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Sahip ,.e Başmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

• azı ye 
A.rmağan 1 DahilA • tikr l"""' · ı ıs az a- • eclise eriliyo 

Geie(;ek yıl için Büyük Gazi, 
lıer vekilden bir armağan iati
ror. Yılbaşı gecesi bu arzusunu 
. ık açık ifade etti. Gazinin ve 
ilerinden beklediği armağan; 
aınur kürkler, inciler değil, 
ler vekilin kendi aahaaRtda 
ı.mleket heaabına, millet lehi 

tahakkuk ettireceği müıbet 
leraır. Veltlllerimiz· B·· .. k efl . . • uyu 

~r!nın bu arzusunu herkea 
ten •Yı sezerler Çu" nk" h . · uona er 
esten zıyade akı d 1 O 

11 n nec· Y n ır ar. 
h . .1P ve yüksek hislerini 

• 
istikraz tahvilleri üç 1 

tertip olacak 
Tahviller vergiden muaftır. 

Devlet müessese • 
lerinde başabaş alınacaktır · .a ıyı anlarlar. Herhalde Ga 

nm bu yen· . . ek'll . iz' ka ı •taretı; v ı en 
üı ın h rar· faaliyet ve teşeb T 

sa a arında azimlerini esas ahvillerin 20 ter lira olması muhtemel 
Aurbttb kuvvetlendirmiştir. ANKARA 6 (Telefonla) -

a cı:ı -~ . u sene içinde ismet Dahili istikraz hakkındaki kanun 

Ş§a ukumeti ne verebilir? 
u d .. 

1 • an a aklımıza gelen mad 
eerı··ı . 1 _!0 Y ece teabıt edebiliriz: 

·· .. Her •ene olduğu gibi· 
nulmuzdeki ıene İçinde de h~ 
P l Ve •• • 
apınak rnuvazenelı bir bütçe 

i!d ~i~ri müvazenede lehi 
e gorunen farkı, gelec k 

':'.°eye kadar biri..-- ın • 1· dahe 
aeltm k ~ il ı a e . 

3 - Esasları timdiden 
um olan b ...ı. ma
ikı k 1 or~r meaelesini tat 
• 

0 ay ve tediyesi mümkün 
ır tekilde İntaç etmek 
4-Yenid l. 
r ed' 1 en açı ma11 tasav-

k 
ı en pamuklu metıaucat 

eerveın Ik. • 
r ihti tın e etın buna ben

ab 'k YI aç arına cevap verecek 
n a ann lcu 1 

ım etm k ru masma yar. e . 
5-Umu • ı nayi h 1mı 0 arak ziraat ve 

. . sa a armda 1 ak 
ı ışlerl . . açı ac Y~ 

6 e 1t•ızlere it bulmak. 
le~kE.r~Pni .bakır _madenini 

1 
ıçıı.ı, şımendıfer hattı-

oraya kadar .. t.. k .. 
üşünülen d b.K.o.uı:me uzere 
affak ti ba. 1~• ıatıkrazı mu

ıye e ıtırmek ve hem 
~aata ba lamak en 

7 - ismet Pa•~ hüku"nıet• . b .. .. k . ' ının 
ız uyu esen olan milli para-

e k korf mak yolundaki tetbir 
ak~rar arda <İaima sıkı dur-

t~g--ı·ın· Hani· ehi siyasette takip 
ız au · ·ıaı: ı ınuvaHak 1 ve ıh politika-

ikamızı be o lu,tur. Bu poli
d h ' .. Y.~ mıle) meseleler 

a a buyuk b' • ·ı 
olunda, daba il 1 ~ ~~. olmak 

9 U en gotunnek 
. -:--h ınumi idare makin '. 
ın cı azlarmı her .. .eaı-
aha ·1 gun bıraz 
.. 1:·Yehnı emek ve daha iyi y" 

r ır ale sokmak. u 
10- K .. It" h . . u ur aa aımda m 

rıf ışlerinde Türkün dili~d •
e tar'h· d en 1 ın en mülhem yeni eser 
er kve Yeni neticeler hazırla-

a . 
B .. t .. 

. u un bu aaydığımız esaslar 
:1:ı~eY.ler değildir. Bunlar; 
olay ulyet Halk Fırkaamın ve 
i pr~aı e ismet Paşa hükume-
eıkil R•.amının ana hatlarını 
azılı :i1Yor. it; k~ıt üzerinde 
e tatbikn bu ıeyleri, hakikat 

• Şu at sahaama çıkarmak
ier laın:~·~ muhakkak ki, e-
erıeye g· •ta, önümüzdeki 
ıl '- ••er v ,.. . . . 

ı "utlu! k e • ... azısıne yenı 
dığıın12 ar en, Yukanda ura 

" llıaddel · k .:-:, işte, ;rt sayara : 
ukUmetiniz. G.~zı Hazretleri, 

eri. t.ahakkuk butü~ bu madde
ebılırse, b" .. ettırınittir!" di 

B.. utun v k'll 
.. uyük Şefe e ı eri namı-
uk armağa.ı1 hereceği en bü
lımet Paş~ &z~rlaınıı olur. 

•. en kanıık 111 •tlerj tutum-
tmakta, karar Caelelerj aydın 
. tatbik ve taki:e t~tebbüsleri 
et ve asabiyetini ıe: lıauaıi
.u neticeyi yarm U'iilıdükçe. 

olarak timdid lll bir hakika-
.. ed' en ••- ;· ut ılmez. -at<ta te-

Siirt M b' 
M.A.ı.. e usu 

ı ı ıııı , , .-..MUT 
Beynelmilel .___ 
Mukaveleler 
~~~LRA,H 6 (Teiefonla) 

93 a aye ve 1925 
1 Cenevre beyne! .1 ile 

av~l~Ierine iltiha~el 111';1-
ancıye vekalet. b' daır 

• • .,:L ı it kan 
a, .. ıaaı hazırlamııtrr un 

Efgan kralı'aın 
kardeıi 

·~~RA, 8.- Efraa kral 
•• ~~~~ kardeıi yakınd b ı Na. , ................ a uraya 

Jiyihaıı üzerinde icra vekilleri 
heyetinin dünkü içtimaında tetki· 
kat ikmal edilınittir, layihayı hü
küınet yarın Millet Mecliaine tevcP 
edecektir. Son teklini alan layiha 
nan ihtiva ettiği eaalara söre, Jİr 
mi senede itfa edilmek, faiz ve 
ikramiye mikdan :rüzde yediyi 
ve yekUnu 12 milyon lirayı seç
memek fBrlİle azami Üç tertipte 
tahvilleri &abf& çıkanlmak üzere, 
İa\ikraz akti için hük\ımete me
zuniyet verilecektir. 

Tahvillerin versilerden muafi. 
yet ve teminat mukabilinde deY• 
let müesseselerinde ve milli em
lik aatqında baıabat kabul edil
meai için de Jiyihaya bir madde 
ili.ve olunmutıur. 

On seneyi aeçmeden "Kon,,...._ 
•İyon" yapılamamau, bu iatikra-. 
21n münhasıran Fevzipaıa-Diya" 
nbekir hattının Şefkatli iataayo· 
aundan lıak.,. madenine giden loıı- Mallg• Vekili AbdDlhallk B. 
~ in,..aına aarfedilmeai için de 
layıhaya bir .._. olarak konınut
tur. 

Tahvillerin yinniter liralık Ü· 
zerinden tanzimi çok muhtemel
dir. 

Doktor reçetelerini 
eczacılar anlıyamıyor 

dün Etıbba Odası kongresi 
toplandı ve bir bina 

satın almağa karar verdi 
Etıbba odaaı senelik kon- / alınacağı ıöylerunittir. Etıbba 

g~es!ni dün Hal~evin~e aktet- muhadenet odası reisi Niyazi 
mıştır. Kong'!'e nyaıetıne T ev- lamet Bey ahnacağı söyleni
fik Sal·i·m Paşa, katipl~klere de len bu binMlın tadili için ayn
operator Mura~ İ~rahım ye ~a ca 25 bin lira sarfına lüzum 
dullah Beyler 111tıhap edılmıt· görüleceğini, sonra binanın la
le~~ir. Divan ri!aset i~tihabmı tan.bul cibetinde mi, yoksa Be
mutOakıp T evfık Salım Paşa yoğlu cihetinde mi almmaaının 
odanın bir senelik icraat rapo- doğru olacağını mevzuubahset 
runu .okutmut müteakıben 932 miştir. Operatör M. Kemal 8 . 
~enea! hesap hulasaıı ile 933 bina almak doğru olmıyacağı 
•enesı bütr-· k bul" 1 .. · ' ·1 ' r-•ı azanın a u- arsa a mıp uzenne ıatenı en fe 
ne arzeditıni t' G k'ld b' b' · varid t t ır. eçen ıene ı e ır ına ınıaamın dıııha 
31~ lir:e masraf bütçeleri doğru olacağı mütaleaamda 
bit edilen ~:b~t o~arak tes bulunarak arsanın Beyoğlunda 
ne 63143 r utçeaı bu se- mı. latanbulda mı mübayaa ~ 
teabit edil ·~· ~l ~rut olarak dilmesi keyfiyetinin kararlath 

mıttır. Butç · .. 1 • • • 
zakere ve kabul" enıın mu- n maaını ııtemıttır. 

d kt N
. u esnaımda B' .. b 1 • o or ıyazi lamet 8 ma mu ayaası meae es1 

lira olarak kabul ed'l ey. 800 doktorlar arasında hararetle 
• 

1 en divam ·· k ed'l" d Ak'l hayııyet azaları hakkı h muna a§a ı ıyor u. ı 
nun çok olduğunu sö lzu~- l\'1uhtar B~y .bir kütüphaneye 
tenzilini istemit, faka/ ':1!• t~~detle ıhtıraç bulu11duğunu 
müdafaa edilerek bu 'kdsı aoyleyerek, bınanın Beyoğlun-
kabul olunmuttur. mı ar da veya lstanbulda bulunma-

•ınrn ehemmiyeti he.iz olmadı
ğını, ileride müsait bir fırsat 
ele geçtiği takdirde buradaki 
b"r~nm •atılarak yenisinin alı
nabileceğini söyledi ve timdi
hk bu bimıom satın almmaaım 

Yiııe bütçenin müzakeresi 
esıııasında 21 bin liralık bina 
tahıisatının üzerinde tevakkuf 
edilerek, Halkevi binaıı civa
nnda bir bina bulunclueu ve 
bu binanın 20 bin liraya aabn (Devamı 6 ncı sahifede) 

DUn Jıo11gre halindi! toplanan dolltorlar 11• ecucılar 

Gazi Hz. nin 
Seyahati 

ANKARA, 6. - Gazi 
Hz. önümüzdeki halta i
çinde seyahatlerine çıka
caklardır.Reisicümhur Hz. 
nin dil meseleleri hakkın
da konferans verdirmek 
maksadile dil cemiyeti a
zalarından bazılarını git
tikleri yerlerden davet et· 
meleri ihtimali vardır. Dil 
cemiyetinin dünkü içti
maında GaziH z. bu mesele. 
den aza beylere bahset
miştir. 

Avusturya 
Sefiri geldi 

ltimatnamesini tak
diın etmek üzre ak
şam Ankaraya gitti 

TDrk Dili Tetkik Cemiyetinin evvelki gilnkD lçtlmaına Gazi H:ı. nin riyaset bu
gurduklarırıı, bu toplantıda ltlgat ve ıstılah programının müzakere edilerek 
derlem• yolları ve sahalarının tespit edlldlfllnl ga2mıştık. Yukardalıl resim, bu 

toplantıda Ankara muhabirimiz tarafından alınmıştır. 

ATllırturyanın Ankara ıefirliğine • 
••• ,,,,. ,,,,,,, ••••• ,, •••t ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,, 

1 Lik maçları devam ediyor tayin edilen Baron Edwin W~bah ff k • 
dün Seyriaefain idarelinin fZllllr va- er esın SOY 
puro ile lokenderiyeden ıehrimi:ı:e 
selmit ve vapurda ATllıturya konso Adı olacak 
loıu ve sefarethane erk&nı tarafın-
dt.n kartalanmıfbr. Baron Werabah 
itjmatnameaini Reieicümhur Haz.re\ 

Yeni Aoa.mırya uliri 
Baron Wersbah 

!erine takdim için dün akşamlô tren 
lo Ankaraya gitmiştir. Yeni aefir 
1883 ıeneıinde doğmuftur. Avustur• 
ya Hariciye Nezareti tube müdür-

( Devamı 6 ncı sahifede) 

Telefon 
Mükalemeleri 
Devlet Şurası üc

retlerin 
tenziline karar verdi 

ANKARA, 8. - Devlet tura11 u
mumi heyeti, telefon tirketinin mu 
kaveleai mücibince lngiliz lira11 düş
tüğünden mükaleme ücretlerinin ten 
zili Iazungeldiiine karar vermiıtir. 

Arıcılık 
Edebiyatı 
Mekteplerde okutulmak 
lizre bir kitap gazıııyor 

ANKARA, 6 (Huauai) - ilk 
mekteplerin ilk unafından batla· 

' yarak aledderecat yükaek 11nıfla 
ra kadar okutulmak Üzere her aı 
mfa ait birer ancıhk edebiyat ki 
tabının yazılmaaı ve bilhaaaa ai-
le ikhaadiyatında mühiın bir ınev 
kii olacak olan maarafaız ve kül· 
fetaiz aile ancıhjının tamimini 
iatihdaf eden keaa bir eserin de 
tertibini Maarif Vekaleti dü~Ün• 
müş ve bu huauıta sahibi aalahi· 
yet sördüğü ancıhk mütehaaam 
Celil Davut Beye talimab mah· 
auaa vennittir. 

ltalya ile 
Nasıl anlaştık? 
Anadolu sahillerindeki 
adacıklar hakkındaki iti
laf bugün mecliste giJrO
şülecektir. 11/llifın esas
ları iç sahlfelerlmlzdedlr. 

Kanun IAyihası Baı
vekalete verildi 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

Kanunu medeninin 25, 26, 203 ve 
256 ncı maddeleri ile teabit edi

l ten aoy adı kanununun hususi bir 
1 kanunla tesbiti için yapılan on 
. dört maddelik bir kanun layiha
sı Dahiliyeden batvekalete veril
mi~tir. 

Bu layihaya göre herk.,. bir 
ıoy adı almağa ve nüfus kütü
ğüne kaydettinneğe mecburdur. 
Soy adını aile reiııi te•bİt edecek
tir. Bu adlar; edebe ve taamüle 
mene.fi, gü.1 ·· nç ve çirkin manalar 
ifade ehniyecek ve türkçe ola· 

J caktır. Aile reiai ile efradı ara-

1 

ı~nda isim bulma meseleaind': İ~· 
tili\f zuhur ederae gerek bu ıhtr
lafı halle gerek esaım yapılacak 
talimata :rıuvafık olup ofmadıiını 
tetkike mahallin en büyük mülki 
ye memuru aa.18hiyettar olacak· 
tır. Kanuna merbut bir de tali
matname yapılacaktır. 

Şükrü Beyin yarın 
gitme-si muhtemel 

Bir haftadan beri gripten muz 
tarip bulunan Saraçoğlu Şükrii 
Bev iadei afiyet ehni~tir. Saraç
oğlu Şükrü Bey dün Perapalaa O• 

telinden çıkarak baza ziyaretler
de bulunm.,,tur, yann Ankaraya 
gihneıi muhtemeldir. 

Durmuş kalp 
İşletilmeyecek 

Sadece talebeye 
bir tavşan 

kalbi gösterilecek 
Dün Akşam gazetesi Viya

.nada bh d<>ktorun ölen insan-

..,......,..,...,.......,,_.,. ,.rm kalbini it-
'?terek hayatı 
,deye muvaf
'ak olduğundan 
ah isle Dr. Ke
nal Cenap Be
•in de pazar gü 
ıü Tıp fakülte
'nde ayni tec
-übeyi tekrar e 
1eceğini yaz
nıttı. 

Pek mühim 
Kemal Cenap Bey olan bu tec-

rübe hakkında izahat almak ü
zere Dr. Kemal Cenap Beye 
müracaat ettik. 

Bize dedi ki : 
- Aktam'ın yazdığı hava

dis çok yanlıştır. Bana atfedi
lerek böyle havadis çıkmasın
dan çok müteessir oldum. O
len bir insanı veya hayvanı di
riltmek imkansızdır Bu imkan 
ıulığı bile bile tecrübe etmek 

(Deva.mı 6 ncı sa.hilede) 

Fener, Süleymaniyeyi 
4- O mağlup etti 

Taksimde de V~fa Kumkapı 
Beykozu 2.1 yendi 

Kadı köyünde: 
Fenerbahc• ili - Ka11mpaşa 111 
F<'nerbahçe B - Sülegmanige B 
Fen,.rbahçe J - SD/egmaniye J 
Fenerbahçe JV - Süleyma11iye iV 
Eyüp J - Anadolu I 

Taksimde: 
Vefa Kumkapı I - Beykoz l 
Vefa Kumkapı B - Begkoz B 
Beylerbey 1 - Kasımp~a 1 

8-0 
8-0 
4-0 
6-U 
1-0 

Z-1 

Diln Fl!nerbahre ıtadında ognanan Fenerbahçe 
Sülegmarılge maçında, SDleymanige kalectslnln 

bir kurtarışı 

Dün Kadıköy aahaaı bilhaaaa 
aan·licivertliJerin müteaddit °"' 
yunlarına aahne olmak itibarİY~.e 
haizi ehemmiyetti. Havanın &'U· 

sel olmaamdan istifade ederek 
dukça büyük bir kalabalık tri 
leri baıtan başa doldurm 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Seyahat notları 

Bulutlu Hava 
Btuı oabahlar, hcutabaltıcım ı caJr cliye lrorltardun. Cö.ııümii 

,elip beni muayy.n -atıe uyan- çar açmaz bana bütün Hodilı 
dırmasa, pencere camlarında re- , min ölüm lıeberini 
«yİ gündüıulen aJllracak en ulak lermİf ,ibi bir dnnir 
bir aydmlJı larkı 11örrnecliiim için ç.nin nktılı yüreiimcle 
soluk 11ece htilti delJQm ediyor tokun gÖzyaflan HU 
sanni/e yatağımdan kalkmasdım. akac:alı yol aramak · 

Biz. kendi bulutlu lıaııalarımı• vücudümün dull<ITlanna 
za bakarak Aıırupanan bir yağ. iunu, bir baiırma, el 
murlu gününün ne olduiu hakkın Jllrlma ııe kırma ihtiyacını 

0

da filıir edinemeyUı. Bu, büıbütün tellerimi tiril tiril titrettiğini 
ayn, nele~ ke6İci, •İnirlendirici, yardım. 
a~lntıcı, deliedici ~i~ fe~ir. ~akl Yaoaf yavaı yatalımcfan 
Yunanlıla'."n ııe _L~tınle!an Paıen ırürültü çıkarmamıya ra 
cehennemrncle hulıum nıren yanm terliklerimi ayağıma. 
aydınlık İfte Aıırupanı'! bu bulut• korka korka aynaya yalı 
lu haııası '?_lac:ak: Hakıkaten c• dım: ımlmıf bir çinli çehreıinl 
henneme laJllk bır alacalık/ dıran altınoarın bir donalı 

O lıülrenıri -bahlar baflmı 
yamhtan lıalclınnc:a alnım bulut
lara çcırpacalt ff bqnİm flolıla· 

içinde bebeltleri lıatten la:ıda 
yümüf 11özlerim, bir lac:ia aJr 
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93 felaketleri 
HARİCİ HABERLER 

ve İgnatief Sıra hudutların 
tashihine . geldi 

u bir milli kıyamdır, kendile. • • • 
ri de bu milletin efradındandır Alman!ar 933 senesı ıçınde ~u 

- Ferman. kendilerinind.ir. 
iQf&allah yarın sarayı hüma:ru 
na gelir, arzı ubudiyet ederim. 

Hünkar yaveri seraskeri ae
llimlıyarak çıktı. iki Pqa biri. 
birine bakıttılar: 

- Sen ne denin buna? 
- Her zamanki davetlerden 

biri olsa gerek. 
- Ya duyulclupak? Ya biri 

~ize ihanet ettiıe? 
- Oyle olsa böyle ya alqa-

ma, ya sabaha diye haber gel
mezdi. Hemen gelsin diye ira
de çıkardı. Allah muinimizdir. 
Bendeniz hemeo Mitat Pqaya 
gideyim. 

- Haydi bakalım. Allah 
yardnncımız olıunt 

••• 
Süleyman Pqa ikinci defa 

olarak Mitat Pata konağına git 
ti. Serasker namına Murat E
fendinin mutlaka kendisi çıkıp 
Seraskerkapıama gitmesi lüzu
munu tekrarladı. 

- Cündüz saat bette bir bö 
lük ıüvari ile saraydan Yeliahti 
almak, lleıiktaştım Beyazıt• 
kadar getirmek bütün htanbu
lu ayağa .kaldırır • Bu, doiru 

i r ,ey değildir. 
Dedi, Mitat Pata: 
- Hakkınız var, ama ne ya 

palım, ba,ka çare yok. Veliaht 
Hazretleri baıka türlü hareke>
te razı olmazlarsa elden ne ge
lır? 

Diye cevap verdi. 
Bu aralık Ziya Bey ile dok

or Kapolion da geldiler. Mu -
irat Efendinin busuıi doktonı 
>lan Kapolion: 

- Efendimiz öyle kendi lı:en 
.filerine çıkıp serasker kapıama 
•idemezler. Bir kere böyle ken 
füerin!.., cülus için kendi başla. 
,na ortaya çıkınalan saltanat 
ıırsına deliilet eder. Bu da Av
'Upa nazarında ıahısları içiu 
>ek çirkin görünür. Kendi am
.aaını tahttmı indirmek için biT 
htili.lci gibi kendisini ortaya 
tmış bir hükümdara Av
upa hükümdarları ne derler? 

Diyerek askerle almak na -
-riyesini müdafaa ediyordu. 

usulüııü ileriye sürdü: 
- Gündüz saat bqte, her

kes ayalkta iken saraya gelmek, 
askerle kutatmak. Efendi Haz
retlerini alıp çıkarmak, bu i,e 
girifenler için çok tehlikeli ve 
korkulu bir ittir. Biz bu kadar 
kor'kulu bir iti göze aldığımız 
halde, maksada nail olduğu. 
muz zam1111 bundan millet ne 
istifade edecektir?. Burumı 
,imdiden kararlqtırmalıyız. 
Bana kalına Efendi Hazretleri 
timdiden meputiyeti idareyi ta 
alıhüt buyunnalıdırlar. 

Dedi. 
Mitat Pqamn gözleri parla

dı. 
- Evet, dedi. maradmıız bir 

despotu (1) 'kaldırıp yerine baı 
ka bir despot getirmek değil
dir. Elbette böyle olacaktır. Cü 
lU.lan amnda bir hattı hüma
yun nqrederler. O arzu histi 
olur. 

Ziya Bey de bu işe taraftar 
~ktı: 

- Elbette. Bütün gayreti
ıniz memlekette mqrutiyet i
dareyi tesis ile Millet Meclisi. 
ni kütada ınatuftur. 

Dedi. D. Kapilion: 
- Zaten Efeındi Hazretleri 

de bu fikir ve emeldedirler. 
Yalnız saraydan kendi batlan
na çıkmak mümkün olamayaca 
iı endifeleri var. 

Diye sözü çevirdi. 
Süleyman Paşa, nihayet şu 

karara iti bağladı: 

- Siz gidip kendilerile görü 
tünüz. Meseleyi iyice anlahnız. 
Eğer saraydan sızıltıaızca çık
mak mümkün olursa en alası o. 
dur. Olamadığı takdirde bizza
rure askerle almak lazım gele 
cek. Siz görüştükten sonra ak
şam Beşiktaştaki Ezcanei Os
manide oturunuz. Ben size Har 
biye mektebi muallimlerinden 
Binbaşı Kemal Efendiyi gönde 
ririm. Size "Nur" diyecek. Siz 
de ona "Ziya" deniniz. Bu pa 
rula ile talllftıktan ıonra aldı
jiınız neticeyi ona söylersiniz. 

- Pek ili. 
' uleyman Paşa buna kal"!ı; • • • 

- Bu, milli bir kıyamdır. Sül p def 
endileri de ınillet efradından .. eyman a,a, üçüırcü a 

olarak Serasker kapıama döndü 
ırlar. Hürriyet esasına ınü!te it memleketlerde hüküındar ğü zaınan Hüseyin Avni Pqa 
anedanmdan birinin milleti ile talim meydanında kar,ılat

tı. Serasker, yaverler arasında 
artarmak için kıyamı. en ,aaııı çıkıyordu. Süleymaııı Paşayı ııö 
ık'•lardım biri sayılacaktır. rünce durdu. 

Diye cevap verdi. Doktor bu 
sdarla kalmadı. - Aktam yalıya geliniz de 

- Bir de Efendi Hazretleri görüşelim. 

gayeyı de elde edecekler mı? 
BERLlN, 1. (Milliyet) - Almaa 

,...... prk hudutlannı detiftinnek 
iç.in son oeneler içinde bııılaıum t.. 
liyete genni nrilmelcteclir. Al,.,.... 
:ra, tamirat meselesini Lauaanne' da 
haUettilcten Ye C•e tı e' ele de ailih 
müsantmı temin eyledildea --. 
ıimdi hudutlann detiıtirilmesini is
tmnekteclir. Defjıtirilecek olan ilk 
hudut, Lelıiıtan hudududur. Alman
,., Dançig koridonımın bldmlma
ımı istiyor, Bundan mada Almanya. 
elan Lehiotan'a ilhak edilen yuıc.. 
Silezn'mn da g.-i ....n..-ini tal-. 
etmektedir. 

y dha!ı tebrik ... temennileri ..... 
lesile Hindenlıourg ile Bqnlôl """ 
Schleicher arumcla teati edil• melı 
tııplar, Alman,....• 1933 eeneaiııde 
lıu gayeyi elde etmek iç.in çalı...,ait 
na ıüphe bmdunamaktaclr. 

Alman Baş11eklll 
Von Schleicher 

kadar yolau:ı, man&uz ve tehlikeeiz 
PARIS, S. (Milliyet).- Aı- olduğunu ,daha lwnetli o1u1anı ha 

yada f8rk hudutlannm tadili içia reket huıuıunda Yerilen -'>eatliiin 
hatle:ran •i:rui faaliyet burada -- yegine net.İ~nin - bu en kunetli 
biyet uyendmmfbr. L'lntranıigeımt olanların bile manınaz gibi göründük 
ı~eıi hu mesele haldonda diyor !eri _ snuahedelerin himayesine ••· 
iri~ S L-k"'-- . '-L-• -~-'-- ••-- . ğmmq daha zai!!ere meydan oku-

u "". ıaati ........_. ~ U1Z11D- maktan başka hİl'fey olanuyacatmr 
chr: V ersailles muahedeoı arlık mey- bütü dünyaya kartı iıpat etmek 
danda yoktur. Bu muahedenin mali n ndadırlar 
hükümleri ilga eclilmittir. Aıkeri tah arzuıu P, , 
dide ait hükümler zayıflımıı,ta. Ve Von apen, Hltler le 
ilııa edilecektir. Ortada yalna hu- glJrDştQ 
dutlara ait hükümler kalıruttll' ki, 
1933 ıenesi zarfında bunlara tur
nız edilmiyeceğini zannetın..k saf
derunluk olur. Alınan ıazeteleri tim 
diden taarruza beJlamıılarcbr. Taar
ruz anrinin yılba,ı geceıi verilmit 
olması muhtemeldir 

BERLIN, 6. A .A_ - Volff ajaft
a1ndan: Sabık hat.ekil fon Papen İ· 
le Hitler araımcla dün Koeln'de ,,,._ 
ku bulan ınülakatm timdiki hükıl
met yeya ba,veki! fon Şlayher bul 
beyanatta bulunarak bu haberlerin 
aksinin doğru olduğunu aöylemit-

Germanya gazetealnln tir • 
bir makalesi Bu "!ü!akatta ~ayaliıt milliyetçi-

lerin ınillı temerkuz camia11 lçeri-
BERLl N, 6. A. A. - Volff ajan- 1 ıine aı._.11 meseleıi hakkında 6 

amdan: Germanya ırazeteıi, Fransa- aydan beri düşünülüp aranan hal ıu
mn tark hududundaki muhafız kıta- reti meYZUU bahsolmuıı.ır. 
lamı çoğaltılıp kuyyetlendirilmesin- 'Müli.katın neticesi heldnnda hi9" 
den bahıederek diyor ki: bir haber tereışüh etmemiştir. 

" Bu hazırlıldann hepsi, bütün is- BERLIN. 6. A .A. - Volff ajan-
tihk&mlan yıkılmıt, askerlikten ta- aından: Soıyaliıt milliyetçilerin 6-
mamile tecrit edilmit, içinde bir tek kirlerini neşreden Correapondance 
Alınan ukerinin bulunmaıma imkan ga7.eteai von P~pen ile Hitler araım 
kalmamış bir Alman toprağında ya- daki görütmenln muayyen bir mak
pılmaktadır. sada müıtenit olmaıhim1, bir mecbu 

" Bize öyle ıeliyor ki Fran11Z u . nvet altında yapılmadığını, bu mü
keri malaımlan V enailleı muahede- lakatta son b zarfmdaki ıiya
ainin Fransa ile Almanya arasmda ıi meselelere temu eclilmİf olduğu
kararlattırdığı müsavatsızlıldann ne nu yazmaktadır. 

T•alyada 
Zelzele 
Ehemmiyetli zarar ve 

Çinlilerin 
IStediği •• 

ziyan old~ Müzakere değil, fili 
ATINA, 6. A. A. -Tısalyada Go t dbi l l k 

lnt ıelırinde dün iki zelzele olmuf, e r er a ma •• 
ehemmiyetli maddi zarar ve ziyana 1 CENEVRE, 6.. A. A. - Milletler 
sebebiyet vermiştir. Cemiyeti katibi uınumiıl, Çin vatan-

Büyük bir korku içinde kalan aha- I perverleri cemiyetlerinin gönderc!ifj 
li dı .. nda kurulan çadırlarda barın- bir telgrafı, Çin murahhaı heyeti. 
maktada. nin talebi üzerine, 19 lar komitesine 

Menfadan 
Kaçanlar 

tevdi etmi<tir • 

ben bir kere saraydan çıktık- Dedi. Süleyman Paşa, orada 
n veya almdıktan sonra artık konu!mak imkansızlığını der. /uglltereye do.f'iru gola 

d h · · · b hal ıezerek: r a a ıcenye liJı~... u çıkmışhır 

Bu telgrafta Jehol'da YIU:İyetin ye 
nide--ı vahnn bir tekil almasına ma• 
hal kalmama11 için müe11ir ,,. fıli 
tedbirler alma11 milletler cemİ)'etİn
do ric~ ..,!ilmektedir. 

ıırurlar. Burasını da mütalea - Bat üstüne, efendim. MADRIT, 6_ A. A. _ Gazeteler-
liniz. Hem de, siriıı dediğin~ Diye selamladı. den birinin nrdiği bir habere göre 
bi. Efendi hazretleri çıkacak (Devamr var) Villa Ciıneroıclan kaçan 29 kifiyi lıi 
salar bile, Sultan Aziz:n mu- mil olan vapur, A....upaya doğru yol 
Jefet etınesi muhtemeldir. O (t) - Deopote müatebit demek almalrtadll'. 
kdirde behemehal gene aı- tir. O zamanlarda henüz bu tabir- Bu vapurun lnııittereye gitmeai ak 
-rle almak lizmı aelecektir. !erin kartıI.klan takanür ebnedi- la yakm görülmektedir. \ 

• fi için Coıutitution n d.,.pote gibi ----•- - j 
er halde evvelden tedbirli bu- franaacalan kullanıl.yordu. lktısat konferansına 1 
nmak ve askerle almak en 
ıınaaip olur. hazırlıklar 

Dedi. Piıaverde hİr kavga HAVR. 6. A. A.- Dünya iktiM-
Süleyman Pqa, artık usan- PIŞAVER, 6. A. A. - Pifllnr'in diyat konfennıma ait hazırlıklara it 
ştı. Baklayı ağzından çıkar- muhtelif semtlerine -up Mecusi- linke -ur Amerikan mütehuS11 
• ter arumda çdcan bir kavga eanum laruıdan M. Day ile M. V'ılliama 

B. · S it Az" · • L da 6 kiti ölmüt. 5 kiti de yaralan- Havr'a gelmİfler •e oraclan Pariae 
- . ızıt,n u an ızın fa..o- 1 mııtrı. gitmiılerdir . ı 
ıa hıç bır garazıınız yoktur. 1 
iki kendilerinden 9ahsi ola- "!"----"!!!!!!!!'--"'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!'~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! 

' lutuf ta gördüm. Mirliva 
mekatibi askeriye nazınymı. 
ha yüksek bir maka .. ı. a da ta 
değilim. Donanmaya kuman 
edecek olan Arif Paşa da on 
kuruş maa, alıyor. Hepimi. 
~ayretiıniz milleti gözönün 

ıı:i tehlikeden kurtarmak, gö 
.ıüp duran uçurumdatıı çekip 
uk içindir. Murat Efendi 
ıretlerinden şahsi bir ınenfa 
umarak bu iıe girişmedik. 
~di Hnzrelteri de bu mille
çocuğudur. Biz bu kadar fe 
arlık gösteriyoruz. Keıııdile 

le biraz fedakarlık ııöaterain 

pedi. 
ı1itat P..-. Ziya B., Dr. Ka 

1 ıon. itiraz itiraz üstüne Sü-
nan Pa!ayı kandmnağa ça
mrlardı. 
üleyman Pa~. kendisince 
ııiyük dilek ola mesn.rtiyet 

Eı•elkt glln Saraco(/lu ŞDkrü B. le giJrilşmek ı1zere 
şt:lırlmlze gelen Bttşvehll ismet Paşunın Aı1karaga 

;ıt'dt>ti11dP fotngra( nı11lrnhlrimlıin aldığı rl'.~im 

Makedonya 
Nizamettin Nazif 

Güa geçmes ki ırıızete sahife
lerinde bir Malıedonya ihtilalcUi
"lİn patlattığı bir bomhaclan Yeya 
bilmem hangi ıehrin ııolraklarm
Ja katledilm.it bir Makedonyalı
dan baluedilmelÜL 

Makedonya _...eıidir -.. Malı:e 
donyalı neclir? 

Bu eenelenıı haUe.l~ 
kanlı bir muamınadır ki, Kara 
!>avut müellifi Nizamettimı Nazif 
3ey "Milliyet,, tarafmclan Defff
-lilecek yeni romamnda IMiyiik biT 
heyecan ile Rumelilerin çok iyi 
duydıddan Daiiuıla'ya tercüman 
~!maktadır. 

Rumeli artık, ı.ize dost kom
ıu devletlere ait bir toprak par

ouıdrr. Fakat Türk dehumın 
ilk kaynaımalarma. cümhuriyet 
vatandaşlarmı.n birçoklarına da
iut yeri olan bot eski Yatan par. 

;uınclan muhayyilelerimizin meY
nı almağa her zaman baklu var
dır. 

Makedonya bilhusa, Rumeli. 
terin, Rumeliyi tanımıf olanlarm, 
mübadillerin, gayri mübadillerin 
ve en güzel ıenelerini Makedon
yada yaflllDJı olan ulıitlerin ro
manı olftcakhr. 

Makedonya 
Y KINDA 

Açıkta yanan ı 
Vapur 

Bir tilep, kaburgayı 
limana getiriyor 

CHERBOURG, 6. A. A. - At
lantique gemiıi Havre limanına doğ
ru çekilip götürülmetkedir. 

Deniz ticareti DllZll"I, tahkikat ka
miıyonunun mesaiıini hatırlatarak 
bu kManın bir beclhahW. eseri olıla
iu fikrini kat'i ıurette reddetmit
tir. 

Atlantlque gemt11t Ha11r 
limanına getiriliyor 

HA VR, 6. A. A. - Gemi kulavwo
luğu daireai Atlantique'in bu gece 
Han'a ıeleciğini ve yann sabah li
mana ıiıeeeğiai tahmin etmektedir. 

PARIS, 6. A. A. - Havıu ajan
amdan: Ecnebi memleketler ve hü
laimetlerinden. Ye bahriyelerinılen At 
lantiqae yanımı münuebetile bir
çok teeaıür telgraflan gelmi,tir. 

LONDRA, 6 .A. A. - Cherbourg 
dan abnan bir telıiz telgrafa göre 
Polux İlmindeki Franıız ıilebi At
lantique'i Hane limanına doğru ç• 
kip götü~ktedir. Atlantique onda 
batmlacaktır. 

CHERBOURG. 6 .A. A. - Detüz 
ticareti r"1Z!l'ı Atlantique yangmr 
haldunda gazetecilere ıu beyanatta 
bulunmuttur: 

" Bu yanırn baldundaki tahkikat 
güclükle ve ağır ağır devam etmek
tedir. Caniyane bir t"febbüs 'n ka
ıit düşüncesini bertaraf etmek lüzu
muna kaniim. Ben, ıigara içen biri
ıinin bir teclbinizliti yüzünden bu 
yangnnn çıktlğ1nı zannetmelıe daha 
meyyalim." 

Nazır, geminin bu .,kşam Havre li 
maaına geleceii haberini teyit etmİf 
tir. 

işgal 
Masrafı 

Almanya 13 mart 
taksitini 

tehir etmek istiyor 
BERLIN, 6. A. A. - Volff ajan

ıından: Salahiyettar Alman mahfel
leri Amerikada çıkan Herald Tribu
no gazetesi tarafından verilen ve 
Almanyanm iJgal maıraflenna mah
suben 13 Martta Amerikaya ödeme
ıi lizhn gelen 33 milyon Rayİfntar· 
km tediyesini tehir edeceğini Ameri 
lı:an maliye nazın M. Millı'e bildir
diğini beyan eden haberi teyit etmek 
tedir. 

Almanya ile Amerika ara11nda 
borçlar hakkında 13-3-930 tarihinde 
akdedilen mukavele mucı'bince Al
manya iıgal maıraflanna .-hıuben 
alb ayda bir Amerikııya ödiyeceği 
takeitleri , 90 gün en-el haber ver
mek prb1e tecil ve tehi? boldam 
haiz bulunmaktadır. 

Alınanya hu hakkı ilk defa olarak 
istimal etmektedir. 

M.Herrlol'nun bir mektubu 
PARIS, 6 .A .A. - Hnu aian

ımdan : AnnaleJ mecmuası bugün 
çıkacak nüıhaamda M. Heriot'nun 
Amerikalılara bir mektubunu nqre
decektir. 

M. Heriot ,bu yanamda bilhaua 
diyor ki: 

« Fransa ile Amerikanın Lausa'1D8 
da ricuda getirilen, birliği Ye bera
berliği ifade eden eseri tamamlamıık 

'ı için anlafmalennı bugün tft!Mftni e
delim. 

1 " Ben riyuette bulunduğum bil-
lı:iimeti bantma ve azlatma dütiia-

1 coai uğruna feda ettim." 

Haputea çıkanlan
lara yardım 

ROMA, 6. A. A. - Fatizm ida.. 
reeiniıı. 10 uncu yddönümü milnue
betile geaİf mikyaıta -1 ilin edilm• 
si üzerine adliye nazın para c:ezalan 

1 aandıltnın hapisten. çııkanlen yardan 
olmak üzre bir milyon liret ~• • .,;.. 
ni karar altına .tmııhr. 

Keriman Ece bugün geliyor 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Ece Kerimam bugün ınuaiki mı»

allim mektebindeki konserde bulunmuş ve bu akfamki trenle 
lstanbula hareket elmittir. Eceyi istasyonda büyük bir kala~ 
balı!< te,yi etınittİT. 

Talebe pansiyonlarının parası 
ANKARA. 6 (Telefonla) - Talebe pansiyonlarma ait olup 

kısmen sandıklara, kısmen de Ziraat Bankasına yatılırmış olan 
mebaliğin, talebe pansiyonu kanunu mucibince her oe kadar ' 
tamamen Ziraat Bakasma yatmlması lazım geliyorsa da. Zi· 
raat Bankası bunu mevduat addetmiyerek faiz verınemektedir. 
Maliye ve~<aleti sandıklarda bulunan paralann d:ı ıimdiden Zi
raat Baınkuma tevdileri ile tevdi tarihinden itibaren faizleri 
İfl1!mek ve muayyen faiz almak için bir kanım teklifini düş~ 
mektedir. 

Uşakta kuru bir soğuk var 
UŞAK, 6 (A.A.) - Kış gireli Utak ve mülhakatına yağmur 

ve kar dütmedi Kuraklığın devamı ile beraber bir haftadan be
ri soğuk her farafı dotııdUrdu. 

Uşak C. H. Fırkası kongresi 
UŞAK, 6 (A.A.) - Utak C. H. fırkası 160 küsur ocak ve 

nahiye kongreleri hitaın bulmut ve keza idare lıeyetini seçmek 
üzere murahhaslar gelmiılerdir. 

Uınumi kongere dün Kütahya meb'usu lbrahim Beyin riya
setinde toplandı. Bir çok müuaka,adan sonra kaza heyeti idar&
si. sabık Antep meb'uıu ve ıeker fabrikası müdiirü nmumisi 
Remzi Beyin riyasetinde 7 kİ!i olarak ııençlerdcn teşekk;U etti. 
Vilayet kongretine de 9 kişi seçildi. 

Çukurovanın kurtuluş günü 
tesit edildi 

MERSiN, 6 (A.A.) - Çukurovanm on birinci kurtulına 
yıldönüınü dolayısile dün ıehrinıizde fevkalade merasim yapıl
dı. Köylerden davet edilen on bine yakın halk iştirak etmittir, 
Mücadeleyi milliyeye ittira'k eden köylülere o zaman.ki kıya· 
fetlerile. köy kadıttlan su tulumlan ve bakraçlarile bayramda 
bulunmuılardır. 

Aktam belediye tarafınd n köylülere bir akşam yemegı ve 
bir çay ziyafeti verilecek, gece fener alayı yapılacaktır. Köylü-· 
)ere müsamereler wı-ilmif ve sinema gösterHmiştir. 

Belediye tarafıından Gazi Hazretlerile diğer büyüklerimize 
tazim telgraflan çekilmiıtir. 

Dahiliye müsteıan 
geliyor 

ANKARA. 6 (Milliyet) 
Dahiliye Vekaleti müat.,.an 
Hilmi Bey bir iki güne kadar 
latanbula hareket edecektir. 

Yugoslavyada ala· 
caklı ve borçlular 

BELCRAT, 6. A. A. - Nazırlar 
mecliıi, adliye nazırının teklifi üze
rine bir emirname .imzıılamıthr• 

Bu emirname mucibince borcunu 
ödemekte pçlük çeken bir borçlu, 
ödeyeceği bcwç miktarının ve alac:ek
ı.larile uyufma ıuretinin teabiti hu
ıuıuncla bidayet mahkemesinin mü
dahalesini isteyebilecektir. 

Bu emirnameden ancak iflas ha
linde olmayan ve alacaklılarile uyuı
mamtf olan borçlular iıtifade edebi~ 
leceklerdir. 

Bidayet mahkemeıine yapılacalc 
müracaattan itibaren 90 gün zarfın
da borçlu ile alacaklılan ara.,nda bir 
tesviye sureti huıule gelmediği tak
dirde lıu mwımela tarzı durdurula· 
eütn-. 

Malyguine karaya 
oturdu 

MOSKOV ı\, 6.. A. A. - Sedoow 
lıuzlaran gemiainla afıftl'İIİ 3 İkin· 
ci kanun g-i .W..dar hallı: komi• 
....ıiiine yerdifl bir haberde Mal
yguine1n kanıya düıtilğünQ bildir
mi•tir. 

SeclOT buzktranı, Mıılnuine' ılat 
60 metre azakta bulu-ı.t&da. 

Malyguine'deki hanwlenJ.. bir kn
mı ve yolcul- hepfİ karaya çıbnl 
mıfbr. 

Şehirlerde 
Seyrüsefer 

--·-..--

' 

Bir kanun a esas hat 
ları tesbit ediiecek 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Şehirlerde ııeyrüaefer baklunda 
yapdacak olan kanun layihaaı ü
zerindeki tetkikler henüz bitme
mittir. Almanya, Fransa ve hpan
yadan celbettirilen aeyriiaefer ta· 
limatnameleri tercüme ve tetkik 
edilmit ve fakat yüzlerce sahife
lik çok mufaıMI malıimab ihti
va ettiğinden ve bun!arın kı .. 
men fennin aeri keffiyatile deği
pcek, kısmen de tehirlerimize 
uymayacak mevaddı ihtiva ettiği 
görülmüştür. Bunun için Dahiliye 
vekaletinin yapacağı bu kanana b8 
memleketler oeyrÜsefer kantL'lU 
e•aaatıno:lan hemen hwbütün bat 
ka ve d,.ha kabili icra bir tekil 
vermektedir. 

Yapılmakta olan layihada e· 
aas tehirlerin İstirahat, emniyet 
ve mahalli n.İzamlal'ıdrr. Kanun 
lnyihazına göre, evvelomirde hü
kfunete ,ehirlerde aeyrüs .. f ri te• 
min için icap eden talimatı yap · 
mağa aalahiyet verilecektir. Bun• 
dan sonra her belediye, icra he
yetinin yaptığı ea.aaın ana hatfan
na muvafık olmak ,artile kendi 
,ehirlerinin i.det1erinP. uygun bi
rer talimat yapıp gönderecekler, 
bunlar da tetkik ve taad;k edil
dikten sonra bu kanuna ait tali
matnamede birer fasıl olarak, 
hepsi bir kül ıekline girecektir. 
Ceza fuıllan beledive kıo.,unu 
ahkanu ce:ıftiyeııine ıöre olacalı: 
ye meseli en büyük ceza yirmi 
dört aaat h•pİa veya para Cf!'7"-Sı 
olacaktır. Kaza •e saire ce:ıualnn 
yine ceza kanununa tnbi ol;ıtcak .. 
br. Bu layihada, halen mevcut 
•re müteamil aerbeotiyi ihlal eder 
.-e ... rbe•t ticareti takyit eder 
madde yoktur. Kanun mer'i ola• 
cağı tarihten evvel halka anlnbl· 
mr.ı olacakhr. 

Kanuna merbut olarak yapıla· 
rak talimatname çok mu· 
faosal olmryacak, yalnn: mat• 
lüp gayenin temini için belediye
lere idari aalahiyetler verile-cek· 
tir. BundAn kastedilen ııev, kanu· 
nun TO talimatname maddelerini;11 
:ıaman ve keşfiyat dolayı•il" aık 
aık tadiline mecbur olmamaktır. 

Köstence tayyare 
limanı 

BOKREŞ, 6. A. A. - Volff aj_. 
sandan: Alakadar mahfeli er Köıten
ce limanının tanzimine ait iılerin ge 
leedc ay içinde başhyacağına dair o
lan haberi memnuniyetle ka"!ıı'lanut
lard1r. 

Ankaradakl Hlmageletfal cemiyetinde e1111elkl glln 
gapıl11n şeh1Adetname te11zll mera11lml oe nutuk sl>g• 
liyPni,,rden M!'clla relsimlele Fuat ue lh11un Beyler 

Çünkü bu mahfdler gelecek !·'°' 
eonunda bitmesi beklenen yeni lima· 
nan merkezi AYrllpa. garbi A....upa, 
yakın ~ark ve K~radcniz fünanlarf 
araamdn haYa milnakalatında ehent· 
miyetli bir mi oynıyaeağı filuüıde
dir_ 



MILLlYET CUMARTESi 7 KANUNUSANi 1933 
!!&L 

elediye resimlerinin tezyidi rivayeti doğru değil ,. .... r_p_a.._n ___ _ 
/stanhul Nasıl Eğleniyor? Ekonomi 

Zirai sigorta nasıl 
olmak azımdır? 

Sigortanın ihtiyari veya mec ... 
huri olması arasındaki farklar 
._,Bulgaristan eibi komtu mem yari olursa, hayvanım ancak 
"'ketlerde yirmi seneden fazla çok büyük tehlike mevcut ol -
bir :ı:amandanberi :ı:iral ıi gorta duğu takdirde sigorta ettirme
:'.1evcut olduğu halde, memle- ğe çalışacaktır. 
~tiınizde bumın tesi i gecik- E - Sonra köylü azn azar 
llıİttir. Nihayet bunun da ba- ve çıok büyük gayretlerle para
krılınaaı genç cümhuriyetimi- aıııı kazanan sınıf oldıığU'll.::lan 
~ ınüyesaer olacaktır. ve üste de sigortacılığın kanşık 

Ziraat Bankasr, bir müddet- teraitini güçlükle kavrıyabi~~ 
t~eri muhtelif memleketlerin ğinden, sigoıta mukavelesınm 
~~~l sigortalan hakkında tet- her maddesinin tatbi~i bir 
itikat yapmaktaydı. Ahiren tk r haksızlık olarak g~recektır. Me 
lııat ve Ziraat vekaletlerinin te seli: Hayvan aıgortalarında 
febbüsile celbolunan Fransız si her hayvan sigortaya kabul edi 
lorta mütehasaısıM.Campenon lemez. Bunda baytara kabahat 
lılyv~ ve ekin sigortalan hak bulacaktır. Binek hayvanlarm
kıüda -rapor verecek, bilahare da sakatlrk dolayı~ile t~minat 
llıeaelenin hükiimet ve bankaca verilmez. Bundan ıse, sıgortayı 
eıaatı surette tetkikine geçile- suçlu görecektir. 
tektir. F - Avrupada beygirler su-

Sigorta gerek doğrudan doğ reti umumiyede 13 yaş~_dan, 
l°llya Ziraat Bankası tarafından sığırlar ise 10 yaşmda·ııı ıtıba • 
~laun. gerekıe baıka bir ban ren sigorta harici bırakılmakta 
k. veya müessesenin ittirakile dır. Ancak bu hat mem!ek~te 
teıkiı olunacak bir tirkete dev- mmtaka~a ve ha~van .cınsıne 
l'Qlullılun müteşebbislerinin ilk göre değlşmektedır. Bızde de 
"ınanlar büyük yorgunluk ve bu hususta esaslı tetkikat yap-
Gıu.;tüsünü mucip olacaktır. mak lazımdır. 

Ancak mecburi sigorta sis- Bütün bu yukarıda zikretti-
~nin tatbiki bu mütkülatı ğinıiz hususat na.zarı dikkate a 
~•ıııen izale edebilecektir. Çün lmıraa, siııortanm tesisinin bir 
'il ihtiyari sigortaya, yalnız hayli tetkikata dolayısile zama 
~eye fazla maruz bulunan na mütevakkıf buhmduğu anla 
lı.ı i ahalisi ittirak etmekte, tılır. Sonra, sigorta tesisinderıı 
ı.. İse ya sigorta priminin faz.. sonra bir müdde büyük müşkü-

Yiikaelmeaini yahut sigorta- lata maruz kalacaktır. Muhte. 
' büyük zararlara maruz meldir ki, bu müddet zarfında 
lı.lınasmı intaç etmektedir. hükfunet, sigortaya yardım et-

Ha!buki mecburi sigortada meğe mecbur olacaktır. Fakat 
'İak dağılmaktadır. Bu sigorta- bir kere sigorta memuru köy
jlıD tesisinde karşılatılacak baş ferde maliye tahsildarının arka 
ıc. ınü,külat şunlardır datı olmaktan kurtulup ta ken
l .J:.. - Memleketin meteoro- dilerinin en şefik doatu haline 
;:!~ı haldmıd a -ıı maluma 
.. 11 me...,.diyeti llzmıchr. gelince, yani asgari beş sene 

B - Doluya kartı sigortada ıonra, gerek hüki'ımet ve sigor
ıne.mleketin nerelerine ne nis- ta g"1"ekse köylü bu teşebbüsü 

büyük bir memnuniyele anacak 
bette dolu yağdığı hakkında !ardır. 
ınuntazam istatistikler yapıl-
llıaaı lüzumludur. Dolu zvhu
l"lılıun esbabı hakkında muhte
lif ilimlerin dermeyan ettikleri 
~ler hiç biribirini tutmadı
~n, bu sahada müşahede 

Yiik bir rol oynamaktadır. 

bi C - Mı cıWceti==de nüfus 

1• r~ dağınık ~l~ğu_!çin teşkiat Yapmak miııküldur. 
b - Köylüyü sigortaya aht 

lıl'IJlak hakikaten zordur. Bü - · 
1iin dünyada köylüler muhaf~
~lkardır. Bilhassa sigorta ihtı-

ı:__ BORSA 1 

Oı Bankaımclan alman cetveldir) 
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Akpm Fiatları 

l1tilrraı:lar TahTillt 
J,ı <'fl:Ht C.f.7S 
fırt d.Jollın s,.cs Elrk:trlk 
n. lıhubbld• ~9.ıtt 
l;fiıııruırr 1,11 

Trıravıy 

Tlnd 
Saydı mUı! r ,-
8,ld 11 f,11 

llılıU• ı&.4e 

r Ukrrlye 7,71 
.hıdol• 1 42,IO 

1 •lr Brlrdlyı 
•t1.t1ı11 99 

• ın 41,30 
.Mlnı<Hll 41,01 

ESHAM 
1ı 81. N .. , ıo,- Bomoou 
.., .. Ha•ll• ıo,ıı Ttr.tot 
• • 11111111 115,- ÇilıHIO Ar. 
:•1c1oı. 11.411 lloyoo doy'. 

ıuo 

11,70 
9,IO 

t.c,;ı 

'il 4,441 fark dty. 
~it ... Jt!JI ıs,- Balya 
lı'"'••y IO,- Ş11k a ouo 
"••ttlpnı ı ı,- Trldoo 

1,78 
1,IO 
l.~5 

11,U 

ÇEK 
..... 11,00 
~ ... 
~.,... ;~:~ 
lııu .. o tl"U '"'·-· . ~ .. ~u;:"' ı.ııe.96 
tı f7,6•.ll 
1 ..... t,44.37,0 
~01>• tl,09 

11111
' '''••• ı,ır.tı 

TLARJ ,,., 
ıı.~u~ 

'llJ&11 •.ll,<JO 
llıdrll •• ,7,15 
krUo ı,t7,lt, 
Vtr•oya .ıl,li, 
Pıııe l,.f8, 
Bltrıı 711,87.21 
Belırıı 1'4,4' '1, 
Moskovı Jl.ı,9o, 

NUKUT (S.tq) 
Kuruı lnnış 

ft t frı.tıız J70,:' -ı ıilln. A•· 17.-
lıte:rııo ııu: • ı prze cı ı7.-
olar 213,ıts J m0ırk 50,-

Ziraat Bankau, zürraa yapa 
cağı ikrazat riskinin azalmasın 
dan istifade edecektir. Hükiime 
tin iae vergi cibayeti nisbeten 
intizama girecektir. Köylü de, 
bir dolu, yahut, müstevli bir 
hayvan hastalıiınm ani tahri
batınm zararlı neticelerinden 
kurtulacaktır. 

Memleketimizde Yllkarda 
zı"laettiğimiz müşkülata müka. 
bil, zirai sigortanın tatbikinı 
'.kolayl&§tıracak cihetler de mev 
cuttur. Türkiyede sınıf mücade 
lesi yoktur. Binaenaleyh yapıla 
cak tetkikatrn fenni neticeleri
ni tatbik emek kolay olacaktır. 
Zürra fırkalannın kuvvetli ol
duğu memleketlerde mesela 
Bulgaristanda, parti, hükiinıe
ti sigortaya lüzumundan fazla 
muavenet ettirerek primleri ten 
zile çalışmaktadır. Bizde hükii 
mem yardımı bittabi makul bir 
haddi geçıniyecektir. Bu ıene 
Anadoluda yaptığım bit ıeya. 
hatte zürraın, hükı'.imetin Zira
at Bankasile yaptınğı buğday 
mübayaasından çok m~m.nun ?I 
duğunu gördünı. Hukumetın 

ya ona vasıtalı veya vasıtasız ve 
1 

.. 
olın-ak merbut bu un8:~ mues.~e 
satnı yapacağı teşebbuıler, koy 
lüyü sıkıntıdan ku~~r~. ve 
yeni doğan sanayıı~ızın de 
müşteri aalıasmı genıtletecek
tir. 

Necati ÇAKIROCLU 

Üzümlerimizin 
_ ticari vaziyefi 
~vıim iptida11ndan 31-12-1932 

tarihine kadar !zmir borsa11nda 44, 
135,108 kilo üzüm satılmıştır. Son 
hafta zarfında lzmir Borsa11nda mu3 
mele göre üzümlerin fiatleri ıudıır: 

25-31-12-1932 
No, Okkası - Kurut 

/Jlaarlflı 

Kızıl 
Aşısı 

Tatil bitince orta 
mekteplerde de tat
bikata baılanacak 

Divanyolunda kukla •• Vezneciler
de ortao;runu •. Ferah sinemasında 
cambaz •• Sultanahmette Karagöz 

On üç yaşına kadar çocuklara 
krzıl aşıaı tatbiki yakında bitecek 
tir. Kızıl aşısı faaıla ile beş defa 
yapıldığı için bir çocuğa aıının 
tamamile yapılmaaı epeyce zama 
na mütevakkıftır. 

Sıhhiye müdürlüğü, kızıl has
talığının on üç yaşından yukan 
ya~ta olan cocuklar araaınö.a da 
hüküm sürdüğünü nazan dikkate 
alınıştır. Şimdi liseler .ve orta mo:!< 
tep)crin sömestr tatilı vardır. So
me•tr tatili bittikten sonra orta 
mekteplerle liselerin birinci dev· 
resindeki çocuklara da kızıl aş111 
tatbik edilecektir. 

İstanbul daha nasıl eğlensin? _ Hulusi Beyin 
kamarası _ Meşrubat ehvendir •• _ Pankanotun 
ucunu görset de hah •• - Dizlerine kapansam •• 

_ y abu, hala mı lstanbul kanun., içlerinden bir tanesi tespihli bi~ a~amın caru 11kıldı: 
eğleniyor? Kimde eğlenecek §arkı okuyor: - Ban mubarek r~~anda 
h 1 k ıd "ki ·· ·· Millet "Dizlerine kapansam kana ka- oynatmasalar fU musıbetı .. Ha a a ı a ı gozum... • ' H ·· · Ef d · · · b · 
kan ağlıyor be .. haftalardanbe- na ağlasam.. lsand ku"sfi~ylını bö"enl ımızın alşı-
. ku ki b" } kına ek .ı~~ ben ·· ··p e e a r er ye oynamış ar n rsa arına ır o • O güzel sa......., mı çozu d 

Orta mektep talebesine naza
ran liseye devam edenler daha az 
kızıla t>ıtulduklarma göre şimdi
lik lise talebeaine aşı yapılmaya
caktır. 

mek girmiyen insanlar var. Şim " ben bağlasam. ı. Öt ki d" 
di bunlara da eğleniyor mudi. e

0 
cevap ver ı: _._ d" 

• . 7 Başka bir zevk istemem, yanın _ nu sorarsan, şanu ın-
yecegız · da sabahlasam., temek te günah .. 

Sen bu sevdadan vazgeç... · •· b" h"I ...s •• 
ı b il 1 k di k fin için Arada bir ahlar, oflarla kesi Derhal ter ı ır ı e u,uur-ıtan u u ara en . ey d . 

Sıhhive müdürlüğü, şimdiye ka 
dar tatbik edilen kızıl aşıamm ne 
ti .... P~ind..,.n memnundur. 

durmadan göbek attınyonun.. len bu ağrr aksak şarkı, pek çok u. B km en ıarkıya c:ıe-
yeter artık! .. " larmı cotturdu. Şarkıyı kemli - rla a 1 •• 

No. 
Bana, arasıra, böyle çata!11ar kendilerine tekrar edenler var. vuBelr k" karakaplı kitap olıa. 

Flonn olur. Fakat onlar s~yledıkç: Birisi bağrrdı: h er: y~rini bulvp gösterecek 

7 - Extrisaima Karaburun 23 
ben gülerim. Daha dogrusu eg - Susalım! Beyler •• ıuıalıml .em __ .. • • k başla 
lendirdi " im lstanbul gibi on- iki poabıyıklı kO'llufU"Jorlar: ti. Dışarua çısentı !e rar • 

• g . . h b mıttı. Garsonu çagmp hesap 
larla eglenırım. . . - lah •• iyi ıarhılar yo u d "Ehven" İn kaç kurut 

Çünkü, görüyor ve bılıyo- gece •• dün öğün neydi o çaldı- s~:-/:· öğrenmek menildı bir 

8 - Küp.Kar.Sult. 23,5 
9 - Auıle.e Küp.Kar.Sult. 24 

10 - Feine n n 0 ,. 28 
11 - Nec Pluı Ultra 84 rum: Bu gök kubbenin altın.::la ğı?. e g. 

yaş!yanla,!°1n ~epsi ~~ kak:. - Pitraf.. fey~ı. on. 
30 

kurut diyince i. Son hafta zarfında lzmir limanın
dan ecnebi memleket !imanlanna 
sevkolunan üzüm miktarı şudur: 

dennce eglenıyor. Buyuğü • u - Yoh be. p~raf deiuldu.. • ara • f _L1 _..ı Köt"" b" 
·- • ·· · · faki · herkes ı E -- h "d" E .. "Elem" çmı bayagı aran auı. u ır çugu, zengını, n... · gun avaıı ı ı gun.. 1 arla dinlemek azabı yetitmi-Kilo Gittiği limanlar 

5.417 
6.826 

fskenderiye. 
Amıterdam, Bremen, f ı
kandinavya. 

Cebinde otuz kuruşu olan b~. - anmıyan dağlar galmadı - ba f "b" .. telik benden bir 
nun yirmi beşini seve seve go- tıına gelmiyen ~allar galmadı" Y_OnDUf gı 1

: ~· erd" 
türüp sinema gişesine bırakı- Gene çalsa da dilJJlesek.. lıra da alabılırl ı. • 

Cenova, Marsilya, 
B .. ·· b" h f ı..... kalan ' _ Biz ne cliy-Lı"I"'-.• keE o- Boyalı yüzlü, hanendenın yor. utun ır a ta ~ eo UK • h·ı~ kul ki da• 

"d l ·· 1 · k b k çe mın. seaı a a a anm • 26.545 
1.500 

337.956 
Triyeste.. 
Rott, Anven, 
Bremen. 

mı e er, cuma gun en a a . . ka kana 
kirdeği ve fıstıkla cemaat yeri- Kıslas güldü: Dizlenne pansam, 

Hambuıy, ne kadar doluyor. - Pankanutun ucunu gör- d ~ ~ğla~M; 
M ti k Mak • barda eğ ıet te bı" hah .. u""atelik göbek bi. Eğer kapan ığı zın sa 1 

u a a sım. L--'- -·zihni a ··rae 
lıemilmez. Sokakta dolaşark ta lem atar.. onu ~ru go e g ru 377.956 

lncirlerimizin 
ticari vaziyeti 

eğlenilir. Nal gibi betliği verip lçerdeki salonda bilardo vay halme ... 
kahve kötesinde yangelenlere bilyalannın sesi geliyordu. Eli M. SALAHAODlN 

Mevsim iptidasından 31-12-1933 
tarihine kadar 1 zmir Bona•mda 
14,777,686 kilo incir satılmış tır. Son 
hafta zarfmda 1 zmir Borsasında 
muamele gören incirl~rin fiab şu
dur: 

25-31/12/1932 
Nev'i Okka11 - Kurut 

Süzme 13-23 
Elleme 8-12 
Paçal 6- 7,2 
Natürel 5,5 
Hurda 5 - 5,25 

Son hafta zarfında lzmir limarun
dan ecnebi memleket limanlarına va
ki ihracat ,udur: 

Kilo Gittiği limanlar 

soralım: acaba eğlenmiyorlar 
mı? 

Ramazan geceleri Şehzade
başının kal::ırımlanru saatlerce 
arşmlıyanla o al.ı gözyaşı 
dökmeğe mi geliyorlar? Ta Ba
lattan, Eyipten tabana kuvvet, 
yollara düşüp Millet tiyat'roaun 
da Naşidin seyrine koşanlara 
ne diyelim? 

Hayır dostum .. İstanbul hiç 
te kanıağlamıyor. Pekila, mis 
gibi eğleniyor. Kendini ayakta 
tutabilecek kudrette olan kim 
varsa haftanm bir gününde ga
mını kasavetini unutarak veri
yor kendiıııi eğlenceye .. 

5 t skenderiye Umt.:mi buhran. artık inıan-
23·21 !ara vızgelmeğe başladı. 
2~:~ ~ilya, "Napoli. Mahalle Jlralarrr.tiaki salaş 
- meyhanelere aktaınlan §Öyle 

Yekün 51,381 bir gözatm: acaba bir tek bot 
Romanyada döviz iskemle bulabilir misiniz? 

j .. in teyakkuz Beyoğlunda Hulusi Beyin 
" meşhur otomatik meyhanesi bi 

BOKREŞ, 6. A. A. - Volff • le müşterilerine dar geldi de a-
lan11nclan: Romen milli bankasının ,, 
· damcag" ız "kamara ismi altm-talebi üzerine poıta umum müdürlü-
iü, 1933 ikinci kanununun birinci da batka bir yer açtı. Kamara
gÜnünden itibaren ecnebi memleket nm küşat resmine beni de çağır 
lere gönderilecek teahhütlü mektup- dılar ama, gidemedim . 
lann posta gişelerine aç:k olarak ve- _ Neden gidemedin? diye
rilmesini emretmiştir. Bu emirden ceksiniz. Efendim, Kamarada 
ınaksat, bu teabbütlü irsalatın ıevlr.c-
dilmeden evvel muayene edilebilme· salıntı fazla olur, diye korlı:
sidir, tum. Bizim arkadaşların teknıe. 

Romen milli bankası, tatbikını is- si yalpaya kartı dayamklı~ır. 
tediği bu iıtisnai tedbir vaıtrasile Bata çıka, 5 ,,_hili selameti bu
clövizlerin ecnebi mmlcketlere ka- lurlar. Fakat ben onlar gibi de 
çak suretile gönderilmesinin önüne 
geçmek istemektedir. ğilim. 
y Hasılı, diyeceğim §u: lstan. 

umurta bul, yiyor, içiyor; gülüyor; söy 
ihracatımız livor. Derdini, düşüncesini böy 

ihracat ofüi yumurta ihracatını l~likle umıtmağa çalışıyor. Di
kontrol etmek için, bir nizamname vanyoluncla kukla .. V eznedler • 
hazırlNnaktadır. Bu münasebetle, o- ele ortaoyunu ..• 
da raportörlerinden bir zat bizdeki Ferah tiyatrosunda cambaz, 
yumurta ticareti, ambalRj usulleri Svltanabmette Karagöz.. Bun-
bakkında bir iki aydan beri tetkikat "b 
yapmaktadır. lar az geliyormut gı i, göze çar 

Bu b~suıta yazılan bir raporda yu pan bütün kıraathanelerde bi -
murta ıhracatı yapılan iıkelelerde ti rer iııcesaz takımı.. Kadın ha
caret odaları ma"ifetile, yumurtal~- .,,.ndP IE>r• bu Ramazan gene 
nn mu~yene edilmeıi tavıiye edil- gün doğdu. lami duyulmut• du 
mektedır. Kontrol işleri, beynelmi- d "h h y'' · 
le! yumurta kongrelerindeki teraite yu~mamıt nıeka ar ey e CI 

göre tanzim edile«ktir. nraa birer yer bulup kapılandı 

Y T ı 1 t • lar. Bir kıraathanenin kapısm-
unan 1 ar a ıcari da •öyle bir lavha okudum: 

M k ı y end" fU muza ere er "Mesrubat ehv ır · ·· 
ATINA, 4. - Buraya gelen Türk Ehven •.. itte bir kelime ki, 

murahhaslarından Cemal, Vehbi ve hiçbir şey ifade etmez. Eh_ven: 
Atina Türkiye ticıiret münıeHili Mit ama ne? •. On kuruş mu, yınnı 
bat Beylerle Yunan murahhasları a- kuru, mu, elli ~u~ş mu?. All!
rasında takas usulüne mü•tenit bir ha sığınarak gırdım. Tahmın 

Şehir 
Laboratuan 

Fatihte modern bir 
kimya-

hane yapılacak 
Istanbuldaki bakteriyolojihane ~ 

kanoya naldedil~!en '?nra ıehn
mizde balr.teriyoloıık tahliller yapan 
reomi bir müe11eıe kalm&DU!b. Bu 
noksanı belediye ıimdiye kadar te
lifi edememiıti. 

933 sen"'i bütç.,.ine bu ~uıuı~ 
tahıiaat konulacaktn:· Bakt~y'!1oıı
hane, Fatihte beledıye daıreoı ~e 
F atib kimyahan"'i arsa11 ya"'!' da ın 
il edilecektir. Yeni m~esaeaeru~_Yal
nız bakteriyolojik tahlıll~rle _degıl, · 
daha esaslı hıfzıssıhha ıtlerile meş
gul olması kararlaştırılmıfbr. ';'~nu'! 
. . mü"'ıeııeye ••!atanbul vılayetı 
ıçın ,, .. . 
bıfzısubba liboratuan unvanı ven-
lecektir. • b . 

Belediye kimyabane11n~e ~ 1~~ 
belediyenin veyahut beleclıyenın gon 
derdiği gıda maddeleri, diğer bavayi 
cİ zaruriyenin tahlilleri yapılıyordu. 
Hıfzı11ıhha liboratuannda hem hal
kın getirdiği idrar, balgam, lr!"' tah 
!illeri yaprlacak, hem de beledıye sıh 
hiye müdürlüğünün göıterdiği lü
zum üzerine bazı serumlar, aıılar ha 
zırlanacak, gıda maddeleri tahlil edi 
lecektir. . eh 

Bundan başka hılz1111bha mut "' 
1111 olarak yetiırniı tebrin;ıizde !'ek 
az bekim vardır. 933 belediye bütçe 
ıine tabıisat konuldaiu takdirde 
bi bekim belediye beıabına bıfzrı
..hı.. tablİI etmek üzere Avrapaya 
gönderilecektir. 

933 b6tçen 
Belecliyeain 933 ııeneoi lıütçesiadıe 

" . dat miktarı geçen oeneki nridat 
y UI - •-L--'- • 
tan .,.,. olrnamÜ u ... ~ 
dilmelde beraber, oktnna g11ıi bam 
----• an"dat membalarmda buıule 
-·.. . ek •• be gelen noluanları telifı etm ıçın 
lediye bam yen.İ ':~.dat ..-nbaları 
lıuhnağa lüzum goruyor . 

Bu ünlrii bütçe ile tebrin zaruri 
~eri ye ihtiyaçları güçlükle te 
min edilirken bergün yeniden lıarp
la4ılan ibtiyaçlann temini İçİll bu
günkü bütçedeki tabeiaat kifayet et
mİyecektir. . 

Belediye 933 biitffti eobalıo mucı 
be mazbatumda ymıi bur varidat 
memlıalarmdan ı.Jaııedecektir. 

Pollatı 

Yıkanırken 
Öldü 

Ölümün sebebi kö
mürden zehirlenme 

Istanbul gümrükleri batmüdürlü
iü oclacnı Kara Mürııelli Hasan oğ
lu Sait daire apteaaneoinde yıkanır
ken ıu iaıtmak için yaktığı kömür
den teoemmüm ebnİf ve ölmüıtür. 

Darülacezeyi beğen 
meyen dilenci 

Darülicezeye götürülmekte olan 
dilencilerden Haııan oğlu Hüıeyin 

kaçmak için otomobilden atlamak iı
terken düşmü,, bqından ağır suret
te yaralanmış, baıtaneye nakledil
mittir. 

Doktor geçinenler 
Son n-nlarda ıene ötede beri

de keneli kendine doktorluk yapma
ğa kalkıpn bir takım mütetabipler 
peyda olmağa batlamııtır. Bu vazi
yet sıhhiye müdüriyetinin de nazan 
dikkatini celbebnİt ve bunların önü
ne geçmek üııere tedbirler ıJınnuı
tır. 

Bu -ncla nbbiye müdiriyeti 
alıotaya da müracaatla ukr takibat 
yapdmıumı iıtemittir. Bu busuıta 
ablta tanıfmdan yapdan tahkikat 
neticeainde bu balta içinde ~ç sahte 
dit tabibi yauıa mlfhr. Banlann bi 
riıi Galatada, biriıi Sirkecide, üçün
riaü .ı. Zeyrek civarında yakalan
llllflanlrr• Her iiçi laakl......ıa evrik 
tanzim olanarak aclliyeye ...nlmittir. 
Zalıata tahkikata .ıe..am ediyor 

Tavuk çalarken 
Kumkapı oakinlerind- Baki 

Fatihte Baba Huan alemi mahal 
leaiade f...,.ilai• aokaimda otu
raa Mıaatafa Efendinin tawklan
nr çalarken yakalanmı•trr •• 

Erzurum Usesi 
Mezunları 

Bir cemiyet t~şklll trln 
dün toplandılar 

Asker yazısı 
Geçen gün bir askeri daire

den yazılmış resmi bir tezkere 
gözüme ilişti. 

Bir binbaşının imzasını taşı
yan bu tezkereyi hayretle ve 
zevkle okudum. Temiz t'iirkçe
nin temiz bir örneği olacak ka
dar sade yazılan bu tezkerede 
dikkat ettim, hiç ecnebi kelime 
yoktu. 

Oteden beri bilirim ki ileri 
hareketlerinde ordu daima ön 
ayak olmuştur. Her yeni hamle 
nin başında ordunun bayrağı 
görünür. Bu hareket yalnız si
yasi hadiselerde değil, ilmi, me. 
deni ve hatta iktısadi cepheler
de bile ordu diğer resmi teşkil" 
tımızı geride bırakan bir yarar 
!ık göstermiştir. 

Oz türkçeyi derhal benimse
yen ordu olduğu gibi yerli mal 
lanna karşı depolarını açan da 
ordu, ilmin en yeni icatlarile 
kaynaşan da gene ordudur. 

Sivil teşkilatımızda bizi yık
bran, yıldıran o resmi muame 
le u•ullerine ordu kalemlerinde 
teaadüf edemezsiniz. 

Orada her iş sadeleştii.!mi, 
tir. Ve yukarıda bahsettiğim gi 
bi ordu dairelerinde heı· kağd 
öz türkçe ile yazılmağa ba,la 
mıttır. 

Diğer resmi dairelerin hlla 
gazetelere: 

"Balada ıemt ve mahalleleri 
mezk6r dekakin ile bir bap h• 
nenin isticanna talip olanlar." 
diye ilan verdiği, veyahut: 

"Müddetleri hitam bulması· 
na mebni bilmüzayede me9ldi 
füruhta vazolunacak salifüui
kir mücevheratın yevmü müza 
yede olan" şeklinde tebligatta 
bulunduğu, Tapu dııirelerinid 
de hala: 

"Canibi yesarın<İa bir bap 
me11zil, ciheti eymeninde K 
ma veled" Tonka ha':lesi, san· 
yen tariki am" biçiminde s 
ler yazdığı bir zaman 
da askeri dairelericıiz" 
öz türkçeye kar~ı gö 
terdikleri bu sevgiyi sevm 
ve onlara emektar bir il "' 
atkile teşekkür etmeme· 
değildir. 

Askerin demir kalemi, 
meyyiz efend•ııin lifli kam 
tından çok temiz yazıyor. 

Bürhan CAH( 

Fakir çocuklara 
Yemek 

Kalori oe ollsmin d~n
cesl lt>.Ybit Pdfli ·ıor 

Halkevi İçtimai muavenet 
yeti tarafından fakir çocukl 
verilecek olan 11cak öğle yenoef 
için muhtelit hakem mabk 
binası alımda bir yer aynldıit y 
zılmıştr. 

Halkevi, yirmi dört saat iç. 
de talebeye verilmeıi lazım g 
gıdanın kalori ve vitamin mik 
rmı tayin ettinneii ona &öre 
rilecek yemeklerin cin~ini 
laştırmağı muvafık örmü!, 
hususta 11bhiye müdürlüğünd., 
kikat yapılmr9tır. 

Sıhhiye müdürlüğii kalori t 
kikabnı ikmal etmi tir. Tetk" 
üzerine talebeye verilecek y 
listesi tertip edilec .. ktir. Tel 
lokanta11 beş altı güne kadar 
lacakhr. ----
Gümrükteki 
Şekerler 

Şeker tacirlerinden 
gümrüklerde bekliyen tek 
hakkında lktrsat vekilletile 
mas <>tınek Üzere Ankaraya 
mi,lerdir. Gümrüklerde be 
döviz halinde Avrupa fabri 
nna ödenmiş tekerlerin, takas 
tile memleketimize ithali- • 
görülmemektedir. Şeker ta • 
bunlar için ayrıca bir kar 
çıkanlmasmı istemektedirler, 

Zekat ve Fit 

\ 
ı ırl oı l \ ' ıtt . 119,-

ı r•ı11to ın- ı prnr• 
l; • 10 ıry ,

1 
:.hml %1. _ 

1 1 '!~re ~~ ' M lllaar 
ı Çernoveı-

!b. l Aftı n 
~b ı MC"tıdıve •• ıJı.- ı B:u l 111 2 

l.ıl , -

M .-
2J,-

~· · -

11,21 

.... -
-

6 t4 _ 16,75 tbica
1
ret mu~vcle<i akti müzakeratına ediyoraumız ki kırk yıllık bayat 

7 16 - 17,5 aş ~nmıı·~· ·ı d" r 1 • d" 
8 17,5 _ 18,75 B"günkü müzakere uzun ve sami- şarkıları değı • ın ıyen ery ı~ 
9 18 - 19 mi olmuştur. Müzolm·eden sonra fik . !emek için .. Kıraath~neoın nı-

10 19,5- 24 ri gazeteciler !.arafınd~ ıor~la~ ha yetine yüksekçe .hır .~e~~et 
11 23 - 26 Mithat Bev, mu7.akcrcnın netıcesı kunnuıtlar .• kerevetın ustunde 

Ozürnlerirni•İn son ha~ta zRrfında : ~akında nik~i~ olduğunu ve dah;ft allı güllü el.biseler giyinmiş ha 
ve gec;en sene ayni ıarihte, beher 

1 
il.k t~~ta ~kı t.?raF.ta. anlaş.?""' .•· nımlar. kiminin elinde tef, ki. 

JOO k;f09u c, 1. f. Hamburg ııılmak çın büyuk bır husnunıyet goııterdık . . ·
1
. de ki · · r de 

Belediye rü•amu 
tezyit edilmeyecek 

Son zamanlarda belediye reıimleri 
nin tezyit edileceği baklunda bazı 
rivayetler dolatmaktıodrr. Bizim An
karada yaptığımız tahkikata naza
ran, bu haberler mevaimsizdir. Bu 
tasavvur henüz tedkik '"baarna bile 
girmemittiı· . 

Her sene olduğu gibi ba 
ne de zekat ve fitrr Tayyare 
miyeti teşkilatı vo11tazile t 

Erzurum lisesinden me:ıun olan ve cak \'C hasılatı T yyare, Hıl" 
burada Darülfünunun muhtelif fa- mer ve Himayci etfal cemiyet 
külteleriyle muhtelif yükıek mek- arasında taksim edil c klir. 
teplerde okuyan gençler burada bir kuvvetlP.rimizin takviyeaine ..,. 
cemiyet teşkil <imek üzere dün halk 1 yır işlerine yardım icin zeklt 
evinde toplanmışlar ve buırlanan ı fitreyi Tayyare cemiyetine 
nizamnameyi tetkik ile mefgul ol- mek ayni zamanda bir vata• 
muslarclır. ! cudar. üzr<1 fiatlar ıudur• J !erini oöyleınİ•tir. 1 mın1n e ın ut, mının e ın 
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7 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Teleraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 2~310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TIJrldy~ için Hariç iç'ı 

ı.. K. L K. 
3 •1'lılı 4- 8-

• .. T 50 14-
12 .. 14- 28 -

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti ıeçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlarm me· 
ı'uliyetini kabul etmez. 

RAMAZANı 10 
S. D. 

imsak 5 40 
İftar 16 57 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy rasat merkezinden 

verilen malümata göre bugÜn 
hava bulutlu ve ıimal iıtika

metlerinden rüzgi.rlr olarak de
vam edecektir. 

6-1-933 tarihinde hava ıaz. 
yiki 772 milimetre, en fazla ıı
caldık 2 en az sıcaldrk 1 santig
rat kaydedilmiştir. 

Tuhaflık 
Tuhaf yamıyorsun ıliyorlar •. 

latta geçen gün bir kariim ba 
a soruyor: 
- Sen nesin efendi! Mizah 
ıubarriri mi, spor muharriri 
i, edebiyatçı mı. belediyeci 

Hakla var, tuhaf yazamıye>
,ız • Amma sade beo değil, 
eki arkadaılara da bakıyo
ım. onlar da tuhaf yazmıyor
r •. Eskiden biz tuhaf yazar
k, timdi bize ne oldu? .. 
Ne olacak, bir kere hadiseler 
~e tuhaf mevzular vermiyor
r.. Verdikleri ya tuhaf değil, 
· itimize gelmiyor •• Sonra. ka 
er de tuhafa alıttılar ... Gaze 
erde mizah ve fıkra yazılan 
baıladığı zaman kolaylıkla 
1.lürdüğümüz kariler buna a 
tıklan için tuhaflığın ( dose) 
'Jİ, mikdannı artırmak lazım 
İyor. O da her zaman milin

n olmuyor. Onun için ben ge 
ı senenin son günü karilere 
·dum: 
- 1932 de rastgeldiğiniz en 
~af vak'a nedir? •• 
Y ava! yavaş cevaplar geli
r. Amma pek iştihalı değil. 
lıyorum ki; onlar da bizim gi 
tuhaf vak'aya pek tesadüf 
!!emişler. Edenlerin bir kıs
ise tuhaf olmaktan ziyade 
iınçtür. içlerinde garip olan 
da var. Hatta (H) imzasi-

ıelen bir mektubun anlattık 
pu hakikat olmaktan ziyade 

MİLLlYEf CUMARTESİ 7 KANUNUSANİ 

l hayal mahsulü olarak kabule 1( )1 
daha mütemayilim. Meğer lci Siyaset bahisleri 
anlatılan vak'a kahramanı <>-
lan adam gelip ıahadet etsin. "'-------------------------

itte bu mektuplann içinde be- Ermenı·ıer ve Surı·ye nim de tuhaf bulduğum bir ta-
nesi var. Size bari bu hafta onu 
nakledeyim de azıcık gülünüz. 
Hem kadmlarm aleyhine oldu
ğu için bu m ektup erkek okuyu 
culanmın büsbütün h()§una gi
der .. Kariiı..1. anlatı~r: 

Muhayyel Ermeni imperator. 
!uğu şimdi de 

kendisine nerede taht arıyor? "Bun dan bir hafta kadl!.r ev 
vel akıam üstü Beyoğ 
!undaki Balrkpazarında do 
l••ıyordum. O ak•am bil Sabah arkada,larırnızdan biri l 2 - Gümrü ve Lozan muahede-
~ "T "Suriye ve biz'' adını ta~ıyan erme- leri. 

hassa balıkçılar pek neteli idi. nice bir kitaptan bahsediyordu. Arap 3 - Tarihi eıbap. 
Palamut, uskumru, lüfer, lev- ve Ermeni ıazetelerinde buna dair 4 - Medeni ve içtimai sebep. 
rek, kılıç; elhasıl Mannaranın biz efe epeyce yazılar görmüş ve bi- 5 - Hülisa. 
ve boğazın balıklan oraya dö- ze taalluku olmaması liumgelen bu "Bu beı fasılda A. Nikol Taşnak 
külmüttü .. Ben de biraz balık bahse ehemmiyet vermemiştik. Fa- frrkallnın ne gibi sebepten dolayı 
almak istiyordum. dükkanlar kat Taşnak gazetelerinin bu kitabr Suriyenin göğsünde müstakil bir Er 

Tü1klere atfetmeleri ve Arap refik- menistan vücuda getirmeğe karar 
dan birine sokuldum. Benden terimizin bu küçük kitapla çok met- verdiğini ispata çalı,ryor. A. Nikol 
evvel güzel gıyınmiş, boyalı, gu) olmalan ve batti. tercüme ve diyor ki: • Maksadımrz Ermeniler 
süslü genç bir Rum hanımı ba tefrikaya batlamalan bizi de bu ha- hakkında Arap gazetelerinin kanaa
lıkçı ile görüşüyordu: diıe ile biraz metııul olmağa sevket- tini tashih etmek ve Ermenilerin Su 

_ Palamut kaç para verdin? mittir. riye için nekadar faydalı olduklannı 
"Suriye ve biz" kitabı iki nokta- iıpata çalışmaktan ibarettir.» 

- Şunlar 12 buçuk, ötekiler dan bizi alakadar ediyor: "A. Nikol Türkiye aleyhine şid-
1 O kuruş... 1 _ Bu kitap şimdiye kadar Er- detli hücumlarda bulunduktan sonra 

- Tazedir?.. meni gazetelerinin Suriyeye dair Van mıntakassmda elde edilen asBrı 
- Görmüyorsun Madam?.. yazdıklanna başka bir tey mi ilave atikanın Ermeni krallarının Suriye 

K k ediyor? ıimalinde bulun. duldarrnı, oralarda 
anı a oor.. · ki 

Y d b im 2 - Bu kitabı Türklere atfetmek bükUınetler teııs etmıt oldu annı 
- e i uçuk O az?.. teki maluat nedir: Korku mu? Sak- yazı, ve medeniyet getirdiklerini iı-
- Hangisi.. §Unlar mı!. farımak mı?Yoksa Türk - Arap dost pata çalışıyor. 
- Evet! !uğuna kartı yeni bir tuzak mı? "28 mayıs 1919 tarihindeki Er-
- Onların bitmiti on kunış. Bu iki maddenin içinde daha bir meni istikıalinin doğumunu ve dağı-
- Ma, bunlar bayattır vire!. çok sorgular vardrr. Bunların ceva- lıtını izah ettikten sonra A. Nikol 

G 1 d kul ki hını bulmak içindir ki §İmdiye ka- fU saurları yazmak suretile Arap 
k ki 

1 
e açayım a a arını dar elimize geçen ve bu kitaptan milliyetperverlerine ıilab temin et-

o a" . .. .. bahseden Ermeni ve Arap gazete!.,. mektedir: cHemen hemen bilumum 
Balıkçı bır buyuk palamut al • rini tetkik ettik. Gördüklerimizin 1 Ermeni fırkalannm batmda bulunan 

dı. boyalı Madamm yanma yak hepsini buraya geçirmek mümkün Taınak fırkası yurtlanndan dağıl
laştı, ve balığı burnuna soka değil. f"akat en batta ve en yakını· 1 mıı olan Ermenile~ Suriyede topla

' rak kulağını açtı.. Bu hareke mızda Jamanak gazetesini bulduk. nuya taraftardı~. ı;ıra:. 
t' 'b' b' t · t'ı " 1stanbulda Ermenice çıkan bu "1 - Ermenılen dagrruk vaziyet-
b~l '!e gı ı ır esır byİ~ gkını arkadaşımız diyor ki: ten kurtar•P bir kitle, bir kuvvete if 

ı mıyorum amma, a ıgın u SURiYE ve BiZ rai( etm•k lazımdır. 
!ağından kırmızımtırak bir ma "Bir müddettenberi hariçteki Er- "2 - Ermenilerin Sovyet idaresi-
yiin .. Madamın yüzüne, gözüne meni gazeteleri Suriyedtoki Ermeni- ne ginnesi me~edi.lmelidir. 
ve üstüne başına fışkırdığını feri yakından al5kadar eden "Suriye "3 - Ermenılerın ırk ve iklim iti
gördüm. Kadın bir feryat ko ve biz" namındaki kitaba sütunlar bar'le kendilerine müsait mıntakalar 

d • tahsis etmektedirler. Bu kitap A. dan vatanlarından uzak yerlere gi-
par ı: 

1 
• • 

1 
Nikol tarafından Kabirede tabedil- dip 'milliyetlerini ve gayelerini unut 

- Ah·. vıre kak.ohronanaki • miştir. Hariçteki gazetelerin neşri- malarına meydan vermemek gerek
Allah belasını veraın! Utan mı- yatım mahalli vaziyette zannederek tir.» 
yonun?. §İmdiye kadar bu meseleden bahset- ,.Bu izahan verdikten sonra A. Ni 

- Affedersin Madam! Par memittik. Halbuki zaman geçtikçe kol Taşnak dilile tunları yazıyor: 
don!. mesele Mısırdan Avrupa ve Ameri- <Evet biz Suriyede yerleşiyoruz. Fa 

K ·d b' ta ft nd"J'I kaya kadar yayıldı. Ramğavar mat- kat b'r misafir gibi değil, ev ıahibi-
a ın ır ra an me ı ı e b t d h ' lk .. d • . d ı t" 'nl · .. .. .. b ua ı a a ı 1{\ln en parmagıru ya ni beılıyen, ev e ı zengı eştıren 

ustunu aşını, ber~at olmuş ? rarun üzerine koyarak kaş yapalon bir unsur gibi. Mesele artık siyasi 
lan mantosunu, bluzunu temız derken göz çıkaran kitabın muharri- ıeklinden çrkarak milli bir mesele ol 
liyor, bir taraftan da: rini tenkit ettiler. ilk defa taarruza muttuı' . Suriyede 1932 de yaprlan 

S k ( h ) geçen "Arev" gazetesi oldu, ki A. son intihabatı. Taınak fırkasının 
- en ma sus ma ıus N'k ı · · ka nd h "N"k I 1 ima · 

P 1
. .... . ı o ısmı ar ıı a meş ur ı o 75 rey kazanm•f o ıı bunu ııpat 

ya~tın. O ıse ver~~gım . ._ Dıye Agapalya" nı tanıdı. Bu münasebet etmektedir. Kamplardan çrkan mu
bagırırken, sıra yuzundekı sula le Arev gazetesi A. Nikol'un kitabın 1 hacir).,,. san'at e ziraat mıntakala
rı silmeye geldi... dan uzun parçalar alarak kitabın ki. rına ve en ziyade · mald•ki tehlikeli 

Dikkat ettim. Güzelce bir milen Tatnak matbuatında evvelce mıntakalara ye.ıle tirilmektedir. Su
kadıncıı Ağzının sağ köteaine serdedilen mütalea ve fikirl~den "!ü riyeye çevrilecek ilk Türk taarruzu. 

la b' d .. I b . d rekkep olduğunu ispat ettı . A. Nı- na en evvel göğüs gerecek kuvveti 
ya n ır e guz~ enı var 1•• kol ne diyor? gene Ermeniler teşkil edecektir.» 
Balık kanı ve demz suyundan "Hariçteki Ermeni ıı:azetelerinin Bu ıahrlar A. Nikol ile mensup ol
mürekkep mayiin t·esirile kabar neşrivatma nazaran Nikol'un kitabı duğu fırkanın muzir ve tehlikeli fa
IDif olan yüzündeki boyalar, da atideki krsımlara ayrrlmrştır: aliveti hakkında bir fikir vermeğe 
ha ilk mendil darbesile silinmi 1 - Niçin Suriyede bulunuyo- kifidir. Ramğavar matbuatı A. Ni-
ye ba•ladı ... O güzelim kadın ruz? kol'un dermeyan ettiği fikirlere _kar 
bo 

Y 'lind"k · ki 1 •• _ ..................... - .................... -...... §1 ıiddetle proteıto ederek A. Nıkol 
ya 11 ı çe çır n eşmeye nuz. Neden gülüyorsunuz?.. ile arkadatlarının Ermeni milleti na 

başladı. Halk ta batına toplan _ Hayır Madam! Bir şey mına söz aövlemeğe salahiyetleri ol-
dı. Kadın hem temizleniyor, k ı madrğıru bildirdi." 
hem de bağırıyordu.. Y

0
_:.·Mi.! neden gülüyorsunuz? Her tarafa gönderildiği anlatılan 

Ed · b 'fi U bu kitao her nedense türkçe gazete-
-

1 
~sız en .. tanın.az - Yüzünüzü silerken benini lere gelmemiıti•. Kitabın asLnı ve 

adam. Boyle balık Allah belası zi de sildiniz de ona güldüm. tamamen tercümesini görmedik. 
nı verain. Artık ben de dayanamadım. Şamda çıkan arapça Elkabes gazetc-

0 esnada polis geldi. Kadın Hakikat kadının ağzının sağın si "Bizim gözümüzü bir mandater aç 
derdini ona atlatmaya batladı. daki (ben) de tabii değil, yaz mağa l<afi değil midir ki bir de Er-

meniler bizi irşada çalı§ıyor'' başlığı 
Hiddetinden ağlıyordu. Anlat İna imiş! •• Bunu gördükteın son altında bir baoI.uıgıç yapbktan sonra 
tı, anlattı, ve gözlerinin yaıile ra kadın yüzündeki güzellikle ermenice kitabı tercümeye batlaınıt 
de ıslanan yüzünü silmeye de rin hangisi tabii, hangisi yap tır. 
vam etti. Polis memuru da dik ma olduğunu anlamıya imkan Bu tefrikaları dikkatle takip edi
katli dikkatli onun yüzüne ba kalmadığına kanaat getirdim. yoruz. Bize taalluk eden kısımları ve 
kı d B . d b' ı· ··ı işte efendim. Benim tesa bunların ehemmiyetini gördükten 

yor u... ır en ıre po ıs gu so,,,ra bizim de tercüme etmemiz 
miye başladı. düf ettiğim tuhaf vak'a buaur." mümkü.,dür. Her halde ıne•ele biz-

Kadm asabileşti: Nakili ce şimdiden aydınlanmıf bulunuyor. 
- Efendim, sız memursu FELEK Anlaşrl:yor ki son Ağn tecrübesinde 

Duran Saat 
- Fransızcadan -

Bir gün bir asabiyet havall için- 1 bulacak ve vapura atlayıp babasmın 
de her şey bitti. işe asabiyet karı- J yanma. isinin başına donecekti. 
şınca ortada ciddi hiçbir sebep olma Biran duraklad ı. Kalbi burkuldu. 
dan kimbilir ne kıymetli dostluklar içinde bir ezinti, ruhunda garip bir 
bozulmuştur, ne saadet yuvaları yı. üzüntü vardı. 

kılınıfbr. ı Gözlerinin önünde bukle bukle 
Robert Saygunda babasile birlik- sarı saçları ve koyu kestane rengi 

te büyük bir ticarethane i,Ietiyordu. gözlerile ince bir endam belirdi. Ni
Mektep hatıralannı yaşamak ve es- ıanlmn• tahayyül ediyordu. Genç 
ki arkadaşlarını tekrar görebilmek kız •anki ona· 
ümidile şöyle memleketine, Parise 
kadar gitmek ve orada birkaç ay kal 
mak istiyordu. 

Ve Pariıe gitti. Orada birçok ar
kadaılarrm buldu. Bu ziyaretleri es
nasında aMtmazel Emilie isminde 
genç ve güzel bir kızla da tanıttı ve 
niıanlandılar. 

- Robert, gitme! diyordu. 
Kendini toplamağa çalıştı. Az kal 

dr ağlıyacaku. O zaman kendi ken
dine cesaret verdi: 

- Çocuk olma Robert .. otuzuna 
yaklaşan bir adam, böyle senin gibi 
yufka yürekli mi olur? l ş yenisini 
bulmaktadrr. Yoksa öteki çabuk unu 

Emijie çok ince, zarif, sarı saçlı, tulur 
tatlı baktşlı bir kızdı. Tek ~usuru Saatine baktı. Daha yirmi bet da 
vardr: fazla kıskançtı. Robert'ın vak ' kika vakti vardı. Bir otomobile atla
tile talebeyken yaşadığı biraz gürül- ymca on dakikada istasyonda idi. 
tülü ve aer&eriyane hovardalık ha
yabnın tafsilatını öteki arkada§ların 
dan itttikçe, muhakkak bir dmltı çı 
karıyordu. 

Buna rağmen tam birbuçuk ay Paris 
ve civarında zevk ve neşe içinde ge

Jlletekim öyle oldu ve otomobile 
atladı. Müstakbel yuvıuı hakkında 
ne hayaller kurmuştu. 

NişanLsmı Sayguna götürecek, 
babasına bir sürpriz yapacakı.. An
nesi üç sene evvel öldüğü için, baba-

zip tozmuşlardr. . •mm bu sürprizden çok hoşlanaca-
Rohert hiddetli ve kızgın otelıne ğmı, evlerinin içine neşe ve güneş 

döndü. Bavullarını hazırlamıya ko- . doğacağını biliyordu. Parisin yağ
yuldu. Karar kat'i idi. Dakika sek- 1 murlu ve si•li havaI.rmdan ziyade 
tinniyecekti. Hemen . o. gün i~ bu- i oranın ılık iklimini Emilie küçük el
çakta kalkan trene bınıp Marsılyayı !erini çırparak alkışlamı§tı. Senede 
....... - ....................................... -.... bir Fransaya dönüp efİ dostu ve ak-
kolları ve kanatlar• kmlnuş, başı bot rabayı ziyaret edeceklerdi. Eğer İcap 
Taşnak ve Hoybon elebaşıları Ağn ederse, kendisi Parise gelip yerlet<>· 
mağaralarında kuramadrkları Ararat bilecek, babasrnın ticarethanesinin 
lmperatorluğunu Suriyenin altın top Paristeki şubesini de idare edebile
raldarmda kunnak sevdasına düş- cekti. Fakat bunlar istikbale ait iş
müşler ve misafir gibi yerleştikleri lerdi. Hanııiıi muvafrk görülürse o
Suriyede temelli kalabilmek için iğ- nu yapacaklardı. 
reti yerleşfkleri kamptan nasıl §İm- Gözünü ıstırapla kapadr. içinde 
di konaklara çevirdiJerıe misafir va- derin bir yaranın srzladığını duydu. ziyetini de yavaş ya.vaı tarihi ve te-
melli sahipleri vaziyetine sokmak i- Tam o sırada otomobil garın ö
ç in hazırhğa ba,Iamışlardır. Gazete- n?':':~e du~du. Trenin çok!a? gittiği
miz vaktile bu meseleden uzun uza- nı ogrendı. Robert saatıru çıkarıp 
drya babıetmİ§, Kürt ve Ermeni 1 baktı. Hala ikiyi beş geçiyor. 
dostlarmıızm gözlerini örten perdeyi - Hay aksi şeytan. dedi, bizim 
yırtarak imperator, batkumandan, saat dunnut. 
nazır rolleri oynıyan karikatürleri.n O zaman şoför: 
hakiki yüzlerini göstermİ§tİ. Bunun - Marsilyaya mı gidecektiniz? 
tesiri çok büyük oldu. iyi diitünen 1 dedi. Akşam saat on birde baJka bir 
Ermeniler serııüzett arayan ve bü- tren daha var. 
tün hayatları kanh sergüzeştlerle do - Teşekkür ederim. iyi ki aldr
lu olan gruptan aynldılar. Saf ve sa- ma getirdiniz. O halde tekrar otele 
dık Kürtler İıe rahatlanıu bou.n çek.. . 
muttanın nereden s eldii(ini ani.ya- Tam ot?.mobı~ ~ek~ otele hare
rak yapanlara li.net ettiler ve yurt- ket etmek ~z:ere ıdı ~·· yanıbatların-
lanna · tlerinin batma döndüler da batka hır otomobil daha durdu. 

• 
1 

• Öbür tarafından inen kadın Emilie'-
Türkiyedeki katolik Ermenilerin ye ben2İyorclu. Benziyor değil ta 

çok evvel aldıklan hak.:ki Türk va- kendisi.. ' 
tandatlığıru şimdi de diğer Ermeni
ler almak için son zamanlarda ciddi 
harrkctlere geçmişler, gazetelerile 
de Ermenilerin bu husustaki düşün
celerini ilan etmitlerdir. 

· Gözleri ağlamaktan krzarmıt, yü
zü hırçınlıktan sararmı,tı. Robert'i 
görünce rahat bir nefes aldr: 

- Beni çok korkuttunuz, dedi. 
- Niçin? 
- Niçin olacak? Birdenbire git-

meğe karar verdiğinizi anladon. O
nun için ihtiyaten trene gelmiıtim. 
Sizi bulamayınca, kaldığınızı düıü· 
nerek biraz farahladun. Sonra otele 

'r arın akşamdan itıbaren 

M A J İ K 
SİNEMASI 

" Maurio 
Decohra" 

nrn büyük eseı-i 

SFENKS 
KONUŞTU 

Muazzam filmini takdim 
edecektir. 

ilaveten: Radyo Dünya 
havadisleri. 

Oraue. 
Nakleden: 

1. Calip Bey. Komedi 3 perde 
Halk gecesi. 

Y akrnda Sanzeybek opereti
nin temsiline ba~lanacaktır. 

İRTiHAL 
Seloinik ve lzmirin mUteber tile .. 

carlarından Halil Vehbi efendi hare
mi Emine Hanını uzun müddetten
beri müptela olduğu hastalıktan şi

fayap olamayarak dün vefat etmiş

tir. Ce,,azesi bugün Osman Beyde 
Kır sol<aibnda Şahpaz apartımanın

dan knldırılarak Teşvikiye camiinde 
namazr kılındıktan sonra Osküdar
daki aile makberesine defnedilecek
tir. Merhume cenabı haktan mağfe
ret dileriz. 

koştum. Gittiğinizi söyledikleri za
man, telatla gene buraya geldim.Çok 
tükür, sizi kararınızdan dönmü, bul 
dum. 

Bu aôzleri Robert'i uyuıtumıağa 
ki.fi gelmitti. Mütekabil cazibe 
iki nİfanlıyı biribirine çekti ve daya 
namayıp kucaklaıtılar. 

:ı·· ~ :ı. 

Ancak evlendikten üç ay rr 
ki Robert genç karısına treni niçin 
kaçrrdrğmı anlatb. Şimdi Saygunda 
oturuyorlardı. Yazıhanesinin bir gö
zünü çekerek Eınilie'ye dedi ki: 

- Bak, mabut saat hata ikiyi ı.e. 
geçiyor. Eğer bu saat olmamıı ol say 
dı, trene yetitecek ve bugünkü saa 
detimden ebediyen mahrum kalacak 
ton. Onun için bu saati en aziz bir 
batrra olarak, böyle olduğu gibi sak 
hyacağun. O, daima ikiyi beş geçe
cek. 

Tatnak, Hoybon elebaşılarnun 
hatlarına inen wn yumruklardan bi
ı-i de Suriyede Türk - Fransrz dost
luğunun bazı tezahürleri ve Arap 
dostlarımız üzerinde yaptığı güzel 
tesirler olmuştur. itte gerek "Suriye 
ve biz" kitabının fena tesirlerini bat 
ka tarafa çevirmek ve gerek uyuta
bildilderi safları bir müddet daha uy 
kuda tutabilmek içindir ki ıimdi de 
Elcezirede ortak bir Kürt · Ermeni 
Hükumeti kurulacağına dair yazılar 
yazma.i(a, şavialar çıkannağa ba,Ia
mıılardır. Erivandan Vana, Ağrıya, 
Suriveve nakledilen bu gezici İmpe
rato~J,•k timdi de Elcezirede kurulu 
yoı·. Kadrosunun ve Kanunu Esasi
sinin bile yapıldığını söyleyen Tat· 
nak • Hoybon elebaşılanna İmpera
torluklarınr yerleştirecek başka yer 1 

İttihadı Milli 

kalmamışa benziyor. 
• • E 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

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

Acentasr bulunmayan sehirlerde acenta aranmaktadır. 

~ Tel.: Beyoğlu : 4887 

"blilliyet,, in romanı: 28 - Evet! dedim. Bu yerlerden 
kaçmak istiyordum. Bedi Muam
meri görmek istemiyordum. Ha
yır, oraya tekrar gitmiyeceğim ... 
Senden nefret ediyorum Bedi Mu
ammer .. Anlıyor nmsun? Nefrete
diyorum senden. 

- Devam et Leyla! Bethofe
nin bu parçasını pek severim. Bu
ııun feci bir vak'ası varılır: Zavallı 
adam bir gece, komşu kapısının 
tak .. tak diye çalındığını duyar gi
bi olmuş. Sağır kulakları, dünyaya 
ait hiç bir ses işitmezken bu kapı 
c;alınması onun artist ruhunda bir 
kasırga patlatmıt ve o heyecanla 
bu muazzam musikiyi yaratmış. 
Bu ne acı §ey değil mi? 

tım, sonra ne oldu bilmiyorum? 
Seni gücendirdim zanniyle ne ka
dar meyus ve muztaı·İp oldum bile 
mezsin; fakat sonradan, bana gü
cenecek kadar bile benle ali.kadar 
olmadığını. senin için mevcut ol
madığımı, kalbim sızlayarak anla
dım. 

det .. Ümitsizlik .. ve .. kıskançlık bu 
biribirine zıt hislerin kaynaştığı 
kalbimi nasıl susturacağım? Buna 
naarl muvaffak olacağım? S EN ve BEN 

Hayat yolu yuvarlak bir çem
benziyor, insan yuruyorum 

nediyor, fakat hep ayni daire 
'fında dolatıyor." 

albim ağzımda çarparak bir 
fa daha açtım: Bu şon sayıfa 
iiye kendi kendime tekrarlıyor 
. 
Senin dudaklarından aldığım 
Jülyet ... " 

,Cayır. bunu okuyamam, okuma 
yım. 

efteri kapadım. Ben çekmece.. 
l'-!'leştirirken "tak .. tak" kapıya 

l ldu. V:yzem geldi: 
Dinlendin mi kızım? l ki sa

uyuyorsun, merak ettik. 
§ağıya indiğim vakit, Nejatla 
Muammer münakaşa ediyor-

Hayır azizim.. İatanbulun 
bir ticaret şehri, bir seyyah 
olması için ... 
ni görünce. Beili Muammer 
ı: 

Size buzlu üzüm hazırladım, 
aite iyi yenir 
eiat cıkıstı: 

Muazzez Tahsin 
- Bunun için Leylayı beklemek 

mi lazımdı a birader? İki saattir sı 
caktan bunalıyorduk.. şunu daha 
evvel IU.tfedemez miydin? 

Üzümlerin her tanesini yerken. 
resmini gördüğüm sarışın kadını 
düşündüm: 

"Senin dudaklarından aldığım 
zevk!" ... 

- Uyumak Leyli.ya yaramadı, 
neşesi kaçmış. 

Bunu Nejat şöyledi. Bedi Mu
ammer gözlerimin içine baktı: 
"Seni darılttım mı? Niçin susuycr _ 
sun? bir şey söyle .. bana gücenme 
diğini anlamak istiyorum" .. Bu su 
alleri yeşil gözlerinde, bir kitapta 
gibi okudum; fakat boş gözle
rim ona cevap vermedi. 

içimi bir kurt gibi yi, en bu ye
ni heyecan, bütün sahte neşe gös
termek kuvvetini benden alıvermiş 
ti. Bu Jü1yet kimdir? Bedi Muam
merin hayatındaki yeri nedir? Be
di Muammer onu sevdi mi? Hala se 
viyor mu? 

- Artık geç oldu ... gitsek mi? 
Tehalükle: 

Büyühada ... 
Bedi Muammerden kaçmak, 

ne pahasına olursa olsun kocama 
yaklaşmak isterken, onun soğuk 
sevgisi beni büsbütün incitip üzü
yor. Beni anlamıyor hiç anlamı
yor. İçimdeki sessiz fırtınayı gör 
müyor. 

Bunu yalnız teyzem görüyor: 
- Leylacığım, Adadan. yal-

nızlıktan sıkıldın, artık Maçkaya 
göç edelim. Bu kıt öteye beriye 
ç>kar, dıı.veılcr yapar eğlenirsin. 
Burada piyanondan başka seni eğ 
lendirecek bir şey yok. 

Teyzemin hakkı var. 
piyano çalıyorum. Yeni 
çok etütler yapıyorum. 

Pek çok 
baş.tan 

Geçen gün, ak~am serinliğin
de bahçeClen ayrıldım, kendi ken
dime kale.bilmek ıçın piyanoma 
koştum, saatlerce çaldım, çaldım. 

Bedi Muammer gelmiş. yanım
claki koltuğa gömülmüş, farkında 
değilim. Sahifeleri çevirirken bir 
;ora onu gördüm. Parmaklarım dur 
du: 

Parmaklarım altındaki parçayı 
bitirince sandalyemin üstünde dön 
dilin .. Konuşmağa başladık. Klasik 
ve modern musiki hakkında çok 
esaslı fikirleri var .. Hatta Avrupa 
da iken uzun seneler keman deni 
almış. fakat sonradan işe dalarak 
bunu ihmal etmif. 

- Bedi Muammer, seninle be
raber çalalım mı? Şimdiye kadar 
kemanını hiç dinlemedim. 

K;ıranlıkta seçemediğim gözle 
rile gözlerime daldığmı hissettim: 

- Sen benden kaçarken, ben 
nasıl seninle birlikte çalışırım. 

- Ben mi senden kaçıyorum? 
Sesimin candan gelen samimi

yeti benliğimin her telini titretti. 
O. ilk defa olarak aramızda ge 

çen sözü hatırlattı: 
- Seni her ıı-ün bPkliyorum ... 

Gelmedin .. Benden kaçtın. 
Geleceğim demi~ miydim?. 

- Hayır; ben böyle anlamıs-

Karanlık çöktü ... İnce, toz gibi 
bir karanlrk.. Bir elim piyananun 
tuşlarında gezinirken, başımın 
içindeki dütünce dünyasının çem· 
berinden sıyrılıp Bedi Muammere 
cevap veremiyordum. 

Korkak parmaklarile elimi tut 
tu: 

- Leyla .. Seni hergün bekle 
mekte devam edeceğim... Birgün 
geleceksin değil mi yavrum? Bak, 
zavallı bir dilenci gibi senden bir 
iki saatini dileniyorum. Bunu ben
den esirgemiyeceksin değil mi? 
Söz ver bana .. Evet de! Evet de 
Leyla! .. 

Helecanla yerimden fırladım. 
Sesinin CO§an sıcaklığında eriye
ceğim sanıyordum. 

- Karanlıkta mı oturuyorsu
nuz çocuklar? 

Nejat .. Bir saat rakkası gibi 
mll!ntazam adımlarla salona girdi. 

Bedi Muammerin cevabmı işit 
roedcn odadan fırladım .. Kaçtım ... 
Gene hzlık odama kapandım. 

Helecan.. Acı.. lztırap.. Saa 

J(. J(. * 
Gece uyuyamadım.. Kalktım, 

yavaşça dışarı balkona çıktım. Ba 
şımı serin rüzgara vererek gözleri 
mi kapadım. B;raz sonra, çamların 
arasmdw derin bir •keman sesi, ak 
fllm çaldığım Mandelsonun Berli
dini bana getirdi. Bunun arkasın
dan ağır, hazin bir nağme hayatı
mı karıştırdı. Bunun oe olduğunu 
sormak için Bedi Muammere koş
mak istedim, fakat o havanın uyut 
turucu güzelliği beni sandalyeme 
bağladı. Ninniyle gözleri kapanan 
bir çocuk gibi uyumuşum. Gözleri 
mi açtığım vakit Jafak ağarıyordu. 
Sessizce yatağıma girdim. 

Maçlta 
Bugün Güzini gelin ettik. Sev

gili Güzin.. N .. kadar mes'uttu ! 
Benim bulamadıj!ım saadeti onda 
görmekle müteselli oldum. 

Onunla. çocukluğumuzdan be
ri hissE-n pek ;yi uyuştui!umuz i
cin, bugün geçircliği helecanlı daki 
J..aları görüyor VP anlıyordum. B ·n 
de ayni korkulu saatleri yaşama
mış mıydım? Fakat benimkiler ü-
mitsizlik l:::IP.Canı idi. ' 

) 

,. rı.?vamı va,rl 



Sovyetlerde sinema 
Sovyet sinemacılığından ve 

filmlerinden İ!itif ade edebiliriz 
f .sbi~ema ~ itibarile öğre- larm menşe ve ırkları ilmi) tet 
ıcı. r. şeydır. Ve sinemanın kil<leri gösteriyor 'ki Orta Aı 
va_~esı, bugünkü medeniyeti- ya bugün bütün dUnyaya kol 
kıt e .büyük bir yer tutar. Fa- salan beyazların ana yuvası
~ b'stnemanın tamamile tica- dır. Bundan belki otuz bin se

dı' .. ır maksatla aanayileştiril- 1 ne kadar evvel fevkalade bir 
: memleketlerde, terbiyevi velodite malik olan ilk beyaz 

;etil:' esası. kafi derecede gö- i!ısana ve onun ilk medeniyeti
kalbe ~· . Daha ziyade göze: ne beşik olmut bulunan bu sa-

• sınıre c · .. ·· ha. S · d I aranı! Ah l:liıp gorunmesı ovyet sınemasm a eıas ı 
ka • ..;,r. 

1 
laki olması mutla- bir yer alıyor. 

ın l'U an bir vuıf teşkil et. _......::,_._ __ _ 
'1i Douglas'ın başına 

m rııun içindir ki hemen her gelenler 
fiı:ie:k~~~~~alk.a göste~!~ Douglas Fairbanka filmlerinde 
t b Uı<umetın sansul'Une Idu- 'b' h tta d b a idir o gu gr ı, aya a atı-

H~ şeyin bükUmetl . . na gelen aksiliklerden kolay-
diği Sovyet ittihad d ett~rıl- ca sıyrılmağa muvaffak olur. 
illa d h • ın •• sıne- Bir aktam Doug ve kansı 
olnıaktta 11k mjnfaatlere alet Hollyvood civarındaki Bever
iatifad al!' ÇI ha,n mış umumun ley Hill' deki köşklerinde be.-

esme ızmet edecek bir eber f'I • ·ıı . .. 
Vaııta hal' .. 

1 
• zı mut ı m amı enne mu-

Yet . ttih dne. getın mıştir. Sov kellef bir ziyafet çekiyorlardı. 
ki A a 1 smemacılıkta, bel- Davetliler kalabalrk olduğu 
ınacı: vrupa ve Amerikanın sine- için, Albert ismindeki soiracı
gitıni m~l~k~tleri kadar ileri lan hariçten bir kaç garson 
lerin '· degildır. Fakat Sovyet- tutmağa mecbur olmuştu, Bun 
ıniy tnemaya verdikleri ehem !ardan bir tanesi yemek esna
'llz İ/ bnu gün geçtikçe kusur sında müthit bir sakarlık yap
cuıfe ır .•~e koymaktadır. Vü tı. Elindeki mayonez tabağı
fİtnl g~nl~n. hemen bütün nm muhteviyatını olduğu gibi 
Yevie;. ogr~tıcı, ahlaki ve terbi Doug'un sırtından aşağı dök
!laııd ır f Bıttebi bir çok propa- tü. Fakat bu hadisenin Doug. 

5.a ilmleri de vardır. Ias ile yanında oturan Deven-
ri~ ınemanm terbiye ve maa- port'dan başka kimse farkına 
iı b 0 ka?ar büyilk rol oynadı- varmadı. 
cı) 1 -11 devırde, Sovyet sinema- Douglas derhal Albert'i ça
biy:?1n doğrudan doğruya ter ğınp kulağına bir şeyler fıaıl
tefkik olan kıamı bizim için 1 dadı. Bir dakika sonra salonun 

S e layık bir mevzudur. · elektrikleri birden bire sönüver 
lerd ovyetler, çevirdikleri film- di. Fakat sönmesi ile de yan. 
lef e unıumiyetle beş p,sas ~ö- ması bir oldu. 
<lt 'Yorlar: Sanayilettirme. zıra Albert efendisinden aldığı 
ğ~ :lıhat, etnografya, propa- emir üzerine başka bir ismo-
'\~· . kin ceketi getirmiş, diğer bir 

ilk ;" mevzuu hanç tutarak. uşak ta elektrikleri söndürüp 
da 0 r! mevzu bizi çok yakın- bir an sonra yine yakmıştı· . 
B··lt .. alakadar eden şeylerdir. itte bu bir an içinde Doug 
k Utun dünya medeniyetini ala- §İm§ek süratile üstüne mayo-
adar eden etnografya mevzula nez dökülmü§ cak t' · k 

tı b' • • · b'lh e ını çr arrp, • .ızım ıçın ı assa şaya.- temizini giymişti. 

Büt ·· n hayatı sinema! 
Kulis arasında çok acıklı 

sevda faciaları oluyor 
Sinema ve tiyatro aktörlü

ğünde san'atinden ziyade, u
ğurunda kendilerini öldüren 
kadınlarla şöhret kazanan bir 
aktör var. Avrupanın methur 
sahne aktörlerinden Girardi' 
nm oğlu Tony Girardi .. 

mile serbest hayat yaşıyor ve 
kadınlar araaın da düşüp kalkı
yordu. Bu kadınlardan ikisi da 
ha günlerden bfr gün yok oldu 
lar. Hatta bir tanesi Tony üze 
rine hiç bir iz bırakmadan ge.. 
çip gitti. 

En sonunda T ony Berlinde 
bir bankerin mütallakasr olan 

Dada garibi, meş'um bir 
güzelliğe malik olduğu söyle. 
nen bu adam uğrunda kadınlar 
yalmz kendilerini ölürmekle müstear ismile Kitty isminde 
'kalmıyorlar. biribirlerile düel- bir kadınla evlendi. Ona her 
lo ediyorlar. yerde "güzel bebek" diyorlar-

Berlinli aktörün söylediği- dı. Bu kadının ahlaki kusurları 
ıne göre, onda kadınlan teshir 1 Toıny'ye bidayet hoş görünmiq 
eden şey güzelliğinden ziyade 1 tü. Fakat evlenince vaziyet ta
kadmları anlamış olmasrdır. hammülfersa hale girdi . Bilhas 

"Güzel bebek" ismi veri- sa Kitty'nin parasr bitip te T o 
len üçüncü kansının Pariate ny Berlinde ikinci derece bir 
intihara kalkışması üzerine, aktör olarak çalışmağa mecbur 
T ony artık hiç bir kadına ken- kalınca, karısından büsbütün 
disini anladığını hissettirme-

• . soğudu. mege yemın etmiştir. 
T , Onu da bıraktı. Bir gece ti. 

ony nin babası Alexandre 
evvelce çilingirdi. Fakat hoş yatronun artistler kapısından 
metrepti. O kadar ki dükkanı- çıkarken, her zaman gerek me 
na gelneler mutlaka bir fıkra. rak saikasile, gerek doğrudan 
aile gülmekten katılırlardı. doğruya kendisini görmeğe ge
Çok geçmeden bu fıtri istidadı len kadın kalabalığı arasından 
onu sahneye götürdü. Az za- Kitty meydana çıktı, Tony'nin 
manda da Viyanarun, daha son ayağına kapandı. Barışmak i
ra bütün Avrupanın en tanın-
mış aktörleri arasına geçti. çin tekrar yalvardı. T cny aldı-

rış bile etmeden kalabalığı ya
Bir aralık Latinoviç isminde 

rarak, otomobiline binip uzak
bir kontesle evlendi, fakat ge 

!aştı, Ondan sonradır ki , T ony 
çirdiği aristokrat hayata rağ. aleyhinde bir cereyan batladı. 
men, ruhan hiç değişmedi. On Artık petine düşen kadınlar a. 
üç sene evvel her ikisi de bir zalrnı~lardr. 
hafta içinde engloenzadan öl- Şimdi Tony ne yapıyor? Ora 
düler ve çocukları T ony'ye 

sı malfun değil! Fakat fU aktö 
mühim bir servet bıraktılar. re bakın! Herifin bütün hayab 
Tony annesinin aristokrat zevk · 
l . b h , smema .. enne, a asının san'atınden 
daha ziyade tevarüs etmitti. ----,----

Az sonra Avusturyalı bir Suzy Veı:non 
Suzy Vernon 903 te doğ

muştur. Yevmi bit' ırazete tara 
fından açılan güzellik müsa. 
bakasında birinci gelmif ve bu 
aayede sinemaya intisap etmit 
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Havai adaları hahlkaten 
dilnganın cenneti denlle
bllecelı gDzelllkte yerle
rdir. Burada Klng Vido 
ile Do/ores del Ris geni 
bir fllm çevirdiler. ismi-

de tam gerinde: Cennet kuşu 

tir. Yavaş yavat san'ati tak
dir ve alaka uyandırmağa bq
lamıttır. 

Almanya ve Avuıturyada 
Suzy'nin "Fakir talebe" iımin 
deki filmi nazarı dikkati cel
betmİf, bunun üzerine Ufa ken 
disini uzun müddet için anga. 

je etmittir. Suzy bu müddet 
zarfmda "Son vals", "Mücrim" 
"Gizli kuvvet", «Danseden ta
,]ebe» filmlerini çevirmittir. 
Bundan baıka çevirdiği diğer 
bir çok filmler arasında bilhu 

"Sen benim . ,, filrn'nd •a sın ıe 

çok muvaffak olrnıJ!tur. 

''Atlan tide,, i 
Çevirirken 

Jean Angelo bir hatırasın 
töyle anlatıyor: 

- Atlantide romanını çöldı 
çevirmek için Afrikaya gitmit 
tik. Bu romanı okuyanlar ken 
dilerini cazibeden kurtaramaz 
lar. Çöl ortasında bir cenıne· 
ve bu beımette Antinea ismin. 
de muhteşem bir kadın .. 

Biz hepimiz kendi rolleri 
mizden ne kadar memnun id 
isek, aklımıza gelmeyen bir 
türlü müşkülatla da karşılaı 
tık. Bilhasa yerlileri figüran 
olarak filme almak İcap ediyoı 
du, 

Hiç şüphesiz zeki, fakat ya
n vahşi olan bu zencileri, hiç 
görmedikleri sinema objektifi 
önünde istediğimiz gibi nud 
idare edebilirdik? Bunlara ken 
dilerinden ne beklediğimizi na· 
sd anlatacaktık? 

Bereket versin. o kabilenin 
reisi imdadınıza yetişti ve zen 
cilere sinemanın ne olduğunu 
anlatmak için, kendilerine bir 
film göstermemizi tavsiye et
ti. Derhal Parise yazdık ve bir 
dram filmi getirttik. 

Perdeyi, makineyi kurduk. 
Zencileri çağırdık. Film başla
dı. Zenciler evvela gözlerini 
kırptdar, ıtığa baktılar, per

dede gösterilen dramdaki eş. 
hasa baktılar .. Sonra birden bi 
re bir kahkahadır koptu ve 
film bitinceye kadar kahkaha
lar devam etti. 

Biz,_ zenciler üzerinde deri 
bir tesir hasıl edeceğimizi bel< 
!erken, dram onlan4"1aatlerc 
kahkahalardan bayılttı. 

Meseleyi ertesi gün anla 
dık: Meğer zenciler, bizim ho 
tumuza gitsin ve kendileri 
teşekür edelim diye böyle ya 
mıılar, Öyle ya, biz bu işi o 
ları eğlendirmek için yapma 
drlc mı? lı dıkkattir. Çünkü bu mevzu- Bu manevranın yalnız De

ı:~ alındığı yerler, bizim ve venport farlana vardı. O ak. 
d iki bütün beyaz insanların fam bir şey söylemedi amma 
I 0ğduklan yerlerdir ve bura- "mayonez oyunu" nu bir ka~ 
lltda hala bizim milyonlarca gün sonra l<lüpte anlatmaktan 
ltkdaşlarımız yaşamaktadırlar. kendini menedemedi. 

çelik fabrikatörünün kızı olan 
Nora Pefiffer ile evlendi. Ve 
'kaynanasile beraber çelik işine 
girişit. Bir sene sonra çelik iti 
ile beraber, bu ilk izdivacı da 
iflas etti. Çelik işi neyse, fakat 
izdivacının iflasına Steffa is
minde bir kadın sebep oldu. 
Steffa kocasından ayrılmış, la
kin henüz boşanmamış bir ka. 
dındı. Zavallı Nora kocaaııun 
ayrılmak talebine sükiinet~e ra 
zı oldu. Tony'nin yeni 'kadın
dan hevesini aldıktan sonra. 

,,,., ...... , .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... . Nihayet zencilere kendil 
rinclen ne beklediğimizi anla 
tabildik. Bolca para da v~rm 
fimiz için, filmi istediğimiz g 

Sovyet ainemasmda Türkia- Şimdi bmıu Hollyvood'da 
ta.ıı zeng~n bir memba }et~ bi~eyen ~ktur. Fakat Doug 
~ınektedır. Son arkeoloJı (atı- o ırunen ben mayonezli yemek 

Yat) ve antropoloji (insaD- ikram etmeğe tövbelidir. 

Gfttfh('e gilz,..lleşen Fransız yıldızlarından 

Jean11e Helb/ina 

wdet edeceği ümit ediliy<0rdu. 
Nora bu ümitle bir hayli bek 

ledi. bekledi. T ony bir türlü 
gelmiyordu. Steffa ile muhab
betin bu kadar devamı, Tony'
ye göre, henüz anlamamıf ol
masıdır. Anlaşılmış bir kadmı 
atkla sevmek mümkün değil
miş .. 

Fakat Steffa aşıkını bıraktı. 
7' ony bu ayrılığından o kadar 
sarsıldı ki, hastalandı ve sana
toryoma gitti. 

Burada Daisy Freyenfcld ia
minde bir Baronun kızı ile ta. 
nıştı ve seviştiler.Kız. morfine 
alıştığı için sanatoryoma koy

' muşlardı. Nihayet T ony bu kız 

1 
la eylendi. Nora bunu haber a
lınca yek oldu, 

Fakat Daisy bu adamla ev
lenmekle hata ettiğini anlamak 
ta gecikmedi. Viyananın bü. 
tün sosyete kadınları 1<.ocası

I nın peşinde idiler. Daisy buna 
taha~mül edemiyordu. Tekrar 
~o~fıne başladı. işte bu ikinci 
ı~dıvacı esnasında idi ki, T ony
°'.11~ .peşinde koşan kadınlardan 
ıkısı düello ettiler. 

Bu kadınlardan biri T ony' _ 
n~~ İ~.t~f~t~a mazhar clduğunu 
g?rdugu dığer bir kadını tenha 
~ır ye~~ av:et etm.işti. Kadın ge 
lınce, otekı şemsıyesile hücum 
etti. Her iki kadının da kuvvet 
li birer şemsiyesi vardı. ikisi 
de iyi eskrim biliyora benziyor 
hrd!. B~r!si. ötekinin ağzım yırt 
tı, hır dışını kırdı. Oteki de haı 
mımn bumunu ısırdı, saçlarmı 
yoldu. 

Daisy bu hallere tahammül 
edemedi, o da günün birinde 
yok oldu, Artık Tony izdivaç
tan iğrenmeğe başladı. Tama· 

" Sen gü11, ben gece ,, 
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isminde gtmi bir film 
Kate von Nagg 
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çeviren Alman gıldıılarından 

bi çevirdik. 
F;ımi Ebumuhsin iımind 

yağmacı bir kabile reisinin bu 
lunduğu yere pek civar mahal 
larde çevinniştik. Bu adanı 
Allahm yolu üzerine çıkardığ 
beyazları soyar, fidiyei neca 
ister, veya öldürürmüş. 

Antineanm elinde esir kal 
mak ney&e! Fakat Ebumuhsı 
nin elinde esir kalmak maazal 
!ah .. 

Maamafih Ebumuhıin bi 
rahat bıraktı. Yalnııo: sinekl 
yılanlar, çiyanlar Vt' tahtaku 
rulan rahat bırakmadılar. 

Marcelle Chantal 
nasıl baıladı? 

Marcelle Chantal 
yor: 

- tık önce resim ve tag 
ni beni cezbetmişti. Sonra k 
cam Chcmps Elyeses de r 
filmleri göatremek üzere 
salon kiraladı. Ben de bura 
idare eheyetine dahil olmu 
tum. 

Bu suretle bir çok sine 
rejisörleri ile tanı§hm. Bir .. 
rejisör Ravel "Kraliçenin g 
danhğı" filminde bana rol t 
lif etti. Bu rol bid•yette P 
la Negri'ye verilmiştir. Po 
vazgeçtiği için bane teklif 
diyorlardı. Kabul edip et 
mekte hayli tereddüt et · 
Hem seviniyor, hem korkuy 
dum. Bana: 

- Canım, bir kere talihi 
zi tecrübe ediniz, dediler . 

Cesaret edemiyordum, F' 
me hayat ve heyecan verece 
me kani değildim. Bir çok t 
rübeler yaptık. O zaman rej 
ıöz teklifinde ısrar etti. Ben 
kabul ettim. Paramounta gi 
liğim gün ismimi değiştimıi 
tim_ 



Doktor 
eçeteleri 
(Başı birinci sahifede) 

eklif etti, Niyazi İsmet Bey 
ekrar ıöz alarak latanbul ci-
!letinde bina alınmasına taraf-

r olmadığını. bu takdirde 20 
jıin liranm ıokağa atılmış ola
:.a ğmı ıöy ledi. 

Operatör Kemal Bey de tek 
ar söz alarak bu hususta ya 
ir komisyon teşkil edilmesini 

1'; yıJıut ta bütün doktorların 
ıyrı ayn fikirlerinin alırıması
u teklif etti. Daha bir çok 
lo torlar bu husustaki müta
ealarıru serdettiler. Neticede 
!O bin liranın aarfile Halkevi 
1
ivarmdaki binaın satm alrn
nası ve 5 bin lira aarfile de ta
lil ve tamir edilmesi karalat-

0 mldı. 

Bundan sonra Tevfik Salim 
,&fa Etıbbamn kazanç vergisi 
aklanda Ankarada yaptığı te
ebbüıatı izah etmiş, hususi 

-astaneler sahiplerinden Sağ
&c yurdu mildiirü Ferit lbra
İm Bey heyeti idareye arka
aflan namma tqekkür ede
' le\ bu huıuıta odanın çok faz-
ı çalııbğmı ve muvaffak ol-
1uğunu söylemiştir. Bundan 
'oma kongerede eczacılar na
nna bulunan CeJ&l Ergun B. 
3oııgreye üç takrir vermiştir. 
cu takrirlerden birisinde ecza-

.;,ıere ıelen doktor reçetele-
1 nin okunaklı yazılma'Clığm

-'an ve ekseriyetle de okunama 
·ığmdan fİkiyet edilmekte, 

ğerinde de bir firmanm yerli 

J 
.!piıinlerinin rekabetini çelı&

I iyerek. yerli aspirin i.milleri-
8, ve bu münasebede bundan 

İ a zacılara sahteliklık isaat et-

~ 
)inden şikayet etmittir. Ce

'!"i Ergun Beyin bu iki takriri 
!:mgrede okunmuf ve icap e-
1 'a muamelenin yapılması için 
lare heyetine havalesi karar 

.u,tınlmıttır. Celil Ergun Bey 
e,. takrir daha vennİf, bu tak
minde de haıtanelerden gelen 
.r-çetelerde doktor iami ve dip
,kna numarası yazılması te
. I'eruıi edilmittir. Bu takrir de 
(-tıre heyetine havale edilmiı, 
.r:ngreye nihayet verilmittir. 
1 ı...,. ... 
kııger 

;' Congreler 
tı Sipahi ocağı senelik kon
~i dün toplanmıtbr. Sene
li heaabat ve bilinço tetkik 
n · ten acıınra niumnamede 
, ıı tadilat icruına karar ve
"uiıtir. Ocağın yeni idare he 
_i, yapılan intihap neticesin
ı1•fU suretle tqekkül etmittir: 
~ Reiıi aani: Sami Sabit Pa
r· azalar, binbatılıktan müte-
lt Ahmet Nuri ve Sait Bey
t•e kaymakaın Murat. Muh-
3 Yılmaz, doktor lhıan Şük-

1 i doktor Nihat Sezai. Ekrem 
ittü; binbatı Tahıin Beyler. 

~Llatasaray banka· 
~ cılık mezunları 

' t" kongresi 
\ Galatasaray bankacılık şu-

• mezunlannm senelik k011-
i dün toplanmıştır. Aza-

1 Necdet Beyin riyaseti al
fa müzakerata başlanarak 

1, nan heyeti idare raporu ka 

1 eciilmi,tir. Heyeti idare ra
'Jnda bir taavün sandığı 

; •' ikri mesai ile me,gul o-lmak 
[: l'e bir komisy00ı teşkili tek 
•.ı.~<l;liyordu. Bu teklifler umu 
·r•etle tasvip edilmittir. Bun 
~ sonra müddeti hitam bu-

' lidare heyeti intihabmageçil 
ve meaaiıi takdir edilen 

t ! idare heyeti vazifesinde 
edilmiıtir. idare heyeti 

~ma her hafta perfembe 
1 Jeri toplanacaktır. 
if>ün Galatasaray mezunlan 
IJ:iyeti kongreainin de top-

' ıası mukarrerdi. Ekseriyet 
ıdığından içtima gelecek 

aya tehir edilmiştir. 

dk m siki cemi
l yeti kongresi 
lk musiki cemiyeti oenelik kong 

• ı dün yap~tır 
de rİyaoet clivıuıı intihabı 

,!ıktan onra aeneFk mesai ra
heyeti umumİ)·eden meccani 

dcr~lcri açıl.,,,,.,, alafranga 
n a:yrdmıısı, mı 'ki cemiyetle 
~ tyorı ~ rınn ih nsı içjn C. H. 

dinde to bbii ltn bulunul-

Lik maçları devam ediyor Seyahat notları 
• 

ltalya ile adalar işi 
nasıl halledi i? 

(Başı birinci sahifede) berlik vaziyeti oyuna tam bir can nhbmmda arkada,lan tarafından 
hk oyunu ıençler ııampiyonaamm !ılık vermiı oldu. , karıılanmıılardır. Gençler bu ıe· 
en kuvvetli namzetlerinden sayı• Her iki tarafın galibiyet ıayıaı- yahatıen, bilhasaa Yunan hüku
lan Fenerbahçenin ve Ka.aımpafa- nı çıkarmak azmiyle zaman za- metile izcilerinin haklal'rnda gÖs· 
nm üçüncü taknnlan oynadılar. man ve mütekabilen yaphklan hü terdikleri misafirperverlikten pek 
iki tarafın da teknik ve fenni bir j cumlar beraberlik vaziyetini de· j ziyade memnundurlar. izciler Pi
futbol tatbik ettikleri ıörülüyor· ği§tirmeden devre nihayet buldu. reye muvaıalatlnnnda Yunan iz-

Bulutlu He va itilaf, tasdiknamelerin teati .. 
(Başı birinci sahifede) Sl•nden b •• 

nün o mıhlı baklfl ile bana bakar- on eş gun sonra 
lardı. • 

ban!öfç~~J:;~:ttı:~~=~ı::.ı:: merıyet mevkiine girecek 
du. Fenerbabçeliler daha ağır ba /kinci devre cilik umumi katibi M. Karaman-
sarak müaabakayı 3 - O kazandı- ka tarafından ka11ılanm1şlar ve 

zar hiasini 11ermiye bcqlardı. O = ANKARA, 6 (Milliyet) - A· 
man doktoru, ilcicı herıeyi unuta· nadol sahilleri ile Meis adası a· 
rah beni aramıya gelecek dostla· rasmdaki ada ve adacrklann ve 
rı da beklemek için kendimde bir Bodrum körfezi karşısındaki ada
saniyelih 6abır bulamıyarak fem· nm ciheti aidiyeti hakkında ltal
siyesiz kendimi 11okağa atardım. ya ftikümeti ile aktolunan itilaf. 
Bu ziFt rengindeki yağmurun 60· name mucibince ltalya hükümeti aşa 
ğuk mlarile ıslanmak benim için ğrda zikredilen adacıklar üzerinde 
bir uyuşma ve dinlenme olurdu. Tiirkiyeniıt hakimiyetini tannnıfbr. 

nan bir noktaya gider. 
Bu noktasında, hattı mistaklm tr 

larak, Limenari bcmu ile Voutzakİ 
yan mesafesinde bulunan bir nokta• 
ya. 

Bu defa oyuna, V efalrlar daha h b' k • lar. Bunu müteakıp Fenerin B ta emen trene mere Atinaya git 
kırnı ile Süleyın niyenin B takımı büyük bir enerji ile baıladrlar. mitlerdir. Gençlerimiz, Atinada 

d Denebilir ki, Vefa takımı hemen y ·1 • kar,ılattı. San-18civertliler bun a nnan izcı erı ve askeri muzika 
da ağır bastılar, fazla gol çıkara hemen bütün oyunculariyle ileri- tarafından k J'lılanmıılar ve E-

de oynuyor, bu yüzden Beykozlu- 1 ıı· mamalarına raimen oyunu tama- vange izmoa mua ım mektebinde 
b . · k lar sık ark of.ayda dü,üyorlar. · d'J • J d' f mile hakim bir ıurette ıtırere misafir e ı mıf er ır. zciler Ati-

tıpkr küçük kardeıleri gibi 3-0 ga- Vefa muhacim hattı, birihirile da nada kaldıkları günler zarfında 
lip geldiler. ha ziyade llnlaşmr• vaziyetteler Akrepol harabelerini gezmiıler 

Araya Anadolu ve Eyübün ikin ve akmlan bütün hat İıtikametin- ve kral sarayı önünde bir geçit 
ci küme fampiyonası Üzerinde bü de tam bir ahenk ile vaki oluyor.. resmi yaptıktan IOnra meçhul as
yük tesiri haiz olan mÜ•abakala. Beykozlular ise ekseriyetle sağ- kerin mezarına bir çelenk koymuf 
n ıirmişti. fkiıi de bugüne kadar dan ;,J.,meiie ufrafıyorlar. Onun· !ar ve müzeleri ziyaret etmitler
yaptıkl1tn maçlann hepsini kazan cu dakıl<ada Bevkoz aleyhine bir dir. 
mış olduktan için bugün galip ıııe firlkik verildi. 30 pas kadar uzak Yunan zenıinlerinden ve Yu
len ,....,piyonanın hiç olmazsa ilk lılar ilk ıııollerini kaydettiler. Ve nan izcilik te§kilatı reisi M. Be
devreainde birinciliği tamamen le falı Cazi, güzel bir atışla savıvll natris gençler terefine misafir ol
min etmiş addolunabilirdi. Maç tahvil ederek, takımını 2-1 galip duklan muallim mektebinde bir 
çok güzel oldu. Birinci devrede iki "aziyete soktu. Galibiyetin verdi· resmi kabul tertip ettiği gibi ıeref 
taraf berab<.re kllldıklan halde i iii evkle V .,fa lılar bir müddet da. !erine Akrepol Palas otelinde bir 
kincide Eyüp bir sayı çıkardı ve ha Beykoz kalf!tini tazvik ettiler. de öğle yeme~i vermiştir. izciler 
bu ıuretle maçı galip olarak bitir Bundan aonra Beykozlular tekrar Atinadan müfarakatlerinde aami
di. faaliyete gecerek arka arkaya sr• mi tezahürat ile teıyi edilmİ§ler-

Bu sırada yanda bulunan kü- kr hücumlarla Vefa kalesine inme dir. 
h d F b h il S•t ğe basJ,.dılar. Cok tehlikeli bir va 

çük sa a a ener a çe • e u ey · · v f -d fil · k Cro•s Countryler manlyenin dördüncü takımlan zıyeti e a mu " en topu ome "" 
karşılaştılar. Süleynıanivelilerin re atmak auretivle savuşturdular. l>ün birk~ç YPrOt• Cros Coun• 

d ki Kalecilerinin fedakadtiir sayesin- ı biraz daha küclik yafta ol u an teryler YAl'l mrştır. Arnavutköy 
görülüyordu •• Bunun neticesi ola- de Vefalılar iki Üç tehlikeyi de at• sahasında ecnebi atletler kendi a
rak san-lacivertli küçükler bu mü latmal!a muvaffak oldular. Bey- ralarmda sokak kotusuna hazır· 

b • f k knzlular bu suretle elde ettikleri b sabakayı 5..0 ıribi büyÜk ır ar 1ık olmak üzere ir croaa yapmışlar 
la J .. ht .. rine bitirdiler. birkaç fırsatı kaçırdıktan aonra o- clrr. Bundan başka College de 

_,,._ 1 Yl'" tekrar mütevazin hir J, ... le in- k Simdi asri bü,,- maca ııra ge mevsimin kır ~uou yapılmıt ve 
d ı..ı~., etti. Ovunun bitmesine on miıti. Galataıarayı maillGp e en, Andon birinci gelmi•tir. Be,ikt•~ 

ı il b be dakika kala hakem Vefadan bir c ' ~· ıtanbulaporla ve Vefa ı e era ta, Betiktaf roaa'cılan mutat ça-
kal 1 · • F ovuncuTU teczive ederek oyundan re an Sü eyınanıyenm enere bpnalarmı yapmışlar ve iyi netice 

kartı naaıl bir netice elde edeceği çıkardı. Vefa devrenin bu son kra ler elde ebnitlerdir. 
merakla bekleniyordu. Takımlar mmı on kiti ile oynadı. tt• f 
mutat sekillerile sahaya geldiler. Haftavmm son dakikalannda NemzP. 1 8 - zmir 
Ovun Fenerbalıçenin çok aıkı bir Bevkozlular büvük bir gayretle G"zt 3 hakimiyetile başladı. San-lacivert Vefa kalesini biraz daha nkrıtırdı O epe 
tiler daha ilk anlarda bir iki gol !ar ve fakat Vefa müdafaaımm IZMJR, 6 (A.A.) Macar 
çıkararak galibiyeti ıigorta et- ve bilhaısa kalecinin büyük feda- Nemzetıi taknnr bugün üçüncü 
mek azmiyle ve büyÜk bir sür'at· karlrklan kartısmda bir netice el müsabakasını kalabalık bir halk 
le oynuyorlardı. Akınlar biribirini de etmeğe muvaffak olamadılar huzurunda Göztepe takımı ile yap 
takip ediyor, tütler çekiliyor, fa· ve maç 2·1 Vefanın galibiyetiyle tı. Çok ku..vetli olan Macarlar za 
kat sayı çılmuyordu. Oyunun ilk netrelendi. yıf bir kadro ile aalıaya çıkan Göz 
çeyrek ... ati zarfında yapılan bu Bundan evvel oynan B takımla tepeyi daha oyun baılar baılamaz 
tazyik nihayet Mğ açık Niyazinin n maçında Beyko:r takımı 3•2 Ve- tazyik altına aldılar ve uzaktan 
cok p:Üzel bir saym ile neticelen· fa B takımını mai!lup etmiş ve İ· çektikleri ıütlerle on dakika zar
di. Bundan oonra Süleymaniye bir kin<'İ kümeden Kuımpaşa • Bev- fında bet sayı Y•Pbl1tr. Bu müd
az kendini topladı. Fenerin akın- lerb.,vi arasında yapılan maçı da det zarfında Cö~tepe müdafaaar 
lanna mani olamamakla heraber 3-0 Bevlerbeyi kazanın.,tır.. Bu karmakarııık bir oyun oynamakla 
sayı yapmasına da mPydan verme !"açta Kaamıpao>ı ekıik ~i~ kadro beraber yAprlalJ het sayıdan üçü 
di. Ve birinci devre 1 ..(1 Fenerin ıle oynamı.•. . Beyler~eyı !ae tAı;n kalecinin hata•ndan olmutlur. 
lehine bitti, ve ku~etlı hı~ ~adro ıle ııuzel bır For hattı da ı;-eriden yardım gör-

1 inci devre başlar başlam&2 OVt•n go•termışhr. meyince bir varlık göstererniyor-
F enerin iki akmı ve bunu mütea- j E f ş f•k B du. Gollerden Sonra kendilerini 
kıp giizel bir eeape ile ileriliyen 1 şre e ) e toplayan Göztepeliler arka arka-
Muzafferin m:'k,.mnu•I bir golü • ya iki gol yaparak çalışmayı art-
ırö~ldü. Bu ~c! gol Süle~ani- Meselesi tırdı, fakat iyi yer tutan Macar-
yeyı aan•ı. Bınn"ı devredekı ovu· lar ba,ka sayı yapılmaarna fırsat 
nu idame edememeğe baıladr, Fe· E.ref Şefik Beyin Galatasaray vermediler ve haftaym 5 - 2 Ma-
ner İM muttaarl tazyikmı artım- kulübünden ihracı hakkındaki ka- caPl•r lehine bitti. 
yor. ve gol olması laznnp ıelen bir rar her tarafta fena kanrlanmrş- ikinci devrede Gözt .. pe giizel 
çok fırsatlar kacmyordu. Bu akın br. idare heyeti dün gazetelerde bir oyun ovnnmağll ve Macarlara 
!ardan birinde Süleyınanİye müda çıkan bir izahname ile bu garip t .. hlikeler ihdas etmeğe başladı. 
faaaı topu, lüznm•uz bir yerde, e- kararmı tevil etmeğe çalıtmakta- Tecrübeli oyunculardan mütef'!k
liyle tevkif etti. Penaltm Fikret dır. Fakat izahnamenin altı üatü- kil olan Macar müdafaaaı bu t"h 
gole tahvil ediverinc<' Sülevmani· nü tutmuyor. Mesela ba•ında ku- likeleri bertaraf etmekte müıkü
yenin manevivatı bütiin bütün kr- lüp azasından her hangiıinin ten- lat çelonivordu. Bu devrede Göz· 
nldr. Bu anda yaralanan kaleci kitte aerbest olduğu kabul edil- tepenin bir ırolüne karşı Macarlar 
Nuri dısanva çıkarak yerine sol mekle beraber, alt tarafta bu ten- Üç gol allırak müsabakayı 8 - 3 ga 
lç l{eçtniş oldu~ için Zeki bundan kidin "kaıdi tecavüz" mahiyetini libiyetle bitirdiler. 
İıtifade ed<'rek Fenerin dördüncü alanııyacağı yazılmaktadır .. 
sayısını da yaptı. Bu "kaıdi tecavüz" tabirinden Ankara lik maçlan 

Bilahara Nurinln yerine gelme mabat nedir? Bir türlü anlatılmı 
ıi Ü2!erİne Fener tazvike devam et yor. "Kasdi tecavüz" yalnız ahla 
tiyse de ıro~ kayded"'!'edi. "': maç k!'n değil, k~nunl~ da menedilmiş 
4 - O Fenerm galebe•ıle bıttı. bır hnrekettır. Bınaenaleyh eğer 

Günün en .. yanı dikkat hadise Earef Şefik Bey kulüp azaımdan 
ai, Süleymaniyenin sahava mun- birine tecavüz etmi, olsaydı, mah 
ta:>am surette ÇJ<lısmrs dört taknn kemeye müracaat edilebilirdi. 
çıkannaoı kevfiyetidir. Bu dört fzahnamenin diğer bir yerinde 
takımın heosi de fevülsüz, t<'mİz de "tezyifkir n~rivat" yapılamaz 
ve teknik bir oyun göotennİfler- denilmektedir. Bu da müphemdir. 
dir. idare heyetinin tenkidi eaaı itiba

ANKARA, 6 (A.A.) - Anka 
ra futbol fampiyonaaına bugün la 
tiklal sahaımda imalatı Harbiye 
Gençlerbirliği areımda devam e· 
dildi. iki eıki rakibi ka11rlaıtıran 
bu maç, ayni zaırıanda tampiyona 
nın neticesi üzerine de tesiri oldu 
ğu için sahanın dört tarafı keıif 
bir kalabalıkla çevrilmişti. ilk ma• 
çr bu iki kulübün ikinci takımları 
yaptılar ve gÜzel oynayan bu iki 
ıırenç takım 2 - l! berabere kaldı· 
!ar. 

Takıimde 
Vefa - Beykoz birinci takınılan 

çok müsait bir haYada Taktim 
otadvumunda dün karırlastılar. 
Beykozun, C..lataıaraya p:alip ge
len Süleymaniye takımı karııısm• 
da aldıiiı iyi netice bu maç icin 
epey bir alaka nyandırmıt bu1u
nuvordu. 

Vefa takımı eıki kadrosundan 
avnlan birk11c oyuncuaunun yeri
ne 8 takımmdan genç oyuncularla 
doldnnnu,tu. 

Beykoz takımı ise hemen he
men ıecen hafta SülevmRniveye 
kar., çıkhğr klldro d,. bilinde idi .. 

Ovun ıeri bir ~ekilde ba•ladr. 
v .. h .. m .. n içüncü dakikada v .. ra 
lılar illt gollerini kaydetetiler. Ve 
bu vnlii., tl!l'İTİ ile •a2İ'y~te niıbe· 
ten hakim oldular. Bu müdd .. t 7.ar 
f,..da ilı:i üc ırol fırsatı kaçrrdılal'. 
Maam.,fih. bu yazlnti ancak sf'ki 
7İnci . dokuzuneu tfakikalara ka· 
dar ;dame .. deb;Jdiler. Bundan "°n 
ra B .. vkozlular da sıkı ve fakat 
dah" ziyade ferdi hi\rumlar'l b .. s 
ı~..ırlar. Onun~u dakkada ivi bir 
B .. vkrız akrn• •rıl açıklarmın vaph 
i!ı wo!J.. n .. tıc .. tener<'k O'fl''I 1 • 1 
müsavi vaziyete girdi. Bu bera• 

···-·------------
ması için müsade iıteniliyordu. 

Raporun bir komita tarafından tet 
kik.ine kıu-ar verilmi, ve bu komite
ye da Hasan, Ala Beylttle Belkiı 
Hanrm aza olarak oeçilmitlerdir. 

Bundan sonra ic?are heyeti intiha
bı ya;>ılmıı, Rauf Y ckta, Kemal, 
s~ki, Ata. Vedat Beyler asli, Hasi
b!"ll ve Ye 8.nc hanımlarla Hasan Bey 
de yedek azalığa ••Ç ilmi~lerdir. 
Kongre devam edecektir. 

rile kabul etmekle beraber bunu 
istimal etmek hakkını azalanna 
vermek iıtemediği anlatılmakta
dır .. 

Ancak izahnamenin en f&Y•m 
dikkat noktası, Eşref Şefik Beyin 
kulüpten ihracı eababı hakkında 
ağızdan kaçınlan aözdür. idare 
heyetinin tenkit .. dildiği, halbuki 
bu heyetin mağlübiyetlerden meı' 
ul olmadığı yazılmaktadır. Bu aöz 
!erden anla,ılan mana fUdur ki, klüp 
idare heyeti. kendileri tenkit edil 
diği içindir ki bu karan almağa 

Birinci takımlar maçına saat on 
b"•te ba,landr. ff,.r iki takım çok 
dikkatli, çok enerjik, çok güzel oy 
nadılar ve birind devreyi bir bire 
b .. raherlikle neticelenclirdiler. 

ikinci devrede gen~ler, bir gol 
daha yaptılar, bunu müteakrp 
Geneler kf'ndi kendilerine bir gol 
vaparak yine beraberliğin teeaaÜ· 
ıüne aebep oldular. Ovun da bu 
suretle 2 • 2 ye beraberlikle bitti. 

lüzum ıc;rm~lerdir. SOi k IQb Diğer ''"aftan kulüp ikinci ,..._ egmanlge D DnOn 
ioi tllrafınd.ııı bu meoele hakkmda Stnelik kongresi 
gazetelere yapılan beyanat~ bu s·ı • terbiye! b d • 
• · b- b.t.. k b' 'h • u eymanıye e enrye 
'ı~' ush ukun se tmterkt "'d. zı fnkin!Ye! yurdunun ....,,,!ik kongTeaİ per-
e mu a eme c e e ır, cı I b - .. k --ı~•rtmerk • • d k • t• k• k 1- !Jem e gunu a fcıu.a" ,_ ezın 

red 1~ eme ki ıls ır".rkuıl. u .uP. azal" de aktedilmit, ve idare heyeti ri-
auna ten t ennı up ıçtıma a- tin' 1 1 b 1 --takaı • • d ı ald T vase e ıan u ...... ırertı 

nn ıJ y';;ı.mli 1 ır. ~r~~a lbr,.him Kemal Bey, Umumi ka-
~~ t b ıoıp ne ld muga.!'~ ır. tipliğe Muhtar Bey, umumi kap-
~er 

1 
" h. yo b'a ~~rune- tanlığa Arif Bey, muhasebecilife 

ce kuol~na,b" ıç ır l atasa- Kenan Bey, azahjl:a Arif Bey, müt 
ray u u azaar gazete ere yazı tefikan sec;ilmi,lerdir. Konıre çok 
y~zamaz. Yazar.sa mutla.~ met- harareti ..,e samimi bir hava için 
hurbsen-~ olması lazım_ geldı~ınebö:!" de cereyan ehniş ve 22 senelik ma 
ıe e- yazamayacagma ıore y · • ı b rdun eokl emektar I lıarri • . oku zısı o an n yu 
e ~rk mı_ı b I nnm yazıunı lftn l(enç kardt!flerini, olgun na-

ya an u unınaz. sihatlerle yürünecek yollar hak

Galatasaray 
izcileri dün 
Geldiler 

Sömttr tatilini geçirmek Üı:ere 
Atinaya gitmit olan Galatataray 
İ2:cilcri dün İzmir vapuru ile Pire
den ıehrimize gelmitler ve Galata 

kında İnat etmi,lerdir. Kongre 
münasebetiyle Gazi Hazretlerine, 
yurdun himi reisi ismet Pata Hz. 
ve fahri reisi Tekirdaf meb'usu 
Cemil Bevefendiye tazimat telı
raflan çekilmiştir. 

Hokeyde Fransa galip 

Oxford 6 (A.A.) - Buz üstün 
de Hokey maçında Fransız takımı 
Londra takımını bire kartı iki •a
yı ile yenmİ§tİr. 

Bfr tram<'ay, bir otomobil, bir Volo (Çatal-ada), Ochendra (U-
kamyon altında kalmak tehlikele vendire), Foumachia (Furnakya), 
rinin birinden öbürüne atlıyarak, Kato Volo (Katovolo), Prasoudi 
utikcmetBiz, hedefsiz., deli gibi (Katavolo adaunın cenubu tarkiıin
caddelerde dolaırrdım. Fakat bu de) Tchatallota, Pigbi, Niısi-Tit 
çılgın yürüyüşylerde yağmurlu ha Pighi, Recif Agricelia, Prouaaecliste 
&lanın öldürücü ftkmtı.aına, konu- (Kaya), Pano Makri, Ka~o Makri, 
ıulan dili bilmemenin o anlatıl- Kato (Kayalıklar dahil), Marathi,' 
maz boğuculuğu inzimam ederdi. Roccie Voulzaky (Rocci Vutchaki), 

. Ben !r~nsızca bili~im. Fa~at! Darla (Basya), Ni11i-Tis-Dacia, 

Bu ıon noktadan hat, St. Georgef 
C;RJıo) adasının timali 9arki nokta· 
aile ada noktasının ,imalindcki Ana
dolu aahilinin en yakın noktasının 
yanm m~safesinde bulunan bir nok 
taya kadar ,imale geçer. 

Bu noktadan Pra<soudi ile St. 
Georges (Rho) adasının cenubi gar· 
bi noktaıı arnsındakj mesafenin or
tasında bulunan bir ııoktaya. 

Bu son noktadan hat, dalıili müna· 
kaıa olmayan hudut •le birleomelı 
Üzere, müstakim olar?.k, Volo .. ada .. 
sının üç mil cenubunda bulunan bit b.~e hala a&1ru!""'l!g1n ile i!erı- Prassoudi Dassya'nrn timalinde), 

lıgın başlıca alametı :ı:annedile? Alimentarya (Alimentaria) Caravo-
fransrzca maaluef Franaa harı. la ("-- ı ) ' 

• d F 1 . • Fi. ~ .. vo a . 
cın e ransız •11tcre.n ile aman Boci k"rf • d '·" Ka da · d J rum o ezın eıuun raa 
:eız~kb~ın ad "Z atantuldan "8! , kezalik Türkiyeye ait olacaktır. 
t

.? Aıç ır yer ~ll 
1
°
1
nu!". mkuyord._ .. u Buna mukabil Türkiye Hükünıe-

un wupa mı e erının; en r oz ti' k · Ka tell · eh • kil' 
d'll · d l d b' • mer ezı s onzo f n 1..,_ 
l ı erın en ayrı, ara arıll a d•~;n ainin kubbeıi ve nrırl kutru bu mer
apna v1a_a!t":,~.olarak ku a

1
n ı a- kez ile San Stephano burnu (Pointe 

n e&1&1e a ın,. uızce ~onra a manca- du vent) araaındaki mesafe olan bir 
dır. Asya ve A~erıka da Avrupa daire ile çevrilecek mıntaka dahilirı-
nın yalnız bu lıaanlarına rağbet d kain d kJ • p d' 
gösteriyor. Bu dillerin cahili olan le b d a aSctr Gar yanı (!."~ ıa, P

5
0-

d k k A k t' ı yp a oo, • eorgea ..-upta t. 
a am, 06 oca vrupa ı an • G imald .. ....: lai • 
çinde bir dilsiz gibi kalıyor. Ben, edile;orgea, t

236 
emaralr,.. .. e lngila .t~mhaıy~ 

h t . .ı f b'ld'"' eu ve nu ız n-as aneue, rannzcama, ı ıgım t da .. eril iki 
birkaç ingiliz.ce kelimeyi, ve ora• a;" . g{;t en 

1 
~"J• maralı 

da öğrendiğim iki üç almanca ta- I ~mı • trongy O, nu 
biri karıfhrarak garip bir fi.an ha ngı z haritası), Cuhumbora (Kou
litaıı vücuda getirmek ve buna ;'~...ı.o.:u) · (Kayalıkl~). Mavro 
birçok el qaretleri katmak, btl%tlıt 0!"!'c:hı), Mavro .. P~ıo (Ma""? 
da i.tediğim teyİn kciiıt üurinde p::"'!") ~c!;acıklan uzennde ltalya hi 
resmini yapmak •uretile, en baait kımıyetinı tanır. 
fikirlerimi karıımdakilere yarım Yukarıda zikreclilen daire içinde 
yamalak anlatabilirdim. Gerçi Al- bulunan adacıklardan maada St. 
man mekteplerinde lransız.ca o- Georgea (Rho), Dragonera, RoH •oe 
lıutulmaz değildir, fakat Alman• Hypsili (Stronghyli) adacıklan da 
yada lranınzca konuşmak ihtiya- kezalik ltalyaya ait olacaktır. 
cını, gıllü gıf&ız, kimse duymadıiı Şuraar mukarrerdir ki itbu muka
İi'in, mektebin öğrettiğini h<zyat velenamede tarif edilen takıimi me
çabucak unuthrru&1eriyor. yah hattının iki tarafında bulunan 

Yağmurlu caddelerde ıözü. bilômum ada ve billlmum adacıklar 
mün gördükleri, tabii olarak, ka· ve kayalıklar, iıimleri orada zikre
famJa "fikir" oluyordu. Fakat dilmit olsun veya oimaorn, bu ada, 
konuıacak bir kimu bulamıyan adacık ve kayalıkların kain olduğu 
bu fikirler, mahpus arılar gibi, mıntalaının kendi hi.kimiyeti altmda 
kafatasunın dört du&1arına kendi- bulunduğu Devlete aittir. 
lerini vurmıya başlayınca, varlığı 
mın catladığını, bir Jraptan ıri%1i- Karasuların tahdidi 
ce akan su gibi insanlığımın ya- Yükıek Akit taraflar kara sulan-
&laf ya&1af a=ldığını duyar &le ha- nrn tahdidini berveçhiati tesbit et
sıl olan bu boıluia bir nevi hay. mckte kezalik mutabık kalmıtlarclır. 
&1an :zelıôarnın karanlıkları dolmı· Şarkta San Stephano (Pointe du 
ya ba,lardı. vent) burnile Gata burnunun. yan 

Düıünürdüm: meııafeaindeki bir noktadan; 
"Ya fimdi yere dÜf&em, elim Oradan, battı müıtakim olarak, 

a.va.ı'ım kırılsa, üatümden bir oto- Paomi ve ProuHeclioa (Pruıecli) 
mobil geçse ben ne yaparım~ Et- nin yan meaafesincleki bir noktayaı 
rafıma halk toplanacak, ianıimi, Bu noktadan, hatb müotakim ola· 
memleketimi. yerimi •oracaklar, rak, Mavro • Poinh ve Pmuoaec
ben ise, asfalt üzerinde kaymlf bir liaa'in yan mesafesinde bulunan bir 
araba beygiri gibi, etrafımdalıile- noktaya; 
re sesBİz se ... iz bakmaktan batka Bıı noktadan, battı mllıtakim ola-
ne yapabilirim?,. rak, Niphtis bumu ile Proustecli .. 

O zaman dünyanın en güzel lrayaamrn yan metafeainde bulunan 
bahçelninden biri olan Franklurt bir noktaya , 
hayvanat bahçenne kOfOrdım ,,. Bu son noktadan, hattı; müstakim 
bu gurbet diyanndtı, yafmurla ı k, • 
havada. dPmir kale•lerin arkasın ° ara Nıphtis burnu ile ProuHec

liaa kayaırnm yan meaafeainde bulu da, yaslı gözlerle kendilerini aey. 
ı nan bir noktaye; 

rr ':"l~n ere dl algın dalgın bakaıt Bu ıon noktadan, hattı müıtakim 
dilaız ayvan ara bir karılef acı- ola-'- Hypıill (Stnınıhyli) adaıı-
sile bakardım. ,...., 

Ahmet HAŞIM nın timali fllrkİ aahilile Jli11I • Tio
Dacitı adaımın cenubu ıarbi sahili-·--------- nİn yan -'esinde bulunan bir 

noktaya vasıl olur. • 

Yüksek Akitler tarafından, iki ta· 
rafında bulunan adaların ve adacık· 
lann ciheti aidiyetini tayin mak .. di· 
le, iıbu maddede tarif edilmit oldu• 
ğu veçhile, tesbit edilmit bulu!lllfl 
hatb hudut, Şarkta Tugh, bumu ~ 
nubundan üç mil mesafede bulunaıt 
bir noktada ve Garpta Volo adnarnuı 
cenubundan üç mil nreaafede bulu
nan bir noktada Türkiye ile haly• 
ıınısmda asla münakataya dahil bu· 
lunrnayan umumi hududu bahri ile 
birl.,.ir. 

TasdlJınamelertn teatisi 
lıbu itilafname tasdik edilec~k v• 

tasdiknameler mümkün mertebe ıii· 
ratle Romada teati olunacaktır. . 

ltilafname taıdilmamelerin teati· 
sinden 15 gün oonra ıneriyet ....,,,. 
kiine girecektir. 

Memlekette 

Böyle hiddet 
Olur mu? 

Çocuğu iple boğa
zından 

asan bir adam 
ÇUMRA, 2 - Çumraya tabi 

Aka köyünde feci bir cinııye ol· 
muıtur. Bu köyde oturan A ı ia
minde biri, Bayram isminde dört 
yafmda bir çocuğun, ı:ırabaımın 
tekerlek çiviaile oynadığını gör· 
meıi Üzerine ·~vay aen çiviyi çıkar 
tıyorsun !,, diye hiddetlenerek bir 
İp kesmiı ve çocuğu ahıra asmrt· 
tır. 

Katil, çocuk ölünceye kadaı· 
karşısında sigara içmiş, sonra ço 
cuğu bir kenara atarak hiç bir 
teY yokmuş gibi evine gitmittir. 

AktaDt üzeri çocuk görünme
yince tahkikat yapılmrı ve meaele 
meydana çıkmıştır. Katil cinaye• 
ti itiraf etmittir. Kaza halkı ha· 
diseden çok müteessir olmu,ıur. 

Bitliste kıt 
BiTLiS, 6 - Şehrimiz dünden 

itibaren tam manasile kar yığın• 
lan altında kalmıı vaziyettedir. 
Fakat halk bu vaziyetten mem
nundur. Çünkü herkes kar bekli
yordu. D k 1 noktaya; 

Urm UŞ a p Bu noktadan, batb müotakim ola.. 

t rak, Tuıh burnunun ilç mil cenu- Fakir çocukların 
Şletilmeyecek bunda bulunan bir noktaya; Cenuptaı yemeği 
(Başı birinci sahifede) 

te gülünçtür. Ben böyle bir tec 
rübe yapacak değilim. 

Y apacağmıu: teY her za
man olduğu gibi talebelerimi -
ze gösterdiğimiz derıten iba
rettir: 

Bir tavtanı öldürdillııten 
ıoora kalbini çıkaracağız, bir 
takım Ulçlar ve aletlerle bu 
kalbi i§le~dc ve Y&f&yan bir 
inaan veya hayvanda kalbin 
tabii olarak _,, itlediğlni ta
lebeye göatenıcefiz. 

Tavıanın kalbi çıkırut ceae
di tabii gömillecek, kalbi de iti 
miz bittikten sonra atılacaktır. 

Anlıyoraımuz iri 6lmüt bir 
tavtanı diriltmek ve dunnut 
bir kalbi iıletmek için bir t
rübe yapacak değilim.'' 

Avusturya 
Sefiri geldi 

{Batı 1 ind aahlfeden) 
lüklerincle ve dört ııene kadar da A
vuıluryıınrn Tiryeate Ceneral lıonso 
losluğunda bulunmuıtur. Baron Wer 
ıbalh'm aon vazifesi Kahire orta el
çiliği idi. Avuıturya hükümetinin Ka 
hire elçilifini bütçede taııarruf yap.. 
mak makAade 18.ğvetmeıi üzerine 
Baron Werobach tekaüde sevkedil
mit olan M. Anguote Kral'ılan mün
hal kalan Ankara sefirliğine tayin e
dihni,tir Sefir dün vapurda kendioi.. 

Bu aon noktadan hat, Hypıili ada- MUCLA, 3. Vilayetim.U-
aııım cenup burnunun üç mr1 cenu- de bulunan fakir mektep talebe· 
bunda bulunan bir noktaya lraclar lerine yemek verilmeğe başlan· 
imtidat ile, müruıkataya dahil bulun mı~tır. 
mayan, hududu bahri ile birlqir. Bu it için mekteplerde hima-
Şm.lde: 
Hat, San Stephano (Pointe du ye heyetleri iııtibap edilmiştir. 

veni) burnu ile Gata burnunun ya- Bu heyetler himayei etfal cemiye 
n meufeainde bulunan noktadan, ti ile beraber çalrtm11ktadır. 
hattı müıtakim olarak, San Stepba- Bütün vilayet dahilinde iate 
no (Pointe du vent) bumu ile Vat- edilmekte olan fakir çocuklar ye 
hy burnunun yan meoafeainde bulu- kunu 319 u bulmuflur. Fakir ço
•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!llllll!!!l!!lll!!!!llllla I cuklara yardım olmak Üzere ort• 

. • • • . mektep mezunlan tarafından bir 
m karıdayan bir muharririmıze fU müsamere verilmitıir. 
beyanatta buhınmuıtur: 

- Bu ıüu.I memlekette A ..... a
turyayı temıile -ur edilclifimden 
dolayı çok memnunum. Geçen eylGI 
aynı.da da lıir defa J ıtanbula gelmit 
ve iki gün kaldıktan ıonra Mmra 
gitmiıtlm. Türkiye ile A-..uoturya a
raarnda öteden beri dostane münaoe 
lıat mevcuttur. Ben de bu dootluğun 
idarneoi için çalqrnaktan ıeri dunnr
yacatnn. Reioicümhur Hazretlerinin 
aeyaluıte çıkmalan mukarrer oldu
iundan itimatnamemi takdim için iı 
tical etmek mecburiyetindeyim. Bu 
şebeple bu ak§lllDki ır...ıle Ankaraya 
ıideceğim. ~ 

Baron Wenbııha' Türkiye ile A~ 
vuıturya arasında iktısadi münaoeba 
tın tanzimi için müzakerat cereyan 
edip etmeyecefini sorduk. Sefir, bi
ze ıu cevabı verdi: 

- Bu huıuıta henüz sarih malG 
matnn yoktur. Avuıturya ile Türki
ye araınnda bir ticaret muahedesi ak 
tedileceğini ben de ıazetelerde oku
dum. Fakat buna dair ıarih hiç bir 
şey bilmiyorum.• 

Muğla-Marmaris 
yolu açıldı 

MUCl.A, 3 - iki üç aeneden· 
beri İnfaaına devam edilen Mui· 
la-Marmario yolunun açılma rea 
mi ıeçen cumartesi günü Yali O· 
mer Cevat Beyin huzurile yapıl· 
dı. Küpt reımi münaaebetile bü
tün Marmaris halkı kasabanın ya 
nm saat ilerisine çıkmr§lar ve va
li Bey ile refakatindeki zevatı lıar 
,,ıamrılardır. Bu yolun iktrsadi 
büyük hizmetleri olacaktır. 

Kasaplar grevi 
Akşehirden yazılıyor: Rama

zan münasebetile buradaki kasap 
lar et fiatlarmm 20 kuru,tan fas
laya çıkanlmuı için grev yapmıf 
!ardır. Dükkanlar tamamile ka
panmış, halk etsiz kalmıştır. Be
lediye reisimiz derhal faaliyete 
geçerek Yalvaç ve Karaağaçtan 
koyun getirterek halka 20 kuru~· 
lan et •attırmaya ba,Iamışbr. 



Evkaf busene 
Ne yapacak? ----

/(arı mektupları 

Yıldırım telgrafı 
böyle olursa •• 

Bu sene de geçen Dün matb.....,u:a Talil Bey 
isminde bir zat ıeldi, hula olan 

varidatın alınacağı çocuğunun vaziyetini aonnak için 

tahmin ediliyor Sumaya dün "Ydclınm" iıaretli 
ANKARA, il. _ EYkaf Umum bir telanf vermiş, iki aaat :sar· 

~Üdürü Rüttü Bey muhtelif evkaf fmda telırafm Jahibine teslim e-
1ıleri hakkında bazı i2ahat •ermİ§tir. dildiiine dair cevap almaaa icap 
aüştü Beyin izahatına röre, garbi ederken hu cevabı al•m•mıt. tam 
Atıadoludan Berır-P kadar uza- yedi aaat IOlll'a yani saat 17 de 
llatı hanlideki E.ımf zeytinlilderin-
den bu aene bin çuvala yakın zeytin ridip telgrafhaneden aomıut. tel· 
"1ahıulü alınmııtır. Evkaf zeytinlik- rrafhane de lzmire müracaat et
lerinde altı yüz kadar amele çalq- mit "'e lzmirden ıu cevabı almıt
lllaktadır. Evkaf idaresi lzmirde bü· br. 

1Ük bir MI yaptmnak üzere lzınir - Henüz 1728 numaralı tel-
11.e)ed\yesile mü~ ıiritmittir• graf Sumaya verilmedi, ıimdl ve
Ayrıca lzmirde lametpqa bulftl'1D" 
da birkaç bina ve Alaancaktıı bir ca- rilmek üzeredir. 
tııi vaptırılacakbr. Kariinıi:s soruyor: 

Evkaf bu ııene Kaıı:amon-. Antal - Bir telrraf aahibinin eline 
Ya, Eskiı~hir, Sifto, MaııNada :reni- yedi aaatte gitmezse ne diye yıl. 
den bazı binalar Balıkeairde de alt 
katı mağaza 0~ üzere bir e•kaf d~ _ip.reli konuluyor ve bet 
dairesi yaptırmak niyetindedir. mıalı ucret alıruyor.? 

O ç ıene evvel fll'tma neticesinde 
...WU.m tahribata ufra:ran Edirnede-1 
:u~~k eserlerin tamiratı hitMı bul • İş ve isçi I 
Gelec~ tene de koca mimar Sina. •-------------'· nın büyük eıerlerinin tamirine de- Milliyet bu •Ütunda İf ve iı~i 

vam edilecektir. Tamir edilecekler Utiyenler• ıa-a ediynr. Jı 
araaında Maniaadaki Muradiye ca- ue ifçi iıtiyenl•r flir mektup· 
mü, Babaeskide Ali Pap camii mi- la fı büromuza müracaat •t-
nareal ve nraıile Konyaolaki Selçuk melülirler. 
eserleri, Aksa.rayda " Çankmdaki 
camiler gelmektedir. 

lV'..imar Sinanm Süleymaniyw ca 
ıııii civanndaki türbesi de tamir edi
l.,,, ktir. 933 senesinde de 932 de 
tahmin edilen varidatın elde edilece 
iii ümit olunmaktadır, 

olidge'in 
•• 
Olümü 
Sabık reisicftmhurun 
ölümü şüpheli mi? 
NORTHAMPTON, (Muaachu -

•etts) 6. A. A. - M. Coolidre'in 
c~naz~ "]ayı cumartesi sünü Nort
baınpton'da yapılacaktır. 

VASHINGTON, 6 .A .A. - M. 
Cootidge'in reisicümhurluğu zama
lltnda doktoru olan M. Coupal fethi 
llleyit ıımeliyab yapılmaımı teklif et 
lllittir. 

İşçi istiyen 
Bir mahal için 45 lira maqlı bir 

tahaildara ve büyiik iki müe11iae i
çin elli lira ınaatlı iki mubayaa me
muruna n diğer bir mahal için 35 
lira maatlı iki memura ihtiyaç var
dır. Taliplerin Karaköy eski gümrük 
aokak .,.der Han No. 13 müracaat
tan. 

lı isteyenler 
Bon ıerviıli kaloriferci ve rmikem 

mel tesviyeci ve tornacı ayni zaman 
da mükemmel yeni harfler, fransu:ca 
ve daktilo bilir, bir genç gayet mü
sait feraitle it aramaktadır. Kadıköy 
Yeldeğinnen kahve sokak 17 No. 
Namilı; Kemal. 

• • • 
Orta tahaile malik bir gencin her 

ne işle olul'8a olsun Boğaz toklu
ğuna çalıımağa razıyım. Belediye 
Fukara yurdunda Ş. Mehmet adre
sine müracaatlan rica olunur. 

NEVYORK. 6 .A. A.-M. Coo- RADYO 

M1LLlYE1' CUMARTESi 7 KANUNUSANi 19;ss 

3 üncü kolordu 
ilanları 

J Matbuat Cemiyeti tarafm- ! 
dan tertip edilen , 

l!ıit. Mr. Kum ındanlı; 

Satınalma kom. i lanları 

K. O. htihki.m taburu için 
90 kilo sicim ve 70 kilo ince 
düz tel pazarlıkla ıatın alınacak 
tır. ihalesi 8-1.933 pazar günü 
saat 11 de yapılacaktır. Talip
lerin §artnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığına if ti· 
rak içio o gün ve vaktinden ev 
vel komiıyona müracaatlan. 

1933 1 

Almanağı 
çıktı. 

Bir çok tanınmıt muharrirlerin e
debi, siyasi iktisadi, tarihi yazılan. 

ru havidir. Her IDtapcıda bulunur. 

Fiati 1 liradır. 
Z17 

'------------------~ 

(5) (71) !;::======== 
228 

Ordu aıhhiyesi ihtiyacı için 
59 kalem Asabiye malzemesi 
açık münakasa suretile satın a 
t.acaktır. Münakasası 10.ı-
933 salı günü sat 10 de Tophne I 
de Metkez Kumandanlığı 1 
aatınalma komisyonunda ic
ra kılınacaktır. isteklilerin tart 1 
namesini görmek için sabah .. 

1 
at 9dan10a kadar hergün ve mü 
nakaaasma giritereklerin belli 
vakitte komiıyonda hazır bu
lunm•lan. (418) (79) Devredilecek ihtira beratı 

"Tütünlerden nikotini almağa mah 1 
suı uaul" hakkındaki ihtira için Tür 
kiye Cümhuriyeti hükiımetinden ia
tihaal edilmif olan 14 Kinunaani 
1931 tarih ve 1187 numaralı ihtira 
berab üzerindeki hukuk bu kere 
hatka11na fruht veyahut icara •erile 
ceğinden bu buıu•ta fazla malumat 
<'dinmek İsteyen zevatın lıtanbul'da, 
Bahçekapu'da Taş Hanında 43-48 
numaralarda kiin vekili H. W. 
Stock Efendiye müracaat ebneleri 
ilin olunur. 

Z04 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

Göz Hekimi 
•• ı 

PF\OFESOR 
• 1 

DrESAT PAŞA 
- BABlALi -

t'ıNKARA CADOESi N~60 

ıız 

Devredı1ecek ihtira beratı 
" Haıniz Kiyanoa mayünin tah

kim uıulü hakkındaki ihtira için iı. 
tihaal edilmit olan 29 Kinunaani 
1925 tarih ve 316/310 numaralı ih
tira beratı üzerindeki hukuk hu b
re başkasına devir ..eyahut icara ve
rileceğinden bu buıusta fazla malu
mat edinmek arzu eden zevatm Is-

. " . 
Merkez kumandanlıfm. mer 1 

but müessesat ihtiyacı için J 

17200 kilo benzin 3215 kilo va , 
kum 159 kilo gres yağı 165 ki 1 
lo gaz yağı kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. Münakaaa11 1 
24-1-933 salı günü saat 15 te 1 

T ophanec:le Merlı:ez kumandan 
lığı satınalma komisyonunda ı 
icra kılınacaktır. lıtekUlerin 
ıartnamesini görmek için H

bah saat 9 dan ona kdr her gün 
Te miinakaaıma giriteceklerin 
belli Taktinde komisyonda ha
zır bulunmalan. (405) (7010) 

88 

• • .ı:. 

tanbul'da Bahçekapu'da 1:'!t Hanı!': Harp Akademisi ihtiyacı için 
da 43-48 numaralar~a ~ •ekili · 5 kalem kıtlık sepze açık müııa.. 1 
H. W. Stock Efaldiy• _, et- kasa ıuretile satın alınacaktır. \ 
nıeleri ilan olunur Münakasası 22-1-933 pazar gÜ· I 

205 nü ... t 14 te Tophanede Mer· A.KBA 
llıtap evı ve kırtasiyecilik 

••••••••••••• kez kumaondanlığı aabn alma lro 
Dr. IBRAHIM ü~MAN misyonunda icra kılmacaktır. 
TEŞVIKIYE SACLIK EVi isteklilerin tartnamesini gö,,._ 

• 
Ana(artalar cadd~ıi 

f t•lt'I On: JJ77 

Her lisanda gazete 
mecmua ve. kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı . 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

116 

lıtanbul-Nişantaıı: Çınar sokak mek için sabah ... t 9 dan ona 
En fenni ıre asri tqkilitlı tmıiz, kadar her gÜ'ıı ve münakasaya 
ucuz, hastalarına itina eden giriteceklerin belli vakitte ko 
haıtanedir. Her nen teclari • miıyonda hazır bulunmalan. 
Ameliyatlar • Doğum Rontken- ( 408) (7035) 
Ultraviyole - Diyatermi - La- 82 

••• ~ boratuvar _tınnalıın. 4111 
Aıkerf Tıbbiye mektd>i ihti 

yacı İçin 770 adet yüz havlusu 
~-~ K a d ı k ö y'de 4111•9= pazarlıkla satın almacaktır. Pa 

D i f Ta b İ b İ zarhğı 9/ 1/ 933 pazartesi günü 
Z EK l HALİT saat 15 te Tophanede Merkez 

Her gün Haıtalannı Alb yol Kumandanlığı satınalma komis 
ağzındaki Maıayenehanuinde yonunda icra kılınacaktır. ls-

k~b·ıl ve ı...tavi ,.drr. tekliierin tartname ve nümune-
Iİm••••mİııiiıiİll••••l 1 sini görmek için sabah saat 9 

108 elan ona kadar her gün ve pazar 

MISIR iŞ Limitet 
Sennayeıi: 1 O O , O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafından teıiı edilmittir. 

lTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de aatılmak üze•·e emaneten mal ı::öndercnl•r, 

hesabımıza, TURKIYE iŞ BANKASI şubelerinden 

uans alabilirler. 

En iyi fiyatla, ea az mıuraf ve komisyonla emin bir ıurette 
İf görmek iıtiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmdrri 

lıendi menfaatleri icabıdır. 

Telrraf adresi: MISIRIŞ-l ske tıderiye 

4 ~----. . . ' · ·' ' ' 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6. cı keşide: 11 ki.nunusani 1933 tedir 

BÜYÜK iKRAMİYE 

200,000 Lira ~ır 
Aynca: S0.000, 30.000, 20.000 

10.000 Liralık büyük ikramiyeleı· ve 
ıoo.ooo Liralık bir müklfat vardır. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Maltepe' de deniz kenarında mübadillerden metruk 18 .n 

rah 307 zirra üç fevkani üç tahtani bir mutbah biı· kuyuyu şa 
hane maa bahçe temliken satılmak üzere 23/ 121932 tarihinr 
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çrkarılmıştrr. !hal 
ı2/ı/933 Pertembe günü Hat onda yapılacaktır. Bedeli pq 
dir. Talipler o/o 7/l depozitolarile Kartal Malmüdürlüğüne ı 
racaatları. (6874 

Darülfünun Mübayaat 
Komisvonunda M. Cootidge IJldll 1 

1 lldıc, iki üç haftadan beri lıazımaız. 
lıl.tan rahatsız bulunuyordu. 1----------....ıı K 
ti ~~~f !.:.':rı!:ırtı:1.;~0c1an ite- Bugünkü program araag" 8Ç mÜessesatından: 

M. Coolidııe. Maasachuıııets hü· ISTANBUL 1220 m. 

lığa giriteceklerin belli vaktin
de komiıyonda hanr bulunma· 
lan. (401) (7006) 

167 

Tıp Fakültesinin 1932 seneyi maliyesine a:t ikinci altı a 
yaş ıebze yaf ve kuru meyva olbaptaki tartnamesi mucibm 
kerre aleni münakasaya Tazedilmiıtir. Daha fazla maluma 
mak iıtiyen taliplerin her gün öğleden ıonra mülga Harbiye 
aında komisyon kitabetiıııe müracaatlan ve ihale için e ta 
dilen ikinci kinunun 25 inci çartamba günü saat 14 te t 
larile birlikte komisyanumuza müracaatlan ilin olunur. (7 

~meti ~linde Nortlıampton'daki 
ıkametgahında zevcesi tarafınclAn ö- 18,45 • 19.20: Orkestra. 
lii olarak buJunmu•tur. 19.20 • 19,45: Fr. de" (Müpte. 

' dilere). 
NEVYORK, 6. A. A. - M. Coo- 19,45 • zo: Orkestra. 

lidge, duyduğu rahatsızlıklardan do- 20 • 21: Mü,erref Haft-
layi bir doktora münıcaat etmek İ•· -~~ 
lemomişti. Dün sabah adeti olduğu 21 • 21.30: Melek Hanım. 
iizrc yazıhaneıine gİbnİf, fakat saat 21

•30 • 22.30: Orkeıtra ve..U.. 
ona doğru evine dönmüttiir 22

,30 • 23,30: Dariittaliın. 
M. Coolidge'in kitibi, o sabah M. V ARSOVA 1411 m. 

Coolidge'in halinde hasta olduğunu 
ll'Öst recek hiçbir fl'Y fark etmediği
ni, kendi•ile birkaç dat.:ka kadar gö 
tiiştüğünü, ondan ıonra M. C.X.lidge 
İn odasına çekildif.ini aöylemittir. 

Katip M, Coolid&-e'in ndctini 
brkleı ken Madam Coolidge eve gel
mi ve koca1tnı oılaımda ölü olarak 
bulmuştur. 

Bolivya· Parage 
ih ilafı 

CENEVRE, 6. A. A - Vashinr 
ton\la toplanan bitaraflar koıniayo
nu Bolivya - Parage ihtilafına mii
teallik müzakerelerin seyri hakkında 
Milletler Cemiyetine malümat ver
ıniıtir. 

Konıiı yon, muhaıemata aahn• .,... 
lan sahanın yakınında bulunan 4 A
meı ikan hükumetinden Chacoda lıaa 
<!ökü!mesinin önünü almak husuıun 
da elbirliği ile çatı,._tannı rica et
mi,tir . 

Hıristiyan iıçiler 
konfederasyonu 

BERLIN, 6. A. A. - Volff ajan-
aınclan: Beynelmilel biriıtiyan itçi· 
leı sendikaları konfederuyonunua 
Ren eyaletinde Koenigs Vinterde 
toplanan komitesi bir karar aureti 
kabul etmiıtir. 

l3,l5: Çramofon. 17,05: Keza. 
1.8.05: Ayın. 19,10: Kahve muıiki. 
11. 20,05: Muhtelif. 21 05· Hafif 
'ki 23 10 ' ' mu •• .. · • : Şopen konseri, 23,45ı 

Foyton. 24,05: Kahve konııeri. 

BUDAPE.ŞTE 550 m. 

l8.35: Sigan muıikiıt 19.35: Bir 
çok Macar ıarkılan. 21, J o: Gramo
fon. 22,50: Emeat Dohna ., . . 
d 

. nyı run ~ 
areaınde opera orkeatraaı. 'Mıüteaki 

ben caz 

VIY ANA, 517 m. 

. 17,50: !'1andolin konsCTi. 19ı Da. 
vıt Math~ caz-bandoıu. 20,30: Mu
aahRbden: 21!05:. Muganniye (aop. 
ran) Annı Fnnd'ın if!İrakile muhte
li( valslar. (Breılau'dan). 23,20· Ro 
bert Hiigel talanu'nın aluam k.;..ae-
ri. . 

PRAG 487 m. 

111.55: Gramofon. 20,10: sıa ... -
eilciıi. 21,05: Dört perdeli •'Mıun
ıelle Nitouche" isimle operet. 23,20• 
Matbuat cemiyeti ter•fine mü..._: 
reyi nakil. 

BUKREŞ 394 m, 

13,05: Gramofon. 14,05: Keza. 
18,05: Kanşık konıer. 19.30: Deva. 
mı. 20,05: Den. 20.40: Gramofon. 
21,05: Radyo orkeatruı <Mart ve 
valslar). 21.50: Piyano ile caz muıi. 
kiai. 22,05: Radyo orkeıtruı. 

Bu karar ıuretinde itimat du:rgu-
ıunun yeniden tesiıi iç.in ilk eTVel BRESLAU 325 m. 
dü•ünülıneıi lazım gelen "1J'lın ai- 17,35: Neş'eli musiki. 19,50: E.ıki 
l;,hları ":ultma veyıo bırakma huıu- çalınmıyan eserlerden parçalar. 
un":' bır anla§ma elde edilmemetin- 21,05 : Bir sürü valslar (Sopran mu 

den ıba"'t. oldu~ bey..,.~lel nyaai j pnniye iıtirakile). 23,30: Berlinde 
'!?rı;!ar~n ıptal lazım gcldıgı beyan e , Marmonaaldan naklen: Danı muai-
cıilmıftır. ı kiri 

Yine bu lrarar ıuretinde i ıizli&'e --·----------
kı.rşı beynelmilel bir mukavele ya-
Pılması, bu mukavel..de beynelmilel 
n~ia i1Ieri vücuda getirilmesinin ye 
bırçok İş•izlere i, bulm11k imkanını 
•ermek için çalııma •aatlerinin azal 
lılrruısırun derpİf edilmesi tavsiye o-
lunınuttur, ı 

Etem İzzet 
Bıeyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: Romanın tekzibi 

LONDRA, 6. A. A. - Arnavut . 
luk hükUnıeti ile rümrük birliği vıi- Göz yaşları!. 
euda ıretİrrnelı: buausunda ltalyaya 
~tfedilen tasanur ve niyetin Roma Biltün kitapçılarda vardır 
hüküıneti tarafından tekzip edilmeai 11 <; 
çok İyi bir ™İr yapmıftır. iıı••••••••mi=lıı-

Keşif bedeli 1494 l'ra 70 kurut olan et aabt salonu damın- • • • 
daki etemitleri'll kaldınlarak oranın galYaDiz oluklu saçla örtül- Kuleli Lisesi ihtiyacı için 
mesi kapalı zarf uıulile ve yirmi gün müddetle münakasaya kon 1400 adet yüz havlusu pazarlı 
muttur. ihale 22-1-933 pazar günü saat 11 de müessesede yapı ğa korımuftur. Pazarlığı 9/1/ 
lacaktır. lttirak edeceklerin belediye heyeti fenniyeaiınden alın 933 pazartesi günü saat ıs te 
mı! ehl.iyet ;veıikas"!ı ve teklif edecekleri bedelin yüzd~ yedi bu Tophanede Merkez kumandan 
çugu nııbetmde temınat makbuz veya mektubtllllU teklif zarfına lığı satınalma komiıyonuncla 
koyarak mez.kilr günde mü~·~~1:e. teslim eylemeleri ve kqif l yapılacakhr. lsteklileriın örneği 
evrakım tetkik ve fartnameyı mudınyetten almalan lazımdır. ni ve tartlamu görmek için sa 

(6995) bah saat 9 dau ona kadar her 
------------------------- gün ve pazarlığa girişeceklerin 

Fatıh Malmüdürlüğünden: vaktinde komiıyonda hazır bu 
lunmalan. (403) (7008) 

168 Kocamustafapatada muhterik altı mermer kara.kolımda mev 
cut tatlar açık müzayede ile sat'ılacaktır. 

Müzayede müddeti 25 inci birinci kanwı 932 tarihinden 14 " • • 
ikinci kanun tarihine kadar yirmi gündür. Talip olanlann 14 ikin Maltepe Askeri Lisesı ihtiya 
ci kanun 933 tarihine müsadif cumartesi günü 111at onda Fatih cı İcİın 1500 adel yüz havlusu 
malmüdürlüğüııde müzayedat ve ihalat komisyonuna müracaat- pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
ları. (6802) 1 zarlığı 9-1-933 pazartesi günü 
--------------------- -·- • saat 14.30 da Toph:;ınede Mer 

1 Evl[af müdirivet• Hanları 1 
1- 12 7 ' 1/ 933 

13 - 26 8 / 1/ 933 
27- 42 9 / 1/ 933 
43 - 55 10/1/933 
56 - 75 11/1/933 
76-95 12 .. 
96- 126 14 ., 

127-150 15 .. 
ısı - ita ı6 " 

Hayrat hademesinin birinci kanun 932 .,..zKeleri yukanda yazı 
lı tarihlerde h=zalamılaki numaralara göre tediye edilecektir. An 
c:ak Anadoluhisar, Kanlıca. Cubuklu, Pa,abahçe Anı.ılolukava
r.ı. ve Beykoz mııııtakalarmdaki cami hademelerinin •azifelerini 
Beykoz Evkaf tubesintlen verileceği ilan olunur. (77) 

Umum Emlik 
centası 

İrat Sahiplerine 
Emlaklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres : İstanbul, Bahçekapu 

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

kez kumall11anlrğı satmalma ko 
misyonunda İcTa kılınacaktır. 
isteklilerin tartname ve nümu. 
nesini görmek için ıabah saat 9 
dan ona kadar her gün Te pazar 
lığa girİteceklerin belli vaktin
de komiıyonda hazır bulunma
ları. (404) (7009) 

ı69 

• • • 
Tophane askeri fırın ihtiyacı 

için bet top amerikan bezi pa 
zarlıkla alınacakbr. Pazarlığı 
8/1/933 pazar günü saat 10 da 
T ophıımede Merkez kumandan
lığı ıatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. isteklilerin ıart 
namesini aönnek için ıabah aa 
at 9 dan ona kadar her gün ve 
pazarlığa giriteceklerm vaktin. 
de komiayonda hazır bulunma 
lan. ( 4ı2) ( 44) 

188 

• • • 
Baytar mektebi ihtiyacı için 

200 adet muhtelif voltta Am. 
pul pazarlıkla satın alınacaktır 
Pazarlığı 8-1-933 pazar günu 
saat 11 de Tophanede merkez 
kumandanlığı satınalma komiı 
yonunda icra edileceğinden is
teklilerin lı:ıomiayona müracaat 
lan. (417) (67) 

225 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için 500 adet kiremit 5 adet 
livha çinko bir kilo blay bir 

1 
kilo tuz ruhu pazarlıkla alma
e&ktlt'. Pazarhğı 8/ı/933 pa· 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. Gl~~ON l 
İDEAL Ü 

ve 

Yeni Müşt ri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde inti,ar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Ter~ Ma~alli: Milli yet Matoaa 
Ta~raya gllnderiien kitaplar içh posta 6creti alınm 

zar günü saat 11 de Tophane. 
de Merkez Kumandanlığı aa
tınalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. isteklilerin vakt!nde 
komisyon.da hazır bulunmaları 

(419) (80) 

• • * 
Maltepe Liıeai ihtiyacı için 

700 takını maa serpuf elbise 
kapalı zarf usulile satın alma 
cllktır. Miinakasaaı 23 kanunu 
ıani 933 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı aatmalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Talipleriın nümune ve tartna
meaini aönılek için ıabab saat 

9 dan ona kadar her gü 
nakasasma ittirak için 
namesi veçhile hazırlıy 
rı teklif mektuplarım ih 
nünün muayyen vakf 
ve! komisyon riyueti 
meleri. (396) (6873) • 

Doktor 

Rusçuklu Ha 
Galatasarayda Kanz" 

zahanesi ka1111mda 
kaiında 3 numaralı ap 
da 1 nunıara. 



8 MiLLiYET CUMARTESİ 7 KANUNUSA.1'11 1933 

- Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen osfatlı a 

1933 Fiat tarifesi: 
Aımıpacla birinciliii diplomalarla musaddak f&Y&n• itimat marlıa 

SAN 
MÜSTAHZARATI: 

Haaıan kuvvet turubu küçük 60 ' Haıan Fayda 1/2 60 

t• ,. ,. büyük 100 ,. ,, 1 100 
,. " ,. 1 K. 150 Hasan Fayda 6 litre tenekesile 400 

Hasan kolonyası 1/24 litre 20 " " Pompa 
7

5 
J~ Hasan çiçek ıuyu 1/ 4 k. 30 

.. .. 1/16 " 30 ,, .. " 1/2 k. 50 

1 
"., " 1/8 " 60 Haaan gül ıuyu 1/2 kilo 60 

r ,. 1/4 ,. 100 ,, Mai mukattar (Oclistile) 20 
.; ,. ., 1/2 ,, 180 Haaan Garanto (prezervatif) 40 

İNeırin kolonyaıı 1/8 litre 30 " " " İ~kli 75 
• ,. 1/4 ,. 50 Hasan diş fırçaları muhtelif fiatla 

·' : ,, l/2 n 80 Hasan balıkyağı 1/4 k. 40 

al b 1 k . .k 20 .. .. 1/2 " 60 IH san tuv et sa un arı iıçiı 
.. .. 1 .. 100 

büyu-k 30 
ı " " " Haıan diyabetik çikolataaı 20 
Hasan gliserin sabunu 20 k. 360 .. .. .. 

,. ,, ., limon, ırül 25 Hasan gluten ekmeği 30 
Nerıin gliıerin sabunu 10 ,, ,, gevreği 50 -r,asan çocuk pudrası 20 ., Bademli glutenekmeği 50 
1fasan ıürmeıi (ıünnedanlığı ile) 20 " Cluten makarnaaı 1/2 K. 60 

,, ,. Lüks büyük 30 ,. ,, Şehriyeleri 1/2 K. 50 
'İf•san (Dantoı) dit macunu 20 Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25. 
li1 ,. (Dantoı) clİJ ıuyu 30 " buğday özü nif&IWI ,. 251 
~,~•san Biriyantini 40 • irmik özü ,. 25 
vr'lasan Zeytiııyaiı 1/4 K. 25 ., patates özü unu ,. 25 

1 .. .. 1/2 .. 40 .. arpa .. .. .. 25 
}I " .. 1 H 70 " yulaf ., " ,, 35 
c ,. • J Ok. 90 ., mercimek özü unu ,. 25 
~ ,. ,. 2.1/2 Olqiıesile 225 ,, bezelye özü unu ,. 25 

1 ı • ,. 5 Ok. ı-kesile 450 ,, Munuti nezle panzehiri 60 
!J ,. ,, 13 O~tenekeoile 1100 l Trihofil Saç S~yu . 125 

san Bademyafı Şıı- 30 Süheyl Romatızma ılAcı 125 
I faaan Kmalana Hüliaan 30 Siiheyil iıtah ilicı 125 
~ Fayda l/4 lı:. 40 1 Nasır ilicı 40 

~· ' . 1 

il EN MÜKEMMEL RADYO ClHAZI 
1 ı3ütün Avrupa iıtaıyonları, bir itina ve mevıukiyeti 
j• mutlaka ile hazırdırlar. 
\~RADYO MERAKLILARI YALNIZJ 
' ~ 4 Süperindüktana - Mikrometrik'li 

'P ILIPS 630 A 

IİRAAT BANl!/I 

Ta . arruf, Dirlik 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

Bir Kumbara 
A ınız. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! I' 
111 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları Mektupluk Kağıt -

ROMAN Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebi , Yevmiye ve 
Kasa defter er· mevc ttur 

Her Müesseseye Elver· şlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinda yapar 

Daima hazır! 

Sökülecek, takılacık 
hiç bir şevi yoktur. 
On saniyede bil<nir 
ve serian temizlenir. 

ŞEN BURSA PAZARI 
Paria'in en yüksek moda ıalo,lanndan alınan 

en son desen ve caz·p renkleri 

"ŞEN BURSA" 
Pazannda bu.labilir•iniz. 

Fiatlanmna rekabet 
mümkün değildir. 

. Krep Amazon- Krep 
)Ilı N' ongol - Krep Kria· 

ı, ~'.-_____ c_ıh_az_ıa_rını __ a_r_ar_ıa_r. ______ ,y ALET 
'lı·---------------------------------

; ~ tal - Krep Şen Bursa
Krep Saten - Krep 
Mıroken - Krep Ayda 

.-...... 
,' iDevlet Demiryollar1 idaresi ilanları 

.l h.--------------------- A t t t~ ~'f• 75 adet Ankara tipi makH ııöbeğİnin kapalı zarfla münaka- u o s rop 
. f\ı 30 ikinci kanun 1933 pazartesi ıünü aaat 15 te ldare bina- Tırat makinesini kullanm.z. 

rda yapılacaktır. 
1 

Fazla tafaili.t Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
r ! ·a aatılan ıartnamelerde yazılıdır. 

beter Ji. 
(6882) 

55 

Dr. IHSAN SAMI ~ .. 

GONOKOK AŞISI 
Bclsoıı;ukluj!;u ve ibtlllılannı karşı 
ptk tesirli ve ıazc aşıdır. Divan 
\''lln Sultan Mıbmur tiirh• .. i 

No . 189 

1 :J H. P. MağazHmda bulunan müstamel çembersiz aaç varille
il~ yapılan müzayedesinde beheri 70 kuruıtan talibi uhtesinde 
I~ ~~~~~~~~-

' JıIDI§hr. ' Bu da "ŞEN BURSANIN,, dır 
ı o/o 25 zammile arttmnağa talip olanlann ihalei kat'iye günü 

1 ııı 8/1/933 pazar günü Mat 10 da H. P. mağazası Müdürlüğü-
~ ıııüracaatlan ilin olunur. (24) 

160 

~ 4000 adet meıe trav<ersin kapalı zarfla münakasası 21 ikin 
• inun 933 cumartesi günü aaat 14.30 da Ankarada İdare Mer 

ı 'nde yapılacaktır, Tafıilit Ankara Haydarpaıa ve Mudanya 
1 'nelerinde ikiıer lirya aablan tartnamelerde yazılıdır, ( 7016) 

71 

Adres: İstanbul, Mahmutpaşa, Kefeli Hanı alt·nda No. 12 
MUSTAFA FAHRİ VE SFRfYi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtahklan 1 Telefon: 23921 1 

mütehassısı -
Cumadan maada herıtün öğleden 1 

:~~~~.?~~;:~~:~~~1d~~: OT O , il il T il W i 
lıldan ıı.ıuayene ve tedavi eder. Te· ı 1 
lefonı lıtanbul 2239& 

107 ı Ankara caddesi Cağaloğlu ycııkufu No. 42 
114 

• 

Kullaı tı 

He:r eczaJJ1 

de sa!ılıt• 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anon·m 
Şirketin en: 

A ~pullu ~eker fabrilc sıııı 

Istanbul depolarından kris-
tal toz şekeri atideki fiat a 
her isteyene bin kilodan ek
sik olm&mak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak 
siparişler yüzde yirmisi pe. 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek üzere derhal gönderi_ 
lir.. De o an i i a b ·ı_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir., 

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

ker - Telef on: 
24470-79 

..,.. -
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EMLAK SAHiPLERiNiN 
Nazarı Dikkatine 

Emliklnlzla ldareahıi ••ilam ve emniyetli 
ellere tevcli ecllnls. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

''JeransTürkLimitet 
Şirketi,, 
büylik bir mliesseso olup çok uygun 

,eraitle mülklerin idaresi, alım nbm, icar ve isticar, 
ikraz ve istikraz •e kira lizerine avans itleriyle iıtgal 

Telefon 43358 
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141LL1YET M.1TBAAS1 ~ın 


