a. zak clilm • ı kal..___ ... 

ere e esıne e uınıuuı; su- na fısıldar vaziyetim.izı' onlar --"et-Ancak lıa yolda bir tetkik borçla- ·ı b '"- bi _.._....: ti k """' 
reli e ve Üyua r ......... ye e arar !erinin yakalarmı kaldırarak --'·-'a-nn iptali meoelesiı. ,amil olemaz. . ti anuu 

Ecnebi bükümetlerin Amerikaya vttmış r. nnda ve yanlarmdakinin görmeleri-
olan lıorçlıın meoelesinin, Amerikan M. Marin ve M. Franklin Bouil- ne mint olur bir tarzde i~leıenılc 

lon bu kadar ehemmiyetli bir .,,.,.... yapmıtlardır. Nutuk bitince cenu·y~ efkiın umumiyeaine sön. s.il4blanma 1 h kin da karar ek . • 15 ~-
rül bii e a n verm ıçın te muhalif olan dilıizler -e ~~ırlar sahaamda gö ·· en yarlfnanın .. tün ., <.. ı alı • • · arf · · bek • ...., 

daim ~unuen t lltinin asım - da cenn'yete gı"rerek muhal-'ett-dünyaya i ıu...ıte alır bir r ·;.ı. 1 . • ı· . 1 . "' ~u 
tahmil etmekte olması Ye ailiblan em.,,.,.,.ını mec 11ten 11rar • nca et- vazgeçmitlerdir. Sıra kapııklarına 

__ ....:L bir mi4lerdir. Fakat M. Herriot mecllsl YUrarak .;;... iıtiyen Ye 1• __ _.,__,e bırakma meoelelerile çolır: ..,..,. b'"·· • ubd · d'" "- ~ .-çu.,... 
alaka11 vardır. uaumetin esme uıen ••u mo- sözlerini söyliyenlerden IOftl1l idare 

" Amerilumtn verdiği ISdünç ıı--- auliyetle kartdatbnnıflır. heyeti intihabı yapılmıt ve reisliğe 
1 • , • ·'- __ ,_ M. Herriot, hülu'.imetin Yerecefl Su'" I-·n Sım, umum·ı ki•'pliğe ann tahrip ve imha içın yap....__ b"lon" · _, _,,_ u 

u uu anuırmı tenun etmeuen ve M~eni, muha.-L- -'liğe lbrahim, 1-masraflara tamamile muaclil olduiu, ikinci Franuz notasına Amerikanın <c"De<!I 

bugiin dünyada büküm süren ikti- dare müdürlüğüne M'rhmet Beyler 
d• 'nhi göndereceği ceyabı öğrenmeden biç s-ilmiılerdir. 

oa ı 1 "tabn ve mevcut altmm bü- bir karar ittihaz edcmiyeceğini söyle -, 
yük bir luımının Amerikada topla- mit ve demittİT ki: Kongreden sonra cemiyet reisi 
Dip birikmesinin bu ödünç paralan " Çok ehemmiyetli ve delıtetli bir Süleyman Bey clilıiz alfabesini bi
İad,· için yapılan tecllyattan ileri sel- müzakereye batlaınıı bulunuluyor. len bir dillinin tercümanJıtı ile ken 
eliti, clbanm yeniden ku .... eı bulma Bu müzakerenin neticeleri yarım a- diıi ile görüten bir muharririmize 
H içia harp borçlarmm iptali husa- ılrlık bir devre üzerine derin tesir- demittir ki: 
•unun iaıl ~ndan ., ehemmiyetli l ki 1 L-•----•· ,,... er ve • • er ............... tır. Kongre münuebetiyle en büyük 
~ olduğu, mütarekeden ene! ...., bü Nihayet 109yalistltr bükılmetin hamimiz Gazi Hazretlerine tazima_ 
lisatan mütarekeden oonra verilen .ı.. · · ..:_ 1. -uuu nazanna ''"""" etmiılerdir. bmlzı arzetmiye karar verdik. Cebütün ödünç paraların yeya yapılan 
istiknızlarm tahrip ...., imha uğrunda Lauaanne ltllAf/arı miyetin senelik mesaiıinl gösteren 
sarfedilmedlii, lıa iatilcrazlar yekU- /eahedllecek mi? rapor azalar üzerinde büyük bir te-
nundan üçe birinin bile cepı.a- ... ıir bıraktı. Muhalifler de cemiyete 
harp levaznnr tec1arikiı. tahıis o- PARIS, 9 (A.A.) - Borçlar eirdiler. lnlulip li•esinde açılacak 
lunmaclıiı. lıilüU ödünç alman bu meM!lesi hakkında Pariate lngiliz mektebe 8 ile ıs Yat aramıdaki ço
paralardan büyük bir kı- yiye- ve Fransız nazll'lan arumda yapı cuklar alınacak, leyliler senede 300 _._ • _ _ ___ ._ .._ ... L' lan miikileme ve müzakereler bit lira, n-L-....:•er de ayda 9 lira u"cret c.,.., tulün, ..........., &am1J1YO n yar- tik cuaru 
dur ııibi busuolara Nriolunduiu yo len sonra Reuter Ajanaı, yalıın vereceklerdir. Büyüld.,r için kunlır 
lunda nolaruzcla münderiç mütalea- kendisinin elde ettiği kaydile, ıu açacağız ve cemiyetin inkitafı için 
la "-bul ,_,_,,_ .. . maliimab vermittir. ralı•a••'",· 

" ..,. e u....., ııorenu:roruz. 1 - Lozan itilaflan, 16 kanunu ~ ' --
.. V ereo.İye satılan erzakm, tütü- eTYel tarihinde yapılması lazım 

nün, pamuğun ve diier leva.zunm 
büyük bir kısmı bükiimetler tarafın gelen tediyatla münaM!bettar ol

mayarak, meriyet mevkiinde kala dan kendi siYİI alıalilerinin kullarup 
İstifade etmeleri isin tekrar .. bl- cakbr. Bu itilaflar ancak Amerika 

De memnuiyeti mucip nihai bir iti 
mışbr. laf baaıl olmadıiı takdirde mef-

.. Bazı ahvalde bu er2alı: ve leva- ..,h addedilecektir. 
zım hakikat halele tekrar satılmıt il - lngiltere bükUnıeti 15 ki 
ve bu yeni satıtbın elde edilen h&si- nunuevvel talııiti hakkında son 
lit borçlu biikUmetlerin lauinelerine kararını henüz vermemiıtir. Fa
gİtmqtir. kat, bu takaite ait tediyatm tama-

.. Mütarekeden sonra ödünç veri- men altın olarak yapılması pek az 
len paralardan lıuı11 iıtikraz yapan tüpheli görülmektedir. 
milletlerin yeniden kunetlenip yük M. Nmlle Cbamherlain Paria
ırelmeai ve hatta y&f&JIUUı noktai na ten hareketinden evvel Reuter mu 
zarından hayati bir ehemıniyeti haiz. babirinin sorduğu bir auale §U ce
buhınmqtur. itte bundan dolayi ö- vahı vermittir: 
clünç alınan lıa para1arm müıtariz "Çok memnunum." 
h;;kumetlere t..Uükü itibarile gayri 
müsmir gayelere tahsia edildiğini id 
dia etmek doğru olamaz. 

" Umumiyet iizre noktai nazan
ımz dünyada hüküm süren iktisadi 
i..Jıitat sebeplerinin borçlara ait mua 
-ıattan daha tesirli kuTVetlerde 
münderiç olduğu merkezindedir.'' 

A111erikanm bu cevabi notasmc!A 
barp borçları hesaiıı- yapılan tecli
yutın diğer memleektlerde meYCut 
alhnı Amerikaya çekip eötürdiiğü 
yolunda lngiliz nOtaftnda ileri sü
rülen delil de kabul edilmemekte
dir. 

Amerikan not uı ıu auretle niha~ 
yet bulmaktaclır: 

M. Mac Donald Ct>nerr#'ge 
gitti 

PARIS, 9 (A.A.) - M. Mac 
Donald Cenevreye gitmek üzere 
saat 19,50 de Pariaten hareket et
mittir. 

Gayrimübadil 
Bonolan 

- -----
Bugün ikinci bono 

iti F örüşülecek 

Hastalardan 
Ne ücret 
Alınacak? 

( B<l§ı 1 İnci aalıifelde ) 
rialerin 4 lira ücret almalarr ve bu 
ücr~tleri halkın bilmesi için clerbal 
ilan edilmesi mevzuu bahsolmuıtur. 
Bu takdirde bir "Kartiye~ doktanı 
muayenede 1 liradan fazla Ücret ala
nuyacağı eibi, bir mü tehuaıı veya 
profesör de kendiai için tayin edilen 
ücretten daha &f&iı ücret kabul ede 
miyec:ekler, bu siiretle de küçük dok 
torlarm mü4terilerini kenclileri a1mq 
olamıyacalda<dır. 

Fakat bu tekilde bir fiat tespit e
dilmeden evv..I ibtiaaa cemiyetleri
nin noktai nazarlanmn ve bu husus
taki mütalealannın aluımuı muva
fık bulunmuıtur.Şiındi bakteriyoloır 
lar, <erahiyeciler, nioaiyeciler, asa
biyeciler, dahiliyeciler, ronlgenciler 
Ye çocuk mütehass11lan cemiyetleri
nin bu buıuıtaki mütaleaları ve her 
ımıf dcktor İçin ne kadar ücret ta
yin edilmesi icap ettiği oorulacakbr. 
Keyfiyetin cevaplar eeldikten oonra 
tetkik edilmesine ve bir neticeye 
bağlanmuma karar verİlmİJtir. 

Kazanç vergiıi itine gelince. dok
torlara kesilen kazanç vergiıinin çok 
olduğu ve bu çoldupn doktorlan ol 
duğu kadar, balla da müteessir etti
ği meuuubabıedilmiı n mesele et
rafında birçok mütalealar yürütill
müıtür. 

ma11 kendi aleyhlerine oluyor, te
sis ettikleri niabi hiıklıniyetten bir 
aemere alamıyorlar. Oyun ilk an
lardaki hızını kaybetti. F ey•İnİn 
uzaktan havale ettiği tüt Galata
saray kalesinin yanından seçerek 
avı oldu. Bunu müteakıp her iki 
taraf ta aemeresia ikiter hücum 
yaptı ve ilk de....., böylelikle 2 • O 
Betiktatm lehine bitti. 

ikinci haffaym 
5 dakika iıtirahatten oonra ikin 

ei baftaym batladı. tık akmı Ga
latasaray yaptı; Hüsnü uzun bir 
vunıtla topu kalesinden uzaklat
tırdı. Galataaaraylılann ortadan 
oola intikal ettirdikleri ııüzel Ye 
kombine hücumda Rebiinln çekti
ği top Beıiktif kalesinin üst dire
ğine çarparak avt oldu.. Siyah -
beyazlıların yaptığı mukabil hü
cumu Galatasaray müdafaaaı ko
laylıkla durdurda. Kırmıu - san
hlarm aağ c..,.ıı Yasrt .. ile yap
bklan akmda,Needet topu Nuriye 
kaptırdı. Betiklat Hakkı va11taai· 
le eüzel fakat neticesiz bir hücum 
yaptı .. Hüsnü rakip ool cenahını 
çok pzel tublyor. 

Kaçan fıraat 

Galatasarayın oaidan yapbfl 
akında Beıiktat aleyhine korner 
oldu. Sol açık Necdetin çetkiğl 
korner kale önünde karea,alık 
yaptı ve bu esnada Betiktatlılar 
bir penaltıya sebebiyet Yerdiler .. 
Penaltıyı sağ iç Necdet çekti; Sad 
ri topu yatarak kurtardı. Galata 
ıaray böylelikle çok mühim bir 
fırsat akçırmıt oldu. Kaçan bu 
sol fırsatını müteakip Beıiktaılı
lar merkezden aüzel bir akm yap 
blar. Siyah - beyazlılann gene 
merkezden yapbkları ikinci bir 
hücumda Şerefin çektiği zayıf fÜ 
tü Avni kurtardı. Galatasaray üat 
üıte üç akın yaptı ve nisbi bir ha
kiıniyet teaiı etmeğe muvaffak ol 
du. Fakat lüzwnsuz paalatmalar 
tesis edilen lıik.imiyetln iyi bir 
netice ..-ermesine mini oluyor .. 

Beşlktaıın son golü 
Betiktatın soldan yaptığı hü

cum eanasında Şeref topu merkez 
de ilerileyen Hakkı ya verdi; Hak 
kı topu •Ül"dü ve sıkı bir tütle ta
kıınımn üçüncü ve son golünü yap 
tı. Bu sol devrenin 21 inci daki
kasında olmuıtur. Beıiktqldar 
üç golün nrdiği tevkle ooldan bir 
alon daha yaptılar. Galataaaray 
aleyhine kale yakınlarında favl ol 
du .. Feyzinin çektiği ıütü Şakir 

batıyla kurtardı. Betiktaş müdafa 
aaı pzel iıliyor .. Siyah - beyazlı
lar loombine bir hücum daha yap
tılar, Galatasaray Şakirin yerinde 
bir müdahaleaiyle bu tehlikeyi de 
atlattı. Kırmızı - oanlılar ooldan 
1ağa intikal eden çok seri ve kom 
bine bir hücumla buna mukabele 
etti. Betiktat .ağ cenahla bir hü
cum yaptı, Hayatinin yerden orta 
ladığı topa Şeref uka geçerek mü 
hiuı bir fırsat kaçırdı. Bundan 
sonra her iki taraf ta semereıiz 
hücumlar yaptılar, ağırlatan o
yun hakemin keskin düdüğü ve 3-
0 Betiktaıın galibiyetiyle netic.,.. 
lendi. 

Galata•aray (B) 
Beıiktaş (8) 
Takıim sladyomunda Altınor

du - Hilal maçından e .... eı Galata 
oaray ve Beıiktaı B taknnlan (B) 
lik maçı için kar9ılatlllar, oyun 
zevkıiz oldu ve 3 - 2 Galata.sara
yın galibiy..tiyle bitti. 

" 15 Kanunuevel taksitine gelin
ce ecnel>i karobiyoları- ait bugiin
lıii vaziyette para nakli hususunda 
ı..r,..ıa.tığumz zorluklan takdir ecli
roruz. Bu vaziyeti kolaylqtırmak 
için lngilterede lngiliz lirası olanılıı 
mevcut bnl11nup dolar kıyınetine eq 
re tem.İtu1ta bağlanacak olan ve 
kambiyo iıtilcranna mani t"'kil et
ınİyecelc bir zamanda ııakledilecelr 
bufu,...n m.,vduah kabul etme•İni 
kongreye tavsiyeye rcişicümhurun 
hazır olabileceği evvelce lnııiliz hü
kiimetine IMr lcldif mahi · 

BugÜıa Gayrimübadiller Cemiye
tinde h.,.eti idare azuı ve hariçten 
davet ...ıilen bazı eayri mll>adillo
rin ittirakile huıuıi bir içtima yapıla 
eaktır. Maliye V elı:ileti, ikinci tertip 
bono tevziinden evvel. eldeki bonola 
nn tamamen aarfedilmit olmaınu 
bekl..diği İçin buııünkü içtimada ikin 
cİ bono meoeleoi görüıülecektir. 
Bundan sonra Kongre davet edile
cek ve ikinci bono iti için verilec"k 
kararlar dairesinde V ~ki.Jet nez din-

Neticede bu meoele için Ankaraya 
gidecek olan Etibba Oda., Reisi 
Tevf'ık Salim Pafl'Bln Etiblıa muha
denet cemiyetinin de murabba., sı
fatıyla alakadar lllllkamlar nezdinde 
temularcla bulunmuı kararlaştml-

Arnavutköv-Esayan 

mıahr 

Avnavutköy - Eaayan maçı 2 • 1 
Esayanm galibiyetiyle neticelendi. 

Kurtuluş· Pera 

Altınordu - Hilal 
Bu iki eıki kulübilmüz, Galata 

aaray - Beıiktaı maçlarından ev
vel kartdaıtılar ve birer golle be
rabere kaldılar. 

Dünkü Cro• Countri 

Katilin maktiıl Ra.-zarun köyün 
den Salih olduğu anlaıılınıt ve ken
disi yakalanmıtlır. Zabıta ve adliye 
cinayet tahkikatı hakkında çok ke
tum davrarunaktadır. 

iki manda 30 lira 
Hacı Yusuf Efendi sekiz sene ev• 

veline kadar büyücülükle g~çindiği
ni, fakat ondan sonra büyü yapma Beıiktaı jbnn .. tik kulübü at

letleri arasında yapılan kroskun
tirinin ikinciai dün saat 10 da ic
ra edildi. Muaabıklar Beıiktat ku
lübünden hareketle Ihlamur, Top 
ağacı, Nişantaıı, Maçka ve oradan 
tekrar kulübe kadar olan 3000 
metrelik mesafede kottular, neti
cede: 

11.22.1-5 de Mehmet birinci 
11.23.1-5 de Remzi ikinci 
Ve Naci üçüncü oldular. 

Fenerbahçe stadında 
Sabahleyin, cümburiyet eazete

ıi tarafından eenç futbolcuları ye 
titlirmek gayeıiyle tertip olunan 
müsabakalara batlanmışhr. Bu 
müıabakalar serisinden olarak; 
evveli Fenerbahçe ve Vefa-Kum
kapı eenç takımlan kartılaıtılar. 
F enerbahçeli küçükler iatikbal i
çin ümit -verici, iyi ve teknik bir o
yun eösterdiler. Maamafib Vefalı 
küçük rakipler de iyi bir müdafaa 
ıöatererek birinci devreyi sıfır u
fıra bitirdiler. ikinci devrenin ıon 
lanna doğru Vefa küçiiklerinin 
müdafaasının eevıediii bir sırada 
Fenerbahçeliler iki sayı kaydına 
muvaffak olarak müsabakayı 2-0 
kazandılar. Gollerin birisini Şeref 
n diğerini de Fikret attı .. 

Bundan oonra sene genç takım 
!ardan Galatasaray ile Kasımpa
f& müaabakası yapıldı. Kas1111paf& 
ldar bilhaua rakiplerine nazaran 
daha eenç ve daha küçük oyuncu 
)ardan müteıekkil olma)anna rağ 
uten çok canlı ve güzel bir oyun 
gösterdiler, fakat, rakipleri bü
yük gayretlerle geçen bütün bir 
devre esnasında gol yaptırmadı
lar. ikinci devre aonlanna doiru 
Galataıaraylılann bir hücumu -
nasında Kaıımpaıa, kalecilerinin 
hawı yüzünden bir sol yedi ve i
yi oyununa rağmen sahadan mai 
lup olarak ayrıldı. 

Oile llzeri, lıtanbulspor ve Ve 
fa-Kumkapı (B) takımlan kartı
laıtdar. lıtanbulıporlular oyunun 
bidayetinden itı'baren kat'! bir ha 
kimlyet teııiaine muvaffak oldu
lar. Ve mütemadi alanlarla haınn 
lannı 11kıtbrddar. Buna rağmen 
birinci dene nfır ııfıra bitti. 

latanbulsporlular, ikinci devre
nin aonlanna dofnı iki ııol yapma 
fa muvaffak olarak maçı 2 - O 
kazandılar. 

Bundan sonra Topkapı - Beyler 
beyi talantlan kal'fılaıtılar. Top
kapılılar birinci devrede bir ve ge 
ne ikinci denede de bir aayİ ya
parak maçı 2 - O kazandılar. 

lstanbulsporı 1 
Vefa - Kumkapı: 1 

Son maç menim.in en mühim 
maçlanndan biriydi. Bu M!nenin 
Türkiye faJDpiyonu lıtanbulıpor
la Vefa-Kumkapı takımlan kartı
la,acakb. 

Hakem Kemal Rifat Beydi. 
Maçın ilk anlannda Vefahlann 

iyi bir akınlan görüldü. Fakat ka 
leye çektikleri müteaddit tütler 
ya kale direğine çarpıyor, yahut 
kalecinin ellerinde kalıyordu. lo
tanbulsporlular İM! bu tazyikten 
kendilerini bir türlü kurtaramıyor 
lardı. Oyun bu :ıekilde 25 dakika 
kadar devam etti. Biraz sonra Ve
falılar soldan bir akınla lıtanbul
spor kalesine •okuldular ve bu akı 
ru golle neticelendirdiler. 

Bundan ıonra devre her iki tara
fın kartılıldı akmlariyle devam etti 
ve 1-0 Vefalılarm lehine neticelendi. 

ikinci devrede lıtanbulsporlular 
mağlubiyetten kurtulmak için oyuna 
sert bir cereyan verdiler. Vefalılar 
da bu sertliğe mukabeleıJe geçikmecli 
!er. Bu esnada bu sertlik neticeıi o
larak htanbulsporlu Fahri aakatlana 
rak oyundan çıktı. Hikem sertliğe 
bir türlü mini olamıyordu. Nihayet. 
fazla sert oynaclığmdan Vefa aağ 
açığını da cezalandırarak oyundan 
çıkardı. Oyun onar kişi olarak de
vam etti. Maçm bitmesine on dakika 
kala lıtanbulaporlular bir kar141klık 
eınaamda bir gol atarak beraberlik 
aayılannı yapmafa muvaffak oldu
lar ve maç bu suretle bir bire bera
berlikle nihayet buldu. 

Ankara ilk maçları 
ANKARA, 9. A. A. - Bugün is

tiklal aahaoında lik maçlanna de
vam edilmiıtir. Evv.,)8 karşılaşan 
M'ıubafızgücü - lmalatıharbiye ikin
ci takılan oyunu 2-0 lmalatlılann 
galebesiyle bitmittir. 

Birinci takunlar müsabakası çok 
sıkı, çok heyecanlı olmut ve her i
ki takım zaman zaman hakimiyetini 
diierine kabul ettirmit ise de biriı.
ci devrede ve ikinci devrenin son 20 

BOLU, 6.- Sayım vergisinin in
dirilmesi hakkında Büyük Millet Mec 
liıindeki cereyan burada memnuni
yetle kartılanmıttır. Piyasanın düt
künlüğünden en ziyade müteesıir o
lan koyun ve keçi ıahipleridir. Mal 
lanm büyük ziyanlarla elden çıkar
mak mecburiyetini hiuediyorbrclı. 

dığım söylemekte ise de kadınlar Yu 
ıuf Efendinin kendilerini okuduğu
nu iddia ediyorlar. Yu•uf Efendi O 
çüncü istintak hakimliği tarafından 
lüzumu muhakeme kararile Aıliye 
cezaya verilmittir. 

Bir kadın dondu 
MALATYA (Milliyet) - Ma· 

latya merkezine merbut Ortaköy 
nahiyesi köylerinden kö.., uıağı 
sabık muhtan Bekir oğlu Alinin 
validesi Ayte H. bir ay evvel Ma· 
latyaya gelerek, Kurecik köyünde 

Bundan dolayı, asırların mahsulü 
olan bu ticaretimiz, birkaç sene son 
ra müsait bir zemin bulsa bile, fa
kirletmek tehlikesini gösteriyordu. 

Geçen hafta bir köylü pazarda i
ki mandayı 30 liraya salmlttır. Hal
buki, bir, iki sene evveline kadar 
ayni mandalann fİah 200-250 lira 
idi. 

Sayun vergisinin tenzili hakkmda
ki cereyan piy~saya iyi bir tesir yap 
mıttır. 

Sığırlarda şap 
Çanakkaleden yazılıyor: Edirne 

ve Tekirdağı viliyetleri 11ğırlannda 
çıkan f8P hastalığından dolayi vila
yet Sağlık Zabıta Komisyonu bu vi-
11\yetlerden gelen hayvanatı bakııri
yenin Çanakkaleye ookulmamasma 
karar venniıtir. 

idama mahkum 
kadın 

Adanaclan bildiriliyor: Bir müd
det e .... eı ağır ceza mahkemesi tara
fından idama mahkum edilen ve el
yevm hapisanede bulunan Ayte, 
Müddeiumumiliie müracaat ederek 
mahkemesinin tekrar yapılmaanu ia
temiıtir, 

Sahte inhisar 
kolcuları 

Malatya'dan yazılıyor : Akçada
iın Korice ova köyünden Haaanla 
yedi arkadatı Malatyaya ııelirlerkeı:ı 
ilç kiti tarafından kurnazlıkla ooyul 
mutlarclır. Bunlar kendilerine inbl
_. kolcusu süsünü vererek yedi ar
kadatı durclurmuı ve üstlerini .... 
mağa batlanutlardır. 

Bu sırada para dolu kesehrinl a
fl"Dltlardır. Köylüler meselenin aon 
radan farlnna varmıtlar ve bruzla
rm arka11ndan gitmek lotemitler
ııllr. Fakat pınucla duran dördüncü 
bir haydut ateı ederek bunlan kor
kutmut n geriye clönnıefe mecbur 
etmltlh>. 

Çalman para üç bin gilınOı kuru
,. yakındır. 

lzmirde bir üfftrükçü 
lzmirden bildiriliyor: lzmir zabı

tası yeni bir ürfüriikçülük ve büyü
cülük bicB..,ıi meydana çıkannııtır. 
Aaanaörde Halil Rifat Pata eaddo
ıinde metruk bir kilisenin miittemi-
............................... ·-·-·-··· .. ··---
!ardır. Bu ıırada lmalithıbarblye ka 
lesi önünde bir kantıklık olmuf ve 
hatalı bir hareketi bal penalb ile 
tecziye eylemiıtir. Penaltı sayıya in 
lolap etmiı ve bu oayi lmali.tılan fe 
na sinirlendinnit ve kalecinin hiko
me söylediği ten bir ıröa tlzerine hi 
kem kendisini aahadan çıkarmak em 
rini Yermİf olduğundan lmalithar
biye taknnı oalıaclan çekilmek İlte
mİftİY. 
Vukub<ılan müdahale üzerine 1-

malit taknnı derhal yerine eeçmiıoe 
de bu ıefer lıikem oyunu tatil etti
iini tebliğ etmittir. Ve binaleyh bu 
ıuretle her iki takım da yerlerine 
çekİlmİflttdir. Bu ıuretle Muhafn.. 
ııücü 1-0 calip ilin edilmittir. 

lzmlr ilk maçları 
lZMIR, 9. A. A. - Mıntalaı birin 

ciliklerine bu cuma da devam edildi. 
Sabalıleyin birinci oyun Altunordu
Buca talomlan araamcla yapddı.Al4 
tunordu çok hikim bir oyundan son 
ra 7-1 galip seleli. 

!irinci oyunda Altay • Türlupor 
takımları kar!dattı. Ve Altay 3-0 
galip geldi. 

ki akrabasını ziyarete gitmi,ti. 
Tekrar Malatya tariki ile köyüne 
döneceği sırada Dürücük pınan 
tepesinde kar fırtınasına tutulmut 
ve oracıkta donmuştur. 

Balta ile yaralanan 
müddeiumumi 

PETORKE (Milliyet) - Müd
dei umumi Saffet Beyi yaralıyan 
Mu•tafa oğlu Ahmet, Elaziz asa
biye hastanesinde müşahede altı
na alınmıtlır. Ahmedi bu İ~e tah· 
rik etmekten maznun avuka t E· 
tem Ruhi B. tevkif edilmiştir. Tah 
kikat devam etmektedir. 

Hastanede tedavi altında bu· 
lunan kıymetli adliyecimiz Saffet 
Beyin yaraları iyileşmeğe yüz tul 
muştur. Kolları, elleri ve parma k· 
ları alçı içindedir. 

Delinin elindeki mülhit balta 
darbelerinden Saffet Beyin yara
lanması ne kadar teeıaür uyandır· 
mıtaa, muhakkak bir ölümden kur 
tulması da memnuniyet uyandır
mıtlır. Bu İtle miqevvik olarak 
zan altına alınan Etem Ruhi Bey
den batka arkadaıları olduğu da 
tahmin edildiğinden tahkikat de
rinleıtirilmektedir. 

Kadın hamamında 
vaveyla 

Adanadan bildiriliyor: Evvelki 
ııün öğleden oonra Hamam kurbu 
mahalleaindeki Mestan hamamın• 
da çok gülünç ve giilünç olduğu 
kadar da çirkin bir hi.diae olmuf 
ve hamamda bulunan kadın ve kii 
çük yavrular, pek heyecanlı daki 
katar geçirnıittir. Yıkanma fiatla
n, diier hamamlara nazaran en 
ucuz olan bu hamamda, evvelki 
ııün de pek çok kalabalık bir miit 
teri kütlesi bulunuyordu. Vakit öi 
leden oonra saat iki, iki buçuk .. 
Kadınlar içeride yıkanmakla met 
gul .. Bu aırada - iaimleri ıonradan 
anlatılan - müteveffa bakkal Ka
milin kızı Hamide ve hemtiresi ha 
nımlann, yıkanma yerine açılan 
kapının önüne gelerek: 

- Amanın! kapıdaki taılar ye 
rinde oynuyor, duvarlar sallanı· 
yor, itte bakın göbek lafı da oyna 
maia batladı, durmayın, canınızı 
kurtann!.. El.,ktrik ı.,ı; koptu ... 
imdat! ... 

Diye bağırmaları üzerine, hamtt 
mın içerisi kan§ıyor, kadın, ço· 
cuk biribirine kanııyor .. Bağrışa· 
mn, çağrııanm haddi heaabı yok .. 
Hatta bazı kadınlar peftemalla 
sokağa çıkmak istiyorlarsa da o 
anda yetişen polia ve zabıtai bele 
diye memurlan tarafından men 
ve kendilerine biç bir talata ma· 
hal olmadığı söyleniyor ve giiç 
hal ile büyük bir iakandala mey
dan bırakılmadan bu çok çirkin 
badiae yatıttınlıyor. Hi.diae yalıt 
tınlıyor amma bohçalarla iç ça
matll'larmdan bir kıamı Ye diğer 
bir çok e,ya da ortadan sır olu
yor. Hamide ile henıtiresinin ve 
isimleri henüz anlaşılmayan bir 
kaç kadının bütün bu karga,alık 
esnaamcla, ıon zamana kadar ha· 
mamcla kalarak yıkandıklan ve son 
radan çıkllklan; hamamda bulu· 
nup ta bu hadiaeyi gönrenler tara 
fından söylenmesi Üzerine zabıta· 
ca bunlar hakkında tahkikat ve 
takibata başlanmıftll'. 

Üçüncü oyun, Göztepe-Şarkııpor 
ara11nda icra edildi. Bu oyunda 
Şarkapor bakim oynamuına rağmen 
çok fırsat kaçırdıktan sonra bire 
kar,, iki sayı ile mağlup oldu. 

Tarsusta bir cinayet 

Son maçta K. S. K. - lzminpor 
talwnlan çarpıt tıbr • Maç çok canlı 
ve mütevazin bir tekilde cereyan et
ti. Neticede lzmirapor elde ettiii 
fırsatlardan istifade etti ve iki sayı 
yaparak maçı 2-0 kazandı. 

Edlrnede spor 
EDiRNE, 9 (A.A.) - Milli ea 

zete tarafından tertip edilen sivil 
ve askeri kulüpler ara.,ndaki tilt 
müsabakalarına devam edilmit
tir. Yağıılı bir havada aakeri ta
kıınla jandarma takın1lan 
da a ılan ma 

Tanuıclan bildiriliyor: Perıembe 
giinü Tarauıun Kargılı köyünde bir 
cinayet olmutbrr. Cinayet hakkında 
alınan ilk malılmat tudur: 

Kargılı köyÜnden Hamoi oğhı 
Mustafa ve kan11 bir kavia oonun· 
da ayni köyden Mehmet çavu' oğ
lu Hasan isminde birisi tarafından 
YUrulmut, alclıiı yaralardan luıdın 
derhal ölmüttür. Kocuı Mustafa İ · 
ae ağır surette yaralıdır. Katil Ha· 
.. n vak'ayi mütealop ortadan kaY
bolmuttur. Adana taraflarına kaç!1t' 
söylenen katilin yakalanınuı ,çın 
tedbir alınmıttır. 

Bu feci cinayet vak'aıının neden 
ileri ge_ldiğin_e dair vak'a etrafında 
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Cıgaranın yüzüncü 1 ia ve i .... .-i 

yıldönümü L. --~-=----~----
Hemen herkes savuruyor, keyfini 

getiriyor, fakat elindeki cigaranm ne ~. 
:zaman, nerede, kim tanfmclan 
sarıldrinu düıünen belki de yoktur. 
Hele Göte'ye yapddliı ııibi 100 ün
cü yıl clönlimünil yap.-!< hev.Uııi· 
besliyen bir kiıi bile yokll.. Ne yar 

Milliyet bu mtunda İf .u• İffİ 
iati,,.,.lere ı..-t edıyor. lı 
11• i1f1 iati,,_fer l>ir melttup· 
la lf Wlrarnum müracaat et• 
melUWer. 

~ık milyonlarca müptelbı olan do 
gıu:anm bir tek aadık takdirl<An 
yokınuı demektir. Halbuki en adun
tılı zamanda, en yorgun ~~!erde, 
içkiye batlanırken, çok aayınlJ~ an
larda ilk hatırımıza gelenlenıı. lıSf 
de clga.,.dD'. Kalabalıkta, ya~nızldr. 
ta. gecede, ıründüzde, aanenın h• 
ınevıiminde, günün hw aaitinde hep 
ona kopn ne düşkünler var!? ... Hlı
liua birkaç ıene yapyıp ölen Göt. 
kaclar taraftar, kadirılnaa bulamı
yan crgara hali yaıryor, yaııyacak 
ve şüphealz inaanlann bu nankörlil
ğünden acı duymryacakl ... 

Cipra 1932 ıeneainde, tam 100 
sene eTYel ''Kırım" muharebesinde 
Mısırlı bir asker tarafından bulun
ınuttur. Şöyleki nefer gezerken bir
kaç demet tütün buldu, çubuiu ya· 
nında değildi, bot bir fİfeiİn kova
nına tütün doldurdu ve içmeie baı
ladr. Neht- ıevincinden deli olacaktı 
tü!ün yanıyor, duman çıkıyor, çeki· 
len nefes keyif veriyordu.Arkadat
ları bunu taklit ettiler, bu auretle 
cigaranm temeli atıldı ve buırüne 
kadar tekamül etmektedir. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müeHir deva SERVOIN 
he.plandır. Depoıu, latanbul'da Sir
kecide Ali Riza Merkez eczaneaidir. 
Tafraya 160 kurut poata ile p.ı... 
rilir. lmıir'de lrcat pazanndald, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur . 

POTO 

ftçı lateyenler 

Blr mahal için bir vez· 
nedar bir muhasebeci bir 
tahsildara ve bir de Dakti
lo Hanıma ihtiyaç vardır. 
Bu vazifeleri bihakkın ifa 
edebilecek taliplerin Kara
köy Gümrük aokak Mader 
Han No. 13 müracaatları 
( Veznedar, muhuebeci, 
tahsildar kefaleti naktiye 
vermeleri şarttır). 

Marangoz aranıyor 
Güzel it doğrama Ye maraacoz 

fabrikaamm 10 marangoz ve bet 
çırağa ihtiyacı vardır. 

Adrea: Şiıli aon tramvay uta· , 
&İyonu brtrsında 336 Numaraya 1 

nıüracaat. 

it i•teyenler 
Daktilo •aııife arayorwa. Orta 

mektep me:ınmuyum eald ve yeni 1 
harflerle okur yıuıarmı. Daktl- 1 
lom , ıgayet -ıdlr, bir çok mha- 1 

aelelerde çalrıtım, Arzu ed-ler \ 
zlrdekl aclrwe m6racaat eblnler. I 

Fatih poatahaneal poatnıatant \ 
27 numarada Şükran. 

llTllW 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmİftİr. 
Fır.sah kaçırmayımz 

fftirak edlnlL. 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercUme 
ettiAi ve matbaamızda tabedllen 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~erl N. GASS~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde lntifar etmiştir. 

Bütün iı adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
kitaplar için poata ücreti alınmaz. 

•• 
Deniz Levazım Sahnalma 

Komisyonundan: 
1500 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf ile münakaaaaı: 

2 ki.nunuaani 933 pazarte.i günü aaat 11 de. 
40 Ton Benzin: Kapalı zari tle münak .. ası: 2 ki.nunu1a

ni 933 pazarteıi günü aaat 14 te. 
3000 Ton kazan mayii mabruku: Kapalı zarf ile münaka• 

sası: 2-1-933 pazartesi günü saat 15 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda cins ve 

llliktarı yazılı malzemenin kapalı zarf ile münakasaaı hiza11n
daki gün ve aaatte yapılacağından ,artnamelerini iatiyenlerinher 
gün ve vermeğe talip olacakların da teminatı makbuzalarile bir· 
likte münakasa gün ve saatinde Ka1ımpatada Deniz Levazım 
Satmalma Komisyonuna müracaatları. (6483) 

IİR44T IANlt/I 

Tasarruf, Dirlik 

3 üncü kolordu 
ilanları • 

K. O. ve 1. F. Çatalcanın ih 
tiyacı olan 995 kilo beyaz sala
mura peyniri pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 12-12-932 
Pazartesi günü saat 15 teclir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya ittirak için o gün ve vak
tinden evvel komiıyona müra-

MUSTAf'A CEMAL 
VAPURLARI 

Zonguldak - Bartın 
Sür'at Postası 

Nilüfer 
Vapuru 

10 K.Evvef cumartesi 
Karaköy nhtnnından saat 16,30 
de harelretle Ereili,Zonguldak, 
Bartın iakelelerine aidecektir. 
Galata, Küçük Rıhtmı Han 
No. 4 - 5. Telefon : 4-0913. Ve Düzenlik 

Kaynağıdır. 

caatlan. (5001) (6509) j 

* * * 
Çatalca Müstahkem Mevki iiııı----------.: 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

794 

AJpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

ihtiyacı için 1990 kilo kut yemi 
pazarlıkla 1atm alınacaktır. 1-
haleıi 12-12-932 pazartesi gü
nü saat 14,30 dadır. Şartname 
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak için o gün vak 
tinden ı!vvel komisyona müra
caatlarr. (998) (6480) 

• * • 
K. O. V" 1. inci F. ve Çatal

ca müstahkem mevki lcıt'aları· 
nın ramazaniye istihkakı için 
995 kilo reçel, pazarlıkla ıftm 
alınacaktır. İhalesi 12-12-932 
pal:arteıi günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere • 

1 her gün ve pazarlıta ittira İ· 
çin o gün ve vaktinden eVYel 
komisyona müracaatlan. 

(997) (6479) 

DavulpBfa kıtluı tamir etti• 
rilecektir. lbaleai 14-12-932 çar 

. J..B~ba günü aaat 14 teclir. Ta· 
11.Tplerin keşifnamesini gl>rımek 

1 
üzere her gün ve pazarlıp ittl
rak için o gün ve vaktindsı f!V· 

j vel komiıyou. müracaatlan. 

1 * * <:oo> (6478) 

1 

Ezinede D•i livaaı 1&tmal
ma komisyonunca pazarlıkla 
ıatın alınacak olan 16,000 kilo 

ı aade yağına talip zuhur ebnedi 
tinden ihalesi 13-12-932 ıah 
günü saat 15 t~ yapılmak üze
re tehir edilmittir. Taliplerin o 
gün ve vakti:nden evvel Ezine- · 
deki komiıyona müracaatları. 

(1050) (6458) . .. . 
Çatalca Müıtabkem Mevki 

kıt'aları ihtiyacı olup açık mü
na1ı:asacla bulunan 5800 kilo kır 
mızı mercimeğe talip çıkmadı
ğından, ihalesi tekrar tehir ile 
15-12-932 per,embe günü saat 
14.30 da yapılacaktır. Taliple
rin vaktiıM!en evvel komiıyona 
müracaatlan. (976) (6305) 

1242 ..... 
Çatalca Müstahkem mev

kine ait bir adet traktör ve pul
luk satılacaktır.Görmek istiy
lerin Hadımköyünde Müstah
kem mevki kumandanlığın. ve 
müzayedeye ittirak edecekle
rin pey sürmek üzer~ her gün 
komiıyonumuaa mürac:aatlan. 

(957) (6171) 

MUSTAFA CEMAL Va
purları fzmir sfir'at poıtası 

8 vapuru 

ursa 1!vv~· 
Pazar akfamı saat 15 te 

Karaköy rıhtımından 

doğru İ z M i R E 
hareketle Salı günü lzmire 
muvasalat ve Çar,amba 
günü İ:ı:mirden hareketle 
perıeı:ı:.be günü İstantlllla 
avdet edecektir. Tefsi at 
için Küçük Rıhtım Han 1 

No. 4-5 Telefo"I 40913 

Barzilay ve Benjamen 
Cemi M!ücehizleri 

Galata Merkez Rıhtım Han No 5-9. 
Telefon: No 40969. 

Malıı halin 5 inci pazarteai ııünü 
Menin' deıı. hareket eden "NECAT" 
npunı bu &J'rn onuncu Cumartesi 
günü lin.nııruza vürut ve bamule
aini tahliyeye batlıyacakbr. 

M.kUr vapurda malları olan ze

Yat Yaktü z.amenile ordinoları almak 
üzre yazıhan-Uıe mü• acaat eyle
meleri rica ve mezk~r W'apur bu ayın 
on ikinci pazarteai günü Zonguldağa 
müteveccihen hareket edeceği ilin 
olunur. 

SEYRlSEFAlN 
ıı.m -: O.lata Kllprı. 

batı B. 2312. fube 4. Siılıee 

lılalııı..san.de ıı... 2. '740. 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
1t:~~~ci PAZAR 
eaat 18 de Galata rıhtı

mından kalkar. 

Kadılı:öyünden saat 8,0S 
de hareket eden vııpur 12-
12-932 pazarteai güniinden 
itibaren 8 de kalkacaktır. 

Devredilecek ihtira beratı 

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

" Her hana'i mıitebarrik bir cis
min ıildetinden mütevellit ?!etlerini 
bilYUrta tenin eden lertibat" l..ak. 
kıııdaki ihtira içiD utihaat •dik1it o
ı ... 10 KinD.naani 1931 larih ve 1089 

lat. llr. Kumaadanhiı aumarab O.lira berab üzerin!.elli hu 

sigorta ettiriliı·. 

Sabnalma kom. ilanları kuk bu ken devir veyahut icara ve

•------------ı rileceğlnd• bu huauata fazla m:ılu
-· -t edinmek arzu eden zevatın ls-

tanbulda Bahçekapuda Tq Harun. 
da 43-48 nwnanılarda kain vekili 
H. W. STOCK Efendiye mü.acaat 
etmeleri iliD oluaur. 

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

1 Merkez kumand\ı.nlığına mer 
but Selimiye fırını için 200.000 
kilo un kapalı zarf suretile 1a
bn alınacaktır. Münakuuı 
25-12-932 pazar günü saat 15 
te Tophanede merkez kuman· 
danlıiı aatmalma komiıyonun-

1 
da İcra kılınacaktır. Tal iplerin 
ıartname.ini görmek için aa-

1 batı saat 9 dan ona kadar hs 

br. Taliplerin tartnamesini gör 
.- için aabah saat 9 dıı.n ona 
icarlar her gün ve pazarlığa itti 
rak için de muayyen vak~bde 
komisyonda hazır bulunmala
n. (334) (6475) 

Resimli Ay Matbaasının 

t 93 3 Takvimleri 
Kr. 

Du•ar takvimi (zarif tablosile 20 
Cep ,. ( Mufaual) S 
Kilçilk Muht.... (Takvimli) ıs 

Büyilk ,. (Takvimli) 25 
" ,. (Karton ciltli) 36 
" " (Bez ciltli) 50 
,. ., (Maroken ciltli) 100 

Toptan siparişlere posta 
parası alınmaz: 

Büyük tenzilat yapıhr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehasaısı 

Cumadan maada hergün öğleden 
aoııra aaat (2,30 dan Se; kadar 11-
tanbalda Divanyolunda 118 r..aına
ralı huıuai daireaiade dahili haata
bldıın muayene ve tedavi eder. Te
lefoa: lataalıul 22391. 
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Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Ydbaıı gecesi yapılacaktır. 

Talünizi deneyiniz.. 
Acele ediniz •• 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Alibeyköy Silahtar ağada emliki milliyed- 36 numara

lı tuğla harmanı 20 gün müddetle ve kapalı zarf uaulile mıii&a

yecleye konulmuftur. 17-12-932 tarihine müsaclif cumadesi 

günü saat 16 da ihalesi icra kılınacağından taliplerin banka 

teminat ve teklif mektuplarile yevmi mezkiirda Beyoilu maJ.. 
dairesinde mütetekkil komiayona ve fazla maliimat alımak üı;e
re emli.k kalemine müracatlan. (6354) 

gün ve münakaıMma ittirak ı.. 
çiu de f&rt.Dame.iveçhile haurh 
yacaklan teklif mektuplarmı 
ihale gününün muayyen vak
tinden evvel komiıyon riyue
tine vermeleri. (313) (6376) 

• • • 
Merkez kumandanlığına 

meıiıut müeaıe.at ihtiyacı için 

1
460000 kilo un kapalı zarf au
retile satın alınacaktır. Müna
kanıı 25-12-932 pazar günü 
aaat 14.30 da Tophanede mer
kez kumandanlıtı satmalma 
komisyonunda icra kılmaçak
tır, Taliplerin tartnameaini gör 
mek için 1abah aaat 9 den c>
na kadar her gün ve münaka. 
aa11na ittirak için de tartname
si veçlıile hazırlryaçakları tek· 
lif mektuplannı ihale gününün 
muayyen vaktinden evvel ko
miıyon riyasetine vermeleri. 

(314) (6376) 

• • • 
Y etilköy Hava mektebi ihti

yacı iJd.10 kalem kıtlık ıebze 
paza aatın alınacaktır. Pa 
zarlığı 12· 12-932 pazarteıi gü
nü saat 14 te Tophaned-' Mer
kez Kumandanlıjı Satmalma 
komiayonuncla icra kılınacak-

* * • 
Gülhane hastahanesi ihtiya

ca için 200 metre murabbaı cam 
ve aynca ordu ihtiyacı için 150 
kilo Nafı.Iin ayrı ayrı pazarlık 
la satm alınacaki.ır. Pazarlığı 
13-12·932 Salı günü Naftalinin 
aut 11 ~e.camm sa1ttlO<İa Top 
hanede Meı·. K. salın alma ko
misyonunda icra kılınacaktır . 
Taliplerin ~ahat almak için 
sabah saat 9 dan 10 a kadar 
her gün ve pazarlığa ittirak i. 
çin de muayyen 1aatte komis· 
yon.da hurr bulunmaları 

(336) (6500) 
• lF lF 

Ordu Sıhbiyeai ihtiyacı için 
4 blftn katküt pazarlıkla sa
tm alınacaktır. Pazarlığı 1 ı. 
12-932 Pazar günü saat il ek 
Tophanede Merkez Kumand'an 
lığı Satınalma Komisyonunda 
icra kılınacaktır.Taliplerin !art 
namesini görmek için sabah sa 
at saat 9 dan ona kadar her 
gün ve pazarlığa İ!tİrak :çin ~e 
muayen vaktinde komiıyonaa 
huır bulunmalan(338) (6502) 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tes\ri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız Hereczar.ı 

de satılır. 

C:._. ____________ n_E_v_L_E_T ___ n_E_M_ıa_v __ o_L_L_A_R_• __ •_n_A_R_E_s_ı._._•L_A_N_L_A_a_ı ____________ ~ 
1 

-...- Samsun - Sivu luıttınm Kunduz - Kalın istasyonlan ara11nclalU son kısmı 15/12/932 tarihinde iıletme açıı.aı. n bu tarihten itiberen Samsun - Sivu luıtb istasyonlariyle Devlet 
Dmılryollan ıebekeslnin iıletmeye açılmıı olan diier bil'umum istasyonları arasında yolcu H doğru qya münakıılitma bqlanacııktır. ı 

Bu münaaebetle Ankara - Kayseri • Sivas - Samsun ve Ankara - Çankırı arasında lıleyen yolcu trenlerimizin tarifelerinde bazı tadil!t yapılmıttır. 
~ 15/12/932 tarihinden ltibaraı tatbik olunacak yeni tarifelerimize nazaran yolcu trenlerimizin vakti hareket saatleri ve aünleıi aıaiıya yazılmııtır. Daha fazla mal6mat eclhımek ute

,....lerin istasyonlarımısa nıtiracaatları ilin olunur. 

Ankara - 8amoan ~ 

H. Pafll H. 17 40 Cuma, Puarteel, Çartamlıe • 

YOLCU 
Ankara H. 11 00 Cumartesi, s.lı, P«Jembe 
Yerlıöy ( M. 17 20 ) Cumarteai, Salı Perıembe 

(H.1732) 
Kayseri (M.2200) Cumarleel, Salı, Pertembo 

(H.2238) 
Slvaa ( M. 5 35 ) Pazar, Çarpmbe, Cuma 

( H. 6 10 ) 
Zile (M.1328) Pazar, Çal'flUJ'lba, Cuma 

( H. 13 43 ) 
Samsun M. 20 05 Pazar, Çartambe, Cunm 

Samsun - Ankara 
YOLCU 

Bamaun H. 6 30 Cumarte.i, Salı, Pert-fıe 
Zile ( M. 13 17 Cumartesi, Salı, p...,_ı.. 

( H. 13 30 
Slnı (M.2050 eu-ıt..ı, s.ıı, P......,ı.. 

(H.2128 
Kayseri ( M. 4 40 Pazar, Çart-ı., Caım 

( H. 6 00 { 
: 

Y•köy ( M. 10 42 PllZlll', Çupımlıa, Cuma 
( H. 10 18 

Ankara M. 17 22 Pazar, ç..,...,ı.. Cuma 
H.Pafll M. 10 28 Puarted, P...-lıe, Caımrtesl. 

ANKARA - KA YSERl - SIV AS • SAMSUN HATTI 
Ankara - Kayseri 

17 40 Cuınarteai, Pazar, Salı, Perıembe 

MUHTELiT 
11 00 Pazar, Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
17 57 ) Pazar, Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
18 13 ) 
23 18 Pazar, Pazartesi, Çar....,ıı., C-. 

7:ILE. SAMSU~ 

9 30 ) 
) Cumartesi, Pazartesi, Salı, Per'Jembe. 

18 15 ) 

SAMSUN - SiVAS - KAYSERİ. ANKARA HA1T 
Samsun - Zile 

MUHTELiT 
9 05) 

) P-.., Pazarteol, Çarpmf>a, Cuma 
17 3S ) 

AA YSERI • ANKARA; 
4 68) 
ıo 06 ) Pazartesi, Salı, Perteınbe. 
10 21 ) C.-rteol 
17 22 ) 
10 25 !alı, ÇAr...,.&a, Cumıı, Pazar, 

12/12/932 tarihinden 11-1-933 tarihine kadar Samıun'da 

Anlcara - Çankırı 
H. Paıa 17 4() Camarlesi, Salı, Pertembe 

MUHTELiT 
Ankara H. 11 4() ) 

) 

Jrmalı 14 25 ) Pazar, Çartambe, Cuma 
14 50 ) 

) 

Çankm M. 18 25 ) 1 
Kayseri - Samıun istikametin~ Çankınya gidecek yolcu
lar (Samsun - Ankara) treniyle ıelerek - lrmakta Çankm 
trenine aktarma ödecekler-dir. 

• 
Çankın - Anbra 

MUHTELiT 
Çanlon H. 9 30 ) 
lrnwk M. 13 10 ) Cwmrt:esi, Salı, Perıem&e 

H. 13 37 ) 
Ankara M. 16 20 ) 
H. Pafll M. 1 O 25 Pazar, Çarşamba, CWM 
Çankırı istikametinden Kayseri - Samıun iıtikametine 

gidecek yolcular lmıekta (Ankara - Samsun) trenine ak
terma edeceklerdir. 

=
0

~:n.::;;!!1~:.:.:ıi·~:-~d:::t~ Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 
tenzilattan iıti!.de edeceklerdir. 

Daha fazla ma.lfimat alımek iıteyenleriııt iatuyoalara müra-
caatlan ilin olunur. (6462) 

HAYDEN 
1848 • 1932 

85 Hnellk mevcudiyete malik miieaaeaedir. 
Söhretini kazanlDJf ve bllyllk babalannııı:la babalarıoıon 
ilıtiyacaboı temin etmit bulanan HA YDEN müessesesi: 
utbiJ mallarıDlll mnkemmel cinsini takdir etmeıini 
bilen muhterem l.tanbul halkına daha uıı:un müddet 
müfit olmak ttmidfndıdir. 

HA YDEN Mlles111eal mtidiriyetf, berkesin istifade 
edebilmesi emelile ve teeullstlıılln 85 inci senei dev· 
riyeıl mllna1ebetile 

FIATLARINI mühim bir 
aurette 

karar vermlıtir. Her vakit bayle mUıteına fırutlara 
tuadllf edllmediti cihetle. 

Hepiniz istifadeye koşunuz 
• 

~iyah ve Gatv~nizli 

Demir Fıçılar 
Her bUyllklükte imal 

olunur. 

Seaellk latlbaalat 

100000-120000 
Benıı:in, petro~ iıpirto ve ıeytin, pamuk, 111111nı, madeni 

yağlar gibi her uevi mayi mtı.tabıallta mabauı 

Tfirk Galvaalz itleri ve Kova imallthaned 
lstaubul, Unkapan No. 36 -40 • ARMENAK HOVİKY AN 

P01ta kutusu: l.t. 29 • Tel: 23603 ---

,~BEDAVA 
Biçki ve Dikiş Yurdu 
21 Birinci Kanunda ikinci kursa başlıyor. 

Size en son Fransız uıullerile mükemmel biçki. dikiı öiretir. 
Maariften tastikli diploma verir. Dersler Naumann ıirketinden 
bir dikit makinesi alana meccanen, almayıına müsteana ,..Uarla 
verilir. izahat almak ve kaydolmak için Cumartesi, Pazartesi, 

Çartamba günleri ıaat 14 ten itibaren merkezdeki yurda 
müracaat ediniz. 

NAUMANN MAK1NALARI SATIŞ 
TORK L1M1TED ŞİRKETi 
Galata, Voyvoda Hezaren eokak 19 - 21 

Bahçekapı'da 

ERTUÔRUL 
Mağazasıııda kazara vaki olaıı yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahasına 

Kat'i Satışı 
Orı beş günde ikmali icıp eden bu ıon fırHttan ietifade 

.:ıwlt ~trnelerini muhterem müşterilerimize tavsiye ederiz 1111lY 

~ 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

• 
Sizde hemen lşBankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

1079 

latanbul Sıhhi Müeıııeıeler mübayaa komisyonu riyaıetinden: 

Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu elan "25.000" metre 

yerli amerikan bezi olbaptaki tartname ve nümuneıi veçıbile ve 

20 kiinun~evvel 932 salı günü saat 14 te kapalı zarf uıulile iba· 

le edilmek üzere münakasaya konmuıtur. Bu baptaki fart• 
Soğuk 

komiıyonumuza mü- algınlığı ve name ve nümuneyi görmek iıtiyenlerin 

racaatları. {6226) 1060 blltün 

ağrılann 
en birinci 

il Acıdır. 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil· 
dir. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız 1 

dal in 
tabletleri. 

. &.CZANat..fiRDl:N REÇE.TI iLE ALtNA91LIR 

KUVVET iÇiN 
Emulaıon SCOTT mnıtahzarının her 

damlaımda, enlİcenin taıekknlft için muk
te:si tuzları ve uzviyetin faaliyeti içiıı li-
ı:ımı ııayri müfarik vitaminleri mevcuttur. 

Her gtln muntanman bir kaç kaşık 
,._ alındıkta vııcudu takviye ve nezleyi, 

f·t. llkılirfiğll ve lıilhasıa çocuk haatalık-
. . !arının ann alınmıı olur. 

O halde hakiki Emulıion Scott mlls· 
M tahzarını mu•İrren iıteylniz. 

EMULSfON SCOTT ->- Nizamettin Nazif Heyin 

Bir illet Uya ı 
Sinema Romanını 

Okuyun z 
İsC:.:lll mlicadelelerinin eıı canlı ve heyecanlı safhalan 

30 kadar resim ve 16 tablo 
Fiab 30 kuruf, taıraya 35 kuruştur 

Nıııiri: Kanaat kütüphanesi. Bütün kitapçılarda bıı1u-.ur. 

MISIR iŞ Lim0 te 
Sermayesi: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafından teeis edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal aönderPnler, 

hesabımıza, TORKIYE iŞ BANKASI tubelerinclen 

avanı alalıilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf Te komisyonla emin bir surette 
it aönnek istiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabodır. 

Telıraf adresi: MISIRIŞ-lskenderiye 

Umum Emlik 
Acentası 
Irat Sahiplerine 

Emlaklarmın kiralarına mahıube11 

AVANS VERİR 
Adreaı İstanbul, Bahçekapu 

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


