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Kaçakçılığın merkezi halini alan 1 ~ak kT 

sahada şiddetli tedbirler alınacak 8.::ett:ı.~ .. 0 
tay-

Benzin, gaz Üzerinden alınan inhisar 
resminin bir mikdar 

şeker ve yare ile 
şehrimize geliyor 
Irak başvekili Nuri P§. bugÜn 

Iraktan §ebrimİze gelmektedir. 

tenzili kabil olup olmıyacağı tetkik edilmektedir. Halepten tayya -~-
re ile gelecek o. 
lan Nuri Pş. nı : 

Tarife müdürlüğü An araya naklolunacaktır aeyahah husus 
mahiyette olduğL• 

için istikbal mera l''•ıır ANKARA, 16 (Telefon) -
Bugün fırka grupunda müzake 
re ve tasvip olunan kaçakçılık
la mücadele programı dört esa 
sı ihtiva etmektedir, 

1 - Adli tedbirler, 
2 - Gümrüklerde sıkı kon

trol. 
3 - Hudut muhafaza tetki

latmm ıslah ve takviyesi. 
4 - inhisarlar tarafından alı 

nacak idari tedbirler, 

Bu dört esasa istinaden alı
nacak idari ve kanuni tedbirler 
töyle hülasa olunabilir: 

iki nevi kaçakçılık 
1 - Kaçakçılık Türkiyede 

iki şekilde tecelli etmektedir. 
Biri hudutlarımızdan memleke 
timize idhal edilen ve gümrük 
idarelerine uğramayan e§ya. 
Buna silahlı kaçakçılık ismi ve 
riliyor. Diğeri de gümrük idare 
)eri dahilinde ya biç gümrük 
vermeden, ve yahut ta eşyanın 
nev'i ve cinsio ucuz tarifeli eıya 

Çay stoku ] 
Var mı, yok mu?I 
Çay fiatlanndan sonra 

galoş fiatları da 
yükselmeğe başladı 
Yeni üç aylık kontenjan lis

telerde çay bulunmadığı anla
tılması üzerine çay fiatlerinde 
görülen tereffü devam etmekte 
dir. iki gün zarfında çay fiatle 
ri okka batında 60 - 70 kuruş te 
reffü etmittir. Maamafih el'an 
hakiki vaziyetin ne olduğu anla 
ıılmamıştır. Gümrük mahafilin 
de de çayın listeye idhal edilme 
mesinin bir tertip hatası oldu
ğu kanaati hakimdir. Maama
fib alakadar bazı zevat bu üç ay 
!ık kontejanda çayın -mevcut 
stok fazla olduğundan - bulun
mayacağını söylemektedir, Hal 
buki çay tacirleri mevcut çay 
stokunun hiç mesabesinde oldu 
ğunu iddia etmektedirler. Ala
kadar mahafilde ise memleke
tin hiç olmazsa iki sene'ik ihti
yacını karıdayabilecek çay ıto 
ku bulunduğu kanaati mevcut
tur, Çay tüccarlan Ticaret oda 
sma müracaat etmişlerdir. Oda 
ı'lerhal vaziyeti lktısat vekaleti 
ne bildirmiştir, Bugün bu husu 
sun tavazzuh edeceği ümit e
dilmektedir. Yeni kontenjan lis 
telerde ayağa giyilecek lastik 
te çok az konulduğundan las
tik fiatleri de sür'atle tereffü et 
mektedir. 

r 
Vatandaşın 
Kalesi 
Tasarruftur 

Sjirt Meb'usu 

MAHMUT 

Fırka grupunda 
Verilen kararlar 

ANKARA, 16. A:A.- C. H. Fırkası grupu bugün saat 
15 te içtima etmiştir. Ali ve Cemil Beylerin riyasetinde bir
birini müteakıp aktolunan iki celsede evvelce grup tarafın
dan teşkil edilen fırka maliye tetkik komisyonunun ka
çakçılığın men'i etrafmda bir haftadan beri devam eden mü
zakereleri neticesinde tespit ettiği esaslar gö.riişıülmü:ştür. 

ı Bu husustaki raporun muhteviyatından- olan adli tedbir
ler, tütün, cigara vesait mevat ile muhafaza teşkilatı etra
fında müzakereler ce;reyan etmiş ve komisyonun tavsiye etti
ği esaslar dahilinde hükumetin meclisi aliye icap eden kanun I 

ı
layihalarını teklif etmesi ve lüzum görülen diğer tedabiri al
ması müttefikan kabul edilerek içtimaa nihayet verilmiştir. 

gösterilerek hazinenin zararına 
olarak gümrükten çıkarılan eı
ya. Buna da medeni kaçakçılık 
namı veriliyor. 
Kanuni ve idari tedbirler 

2 - Kaçakçılıkla mücadele 

için alınacak tedbirler kanuni 
ve idari olmak üzere ikiye ayn 
Iabilir, 

3 - Kanuni tedbirler için ta 
dili zaruri görülen kanunlann 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Halk evinde hanımla, konferansları dinlerlerken 

simi yapdmaya. 
cak, yalnız polıı 
müdürii Ali RızJ 
B. le bir müfrez< 
polis istikl;oaJu. 
bulunacaktır,· N n-ı 
Pı. nın cumartesi 

I gÜnÜne kadar tel· 

1 
rimizde kalınası, 
cumartesi günü d< 

1 Anakara'ya hareket Irak Başvekili 
1 etmesi kuvvetle NURİ PAŞA 

1 

muhtemeldir. 

Irak başvekilinin AnkBra'da 

1 

Türk • Irak dostluğunun tekidi et
rafında bazı temaslar da bulunacağı 

ı da söylenmektedir. 

Sabık 

' Şehzade ateşçi f --Ziyaeddin Ef. bir vapurla 
limanımızdan gelip geçmişi 

Sakıt hanedan azası, muhtelif 
memleketlerde, muhtelif tekillcru:. 
sürdükleri hayat~,.....~~ 
n içinde• yuvarla
nıp gİbnektedir· 
!er, 

·su meyanc4 
vaziyetini iyi m ' 
hafaza edenler ıı.. 
lunduğu gibi, s • 
fahet yüzünden '" 
falete dü§enler ,• 
vardır. 

Bunlardan b! i 
ni te§kil eden !• t 
zade Ziyaettin 1 . 
Suriyedeki akra • 
sının yanında da. 
ha fazla dikit tut. L.1 Y AETTIN eı. 
luramayacağını anlayınca, Fransa
ya harekete karar vermit. fakat ma
li vaziyeti buna müsaade etmeyince 
bir çare aramııtır. 

·Bu çare de bir Fransız npuran
da ateıçilik etmektir. Ziyaettin Ef. 
Beruta gelen bir Fransız vapuruna 
&t"!Çi yazılmağa muYaffak olmut 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

Hanımlar yerli mal kul' 
lanmağa söz verdiler 

Sabatay Zevi 

....... ' 
Tasarruf haftasına gençlik te bü
yük alaka göstermektedir. Darül
fünunlular bir miting yapacaklar 

Vitrinler geziliyor 

Fabrikanın kapısında grev yapan ameleden bir kısım 

Defterdar fabrikasın
da bir günlük grev 

Amele ücretlerin azlığına ve bazı 
arkadaşlarının işten 

çıkarılmasına itiraz etmişler 
Sanayi ve Maadin bankaaı

mn Defterdar mensucat fabri
kası amelesinden bir kısmı dün 
grev teşebbüsünde buluıımut
lardır. Mese!e töyle cereyan et 
mittir: Defterdar mensucat fab 
rİl<ası memleketimizin en bü
yük kumaı fabrikasıdır. Fahri-

kanın (vargel) iplik ve kaba do 
kuma kısmını ekseriyetle ücret 
li amele tetkil etmektedir, Bu 
amele ekseriya sabah saat ye
diden gece saat 22 ye kadar ça.. 
lı§maktadırlar. Amelenin iddia 
sına rağmen, ellerine geçen pa 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Milli marşımız nasıl 
bestelenmelidir? 

Milli marş yepyeni bir kafadan 
doğmalı ve yepyeni bir 

kafa tarafından bestelenmelidir. 
Bir milli m>arta olan ihtiyacı 

mız etrafında yaptığımız neşri 
yat, ıehrimiz musiki aleminde 
ve Darülfünun muhitinde de
rin akisler uyandırtnıttır. Bil. 
b&11sa tanınmış bestekarları
mız, bu nepiyatla derhal alaka 
dar olarak milli Türk martında 
aranılması lazım gelen vasıfla-

. ra dair aralarında miinakatala
ra başlamışlardır. Darülfünun 
müderrislerinden bazı zevat te
lefon vasıtasile konservatuvara 
müracaat ederek bu meseleye 
dair malumat istemiılerdir. Sa 
lahiyettar musiki üstatları, ya
pılacak milli marşm güftesi i· 
çin bir müsabaka açılmasına 
pek taraftar değildirler. Böyle 
bir teşebbüsün neticesiz kalma 
ğa mabkUm olduğu iddia edil
mektedir. Bunun daha ziyade 
bir vatan borcu gibi telakki edil 
mesi ve şair ve beatekarlanım
zın biç bir maddi menfaat gö
zetmiyerek işi sadece ,eref ve 
vazife noktasından mütalea et 

(Devamı 6 mcı sahifede) Muhiddin Sadık B. 

Bir ilkmektep idaresi ciğf!r hastalıkları
nın teşhisi için yeni bir usul 

keşfetmiş, doktor gibi rapor veriyor 
lstanbul 37 inci ilk mektep tor tarafından verilmi§ değil. 

idaresi her talebenin velisine dir. Raporun altında iki imza 
verirken Vitrin müsabakasına iştirak çocuklarının sıhhati hakkında vardır: Başmuallim ve sınıf mll 

eden mag-azalar J"üıi heyeti ta- B ·· l t f ik k bükü 1 h f il" · 

Sabatay Zevi mensupfarrnın 
hulyasına göre tahtta! 

• Cevdet Kerim B. konferans 

Tasarruf haftası münasebeti ' u guze e ·r · anıızın en at'i .. '"m eri avi, ıapogra a ımı. 
rafından dün de gezilmeg-e de- h anlı ık ı b ı tır 1 b im h b d El' · b k~ - ti le dün Halk evinde bir çok ze- eyec ısnn arı · aş amış a ası 1§ em rapor, em e ımıze geçen u agı ar• 
vam edilmi•tir. Heyet neticeyi 6 -·'- "f · d tak' ed' • d b. · d ı· bit ben vat tarafından cehrimizin güzi " mcı 8 "-'111 emız e ıp ınız. tezkere •eklinde •ayam dikkat an ınn e ve ıye a çocu 

" hafta sonunlla ilan edecektir, " " - · - 1 · · h ld -de hanımlarına ve Kadınlar Bir birer kağıt göndermektedir. Fa gun cıger ennın asta o ugu 
liği azasına saat 17 de konfe- (Devamı 6 ıncı sahifede) kat bu ııhhat raporu bir dok- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Siya:i ~efrika:.28 • • • l HARüCf HAlSE:RLER 
Bırıncı Mıllet Meclısı H. 1 ç rı c 1 tt DAKi 

ıt er ın ı er a me e Y •zan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref Gelirse! T aa:rruza geçti 
Fırtına l'akünet buldu. Herkes 

yorulmuştu. 

Seromu Yeni kanun projeleri 
hazırlanıyor 

Gizli celse tatile uğramıştı 

Meclise bir kanun layihası verilmişti. Kanun 
müzakere edilirken bir çok sesler işitildi 

Derhal, milli müdafaa veki b. Şurasını çok kuvvetle aöy
li Refet Patayı iıtedim .. Gu- lemek lazımdır ki bu ıanmtı 
rup idare arkadatlarmı celbet- yeisin, füturun aczin mahsulü 
tim ve tekrar heyeti vekileyi değildi. Aıli ! •• 
de idareye davet eyledim. Hiç bir meb'uıun orduya, 

itin safhalarını görüttük. millete itimatsızlığı ıöyleme
Mesele açıktı. Bir ric'at bat· mittir. Herkesin mutlaka mu
lamıttı. Likin bunun bir aıke vaffak olu:ağma imanı vardı. 
ri zaruret mi, yoksa bir Bu sasnotr ancak niçin böy 
mağlubiyet eserimi olduğu an kı dütmanın ileri hatlara kadar 
!aşılamıyordu. Fevzi Pata sokulduğunu ve garp cephesi 
Hazretleri bunun bir mağlubi- kumandanının Sakarya hattını 
yet olmadığını, garp cephesi tuttuğunu anlayamamalann
kumandanının çok isabetli bir dan ileri gelmişti . 
tedbir olarak orduyu müdafa- Fakat, büyük kalpli İsmet 
ası daha salim ve kavi olan Paıayı turada gene, o güler ve 
Sakaryanın berisine çekmek is saf gözlerile ileriye bakarken 
tediğini söyledi. andım: Dünyadaki en kabir 

Meclise gittim. Gürültü i- kuvvetlerden d,aba kolay olan 
çinde idi. Bir Kürt meb'us propaganda mel'un ve met'um 
(Bu adam Şeyh Sait isyanın- ağızlardan ititiliyordu: Bu as
da asılmıştır). Ordunun bezi- keri tedbiri, büyük ihtiyat ve 
metinden bahsediyordu. İzmir hazmi adeta bir hezimet gibi 
nıeb'usu Mahmut Esat Bey göstermek için içten İçe çalışı-
bunun boğazına lifmı tıkb.. yordu. 
Öteden Hüıeyin Avni Bey (Er Bir gizli celsede casusluğun 
zurum) böyle bir hezimetin memlekette oynadığı rol izah e 
asla varit olmadığını ve bu dilmişti. 
arkadaşın iş> yanht anlamış ol Mahmut Celil (Saruhan) 
dui;unu haykırdı. Rasih (Antalya), Refik (Kon-

Salih Efendi (Erzurum) ya), Refik Şevket (Saruhan), 
da, batında abani hacı sanğı, Necati (Saruhan), Avni Bey 
elinde tesbihi olduğu halde be- (Kozan), Kılıç Ali. (Gaziaym-
rifin suratına tükürür gibi: tap) birden gükrediler. 

- Sen ne anlarsın, böyle Bunlann içinden, ortalığı 
itlerden, henüz türkçeyi dü- kasıp çiğneyerek kürsüye doğ
rüst söyli.yemezsin. ru bir atılan vardı. Gözleri dön 

Orduyu gördün mü? Yüzü- müştü. Sağ cenahta sinsi sinsi 
nü bile görmedin. Git oradan.. duranlara kartı gadup nazar
Bizi günaha sokma. • larile bakarak haykır haykıra 

Zaten bu Kürt meb'us ca- yürüdü: 
mit bir cisme benzer, iri yarı, Hüsrev Bey (Eskiıehir -
koca gözlü, münasebetsiz bir şimdi lran Sefiri): 
ıteYdi •. Y.an kürtçe, yarı türk· - Vatan evladı kan döker-
çe homurdanarak savuştu.. ken alay mı ediyorlar.? Burada 

Lakin itin latifeye gelir bir ne konuşulursa aktam Kuyulu 
yeri yoktu. Öteden bazı dir- kahvede dinleyiniz. iki gün 
!eksiz insanlar ise kötü kötü sonra dütman karargahı umu. 
haber!er yayıyorlardı. misi haberdardır. Namuslu a

Ankara içini bir telaş almış dam sır saklamasını bilir. Bu
tı. 

Bereket versin ki, Ankara 
kurrar.daru Fuat Bey (Şimdi 
Rize meb'usu) çok tiddetli 
ve iJ~etli tedbirler almıftı. 

Ankara valisi olan Abdül
kadir Bey ise uyuyordu. Onun 
kafasının içinde batka hulya
lar yaşıyordu. Fuat Beyin ted 
bir:eri ile merkez kumandan
lıkta Esat Beyin ve Rusuhi Be 
yin geceU gündüzlü mesaileri 
,A,nkarada bu kabil diriliklere 
meydan vermiyordu. 

Şimdi meselenin esası an
laştlmıt idi: 

Ordu Sakarya'ya çekiliyor
du. 

8 kmmuzda Duraanın ıarkı 
cenubisindeki Çonereden iler
:iyerek iki fırka ile birleşmif 
ve Kütahya battım tutmut o
lan düşman ileri atılınıttı. Bu 
taarruz 25 temmuza kadar de
vam etti. 

Düşman taarruzunun bu su 
retle ansızın, Kütahya, Eakişe 
lıir hatlannı tutması meclis i
;inde bir sarsıntı uyandırmıı-

rada askeri tedb' rler mevzuu 
babsolmasın. 

Gürültüler ayyuka çıkıyordu. 
Salon çın çın çınlıyordu. Rei
sin bütün gayreti sönmüştü. 
Zaten hasta ve zayıf sesli reis 
vekili doktor Adnan Bey bu 
fırtınaya mukavemet edebile
cek fıtratta bir adam değildi. 

O sırada, sağ taraftan, kürt 
tivesile haykıran bir bad 
babın uluyan sesi işidildi. 
Bunu yanında oturanlar güç 
zaptetmişlerdi. Galiba kendisi
ni Dersim dağlannda talan 
yaptığı Türk köylerini soyan 
eşkiya ortasında zanneylemit
ti. 

Güç hal ile §U fırtına süku
net buldu. Herkes yorulmuş
tu. Gizli celse tatile uğramış
tı. 

Meclise bir kanun layihası 
verlimi.fti. 12 maddeden ibaret 
bu kanun umumi müfettitler 
tayin ediyordu. 

Yedi mıntakaya aynlan yer 
lere fevkalade salahiyetle bi
rer müfettiş umumi tayin e-

Haftalık Edebi Mu!ıahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Bir eser l Knock, yalnız iki alqam oynan 

dıktan sonra yerini "Bir kıl.-
Mevsim zalim; insana fU vuk devrildi,, Ye bıraktı. Müsa 

sün de şunu yapacağım dedirt- hipzade Celil Beyin piyesını 
miyor. Geçen hafta Tepe. Ba- henüz görmediğim için devri
'' tiyatrosunda "Knock., u len kavuğun nasıl bir külah ol 
seyredecektim. lsmail Glaip'in duğunu bilmiyorum; fakat itin 
0 piyesi tercüme ettiğini duy. içinde benim ve benimle bera
duğum gün ne kadar sevinmiş- her tiyatroyu seven bir kaç ki
tim! ••• Oynanacağı günü ne ka !inin bir ümidimiz devrilip kü
dar sabıruzlıkla bekliyordum!. lihımız önümüze düttü. O ü
Fakat bu günlerde çoğu kim;. midin ve bu külahın ne olduğu 
'eyi yakalıyan grip, salı ve çar nu pek İyi biliyorum. 
şarr ba akşamları benim de ev- • J~Ies. Romainı'iı;ı komedüıi-
den çıkmama mani oldu. nı hıç bı~ zaman mısli bulun-

Hastalanmama pek esef et- maz pıyeslerden addetme-
memiıtim; çünkü Knock'un btr dim. "!atta gidip. tiyatroda gö
çok defalar oynanacağını ve remeyı~. - anı aukutunun 
nasıl olsa gidip görebileceğimi sebeplerını a~aıtı.r~ak için de. 
umuyordum. "Zehi tasavvuru ğil, sırf keyfım ıçın. - tekrar 
batıl, zchi hayali muhal.,, okuduuı; botuma gıtti, eğlen-

Sonrasını biliyorsunuz: dim, çok güldüm ve ıerek es-

Almanya arhk bütün 
kuvvetlerini tükediyor 
VARŞOVA, 16 A.A. - Craco

rie' de çdanakta olan lllustrawoni 
Kurjer Coclzienny, Hitleriıı bir ma
kalesini nqrebnektedir. Maziı'lerin 
lideri bu makalesinde "Müstakbel 
Alman,, programının bir kıımıru i
zah ebnektedir. 

Almanyanın artık bütün kuvvet
lerini tükebnit olduğunu körler bile 
görüyor. Husuıi borçlarla tamirat 
bedellerinin ayni zamanda tediyesi 
tamıunile gülünç birıeydir. V ersay 
muahedenameı~ Almanyanın takati
ni tüketmektedir. Bu muahede, ce
bir ve zorla imza ettirilmiıtir. Bu
gün cihan nazarında itibarını kaybet 
miştir. Almanyamn Vera.ay muahe
desi ahkamına tevfikan siyasi borçla 
rmı tesviye edebilmesi için senelik 
ihracatını 15 veya 20 milyon dolara 
çıkarması İcap eder. lıte o zaman 
Almanya, iııizleri bulunmayan ye
gane devlet olacak ve cihanda en bi 
rinci mevkii itgal edecektir. 

Son 3 sene zaıimda V eraay mua 
hedesi en müthiı bir •İlah olarak 
kullanılmıı ve siyaset ilmi tamamile 
mefhumunu kaybetmiştir. 

Bu vaziyet muvaceheıinde .ikti
dar mevkiine geldiğimiz zaman, ne 
yapacağız!! 

Almanya, bir tedaviye muhtaçtır, 
fakat Yenay muahedenameainin 
tavsiye ettiği tedaviden bambaıka 
bir tedaviye muhtaçtır. 

Harpten evvel Almanyarun ticari 
namusu mİgl hükmüne girmiı idi.. 
Memleketimizin iyi şöhretini tek
rar tesis etmek mecburiyetindeyiz. 
Bunun için tasarruf yapmak, ıehir
lerle ve devletin fazla istikrazlar 
yapmalarına bir nihayet vermek i
cap eder. O zaman Almanya % 15 
ve hatta % 20 faizle bir takım gay
ri makul istikrazlar yapmaktan fa
riğ olacaktır. Huıuıi borçlanmm ta 
nıyacağız. 

HükUmetimizin ilk vazifelerin
den biri, mustarip erkek, ~drn ve 
çocuk kütlelerine yiyecek, içecek ore 
keyecek tedarik etmek ve onlara it 
bulmak olacaktır. Bunun bidayette 
ufak bir mikyas dahilinde yapılaca

ğını anlamak güç birıey değildir. 
Milleti techiz etmenüze ve borçları
mızı ea seri vasıtalarla tediye eyle
memize medar olacak bir sistemi inli 

bap etmemiz icap edecektir, 

Planımız hakkında daha 
tafsilat verem.iyeceğimden 

baıka 
dolayı 

müteeııirim, fl'!IQ.ıt programımızın 
ne~rinden evvel buıı-ünkü hükUmete 
bir takım naıihatlar vermek için 
kendimde bir mecburiyet hiıebniyo
rum. 

Mazis'lerin lideri, bundan sonra 
tiddetle Fraıuaya hücum etmiıtir. 

Eğer Fransaya Hekemonyaımı 

artırmaıı için müsaade edilecek olur 
sa bütün dünya Fransa kesilecektir. 
Harp vukuunda Fransa Afrikadaki 
bütün kuvvetlerini seferber edecek 
ve Avrupa, bir Afrika müstemlekesi 
haline gelecektir. · 

Vatandaş! 

Beş para yersen .. 
10 para biriktir •• 1 

Millt ve şahst ser- 1 

._,et böyle olur .. 

··--···-···· .. ·····-·······-··············-····· 
diliyordu. Bunlar meclis aza
sından olacaktı. Kanun tam ye 
rinde bir kanundu. ihtiva et
tiği maddelerdeki salahiyet o 
kadar genit idi ki meclisin teş
rii ve icrai kudret' bu müfet
tişlerde tecelli ediyordu. 

' (Devamı var) 

1 

ki, gerek yeni dünyanın bütün 
"Üçüz., !erinden bin kat daha 
güzel buldum; fakat Selimi 
izzet Bey dostumun pek haklı 
bir istihzasına uğrıyan münek 
kit gibi onu küçük veya büyük 
bir şaheser (aman ne çirkin ke
lime!) aaymağa bir türlü razı 
olamadım. Knock' a ,aheser 
dersek Shakespeare, Moliere'in 
eserlerine ne iıim bulmalı. Ha 
yır, Knock öyle ölmez bir pi
yes değil; sadece iyi ve Da
rülbedayi' de alkıtlanan kome
dilerin hepıinden üstün. 

Jules Romains kendisinden 
baylı bahsettiren bir tiyatro mu 
barriri, bir romancı, bir şair
dir. Bu sene, B. Avni Beyin 
tercüme ettiği "Donogos., mü
nasebet-ile ben de, yine bu sü
tunlarda, onun eseri hakkında 
bildiklerimi söylemiıtim. Jules 
Romainı, romanlarına veya 
sahneye koyduğu şalııalara et, 
kemik ve kan verebilen bir ha
yal mübdiinden ziyade mücer-

Çan-Kay-Şek başku
mandanlığı da bırakb 

TOKIO ı (A. A.) - Mouk
denden gelen haberlere nazaran gö
nüllülerden mürekkep Çin kuvvetle
ri 3 noktadan taarruza geçerek ce
nubi Mançuri demiryolu münaklıla
tını inkitaa uğratmıılardır. 

NANKIN, 16. A.A. - Yüksek 
tahsil talebesi tarafından çıkarılan 
kargafalıklar üzerine Chianıı: Kai 
Shek Çin ordusu kumandanlığından 
da istifa etmiştir. 

T chang- K ai-Chek'in 
galipleri 

LONDRA, ı6. A.A.- Başmaka
lesinde Çinin §İmdiki vaziyetini tet
kik eden Times gazetesi, Çin erka
nı hükiimetinin nazırlara ve devle
tin büyük memurlarına karşı taar
ruz hareketine kıyam etmekle cü
rüm irtik:\p etmiş olan talebeye kar
şı göstermiş olduğu bilim ve müla
yemetin şayanı hayret olduğunu yaz 
moktadır. Çin talebesinin bu taıkın
lıkları diğer nazrrlarm ciddi bir pro 
testoda hut.ınmalannı bile mücip 
olmamııtıı·. Kuomiotanııı'm bu gibi 
nümayişleri menetmek kudretini ani 
surette kaybetmiş olması inanda
cak ıey değildir. Şu halde bütün 
bunları fırkai nifaka düşüren re
kabetlere hamletmek icap eder. 

Aşılanan çocukları 
öldürüyor mu? 

PARIS, 16 A.A. - Sofya'dan 
bildirili yor : 

Outro gazetesi, Bertin' den alımı 
olduğu bir telgrafnameyi neıret
mektedir. Bu telgraf namede dün 
Lubeck'teki davada okunan Bulgar 
raporunun büyül( bir heyecan tevlit 
etmiı olduğu beyan olunmaktadır. 

Bu raporda Calmette seromule 
Bul.gar\stan'da atılannut olan birçok 
çocuklann ' telef olmuı oldukları be
yan edilmektedir. 

Bulgaristan sıbbiye müdiriyeti 
umumiyeıi, Havaı Ajanıı muhabiri
ne bu haberi tekzip ebneıi için kat'i 
ıurette salahiyet vermiı ve Calmet
te seromu yüzünden çocuk vefiyatı 
kaydedilmemiş olduğunu ilave et
miştir . 

BERLIN, ı6 A.A. - Lubeck 
duasında başlıca maznun olan dok
tor Deycke, dün bütün celse esna
sında noktai nazarını ve Calmette 
aşısı hakkındaki taharriyatıru izah 
etmiştir. 

DoWtor Deycke, alınmıı olan ilk 
kültürlerin tamamen !laf olduğunu 
bilakayit ve şart kabul ve teslim et
miştir. Mumaileyh, felaketin paslan 
m11 seromlar yüzünden vukua gel· 
memiş olduğunu iJdia etmiş ve böy 
le olsaydı, hu felaket daha geniş bir 
nisbet alırdı. Demiştir. 

Mumaileyh, ıahsen B.C.G. in 
tehlikeli unsurları ihtiva etmekte 
olduğu mutaleasındadır. Fikrince B. 
C. G baktiriolojide "Sabit Virüs., 
denilen bir seromdur. 

Müteakiben ifpdc"ine müracaat 
olunan Hambourg'lu mütehasııı 
doktor Pot B.C.G. hakkında "Sabit 
Virüı" denilcmiyeceğini söylemiıtir. 
Celae tatil edilmiıtir. 

Londrada 
işsizler 

LONDRA, 16 A.A. - Dün saat 
2 raddelerinde Times nehrinin rıh
tımları üzerinde toplanan Londra
nın her tarafmdan gelen takriben 
300 kadar iısiz kendilerinin taleple
rini belediye meclisine arzedecek 

Ceza kanununda kaçakçılığa müteallık 
ceza nisbetleri teşdit edilecek 

ANKARA, ı6 (Telefonla) - Kaçakçılıkla mücadele için hazırlannıa~1 

zaruri görülen kanun projelerini tesbit maksadile Adliye vektıletinde bır 
komisyon tqekktll etmiıtir. Komisyon temyiz mahkemesi reiılerinden 
Fahreddin Beyin riyasetinde temyiz aza11ndan Aziz, Adliye vekilleti ~ 
qleri müdürü Hasan Seyfeddin, Gümrükler umum müdürlüğü muameÜ1 

müdiirü Cemil Beylerle Maliye, Dahiliye ve Hariciye vekaletleri Huk•if~ 
mÜf&vİrlerinden müteşekkildir. Komisyon faaliyete geçmiştir. Muhtel 
kanunlar üzerinde tetkikat yapmııktadır. Kaçakçılığın men ve takibi halı· 
kındaki lianunun bir çok hükümleri tadil edilecektir. Bundan maada c~ 
kanunumuzdaki kaçakçılığa müteallik ceza nisbetleri teıdit edilecek:tıt· 
Tebligat, celp ve i.tintak itleri daha muhtasar bir tekle ifrağ edilecek~~ 
ceza uau1ü muhakemesinin bazı maddeleri kaçakçıları rnuhakeme edecc
mahkemelere ınalısuı <'!mak üzere tadil olunacaktır. 

Halk evleri için talimatname hazırlandı 
ANKARA, ı6 ( Tel•fonla) - Cümhuriyet Halk Fırbsının ihdasma k:'· 

rar verdiği Halk evlerı için bir talimatname hazırfanmı~tır. Ar.l<ara'1a Hal' 
e__,i b~ ayın yirmi beşinci curr.a günü merasimle açılcaktn· . Aynı akşaa. 
Halk evi sahnesinde bir de tem•il verilecektir. 

Darülfijnun için mü
tehassıs geliyor 

M. Albert sene başında işe başhyacak 
ANKARA, 16 A.A. - Hütçe kanununun hükümete verdiği salahiyet 

üzerine lstanbul Darülfünunu le!kilatını tetkik etmek ve teşkilat kanun• 
li.yihaıile beraber ınüeııesenin tt.kimül esa11ların1 ihzar vazifc5İni gömıelc: 
üzere lsvieredt.n bir mütehassıs celbi te(tarrür etmiştir. 

Gelecek mütehauıo Cenevre Darülfünunu Edebiyat Fakültesi müder· 
rislerindcn M. Albert MRlche'diı-. Mumaileyh kanunusani bidayetinde ite 
başlıyacaktır. 

Usakta iki kişi idam edildi 
UŞAK, 16 A.A. - U~nkıo Alaba köyünden Molla Dunnutu kıt~ed~~ 

evlatlıkları lsa ve lbrahiın haklarmdaki idam hükmü bugün infaz edılınıt· 
tir. 

ilk mektep muallimlerinin tekaüt?üğü 

Tchang-Kai-Chek'in duşmanları 
~o:ı muvaff2'kiyetlerin•len beri ken
dilerini demokrat ve terokkiye taraf
tar bir takım vatanperverler f!ibi 
göstenneye baılanuşlardır. Fakat, 
tarih onların Çin reisinini iıtifasrnı, 
emsalsiz feyzaoların memleketi tah
rip ebnekte olduğu ve Japonlıum 

cenubi Mançurideki bütün müsta
kil Çin memurlarını kovmak üzere 
bulundukları bir sırada iatemiı ol
duldannı kaydedecektir. Şimdi 

Tchang Kai Chek'i mevkünden ko
vamağa muvaffak olmuş olanlar mü
şarünileyhin matuz kalmış olduğu 
müşkülata tevarüı etmiı bulunuyor 
lar. Galip mütecanis bir heyet vü
cuda getirmekten çok uzaktırlar. 
Onların takımı gayet derin tahıi re
kabetlerle birbirinden aynlmq o
laa politikacılarm vücude getİnnİf 
oldukları bir koalisyondan ibarettir. 
Bu koalisyon kuvvet ve kudretinin 
en büyiik kısmını müttehit bir siya
set formülü bulmağa hasredecetkir. 
Bu düıtur bulunduğu zaman yeni 
hükUmet erl<Wu mülhit müıküllerle 
kanıık bulunan l>ir vaziyet karı•· 
unda kalacaklıırdır. 

olan heyeti murahhasaya Westmins ANKARA ı6 A.A. - Maarif Vekaleti tarafından hazırlanan asarı 
ter körüıünün ucundan Şehremaneti i.tikayı muhafa~a için tahsisat temini ve iltJ mektep muallimlerinin tekıı• 
ne kadar refakat etmişlerdir. 1 ütlüğü hakkındaki konun layihalan bu İçtima devresinde B. M. Meclisin< 

Nümayiıçiler, işsizlik tazminatı takdim edilecektir. 

Tahkik komisyonu 
PARlS, ı6. A..A.- Matin gazete 

·~ Cemiyeti Akvam tahkik komiıyo 
nunun kimlerden terekküp edeceği. 
nin yarın ver öbür günden evvel 
ınaliim olmayacağını yazmaktadır. 
Harbiye nazırı M. Maıı:inoı tarafın
dan fikri istimzaç olunan Ceneral 
Guillaumet tamamen ııhhi esbaptan 
dolayi Fransayi temsil etmek tekli
fini kabul ebnemİJ olduğunu söy
lemiıtir. Halihazırda Çin ıulannda 
bulunmakta olan Amiral Horr'un ia 
mi :zikrolunmaktadır. 

lsp'.lnyol 
Kabinesi 

~· -
M A ' . . zana nln rıyase-

tinde teşekkül etti 
MADRIT, 16 A.A. - Yeni la

panyol kabinesi fU tarzda kat'i suret 
le teyekkül etmiıtir: 

Başvekil ve Harbiye nazırı M. A
zana, Hariciye nazırı M.. Zulueta, 
Maliye nazırı M. Carner, Adliye na
zırı M. Albornez, Nafıa nazırı M. 
Prieto, Ziraat nazm M. Domingo, 
Dahiliye nazın M. Quiroaa, Bahriye 
nazırı M. Giral, Me•ai nazın M. 
Caballero, Maarif nazın · M. de Loı 
Rioıı. Yeni kabinede Radikallerden 
hiç bir nazır yoktur. 

talebinde bulunan her itıizin maİfet 
vasıtaları hakkında 12 teırinisani
den beri yapdmakta tahkikatı pro
testo ebnektedirler. 

Heyeti murahhasa azasından 
yalnız 4 kişinin ıehremaneti binası
na ginnesine müsaade edilmiştir. El
lerindeki bayraklarla cesim bir küt
leyi andıran nümayiıçiler muhtelif 
orkestralar ve fifelerle ıehremaneti 
binası önünde "lolhrolıun tahkikat,, 
"Açlıktan ölmek istemiyoruz". Diye 
bağırarak, bir geçit reomi yapmıı
lardır. Atlı ve yaya olarak muazzam 
polis kuvvetleri, nümayqçilerinin 
saflarını muhafazaya çalıııyorlardL 
Y arun saat kadar intizardan sonra 
beyeti murahhasa azaları şehrema
neti binamdan çıkmayınca köprünün 
methalinde ıiddetli bir itiıme ~tla
mıştır. Atlı bir .,.ılis, atından qağı 
indirilmiı hunu kurtarmak için di
ier 4 atlı poliı te halk üzerine hü
cuma mecbur kalmııtır. 

Bu vaziyet kartıamda tehrema
netinin parmaklıkları lcapadılmıı ve 
atlı polisler kapının önüne mevki 
alm:şlardır. Bundan •onra müteba
ki polis kuvvetleri nümayiıçileri sar
mıt ve Hayparka doğru sevketme
ğe baılamı,tır. Nümayi5in devamı 
müddetince münakalat dunnuı ve 
tramvay yolları ı kilometre mesafe 
imtidadınca tıkanmıı kalmııtır. ----
Bağdatta 
Kolera var 

LONDRA, 16 A.A. - Tahran
dan Reuter ajansına bildiriliyor: 

Bağdatta kolera zuhur etmiıtir. 
Sıhhiye memurları musibetin etra
fa sirayet etmesine ıniini olmak i
çin Iran hududunda şiddetli tedbir
ler almıılardır. 

redatı çarpıftıran bir mantıkçı o mektebin kökletmit an'ane
dır. Şimdiye kadar tiyatroda si, yani "intellectualisme,, ile 
en ziyade rağbet görmüş olan yoğrulmuştur. "lntellectua 
iki piyesinin "Knock,, ile "Le l liame,, ise "lirisme., e ve roma 
dictateur,, ün sonuna bir "mat J nın, tiyatronun "lirisme,, i o
lup hi.aıl oldu,, cümlesi yazıla- lan mevzu haricinde de canlı 
bilir. Doktor Knock'un da, "Le kalacak ıahıalar yaratmak ka
dictateur,, deki kahramanın da ' biliyetine en az müsait olan ha 
eserin mevzuundan hariç birer 

1 
vadır. Bunun içindir ki Des

hayatları yoktur. Bu günlerde cartes'çı olan XVII i.ııci aarın 
Fransa'da bir moda çıktı: Ba- ı ıairlerinin ibda ettiği tipler, ha 
zı muhayyel ethasm, onların kiki birer tip olmaktan ziyade, 
hayatını anlatan romanın son I muhtelif ihtirasların birer Hıke 
aayıfasındakindeıı sonra geçir- , )etidir. Romanda bu bir zaaf o
dikleri sergüzettleri tasavvur labilir; zaten o asrın eserleı-i 
edip yazmak. Julea Romains'in arasında, meseli kendilerinden 
iki kahramanı için böyle bir evvel yazılmıı "DonQuiscotte,, 
ıey yapmak kabil değildir; on- ile kıyas edilebilecelt bir roman 
lar için, muharririn söylediği.o gösterilemez. 
den fazla bir şey söylemek Fakat tiyatro, bilhassa xvıı 
kabil değildi; ve yahut ki o pi- inci asır F ran11zlarının kurdu
yeslerdeki macera bir daha an- ğu klasik tiyatro için tipin hu
latılır. auıiyetlerini, hatta bir ihtira-

Seyyar mua1lin1 kütüphanesine ragbet 
ANKARA, ı6 A.A. - l\l'ıaarit Vekaletince ilk mektep muallimleriniıı 

mülalca arzu•unu tabııin etmek üzere teıkil edilmiş olan ıeyyar mualliol 
kütüphanesi miilıim bir ra(bete mazhar olmaktadır. HabP.r aldığuruza na· 
zaran bir sene zarfmda beş bine yakın muallim bu kütüphaneden aldığı 
kitaplardan istifade <:tmittir. 

İran meciisi mil i binasında çıkan yangın 
ANKARA, 16 A.A. - Tahrandan ıehrimizdeki lran ıefaretine gelen 

malumata nazaran Iran Meclisi Milli binasında kazaen cıkan yano;ın, yal· 
nız üç oda yandıktan sonra töndürülmüştür. Vaki olan cüz'i hUar ıigorta 
kumpanyası tarafmdo:r: tazmin edilecektir. 

Şiddetli soğuklar bir 
derece hafifledi 

ANKARA, 16 (A.A.) - lktısat vekaleti meteoroloji müessesesinden 
tebliğ edilmiştir: Birinci kanunun ilk 15 günü içinde bütün Türkiye pek 1 
miitehavvil bir hava vaziyetine maruz kalmıştır. Suhunet ayın ilk günleriıı 
de çok düşük iken l O uncu ~ününden itibaren birden bire denecek derece-
de yükselmiştir. Meseli\ ayın ilk günlerinde henüz suhunetleri ıarki Ana· 
dolu müatesna 10 derecenin fevkin<' çıkmamış iken ayın 10 uncu gününden 
itibaren 20 derecenin fevkine çıkmış ve sıfırdan aşağı 22 derece kaydeclil· J 
mişken ayın onuncu ırününe doğru Srvasm bile derecesi .,~ıra yakın yük· 
selmiştir. Bu itibarla on gün içinde yirmi dereceye yaktn bır suhuact far· 
kı basıl olmuıtur. Bu hal Balkanlara düşmüı olan kann birden bire erimesi 
ni ve Meriç, Tun.~ nehirlerinin son tuğyanını İntaç etmiştir. Hava tahaYYi 
Jü bilhassa son 15 giin zarfında Karadeniz ve Marmara Jn mühimce fırtı· 
nalar şeklinde tebarüz etmiıtir. Fevkalade olmamakla beraber mutat ha
ricindedir den~bilir. Mahsul vaziyeti, ıuhunet tahavvülat ı ve yağıılpr köy 
tünün ve çiftçinin t•nine olmuştur. Müsait havalardan i tifade eden k~ylü 
sonbahar mevsiminde kuraklıktan ekememiı olduğu tohumunu ekmittir. 
Şarki Anadolu ile Orta Anadolunun donlu yerle~inden gayrı yerlerde k~J 
lü faaliyetle kıtlık zeriyatıru yapmaWladır. Zeytıo mıntakalarında zeytın 
hasadı bibnek üzeredir. İzmir ve havalisinde yeni bakla ve bezelya piya
saya çıkrruftır. Trakya, Bursa v• Urfa ha....ti.ainde koyunlar kuzulamağa 
ha§laınıştır. Akhisar havaliıinde tütün, ziraat mevıimi baş!R'.Dtştır. Burada 
köylüler tütün ziraatine geçen seneki kadar hevesli ııörünmüyorlar. Tı·ab 
%OD havalİ•İnde fındık ağaçlan çi~eklenmeğe başlamıştır. 

dan doğan buhranı tasvir et
mek isterlerdi. Böyle bir ıaye 
için de "intellectualisme,, za
ralı değil, bili.kil faydalıdır. 

Jules Romainı'i bir Racine 
veya bir Moliere'e benzetmek 
gülünçlüğüne düşmek iste
mem; fakat onun eserlerinin 
"economis., si ile klisiklerinki 
arasında bir müıabehet, bir bir 
lik vardır. Fakat tekrar ediyo
rum bu çok akıllı adam biç bir 
zaman hayat yaratmağa mu
vaffak olamadı ve büyük ihti 
raslarla boy ölçüımedi. Şimdi
ye kadar yazdıkları içinde bir 
piyesi katıksız maden sesi çı
kanr: Cromedeyre - le - Vieil. 
Çünkü bunda bir "myte,, yarat 
mııtır ve ona lazım gelen hür
meti göıtermittir. 

Knock da bir "myte,, tir ( l) ; 

fakat Jules Romains bu myte
Cromedeyre - le - Vieil' de ol -
duğu gibi dindarane değil, a
laycı bir tavurla bahsetmişt·:r. 
Bu eda kabul edilince piyesin 
bir hiciv olması, bunun için de 
o myte'in tamamına birden hü
cum etmesi lazımdı. Bunu 
yapmamıg ve mevzuunu çok in 
dirmiı. 

2 - Bir isim 
lsmail Galip Knock'u "Şar• 

latan,, diye tercüme etmiı. Bü
yük hata! Knock bir ıarlatan 
değildir; Knock bilakis taba
bet myte'ine iman etmiş bir a
dam, hatta o myte'in kendisi
dir. Nasıl bir takım adamlar §U 

veya bu ideali kabul etmemiş 
veya onu münakata eden kim
seleri mürteci, barbar iptidai 
addediyorlarsa Knock da, aıh-Jules Rcmains tiirinde de di sın tekamülünü göstermek de- (1) Bu " myte .. kelimesi için 

d kt'k 1 1 d • ku ··ı k 1 · b"' .. türkçede bir mukabil bulamadnn. .. .. ....... -·--·· ......... -
a 1 0 .~a .. tan aıma rtu- gı ;, ema e ~rmıt ve utun mu Bu, Sorel'in ve onun tilmizlerinin ye kabul ettiren ve onu harekete 

lamaz; c;.ur.ku o Ecole normale tcdıl kılıcı hıslerden kurtulmuı ıstılahlarındandır · bir millet, bir kiit geçirten bir fikir, bir kuvvet demek 
superieure ta1 ebeıindendir ve 

1 iki ihtiraun çarpıımasmı, bun- , leye kendini bir hakikat, bir din di- tir. 
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kaıııyeı me-ktepıeri pazar-ounıeri de açılacak 
Ekonomi 
• 
ihracat mallarımıza 

bir sarf mahalli 

J Maarifte 

Ekalliyet 
Mektepleri 

M 
ol 

emurlara aylık verirken ihtiyacı 
an şeyler de aynen verilemez mi? 
D ünya iktısadiyatı bir meçhule 

u gidiyor. Bugünkü vaziyeti 
if için "buhran" kelimes}nin 

doğr 
ı.. ••. 
tomil olduğu mana bile az geliyor. 

una kartı bir çok tedbirler alı
ve alınmak isteniyor. Bunun 

k te:ı:ahürlerini görüyoruz. Her 
afta idhaliitı tahdit ıistemi haklın 

en, diğer taraftan milleti~ ha
İyaıalarda yer bulamıyan ihraç 

alarma dah'ilde aürüm noktası 
rlar. Y unaniıtan'm ihraç olu

B 
IUyor 
~irço 
tar 
olurk 
riç p 
°lY 
ltırıyo 

~an üzümlerini sarfedebilmek 
ttihaz ettiği "Üzümlü ekmek,. 
ri buna bir misaldir. 

İçin i 
ledbi 

B u uıulün muhtelif sahalarda 
de tı\lbikinin muvafık olacağı 

ni ileri sürenler vardır. Bu it
alakadar zevattan biri diyor 

hi:ı:de 
fikri 
lcrıe 
ki: 

- Her memleket ihraç eşyasına 
mahreçler arıyor. lktısadi buh
ürüm kabiliyetini daraltmıştır. 

anistanda üzümlü tk.mek usu]ü 
k edildiği taktirde yevmi 22000 
uk üzüme sürüm tahası bulun
oluyor. 

Ycnj 
tan 1 
\'un 
tatbi 
kilo! 
ınu, 

La B 
ı· ' 

u şelJ; mcmlek•timizde de da
arnil bir şekılıle tatbik edilebi

ır 

l?ıaat 
zannmdayım. Meseli memur 

alırken, alacağı bir kısmı pa
rine başlıca ve muayyen ihti
maddeleri alıa. Basit bir misal 
m. Her memurun muayyen bir 
tar yumurtaya veya fındığa ih

ra ye 
Yaç 
'1alı 
inik 
tiyac 
llıah 
~d 
llun 

ve bufdıay muvaredıitmın munta
zam ve ihtiyaca uygun bir tekilde 
yapılması fiatleri sabit tubnaktadır. 

Dün lıtanbul'a 37 vagon buğday, 
19 vagon arpa gelmiştir. Arpa fiat
leri 4 kunıı 30 para ile ve ekstra 
buğday fjatleri 5 kanıt 10 parada· 
dır. Dün buğday fiatlerinde bet pa
ra tfftffü kaydedilmitıir. 

Dünya ipek istihsalab 
Büyük harpten sonra, İpek lllDll· 

:rünin inkitafile beraber, bütün dün
ya İpek iıtibsaliitına büyük bir e
hemmiyet verdi. Sun'i ipek, hakiki 
İpefin kıymetinden bir ley' eksilt
medi. 

Tutulan bir iıtatiıtiğe nazaran 
geçen senenin dünya ipek iıtihsala
tı 48,045,000 kilo idi. En fazla iı
tihsalatı ltalya yapnuıtır ki 4,882, 
000 kilodur. Fransamn İpek iıtihsa
latı 140,000, ispanyanın 58,000 Yu
nanistanın Grit ve Adalar dahil 
155,000 kilodlır. Türkiyenin Bursa 
ve havalisi ipek iıtihsalatı 95,000 
kilodur. 

Alman borsaları 
aÇJlıyor 

, 
Pazar günleri de ted
risatta bulunacaklar 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
idaresine memur umumi müfettitlik 
mezkur mekteplere bir tamim gön
dererek badema pazar günleri de 
tedrisat yapılmasını ve yalnız cuma 
aiinleri tatil edilmesini bildirmi,tir. 

"Anormal çocuklar,, 
Maarif vekaleti haf müfettiıi 

Hilıni B. bugün Darülfünun konfe
rans salonunda "Anormal çocuklar" 
mevzulu bir konferans verecektir. 

A 

Rasim Ali B. meselesi 
Tıp fakültesinden ihraç edilen 

müderris Rasim Ali B. hakkında ka
rar verildiği gün fakülte meclisi mü 
derrisini müzakerat :ı:ahitlarını ve ba 
zı maliimatı, meseleyi tetkik eden 
Şurayı devlet Tıp fakülteıi riyasetin 
den isteıniıtir. Falriilte istenilen ve
oaiki ve maliimab Şurayı devlete 
göndenni1tir. 

Tazimat telgraflarına 
gelen cevaplar 

Mühendis Talebe Cemiyeti kon
ırresinin geçen içtimaı münaıebetile 
Reisicümhur Hazretleri ile Meclis 
Reisi Kazım ve Baıvekil İımet Pt. 
hazaratrna tazimat telgrafları çekil. 
mitti. Bu telgraflara atideki cevap
lar gelrnittir: 
Mühendis talebe cemiyeti kongra 
reisi Osman Nuri Beyfendiye 

~ 

C. Kongre münasebetile hakkım
da izhar olunan oamimi hislere teıek 
kür ederim. ef. 

Reisicümhur 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

r· s 
ıııik 

ı vardır. Maaıla beraber bedeli 
sup edilmek suretile bu madde
e kendisine verilemez mi? Bu
faideleri sayılamıyacak kadar 
ur. 

Portakal bolluğu 
on günlerde ıehrimize fazla 

tarda portakal gelmektedir. Bu
için portakal fiatleri çok ucuz

BERLIN, 16 A.A. - Berlin Ti
caret ve Sanayi odası Pnııya tica
ret nazm ile bilitilif perşembe gÜ· 
nünden itibaren alakadarların biri. 
birine mülaki olmalan ve fiatlerini 
biribirlerine bildirmeleri için horsa 
binalarımn haftada 3 gün açtlması
na karar venniıtir. 

Ziyaretçiler, hiçbir sattı yapma
mağı ve ortaya hiç bir ıayia atına. 
rnağı taahhüt etmek mecburiyetine 
tabidirler. 

Hamburg bor1a1mda da hu kabil 
celseler aktolunacalrtır. 

lstaııbul Mühendis Talebe Cemiyttl 
kongre riyasetine 

izhar olunan hissiyata tqekkür 
ederim. 

B. M. M. Reisi 
A. KAZIM 

' 

llun 
lamı 
Yen 

şbr. Yalnız bu ucuzluk muay
bir hadde kadar vardır. İhraç 

olu nab;len portakallar ise pahalıdır. 

Ar pa, buğday piyasası 
Son bir haftadır bucday ve arpa 
erinde bir i-.ıtikrar vardır. Arpa fiatı 

inhilal halinde bulu
nan bankalar 

BOSTON, 16 A.A. - Boeton 
Federal Naıyonal bankasının kapan 
ması dolayııile matlubatları tekunu 

Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti 
Kongra reisi Osma.a Nuri Beye 

Kongrenin hissiyatına tqekkür, 
talebeye feyizler dilerim. 

Ba~kil 
iSMET 

Borsa fiatlarr 

58,700,000 dolara baliğ bulunan 
Massachusseta'deki dokuz banka, Vatandaş 
kapılarını kapamofbr. 

Kambiyo 1 Kapanış 

ransız frangı 112 06100 

Ingilterede un ithalatı Yerli malı al 
-F 

LONDRA, 16 A.A. - Moming Yerli malı 
Poıt, baılıca değirmenciler arasında 

lı 
D 
ıgiliz lirası 7 29 00 
olar 1 47 27 50 

İngiltere ve lrlanda değirmencileri Kullan! 
milli cemiyetinin milli hububat ta-

L iret 9 28 27 cirleri federasyonundan çekilmesi " lehinde şayanı dikkat bir hareket ...,. ___________ _, 
B elga 3 40 44 
Drahmi 35 76 34 

mevcut olduğunu yazmaktadır. De- Adapazarında bir 
ğirmenciler. hükumet projeıinin katı·ı asıldı 

Is vıçre frangı 2 42 84 
L eva 61 90 00 
F orin 1 18 02 
Kuron ç. 15 88 72 

ı iling A. 3 91 00 

' -

czala 5 63 96 
M3rk 1 99 45 
Zloti 2 26 40 
p 
L 

c;ngo 
ey 

Din·r 
Çe '"0n 6t<ı 

Tahv.ıat 

ı. Dahili 
D. Muvah!ıade 
A. D•m 'ı· <>hı 

3 57 63 
78 40 00 
26 13 00 
00 00 01) 

ı 1'.apanış 

38 50 
on oo 

B~rsa harıci 

Albn 
Mecidiye 1 

'"'Ani( nt . 

tatbiki husu•unda teşriki mesaide 
bulunmak bahsında ne gibi terait 
i•liyeccldcrinde pek müttehittirler. 

Bunlardan birisi diyor ki: Un 
idhalatı himaye edilsin biz de kon• 
tenjanman projesinin tatbıkı husu
sunda teşriki mesai ve lmperator
luk buğdayı hiHesinin yüzde yüz 
ohnasa projesine muzaheret ederiz. 
Fakat, değirmencilik ~,,n'abrun lm
peratorluk ununun Dumping'a kur
ba,, olmayacağına emin olmalıyız. 
Çünkü lmperatorluk unu bizzat 
memleketteki un r•atinden pek dun 
fiatta satılabilecektir. 

Yen 'in sukutu 
LONDRA, 16 A.A. - Yen üze

rinden mu3meleler yapılma.ına b.-.ı
lanmıttxr. Bankalar ara1ındal<i mua
melcrlerde J3pon dövizinin yüzde 
20 nisbetinde düpnüı olduğu görül
müştür. lngiliz lirasma nazaran 
yen' in Wıymeti 2 ıilig 1 /2 peni ol
duğundan yen, liraya faik bulunmak 
tadır. Filvaki yen'i, lnı;iliz lirası 
0/2/4 olarak tesçil e<lilmiştir. 

lıat 
dok 

!erini korumağı bilm;yen 1 ğil, tııbiatın kudretine aşık. o, 
toru ve eczacıyı içtimai ha I teşhis koymak için kendini üz. 
rn en büyük rahipleri diye 1 müyor; hastalık ne olursa ol
ımıyan kimseleri öylece is- sun, hasta ve batta sağlam a
af ediyor.Doktoy Knock tar dam tababete inansın, onun iki 

Yat 
tan 
tihf 
lat an olur mu? İsmail Galip ü- rahibinin, hekimle eczacının ö-
ÇÜn cü perdeye dikkat etmedi nünde diz çöksün, yeter. 
tııi? Bu üçüncü perdede Dok- Knock Hekim ölümün a

Knock, kazandığı ve ka- leybindedir; herkesi hasta ad
acağı parayı da artık gör- delmesi de sıhhatin her an ölü 

tor 
:ıan 

tıı 

Sai 
ez; indinde artık sadece me müncer olabileceğini dü-

nt - Maurice köyü ahalisi· şündüğü içindir. Bir yerde: 
ilin tababet ilahına boyun eğ- "Herkes hastalığa karşı ha

ainden başka ehemmiyetli :zırlıklı olursa büyük salgınlar 
§ey kalmamıştır; o artık tahribat yapamaz!., diyor. Her 

na • fittababe., olmu§tur. kesin bir~en hasta olması ile 
Batlangıçta, yani Knock dünyanın durmıyacağına kani

tııe 

bir 
•

1

fe 

&e mi doktoru olmadan evvel dir; daha doğrusu öyle olunca 
ki farlatanlığa benzer bir da insanların itlerini görmek ~el 

ley olmuş; fakat Knock sonra için bir kolaylık bulacağından 
be<line evvela alay için gh·- emindir. Hastalık, lıada ol
i ilaha iman etmi§. Vakın mıı.k; bunla, pek doğru tabir
i yalanlu uyduruyor; fakat ler değil; daha doğrusu Knock 
lıat edin, bunlar anacak da- Hekim heıkesin sıhhatine mu

ctte olanları hak yoh getir- kayyet oln:asını İster. 

llıa 
diğ 
lıa:ı 
dik 
l&ı 
ltıe 

Adapazarından bildirildifine gö
re, Serdinan kariyesinden Dramalı 
Halil ağayı öldüren çoban Cemalin 
idama mahkiımiyeti meclisçe ta.tik 
edilınitti. idam hükmü aym on dör 
dünde Adapazarında infaz edilmit
tir. 

Halil ağa koyun ticaretilc met
gul halim aelim bir zat imiş. Şayia
ya nazaran katil, Halil ağanın kızı. 
nı istemiş. Kızını vermediği için 
muğber olan çoban Cemal Halil ağa 
uyurken yastığın altından tabanca
sını alaıak kuı·tunla katletrniıtir. 

Kadıköyde konferans 
C.H.F. Kadıköy ka:ı:a idare heye

tinden: Cümhuriyet Halk Fırkaoı 
Kad:köy kaza merkezinde 18-12-31 
Cuma &Ünü s-aat on birde ticaret o
dası raportörlerinden Hakkı Nezihi 
Beyefendi tarafından milli tasarrul 
ve iktısat baklanda bir konferana 
verecektir. Arzu flden zevatı mubte
remenin teşrifleri rica olunur. 

latanlığına değil, ancak mo
derinliğine delalet· ı eder. lman 
ettiği myte bu aınn değil ele 
Orta • Zaman'ın olsaydı Knock 
Yahya peygamber gibi, yalın 
ayak, batı kabak dolaıırdı. 

Asıl ırlatan Doktor Par
palaid' dir; o, yirmi frank et
mez bir arabayı altı bin franga 
satmak istiyor ve yerini, yani 
bir tek ha.tası bulunmıyan 
Saint • Maurice köyünü zavallı 
Knock'a haylı pahalı devre
diyor. 

3,., Ve bir 
münekkit 

Knock, zamanrınız myte' • 
!erinden tababeti tasvir etmek 
istiyor. Muvaffak olmu§ veya 
olmaınıt, bu ayn mesele; fa. 
kat her halde baştan nihayete 
kac:lar insanın aliikasmı celbe
diyor. Bir çok yerleri de eğ
lenceli. 

ı..ı ..._ 

k için kullanılmış tedbirler. Onun ıcara kazanmak iste
Doktor Kncck tıp ilmine de· mesini öne sürmeyin; bu, şar· Bö le bir ese r. 

Mahkemelerde 

Hüriyeti ebediye tepe
kimin malıdır? • 

Si 

Dün üç dava tevhit edildi. Mahal
linde bir keşif yapılacak 

Ragıp p&fa veresesi Evkaf aley
hine bir dava ikame ederek Hürri
yeti ebediye tepesinin pederlerin
den intilralen kendi mallan olduğu
na iddia etınitlerdi. 

Kağıthane köyü ehaliıi de hem 
verese, hem de Evkaf aleyhine bir 
dava ikame etmİ§ ve bu mahallin 
ldiyün mera11 olduğuna iddia etmiı
tir. 

Diin bu muhakemeye devam e
clilmiş ve Kiğıthane köyü ehaliıinin 
ikame ettiği dava ile veresenin Ev
kaf aleyhine ikame ettiği dava tev· 
bit olunmuştur. 

Bundan sonra Evkaf ve Kiğıt
hane köyü ehaliıi vekilleri bu erazi
nin belediyedeki haritaoının celbini 
iıtemişlerdir. Neticede mahkeme 22 
kanunuevvelde Hurriyet tepesinde 
ehli vukufun huzunı ve vekillerin 
iştirakiyle keşif yapılınaoına karar 
venniştir. 

Samatya cinayeti 
davası 

Bundan bir müddet evvel Sa
matyada oabıkalılardan Arnavut 
Behçeti öldürmekle maznun fınn 
tablakirı Sırp tebaasından Mina, 
namı diğer Mihalın muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde batla
nılmış br. 

Dünkü muhakemede bir kııırn 
şahitler dinlenilmiş ve dava diğer 
şahitlerin celbi için başka bir gÜne 
talik edilmi,tir. 

Mithat Bey beraet etti 
Solaryom Palaa davaunda vazi

fesini suiiıtimalclen dolayı hapse 
mahküm eclilen sabık ikinci hukuk 
mahkemesi a::rasındaıı Mitat Bey 
haklılındaki hüküm temyiz mahke
meoince lehinde olanık nakzedilmit 
ti. 1 ( 

Dün dava ağır-~
de nakzen rüyet edilnıq, Mitat Be
yin vazifei ıuiiıtimi\l t noktaımdan 
da, ihmal noktaımdaii da beraetine 
hükmedilmiştir. 

"Pst,, mahkum edildi 
Müıtehçen nqriyattan dolayı 

ağır ceza mahkemesinde hafiyyen 
muhakemesi İcra edilınekte olan 
"Pıt,, iıimli franuzça mizah ıraze
teıinin sahibi ve mes,ulü Osman 
Hamit Beyin muhakemesi dün in
taç edilmittir. Cereyanı muhakeme 
de Osman Hamit Beyin ıuçu sabit 
olmuş ve kendisi iki ay 10 gün hap. 
ıe 30 lira nakdi cezaya mahkiım e
dilmit, fakat c:ezaaı tecil olunmuı
tur. 

Apoyev Matini 
aleyhindeki dava 

Maurcie de Cobra'nın "lıir mil
yonerin tarihi,, isimli romanını tef
rika ettiğinden dolayı aleyhinde 
müstebçen nqri1at clavaaı açılan 
Apoyevmatini gazetesinin muhake
mesine dün devanı edilmittir. Ga
zetenin vekilleri düa tefrikalann 
tercümeıo.inin sureti müsaddekaıını 
mahkemeye tevdi etmitlerdir. Bu 
tercümelerin tetkiki için muhakeme 
hatka güne talik olunmuıtur. 

Bir yangın davası 
Diin ağır ceza mahkemesinde bir 

yangın davasının riiyetine batlanıl
mıı ve intaç edi.lmittir. Davanm 
maznunları 5 ki~idir. Bunlardar. 
Kadri, Ali, V aoiliki .,/eneliler mev
k.ıif en, Salih ve Çolak Mehmet t• 
gayri mevkUf olarak mahlıeme hu
zuruna oevkedilrniılerdir. 

Kadri efend; Maltepede içinde 

üç kulübe bulunan bir boıtanm sa• 
bibi, Ali efendi ortağı. Salih koru
cusu, Çolak Mehmet te lıahçJVam
dır. 

V asi.liki efendi emlak ve aigorta 
komiıyoncusudur a • 

Kadri efendi içinde üç klübe bu
lunan boıtanlarmı komisyoncu Va
silBki .,/. vasıtasıyla 10,000 liraya 
Iİgorta ettirmiıtir. Sigorta muamele 
sinin ikmalinden bir hafta oonra da 
yangın çıkmıt, bostanlar yanmıftır. 

Yangından IOnr& yapılan k"fİfte 
boıtanm ve kulübenin içinde cam, 
tohum, talit, çırık ve laİre ııibi Iİ
gortaedilıtıit qya ile hinalarm kıy
metinin 2400, 2500 lirayı tecavüz 
etmediği anl&fılmıt, buna rağmen 
bunların 10,000 liraya ıigorta edil
miş olmalan da nazarı dikkati cel
betıniş ve yangının kasten. yapıldığı 
ıüpheıi ha•ıl olarak isimlerini zik. 
rettiğimiz zevat mahk~ hazunına 
sevkedilmişlerdir. 

Dün haşlıyan bu ıayanı dikkat 
muhakemede Kadri Bey kendiıine 
atfedilen cürmü inkar etmiş, hootan• 
da ıigorta edilen eşya ile klübelerin 
kıymetinin 10,000 lira tuttuğunu 
söylemiıtir. Ali efendi sigortada 
menfaati olmadığını, VaıilBki efen
di kendisinin sigorta tellaJi olduğu
nu, yangın çıkarmaktan bir menfa. 
ti olamiyacağını kOTUcu Salih J&n
gına bilahare muttali olduğunu, hah 
çıvan Mehmet o gece boıtana yan
gından sonra geldifini söyledi. 

Müteakiben fahitler dinlenildi. 
Müdafaa vekilleri ikame edecekleri 
müdafaa tahitlerinin de celp ve iıti
mamı, müvekkillerini;, kefaletle tab
liyesini rica ettiler. 

İddia makamım iıgal eden Cemil 
Bey davanın tenevvür ettifini. mü
dafaa tahidi diıilenmesine lüzum 
kalmadığından, behisle kuten yan
gın çıktığına dair kanunen kafi de
li.il bulunamadığı için maznunlann 
beraetini istedi. iddia makamının 
bu talebi üzerine maznun vekilleri 
de müdafaalarını yaptılar ve müvek 
killerinin beraetini istediler. 

Heyeti hAlı!ime müzakereyi mü
teakip maznunlara beraet karanm 
tefhim etti. 

Mahkemeye jandarma nezareti 
altında mevkUfen getirılen maznun
lar davalarmm bir muhak•mede 
neticeleneceğini ümit etmedikleri 
için bu namemül karar karşisında 
çok sevindiler ve çok müteheyyiç 
bir halde h8kimlere şükranlanru ar
zettiler. 

Geliboluda 
Oturan vapur 

Yanlış hir manePra 
güzü11den battı 

Gelı"holu civarmda karaya otu
ran Yorııiyüs iımindeki YuııBn ge
misi yanlış bir manevra neticesi 
olarak batmııtır. 

Mevkuf 
Maliye memurrarı 

Bakırköy malmüdürlüğünde tev
kif edilen üç memur elyevm mevkuf 
bulunmaktadırlar. 

Bu huıuıta defterdar Şefik B. de
miştir ki: 

- "Evet, Baluriıöyden Ihsan, 
Şükrü ve Kemal Ef. ler tnkif ediJ
mitlerdir. 

Bu cihetle maliye heyeti tehiıi
yesi mqgal bulunmaktadır. 

Mesele heniiz bize intilıal etme
miıtir ." 

-- --·---- --- -----
memleketin taııviri olamazdı;et 
basm her yerele görülen adam
lar olmuı lizım gelirdi. Jules 
Romainı buna tamamile riayet 
etmiı. Knock Hekim mücer
ret bir fikirdir; tabiat myte'iıri 
mümİllİni temsil eder. Doktor 
Parpalaid beceriksiz hekimdir. 
Diğer qhuın her biri her yer
de, Fransa'da olduğu gibi Çin
de ve Patagonya'da da emsali· 
ne resgelinecek kiınaelerdir; 
çünkü hiç birinde bir hususi· 
yet yok; hepsi en umumi tiple
rin en umumi hatlannı göste-
nr. 

Muhterem dostumuz Selami 
izzet Bey bu fikirde değildir; 
o, piyesteki eşhasın hepsinin 
ancak Fransa'da ve kim bilir 
belki ele o memleketin yalnız 
Saint - Maurice köyünde bulu
.nabileceğini zannediyor. Diyor 
ki: 

"ikinci perdede görülen si
yahlı kadın, morlu kadm, da-

tatralıamm canlı timsalleridir. 
Fakat bizim için o tipler biç 
bir şey ifade etmez • ., 

Bizim için biç biT fey ifade 
etmiyen o tiplere bir bakalım: 

Siyahlı kadın. - Gayetle 
haaia bir çiftlik aabibi kanaı; 
kendinde hutabk biuecliyor, 
fakat para vermemek için he
kime gibniyor. Knock'un be
dava muayene ettiğini duyun
ca hemen kopıyor. Knodı: onu 
fena halde haata buta olduğu 
na ikna ediyor. 

Morlu kadın. - Köyün ki
birlr ethasından; o da haaia. 
Parasmın bir losmı ile tahvilat 
elmıt; onu dü,ünüp geceleri 
uyuyamıyor. O da bedavacı; 
fakat bunu itiraf etmiyor ve 
Knock'a: "Bu köy ahaliai çe
kingendir; •İzin bedava muaye 
ne günlerine gelmeğe aıkılır. 
Ben onlara yol göstermeğe 
geldim,, diyor. 

Davalcu. - Knock bu ada· 

Belediyede 

Ete narh 
Meselesi 

1 Üçer· 
Aylıklar 

Komisyonun karan bu
günlerde daimi 

encümene bildirilecek 
Et meselesi için teıekkül eden 

ikinci komisyon netiee ve lmrarmı 
bugiinlerde daimi encümene tndi e
decoktir. Daimi eneümen ıızasmclan 
bir zat dün bir muharririmize ınn
lan söylemittir: 

- Et için toplanan ikinci komis
yonun kararı ancalı: daimi encümeni 
tenvir mahiyetinden batka bir mi· 
na ifade edemez. Daimi encümen 
bu meseleyi her iti olduğu gılıi yal
nız mes'uliyet noktasından tetkik 
ederek hükümlerini ....-ir. 

Bu ikinci kmniıyonan kanruu 
tetkik ederken ballı:m ...-hine mn 
vafık bulunak aynen Teya tadilen 
karar kabul ederiz." 

Darülaceze için 
Muhtelif müessesat ve ha)'İr te

ıekkülleri mümesıo.illerinin ittirakile 
teıckkül eden darülacezeyi himaye 
komitesi dün ilk içtimaım belediye
de vali ve belediye reiıi Muhittin 
Beyin riya•etinde aktetmi,tir. Bu 
içtimada Darülacezeye yeni muave
net tekilleri ve çocukların büyüdük
leri vakit hayatlıınnı temin için ya
pılacak teıebhüoler müzakere edil
miıtir. 

Bütçede münakale 
yapılacak 

Belediyenin hazirana kadarki 6 
aylık bütçede bazı fasıllardan mü
nakaleler yapılınaaı zaruri ııörülmüı 
tür. Daimi encümen bu itle mqgul 
olmağa baılaımştır. 

Sürp Agop davası 
Siirp Agop mezarlığı için ehli 

hibre raporunu ikmal etmiıti. Bir 
kaç güne kadar mahkeme riyasetine 
tevdi edecektir. 

Tahmil ve tahliye müs
tahdimini cemiyetinde 

Liman tahmil ve tahliye müıtah
demini cemiyeti idare heyeti intiha
bı aym 2 İnci pazar ve marangozlar 
eemiyeti idare heyeti inbnabt da 'Z7 
pazar günü yapılacakbr. 

Edime kapı şehitliği 
Edime kapı tebitliğindelri abide 

etrafına bir bordür inıa11 kararlattı
nlmıt ve ihalesi Japılmıfbr. 

Esnaf bankası içti• 
maı kaldı 

Dün 111at 14 te içtimaı mükarret 
Esnaf Bankası heyeti umumiyeıi ek 
seriyet hasıl olamamasmclan dolayı 
tehir edilmiştir. 

Yugoslavya kralının 
seneyi devriyesi 

Bugün YugoalayYa kralının cloi
duğu ırün olduğundan sefaret kona
ğında bir resmi kabul yapılacaktır. 

Lehli tayyareciler 
Türkiye'ye tayyare oahnlık ve 

bir tayyare fabrikBU tesis etmek 
maksadile bir nümune tayyareıile 
şehrimize gelmiş olan Lehistan Mil
li tayyare fabrikası müdürü M. 
Romboviç ve pilot M. Orleruki dün 
tayyare ile Eolôıehire ıritmitlerclir. 
M. Romboviç ve Orlen.loi Eskifdür' 
de UÇUf teerübeleri yapacaklardır. 

• 
Otuz Fransız seyyahı 

geldi 
Dün 30 Fransız seyyahı tehri

mize gelmittir. Seyyahlar buradan 
Kudüı'e ırideceklerdir. 

mur ediyor. Davulcu kencliai
nin belediye reisinden daha a
kıllı olduğunu ve bunun, o ta
rafın valisi tarafından bile taa
dik edildiğini iddia ediyor. Be
dava muayeneden istifade için 
bir hutalık icat etmeğe kalla. 
yor. 

iki alaycı amele. - ikisi de 
tamamile sıhhatte oldukların
dan emin iki delikanlı (Asim
de "gan., yani delikanlı; ınııe
le değil); bedava muayene giİ• 
nünü duyunca doktorla alaya 
geliyorlar. Knock ' her ikisini 
de basta olcluklanna ikna edi
yor. 

•ize her türlü yemin ede
rim ki bu adamlar, ıu anlattık· 
lanmdan batka bir it ıörmü
yor. Selami izzet Beye sormu
yorum, çünkü o Knock'u be
ienmemek için aebep arama
mıt, aramıı, kendi romanlan, 
ve piyeslerinde g&terilen ba
ta, yani bizim bayabmıza uy-

Tevziat ne zaman ve 
nerelerde bitiyor? 
Defterdarlık üç aylık maaş tevzi

atına devam etmektedir. 
Uç aylıkların tev:ı:iatı bazı yerler 

de ikmal edilmif, bazı mahallerde de 
ikmali kuvvei karibeye gelmiıtir. 

Tevziat Oıküdar tabesinde bu
gün, Kadıköyde ayın 19 zunda, Bey 
oğlu ve Betiklafta ayın 20 ıincle bi
tecektir. 

Fatih ve Eminöniinde yapılan 
tevziat tamamıle bitmiştir. 

Poliste 

Çöplükteki 
Bomba 

Dün Karaa~ tıir bomba pat
laınıt Te binnetiee bir adam muhte
lif yerlerindea tehlikeli surette yara 
lamnııtır. Kaza fÖyle olmaıtur: 
Haalıöyde Be d mUkte oturan Ha

ça tor isminde hiriıo.i, Karaağaçta bir 
çivi fabrikasının Janında, içinde 
çöpler bulunan bir arabaya YBn&f" 
mış ve çöpleri kanfbrmağa batla
nuf hr. 

Çöpler araımda i!" yarayacak bir 
ıey arayan Haçator bir aralık eline 
madeni bir mad"" geçirmiı ve evire 
çevire tetkike başlamqtır. 

Fakat bu esnada, ımi bir infilalc 
olnıuı ve Haçator "*· yi yere yık
mııtır. infilak ıedası üzerine vak'a 
yerine gelen polioler Haçator'u bir 
çok yerlerinden yaralı bir halde bul
muşlardır. 

Haçator, derhal haa-ye kaldı
nlmıtbr. Bu bombanın oraya 118111 
konduğu tahkik edilmektedir. 

Saç saça_ 
Un kapanında oturan Rabia H. 

la komıa1a Emine H., aralarında 
geçen bir meoeleden dolayı kavp 
etmiştir, Rabia H. Emine H. m 
lcllfasmı yarımfbr. Robira H. yaka
laıımııtır. 

Çarpışblar .. 
Hayret Ef. iaminde birinin bindi

ği motoıo.iklet ile tofO.. Muhiddin el. 
nin idaresindeki otomobil Fatihte 
çarıııınuşlar, neticede Hayret ef. ya 
ralanmıttır. 

Ezilen çocuklar 
Şoför Raif'"m idmr i=dfti eto

büı Kiiçik paarda Saat ismincle 
bir çocuğa, Be,.oilancla bir tramvay 
da gene 1 O yaılanncla Ma..,.am iı
minde bir k1211 çarparak yaralamıt· 
br. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Bayburtlu Mahmut İllninde bira 

dün Unkapanmda geçerken ahvali 
fÜpheli görülerek karakola g3tüı'lil-
müştür. 1 t 

Karakolda Mahmut'un iizeff 11ran 
dığı zaman 122 defter kaçalı: sigara 
kağıdı, bir miktar aslııor cigarası, 
esrar v<o bir ele kama bulanmuttur. 
Bunlar müsadere echlmit ve taliilıa
ta ba~lanmıştır. 

Bir esrar kaçakçısı 
Dün Galata'cla 14- oğlu lııımil 

iamincle bir esrar kaç"9m yakalaa 
mııtır. İunail 19 torba içinde 11 ki
lo esrar kaçmrken yaka:rı ele Yer· 
mittir. Galata Nahiyeıi mödiirü F'"ıl• 
ret B. hu hu1Uala tahlıılmta hatla· 
mıtbr· lanail'in lıa -ı.n n.,.... 
elen aldıiJ tahkik edihı lrt1'11ir. 

Bir Amerikalı milyo
ner kadın geldi 

Devri ialem "'JahatİDe ~ 
Amerika mily-leıiaclea Mm Maa 
ılie Lorena Stone dün tehrimize ırel 
miıtir. Mm Stone ten=ih malua
dile oeyahat etınektedir. AYrUpa'yı 
clolaıbktan - Atina'ra ıritmİf, 
-dan lıtanbul'a aelııaÖfm. Bma
dan Mıur, lran, HindU9n n ım.
li ve cenubi Afrilıa'yı clcılattıktmı. 
ıoma, Çin, Japonn ve AT111tralya 
tarikile ~ka'ya avdet edecektir. 

Knoc:k'u bir satırda berbat et
mek için onu 8Öyleyivermif. 
Artık bu fikirden vazıeçme:ı. 
Benim bu husmta IÖZ ıöyleme 
ğe hakkım olmachtmı iabat i
çin knk seneden beri Beyoflu 
na ıelen Framm tameferinin 
oynadığı piyeslerin cedvelini 
çıkarır, yine fikrinden vazgeç· 
mez. Kendisi her piyesin oy
nandıiı tarihi biliyor; Knock 
için: "15 kUımıuevvel 1923 se
nesinde Champs • Elyaees ti
yatrosunda temsil edilen. .... di
yor. Keşke bu piyeııin hangi 
gün hangi tiyatroda oynandı
ğını bilmeseydi de "15 kanu
nuevvel 1923 aenesr,, değil, 
"tarihi., dendiğini bilseydi. 

Evet, ona bir şey sormuyo
rum; fakat bir parça insafı o
lanlar ıöyleıin: Bu tahıslar, 
yaln ı:ı Fransa' da görülen tip
ler midir? Bizim mmıleketimiz 
de de bulunma mı? Balunmu 
demek günah.Nil 

• . .. _ .... __ _ 
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Asrın umdesı 11.Milliyet» tir. Hasta tedavisinde iktısat 

ve İyi terkipler vücude getirir. Ya
zılan her reçete yaratılmıt bir eser
dir. Bu eserlerde sahibinin zekis•, 
meleke ve mümaresesi okunur. Bu 
gibi hak:katler düşünülürae mustah 
zarata fazla temayül etmeyi doktor 
luğun ıanına yakıştıramayanlara 
hak vermek lazımgeliyor. 

" Aklrnrzrn erdiği ber yerde, so
kakta, evde, mektepte ve her kO
§ede; kaçakçılar memleketin da
hilde mevcudiyetini kıran ve hariç-

17 K.EVVEL 1931 
IDAİlEHANE - Ankara cadd.,. 

ıi Noı 100 Telçaf adreai: Milliyet. 
lstanbııL 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
kabul rtmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Yeşilköy askeri rasat 'merke

zinden aldığımız malfimata na
.aran bugün hava ekseriyetle bu
lutlu olacaktır. Rüzgar mütehav
vil olarak esecelctir. Dün tazyik 
nesimi 762 milimetre azami ha
raret B. ezgari nakıs J derece idi. 

(fm:LE+aal 
A ' cırım .. 

Hayvanlar araunda sevdi
ğim, korktuğum, nefret ettiğim 
ve acıdığım mahlfıklar vardır: 
Kedi yavrusu, dana, öküz, tav
fan, deve hatta arslanı seve
rim.. Örümcek, iskorpit balığı, 
akrep, çiyandan korkanın •• So
lucan, fok balığı, domuz, sıçan, 
hamam böceği, tırhldan nefret 
ederim ..• Katıra da acırnn ••• 

Neden acırım bilir misiniz? •• 
Hangi hayvan fasilesindensin?. 
Dedikleri zaman ne at olduğu
nu iddia edebilir, ne eşek? .. Ta 
biatin lüzum ııörmediği bir ha 
)ita olduğu içindir ki, acırım .•• 

Babası anası ayrı ayrı cins
ten, neviden, ve kandan olan 
yavrular hep böyledir .. Onlara 
acımalı, adetlerinin artmama
sına çalıımalıyız. 

Ne oluyoruz? 
11 kanunuevvel tarihli (Mil

liyet) te mecmuadan naklen 
bir yazı çıkmış... Amerikalının 
biri dünyada yedi büyük hata 
yapıldıl!ını iddia ediyormuf ... 
Bu yedi hata arasında biri de 
Türklerin latanbulu zaptına 
müsaade imiş! (Milliyet) iddi
aları bir Amerikalının nasıl ay
kırı ve garip dütünceleri olabi
leceğini göstermek için tercü
me etmiş! 

(Son Posta) gazetesi de bu
nu görünce hemen yapıımıı: 

- Vay! Haniya nimresml 
gazetede hamiyet? •. 

Allah rızası için! Neden mü
temadiyen kartımızdakinin ha
miyetnden fÜphe edip, ken.
dimizi dünyanın en ha
miyetli, en iyi düıünen adamı 
addederiz! ••• 

Niçin kartımızdakinin hare
ketini tabii ölçülerle ölçmeyiz? 
Son Postaya (Milliyet) in bu 
falso ( !) sunu haber verip na
ı uı dikkatini celbetmeyi ken· 
dine borç bilen zat, Amerikalı· 
nın yazdığı bu garip satırlara 
vereceği cevabı, yazının intişar 
ettiği (Milliyet) e gönder 
mek daha doğru olmaz mıydı?. 
Yoksa bu zat iki gazeteyi bi-

iktisadi buhran İamiyle yeni bir 
dert çıktı, aalğm ıeklinde dolaşıyor, 
dünyanın her tarafuu iıtila etmek 
iıtiyor. Muhtelif memleketlerin ıe
malarında kara bulut ııibi dolaşan 
bu fetin bizim ufuklarımızda dahi 
belirdiii anlatılıyor. Hükilmetimiz 
ve milletimiz bu beliyeyi ehvence 
atlatmak için elele verdi, çalıtıyor. 
Bir taraftan ithalit tahdit ediliyor. 
Diğer taraftan iıırafı kaldırmak mal< 
sadiyle çalıtan cemiyetler, zümro
ler ve fertler çoğalıyor. Hükumet 
haatalan ve haıtalılda ufraf&.D dok 
torları müıküli.tta bıralmıamak 
için iliçların diihulünü tahdit etıni 
yor. Bu müııaade meıleldmize mu
habbet ve medektaılarımıza itimat 
manııamı da ifade eder. Tababet sa 
baaındaki iktisadi tetbirler etibba
nm Yİcdanına ve ehliyetine tevdi olu 
nayor. 

Her tabip diploma alırken mille
te, memlekete ve insaniyete tababe
tin esas umdeleri .dahilinde hizmet 
etmeyi hiç bir ıuretle mutazarrD' et 
mesine ihtimal verilemez. V azifeai
ni yaparken her tabip evveli. hasta
yı tetkik eder, kazandığı fikre ııöre 
baatayı tedaviye baılar. Tedavi va11 
talan arasında bilh11a muvafık bir 
iklimin, meskenin, gıda ve devanın 
intihabı pek te kolay değildir. Bu İn 
tihapta her ıeyden evvel hastalığın 
biran evvel refi içinde en müsait fart 
lar,a en müe11ir davalara itibar edi 
lir. Fakat ayni zamnda bu itin en 
az masrflı yolu tercih olunur. 

Esaaen memlekette iktiaadi buh 
ran olaa da, olmasa da tedaviyi has
tanın mali kudretine, haline tevfik 
etmek doktorun batlıca vazifelerin
den aayılır.Ayni tesiri haiz basit ve 
ucuz bir deva dururken hastaya bir 
kaç misli fazla ücreti olıı karııık hali 

--··-··-·----·--·-· 
ribirine dütürüp seyretmek mi 
ister?! 

(Son Posta) nm (Milliyet)e 
kartı yazdığı yazıda münase
betsiz ve mütecaviz bir nokta 
var ki; sükUt ile geçittirilemez. 
Son Posta der ki; 

"Amerikada Türk propagan 
dası yapacağımıza, Türkiyede 
Amerika propagandası mı yapı 
yoruz? •• 

Bu fahiı ve ayıp bir tecavüz 
dür. 

Türk gazeteciliği hakkında 
en fena propagandayı böyle ma 
nasız ithamlarla kendisi yap
tığının bilmem Son Posta far
kında mıdır?. 
Eğer (Milliyet) te çahıan· 

lar da Son Postadaki arkadaı
larına garaz isnat etmek istese
lerdi, aynı yazının sekiz gün 
evvel lstanbulda batka bir sa
bah gazetesinde intiıar ettiği 
halde buna ses çıkarmamıı ol
duklarını ileri sürerdi .. Hiç biri 
miz Amerika ekmeği yemiyo
ruz. Ve bir Türk öteki Türke 
hamiyet eksikliği isnat etmek 
hakkına malik değildir. 

Yerli malı kullanan 
konferanscı !. 

Dün akıam (radyo) da Zira
at banka11 müdiranından ismi
ni unuttuğum bir zat bir kon
ferans verdi. Bir az acele söy
lendiği için çabuk biten bu kon 
feransa başlarken bu zat bize 
bir tamakiir lskoçyalı hikayesi 
anlattı •. Sonunda da 

- Ben bu işin yalnız lafını 
eden bir adam değilim! Haya
tımda yerli malından başka bir 
şey kullanmam.. •• dedi.. Fakat 
çabucak unutmuştu ki; konfe
ransa bir lskoç hikayesile bat· 
lamıştn. • 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 110 

BAŞI OÖNÖKLER' 
lbralıim NECMi 

- Öyle .. Canım, o da çok 
eulbçu bir adam. Ben geçende 
pek ali Süheylayı boşayacak
tım ya, o mani oldu. Ne ise, 
gider, ıörürüm kendisini. Be
nim kaza ıelince, eğer bu para 
lar kurtulmazsa derhal boıaya 
caiım. Gitsin, baıkalarmm 
mes'uliyeti altında kendini ha
rap ettirsin •• 

Retit Bey, telaıtan kendini 
kaybetmiı olan bu para canlı 
adama gülmekten kendini ala
mıyordu. 

- Şimdi evvela para mese 
lesini takip edin. Ötekileri dü 
fÜıırneğe vakit vardır. 

- Hakkınız var, üstat. He 
men gidip Fuat Sami Beyi gö
reyım. 

Mukbil Nedim Bey, geldiği 
gibi telaş içinde Reşi.t Beyle 
Ahmet Nebilin ellerini sıktı, 

. . . . . 
Ahmet Nebil, odasına dön

düğü zaman, kapının önünde 
kısarak boylu, bol bir çartafa 
bürünmüt, şekilsiz bir kadın 
heyulası kımıldadı. Koridorun 
bof luğu arasında yÜ%Ü fark e. 
dilmiyordu. Bu karaltının için 
de, kımıldar bir karaltı gibiy
di. 

Ahmet Nebil, dikkat bile et 
meden geçecekti. Fakat bol 
çarıafın arasından bir el uzan
dı. 

- Nebil Beyi, yavrusu •• 
Delikanlı bu çetrefil sada

ya döndü. Yüreği oynadı. Bu 
ses, bu söyleyiş olsa olsa Şe
kufe bacının olabilirdi. Bu sa
dık zenci karısı buralara kadar 
kendisini arağama gelmiıse, 
mutlaka Nebahat tarafından 
gönderilmiş olacaktı. 

talar terkip etmek yahut süslü mus 
tahzarat yazmak tıbbi bir hata olma 
aabile meslek ıaygı ve bilgiainin nok 
aanlığına delalet edecek bir kusur te 
Iaklri olunur. Memlekette iktiaadi 
buhran var denilen bugünlerde has 
talara iklim, ikametgi.b, ıııda ve de
va tayininde etibbarun her zaman
dan daha ziyade müteyakkız bulun
ması icabeder.Mesela memleketi da
hilinde teıhiı ve tedaviai kabil olan 
bir haıtanın, yahut tetbisi takarrür 
ve tedaviıi gayri kabil olduğu tabak 
~k etmİf bir marizin ecnebi diyar
lara gitmek istemesini muvafık gör 
mek aileyi teselli için geniı zaman
larda 111azur gürülebilecek meslek 
nezaketi addedilebilirdi. Fakat bu
gün meılek dahilinde memleketin 
aervetini 11yanet vazifeıi etıbbaya 
bilhassa tevdi edilmit bir borç tekli 
ni aldığından tıbbın bu kabil nezake 
ti memleketin menfaatlariyle daha 
ıamimi bir ıurette mezcetmeye gay 
ret etmek li.zmı geliyor. 

Gıda meselesi de çok naziktir. Zen 
ginlere verilecek gıda liıteai de fa
kirlerinkinin aynı olmaz, bunu her 
tabip müdriktir. Fakat bugün tah
ıi vüa'ati düşünürken memleketin 
iktiaadiyabru da aynca nazan dik
kate almak icabedecektir. Mesela 
memleket mahsulü taze süt durur
kıen ecnebi diyardan gelme süt toz
larını, konservelerini kullandırmak 
memleketimizde mebzul hububat 
varken ecnebi memleketlerden gelme 
ıüslü paketler içindeki hububat un
lanru tavıiıre etmek doğru olmaz. 

ilaç intihabmda da hem şahım 
hem de menıleketin menfaah ııöz 
önünde tutulmalıdD'. ilaç meselesin
de her tabibin aleti.de :ı.amanlarda ri 
ayete mecbur olduğu esaslan tahil 
etmiyeceğim. ilaç hastaya mutlaka 
lüzumu varsa yazdır, ili.cı mümkün 
mertebe hastanın alabilececği baait 
bir tekilde vermek; lüzumu olmayan 
aıvağ ve tali mevadı hazfetmek 18-
znndD'. Meıela midede fartı ifraz. 
dan muztarip bir hastaya bikarbo
nat yazılacağı zaman ( 100 - 200 ) 
gramı bir paket ve yahut kutuya ko 
durınal< yemeklerden sonra birer 
kahve kalığı mıktarmda almayı tav
ıiye etmeıı' daha idareli, aynı ili.cı b~ 
rer, ikiter ııramlık pal<'etlere

1 
t~vzı 

ettirmek. daha maırafh o acagmı 
bile dütünmek icabeder. 

Belladon verileceği zaman zıbg 
halinde alelade bir ,iıeye kodunnak 
birlikte bir de damlalık yazmak ilacı 
bir damlalıklı bir §İte ile verdirmek 
ten daha ucuz çıkacağını nazarı itiba 
re almak li.znngelir. 

Nezlevi yerkana müptelıi bir haı 
taya sülfatlı bir kalevi yazmak ica
bederae mesela alelade ıülfat dö ıut, 
ıülfat dö manyeziyi bikarbonat ile 
kan§tırarak paket içinde vermek 
ucuz, ayni maksat için karlıbat ver
mek biraz daha fiyatlı tabii karlsbat 
yazmak çok pahalı olduğunu düşün 
mek zarureti vardır. 

Terkibi iyice mailim ve tesiri ta
hakkuk etmit mustahzarat yazmak. 
icabettiği zaman memleketimizde i
mal edilenleri tercih etmeyi de vazi 
fe edinmelidir. 

Burada göğıüm kabararak arzede 
rim ki yerli muatahza.ratımızıo mü
biın bir kısmı itimada lay•ktır. Yerli 
ıeromlar, atılar, ampuller, kompri
meler, mahlüller, ,uruplar; §&rap
lar, tozlar, hidrofil pamuk gibi halen 
Sıhhiye ve muaveneti i'-'ômaiye ve
ı.aletinden müaaadesi alınmıt ve aıh 
biye mecmuaımın 1931 senesi teşri 
nievvel nusba11nda müfredatı ilan 
edilen 226 muıtahzaratımız vardır. 
Eczacı beylerin bir zümreıi tarafın
dan yerli mustahzaratın fiatlerile bir 
likte ve ecnebi muıtabzaratiyle mÜ· 
kayeseli tertip ettikleri cetvellerden 
elimize geçen birkaç nuıhayı nümu 
ne olarak takdiın ediyorum. Yerli 
bbbi mustahzarat sahiplerinden bir 
çoğunun eserlerini tanıttırmak için 
ecnebilerni yaptıkları raklam usulü
nü tatbikte ibmal göoterdiklerini de 
burada zikrebnekten geçemiyece
ğim. 

Yerli bir çok mustahzaratımız 
var ki kıymetli ve ciddi bir aa'yın 
mahsulüdür. Fakat eseri yalnız aa
hibi tanıyor, temaıa ediyor, etıbba
nın eline tek bir niimune bile gönde 
rilmemiştir. Eseri yaratmak değil 
tanıtmak ta bir vazifedir. 

ilaç tertip ederken nazan dikka
te alınacak mühim bir mesele daha 
vardır. Sıhhiye ve muaveneti içtima 
İye vekaleti tarafından tıbbi gazete
lerle de tamim edildiği veçhile ala
meti farikalı ilaçlar yazılına hükü
metimiz tarafından da tasdik edilen 
beynelmilel muahedeler mucibince 
fabrika ismi zikredilmesi bile ecza
nelerce o fabrik:uun mamülatı veril
mesi mecburiyeti vardır. Meseli aı· 
pirin yazılırsa mutlaka Bayer fabri
kası mamUli.t1t urotropine yazılırsa 
Schering fabrika" mamülıitı verile
cektir. Bu ı:ibi ilaçlar ancak kiınyevi 
İsmiyle yazılıraa her fabrikanın yap 
tığı ve bir kaç midi ucuz fiatle sattı 
ğı aynı i!aı; elde edilebilecektir. Bu 
kıaa maruzatımla maksadnn• 
tavzihe çalıttığımı zannediyo-
rum. Asıl gaye tedavide muktasit ol 
maktır, laalettayin tekmil tıbbi mus 
tahzarata yahut ecnebi mustahza
rata kartı alakasızlık tavıiye etmeı.l 
değildir. Bir hastanın tedavisi için 
ayni derecede müessir maddelerden 
nisbeten pahalı olan yazılıraa haıta
ya ve memlekete kllflı mes'ul olan 
zatın reçete ile ita emri veren etıbba 
olduğunu hatırlfttmakla beraber bu 
iıte yaln•z dokt1>rların gayreti kifi 
gelmiyeceğine de kaniim. Memleke
timizde muİtahzarat yapan labora
tuvarlar ve reçeteleri ihzareden ecza 
nelerde ciddiyet ve kanaatle bu ikti 
sat mücadelesine yardnncr olmalı
dırlar. 

Gülhıne Dahiliye kliniği muallimi 

Dr. Abdülkadir 

Yeni 

BilhaHa haıtalara ecnebi mustah 
zerab yazmak için fazla dü,ünmek 
lazımgelir. Bir çoll avrupa mustah
zarlan havi olduklan mÜeHİr mad
delerin en ap.ğı üç-dört miıli fiyat
lariyle aatdmaktadır. Bunlara veri 
len para ilacın hakiki değerinde de
ğil kı•men fabrikaların propaganda 
İçin yaptıkları rekli.m masrafına kıs Bir rapor, üç konferans 
men de ilacı ıüılemek için sarfettik 
!eri yaldızlardır. Doktor Cevdet Naıuhi Beyin ese. 

Fenni hiç bir kıymetleri olmadığı ridir. Mevzular ıunlardm Türkiye
halde memleketimizde tutunan, re- de ziraikooperatifçilik, itiyat ve ta
vaç bulan muıtahzarlarm adedi de ııarnıf, kooperatifin ilmühali, mer
az değildir. lıim zikretmekten içti- kez bankaları. 
nap ediyorum. Halk ara11nda yumur Muallim Halit kitaphanesi bu 
ta aansı diye iıtenen tiril'gaların, kitapla Türk kütüphanesine güzel 

b d. la hal' al bir etter hediye ctmi~tir 
kuvvet şuru u ıye aatı n ıt a- 1 !!ll•••ııııİ••••••••I!. 

te istiyla tasallutuna bilerek, bilmi<- !I 
yerek vasıta olan aldanmış ve alda- • ••••• Bu akşam A S R 1 Sinemada ••••• 
tıcı adamlar olduğunu anlatacaksr- WARNER BAXTER ve MARGUERET LİVİNGSTON 
nrz, söyliyeceksiniz, bulabileceği- gibi dahi ımı'atkılrlar tarafından temsil edilen 
niz yerde yakasından tutup devlet A D A L E T K U R Ş U N U 
kuvvetine teslim edeceksiniz, ya-
hut yaşamak hakkından vazgeçecek Nam muazzam ve muhteşem filmde batakhanelerde geçen hayat• ve 
siniz. - lstııet Paşa". 12-II-19Jl. müthiş döğüşmeleri ve muannit lııinleri tasv>r edilmektedir. 

Halep Suriye'ye ı.ald<. Bu filmi görenlcc mutlaka beğ...,.,.,.,klerd.ir. Zira perdeye inikas ettiri-
Halep, Malatya ile; Diyarıbekir'- len bir çok yeniıtik.ler ve süfli mahallerdeki hakiki hayat sahneleri ile 

le, Mardin'le, Siirt'le beraber yaıar- karanlık sergüzeştlere karışan Parisli bir dansözün muhtıer:is aşk 
dı. Halep bunlardan kopanldı. Aç-
hğa, sefalete mahkilm edildi. taWoJarını göreceksiniz. İlaveten zengin varyete nıumcroları 

Halepli, neyini, kime aatacalitı? -·••••••••••••••••••••• 
Hudut bir demiryolunun sırtı idi, M A J 1 K 
amma arada bir duvar vardı. Bu du-
var Türk gümrüğü idi. Türk güm- İki büyük fransızça filim birden: Sinema yıldızı İstanbullu 
rüiÜ müstemleke ile müstakil bir RADİFE. BEHAR HANIM 
memleket arasını ayırıyordu. Her -
Türkiye'ye Fransa'nın malını sok- B E K A R 
ma.k için Türk haznesine ödemek, 
Türk aenayiini koruyan kanuna 
ba§ eymek ıarttı. 

• * * 
Bugün Halep civanna Suriye de-

mek için bindir ıahit ister. Payaa' -
tan Cizre'ye kadar uzayan kirli bir 
'erit, Suriye'likteu buralan çoktan 
çıkardı. Suriye'ye hüküm edenler, , 
buraya İpten kazıktan kurtulmu§ , 
Ermeni taşnaklannı, Çeçen ve : 
Kürt eıkıya11nı, asD'lardan beri a· 
sıl ve nesillerini unutan adamlan: \ 
Sen Asorisin, Sen Süryaniıin, diye 
birer kulp takarak Türkiye'ye düt
man etmek için hudut boyuna top
ladılar. 

Hudut boyu macera aramalarına 
ııöz yumulanların vatanı oldu. İane 
ile Ermeni yurtlar• yap•ldı. Bunlar 
ne yeyip ne içeceklerdi? 

Bunları ne Suriye ve ne insani
yet komiteleri, ne Suriye'ye hüküm 
edenler beslerdi. Halep iıe, günden 
güne sönüyordu. Halep'in batedece

filminde a1kışlanıyor. 
llaveten: HERKES KENDİ BAHTİNA 

Fransızça büyük operet 

HENRYGARAT 
Bu ıhafta 

ELHAMRA 
Sinemasında 

CLARA TAMBOUR ve 
ALİCECOCEA 

ile beraber tıemsil ettiği 

Gel Boşanalım 
(DELPHİNE) 

fransızça sözlü ve şarkdı fevka
lade vodvilde büyük muvaffaki

yet kazanıyor. 2 saatlıik neş'e 
ve musiki 

1

, Bugün akşam 
saat 21,30 da 

\~!:~~~ 
Voss. 
Tercüme eden: 
Cemal ru.fat. 

iııanbul Bdediqeıi 

S~hirTiyııttıosu 

ııııııııııııııı 

111.JI\ 
Cumartesi gü-

nü DOKTOR 111111111 

~
İHSAN. 

Altı yaşından aşağı olan ço
cuklar tiyatroya kabul edile. 
mezler. 

ı•ı 

ği zanaatlar Türkiye'de de ilerliyor- •••••••••••••ımii 
du. Halep yaptığını icinde satabilen 1 

Fransız Tiyatrosunda 
Raşit Riza 

ve Arkadaşları 
bir şehir de değildL 

Halep bir kaçakçı tehr;._ bat ka
çakçı tehri oldu. 

*** 
Halep; bağlandığı toprak nıuıl 

soyuluyoraa, Türkiyeyi tıpkı öyle, 
tıpkı bir müıtemleke gibi soymaya 
ı.alktı. Ecnebi malı sorgusuz, ıual
siz Türkiyeye aokulacaktı. Zengin
leri iı ba§ına ııeçti. Şubelerde çalı
şacak elemanlar hazırdı. Hududu 
geçmiyen bu güruh gümrük hudu
dunu ortadan ıilmeye çalıtmaya bat 
lad•lar. 

iane ile hudutboyuna doldurulan 
ermeniler. 

Himaye ile Türk hududunda te
cemmüe davet edilen enneniler. 

Kendilerine parasız arazi verilen 
ermeniler, 

Birkaç yüz ellilik, 
Türkiye' de elini kana bulaıtırıp 

bir hafta sonra Halep'ten mektubu 
ııelen kara bahtlılar. 

Eşkıyalıktan batka ıan'atı olına
dıiından yukarıda tutunamıyanlar, 

Kürtle Ermeniyi kardet yapaca
ğız, diye etrafı dolandıranlar, 

Vatansızlar ve her tekilde alça
lanlar; 

Kaçakçı bayrağının altında top
ll\Ddılar. 

*** 
Suriye'ye hükmedenlerin bu iktı

sadi hiyanet ıebekeıinin kurıılutu
nu görmemek için gözleri kör olına· 
lıydı, görüyorlardı. Bundan faide u 
muyorlardı. Huduttan itibaren içeri 
ye doğra aşiretleri, köylüleri menfa
at zinciri ile kendilerine bağlayacak
lar, kenetliyecekler, kaçakçılığı yal
nız iktısadi kazançlarına değil. ıiya .. 
si emellerine de alet edeceklerdi. 

*** 

Gülhane müsamereleri 
Gülhanenin bu seneki tıbbi mü

aamerelerinin ikincisi 13-12-931 ta
rihinde konferans aalonundtl yapd
dı. Bakteriyoloji muavini doktor 
Niyazi Bey tarafından Miyeloit lö -
semi vak'ası takdiın edildi. Gümüş 
ıuyu hastanesi dahiliye mütehaısısı 
doktor Ratit Bey tarafından Kinop 
(azminin tropika gametleri üzerine 
tesiri hakkında kilin.iğe müstenit 
bir tetkik tebliğ edildi. 

Röntgen müteba.aıııı muallim 
Kazan Bey tarafından müzmin apan 
disit ve röntgenle teşhisin ehenuni
yeti, muallim Abdül Kadir Lütfi B. 
tarafından hasta tedavisinde iktısat 
mevzulu iki konferans verildi. Mü
naka§Alara müderriı Tevfik Salim 
Pata. operatör Burhan, muallim 
Kazını, Abdül Kadır Lütf~ Şükrü 
Emin, Murat lbrahim, Lütfi, Refik 
Münir Beyler iıtirak etmitlerdir. ı 

Muallim Abdülkadir Bey tarafın
dan hasta tedavisinde iktısat hak
kındaki konferansı umumi ali.kayı ı 
celbetmiş ve tiddetle alkıılanmıt
tır. 

iLAN : Eyüplü mukriz Yusuf E- 1 
fendiye maaş cüzdanımı terhin ve 
tevkil eyledim. Vekiletten azldmi 
protesto ile Eminönü malmüdfriye- ı 
tine biLdi.ıdim. Maaş cüz.danı çıka
racağundan diğ;e.rinin hükmü olma
dığını i.lô.n eyleriın. Müt<:kait Ke
nan. 

17 - l inci Klnun pe~ akşamı 
AFACAN 

Komedi 4 .perde 
Nakleden: Mahmut Yesari Bey. 
18 - 1 inci Kanun cuma mat.iııı: 

AKTÖR KIN 
Piyes 4 ıpcrde l tablo 

ı~ - ı inci Kanuın cuma akşamı 
NUR BABA 

Vodvil 4 .perde 
Nakleden: 

lbnirrefik Ahmet Nuri Bey. 
~ 

Üsküdaır Hale Sinemasında 

Cephede bir Casusluk 
Mümessili: Me Mariyet 

~-Perşembe -111: 
gününden itibaren 
Kadıköy Süreyya 

Sinemasında • 

Şefkat • 

Hanri Botay'ın romanın· 

dan muktebes 

Marsel Şantal 
Slizlii ve ıarkılı film 

Gelecek program: 
Bedavacılar Kıralı 

Milton 

1':llllllfülUU1llrnllllWft ~ 
:= Muallim Mubahat Bey tarafından 

rm neden mürekkep olduğunu, ne I 
m•ktar müessir maddeyi havi bulun ~ ~ 1 B o E r l B. ~ Plıinlı idiler. Türk demiryolu Şar 
duğunu bilmek ve bulmak bile ka- 1 ı l kın hududunu tutmadan yukarıdaki 
bil değildir. Mustahzaratın laaletta· !erin küplerindeki altmları aşağı in-
yin istimali daha büyük mahzurlar dirmek azmile tecavüze geçtiler. 

== 
F-

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
göıtermcktedir. · Zarafetinin idamesi için her Menfaat; cahillerle, vatan sevgisi 

Havi olduktan muhtelif ilaçlar kıt olanlarla Ermenilerin arasını ko-
dan bazısı hasta için faideli olsa bi- kadının kullandığı alamod !ayca buldu. E•ki tanıııklıklardan 
le diğer bazuı hastalığa t"ınamcn parfüm ve pudra istifade edildi. Yukarıda hava bo-
aksi tesir yapabilecek mahiyette bu 1 B p 0 ~uldu. Ucuzluk kartıaında ka-
lunuyor. ' our1· ois- arıs raran gözler kaçağı mübah görüyor 

Tabip vereceği ilacı hastanın ve du. Kaçakçılar iki taraftan hududu 
haıtaLğın husuıiyetine göre mıktar j :.------------ • vurmak için elele verdiler. 
!andırır, ve meze edersedaha baait Na,it Hakkı 

- A! Ayol Beni tanıyama 
dm mı? Ben im ya! 

- Gel bakalım. Hoş gel
din. 

- A! Hot buldu, ama, hot 
gelmedi. Ayo, sen neler yap
tı ? 

- Gel içeriye de konuta· 
hm, Şeki'ıfe bacı. 

Ahmet Nebil hademeye bi
raz kimseyi sokmamasını ten
bih ederek zenci bacıyı odasına 
aldı. 

- Hayır ola bacım, ne var 
bakalım? 

- Ayo, ten bizim Nebabati 
Hanımı niye (Ücendirdin öy
le? 

Ahmet Nebil, derin derin i
çini çekti: 

- Ben onu giicmdirmek 
istemezdim. Fakat bizi çeke
mediler, bacı. Onlar da belala 
rmı buluyorlar ama neyleyim 
ben mahvolduktan sonra .. 

- A! Ayo! Neye mafolak
sı? Bunda maflık bir şey yok.. 

- Sen Nebahat Hanmıı 
gördü mü? 

- Gordu ya! 

na: bacı, benim için ne söyle
di ? 

- Ah! Hep ağlıyor, hep ağ 
lıyor .. "Beni Nebil Beyisi git
ti,, diyor, ağlıyor .. 

- Ağlıyor ha? Ah, bacı ben 
de ağlıyorum, benim de içim 
yanıyor. 

- Kuzum evladisi... Şindi 
ne yapacak? 

- Ne yapacağımı biliyor 
muyum ya? 

- Al ben de bilmiyo •• N&
babat hanım11 da bilmiyo •• An 
nesi de bilmiyo •• 

- Seni buraya Nebahat Ha 
rum mı gönderdi? 

- Aa! O gondermedi, Ha
miyyet Hammısı gonderdi. 

- Hamiyyet Hanım .. O ne 
diyor? 

- Diyo ku böyle çocukluk
lar olur amma, Nahit Beyisi 
öyle kaçmasın. Gene barışırlar. 
Dargınlık tuz, biber gibi diyo .. 

Ahmet Nebil, Şüki'ıfe bacı
nın çapratık dilinden hakikati 
kavramakta çok zahmet çeki
yordu. Zaten dağınık olan ka
fasının içinde adeta bir uğul-

muı sandığı bir rabıtanın hala 
yatadığına Şükufe bacının ge
liti bir şahit, bir emare olmuı
tu. Ona seviniyordu. 

ŞükUfe bacının karmakan
tık hikayelri lirasından anla
tılan tu idi: Nebahat te büyük 
bir yeiı içindeydi. ~i işi 
anlatım, Ahmet Nebilin kusu
runu affettirmeğe çalııacak 
yerde meyusen geri çekilmesi
ni yanlı, bulmuıtau. 

Ahmet Nebil, birden bire 
zihnini içinde bir karar verdi: 

- Bacı, öyle ise ben bir mek 
tup yazayım. Sana vereyim. 
Nebahat Hanıma götür onda 
ne cevap verine onu da bana 
getirirsin. Hem ta buralara ka 
dar zahmete hacet yok. Şehza
debaşında oturduğum yere ka
dar gelsen kafi •• 

Şükiife bacı, kucağında bü
yüttüğü iki gencin saadetini 
temin için her şeyi yapmağa ha 
zırdı. Ahmet Nebil, birden bi
re içinde parlayan bir ümitle 
canlandı. Masanın başına geç
ti. Kalemini eline aldı. Uzun 
uzun yazdı. 

ek u 

BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

:3 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

§ Tevzi mahalli: Milliyet Matbaasr. 

lllmm ıııı ı ıuıı 11111111urum ı mıı ıı uııııınımm ıı nununıı 11 ı mu 
bütün varlığını anlabnağa ça
lıtan perİfan, fakat ruhlu bir 
eser olmuştu: Delikanlı bura
da yirmi dört senelik saf ve ma 
sum hayatının bütün temizliii 
ni Şiıli aleminin bu erkek avı
na çıkmış bozuk ruhları nasıl 
ifsat ettiğini piıman ola ola, 
yana yana •tiraf ediyordu. Ne
bahate bütün günhlannı anlata 
rak, "bunlardan sonra senin gi 
bi tertemiz bir meleğe layık ol 
mdığımı biliyorum. Fakat bir 
günahkardan bir töbekiir yap
mak istersen, hayatımın bu kir 
li bir kaç haftasını mazinin ka
ranlıklarına gömmeğe razı o
lursan, layık olmadığım saade
ti bana vermit olunun.,, diyor 
du. 

Delikanlı, bütün ümitlerini 
arap bacının siyah ellerine ve
rir gibi, mektubu teslim eder
ken, evini de Şükufe bacıya ta
rit etti: 

parlamı,tı. Şüki'ıfe bacuun it
ten yamn yumru olmut kara, 
buruıum, pörsük pörsük elleri
ni sevinçle öptü ... 

-20-

KARA HABERLER 

Ahmet Nebil, matbaadan 
yorgun yorgun çıkınıı, ince İn· 
ce yağan can sıkıntısı veren bir 
yağmurun sicimleri altında hm 
cahınç dolu birtramvayın sahan 
lığına sokularak Şehzadebatı· 
na varmıştı. Buhularla pence
releri seçilmez bir bale gelen 
kebapçı dükkanlarından birin
de kamını doyurduktan sonra, 
kahvelere tiyatrolara rağbet et 
miyerek hemen odasına dönil· 
yordu. 

Kapının iç tarafına girer 
girmez, alt kattak• tek odada 
oturan yaşlıca ev sahibi kadı
nın çatlak sesi: 

- Hah, itte geldi! 
Diye aksetti. Delikanlı, mu· 

tat olm~an bu ihbardan kut· 
kulanarak o taraf baktı. 

(Devamı vu) 



• • 
lngilizler lspanyolları 

7-1 mağlup ettiler 
•••••••• 

lspanyol kalecisi meşhur_ Zamora 
böyle bir hezimet görmemiştir 
Londra' dan 9 tarihile yazı· 

lıyor: lngiliz futbolcileri Bri· 
tanya adası haricindeki kuv
vetli ekiplerden biri ile lngi· 
liz toprağında, bugün öğlen 
den sr>nra ilk maçlarını yaptı
lar ve b ıyri kabili itiraz bir ga· 
libiyet kazandılar. Zira bütün 
ınaç lngiliz oyuncularının ha· 
kimiyeti altında geçti ve bun
lar galip gelmek için fazla gay 
ret sarfetmeğe de ihtiyaç gös
termediler. 

Bu maç bil: defa daha gös
terdi ki, lngilizler dünyanın en 
İyi uyuncularıdır ve onları ken 
di topraklarında yenmek güç
tür. İspanyollar kah kari bir 
hezimete uğradılar. Diyebili· 
rimı ki Avrupanın hiç bir ekipi, 
hatta Avusturyalılar bile lngiı
lizleri Londra' da yenemezler. 

İngilizler bu maçı istedikle-

dı, ikinci aakikada Smith bir 
ıüt çekti ve kendine çok güve 
nen Zamora topu kaçırdı: Gol 

İngilizler daima bakim oynu 
yorlar. Oyun gayet güzel bir 
safhada! İspanyol kalesi önün
de bir seri paslardan sonra De
an Zamora'mn kendi takımı
nın oyuncuJarı tarafından maı 
ke olduğu sırada, fırsattan bil
istifade topu yavaıça göndere
rek ikinci golü yaptı. 

Artık oyunun İapanyollann 
hezimeti ile nihayet bulacağı 
anlaıılıyordu. Maamafih lapan 
yollar kaybettiklerini kazan
mak için son derece çabşıyor
lar. Fakat İngiliz müdafaası sa 
baya o kadar.hakim ki, lıpa.n· 
yolların bütün gayreti boşa gi. 
diyor. 

Otuz ikinci dakikada Jobnı
on Dean' den aldıiiı bir paıı, 

Serbest GUreşe Doğ u •• 
Los angelos olimpiyadından ev· 
vel serbest güreş hareketleri 

Atalarımızdan bize miraı ka 1 -.-~··~;;;: ""iJ;:;•~ 
lan ve tamamile milli ve yerli \ ~ 
bir sporumuz vardır: Serbest 
güre§-. Fakat maalesef bu tu· 
beye ıoo zamanlarda layık ol
duğu ehemmiyet verilmedi. 

Hiç tüpbe yokki bütün apor 
tubelerinin içinde bizim en 
muvaffak olduğumuz ıube ııü
reştir. 

Şurasım da göz önünde bu 

1 

( 
1 Son Ankara Serbest güreş musab~ 

kalarrnda Türk iye Şampiyonu 

B andrrmalr Kara Ali Pehlivan 

best güreş birinciliği müsaba-
kalan tert ip edildi. 1928 de O
limpiyatlarda serbest güret 

' şampiyonluğu yapıldı. Hiç şüp 
hesizdir ki ıpor hayatımızı ta • 

' 

' 

Biz bu münakata için bazı gü 
reşçilerle konuştuk. Bir kısmı 
bu neticeyi tabii buJuyor, diğer 
kısmı ise gayritabii. ... Ve fikir 
!erini şöyle müdafaa ediyorlar: 

- Eğer Çoban Mehmet raki 
bi ile berabere kalmasaydı mu 
hakkak şampiyon olurdu. Hal
buki Çoban Bulgaryah Cemal 
ile saatlerce uğraşmıt 

Bu senenin ''F evkal
. \ beşer,, atleti ! 

••••••• 
Ladumegue; Hobbs, Vikman, Hobus ve 

Peltezeri geçerek Almanya-Fransa 
maçında ( 1000) metreyi bitiriyor ..• 

1932 senesine girerken geçen se
nenin yarı mukavemet rekorlarını 
tetkik etmek faideoiz değildir. 1930 
senesinin t~rinievvel ayına kadar 
dünya fevkelbeıer bir tek atlet ye
tiştirmiştir. Oda: Finlandiyalı Pave 
Nunni .... 

1930 senesi teırinievvelinin 5 in
ci günü Fransız atletlerinden Ladu
Wgue 1500 metre rekorunu kınnca 
vaziyet değiıti. Bu atlet Nurmiye 
nazaran çok gençti henüz 24 yatın
da. Çok iyi bir menecerin elinde usan 
maz bir çalışma ile yetiştirilen Ladu 
megue yorucu sainin mükafatlarını 
görmekte gecikmedi. Yine ayni ayın 
19 unda Ladumegue bir dünya re
koru daha kırdı. 

Bu ela bir kilometre rekoru 
idi. Bu suretle dünya §lllDpİyonla
rı aruıaa karqan bu genç Fransız 
çalışmasını bırakmadı ve devam et
ti. Aradan bir müddet geçtikten oon 

1 

ra bu sefer Ladumegue yine Jean 
Bouin' de 2,000 metre dünya reko
runu kırdı, Bu suretle 25 yaıında bir 

1 genç olan Ladumegue üç tane dün-
ya rekoru sahibi oldu. Bunu mütea-

1 
kip hafta içinde tekrar bir kotu ya
pan dünya fampiyonu bu sefer de 

aldı. lıte bu 1931 senesi içindedir ld 
dünya sporcularının fevkalbeıer at
let diye taptıklan Pave Nurmi'ye 
yeni ve çok genç bir rakıp yetiımit 
oldu. Bir Fransız spor mecmuası La 
dumegue'nin vücudunu tetkik et. 
miı ve bacak adalelerinin ıayanı hay 
ret derecede neıvünema bulduğunu 
ve çok ahenkli bir tarzda ayn ayn 
vazifelerini tam bir intizamla yaptık 
laruu teabit ebniıtir. Bir buçuk ay 
istirahat ettikten sonra Ladumeguo 
tekrar pist üzerinde gözüktü. Fran. 
sız balkı genç rekormendi teşci için 
Colombes sitadıru doldurmuılar ve 
vatandaşlannı alkıılamağa hazırlan. 
mışlardı. Ladumegue bu sefer de yap 
tığı koşuda 3-4 miUik yani 1206 met 
relik mesafenin dünya rekorunu kır 
dı. 

Bıı suretle S dünya rekoruna oa
bip olan Fransız atleti anterenman
lanna yine muntazaman devam edi-

Çok eyi güreşen ve serbest güreşin 2•000 yarda dünya rekorunu kırdı. 
Koca Yusufun kardeş çocugu 

1 Karalerli Arif Pehlivan 
Bu suretle Ladumegue a,ağı yukan 

bütün inceliklerini bilen Edirneli bir sene içinde dört dünya rekoru 
Himmet Pehlivan kırdı ve en iyi atletler arasında yer 

yordu. Bir ay sonra yani 4 teşrini
evvel 1931 senesinde yine Jean- Bou 
iıı stadında kotlu ve Pave Nurmi'ye 
ait olan bir millik dünya rekorunu da 
kırdı. Iıte busuretle Fransız Ladu
migue dünya yan mukavemet re
korlarının hepsini kırdı ve dünyada 
Nurmi'den batka bir tane daha fev
kalbeter adam bulunduğunu bütün 
sporculara pist Üzerinde isbat ebniş 
oldu. 

Dümyamn dikkat nazarlarmı üstüne çeken ve lngilizlerin 
kendi sahalarmda mağl,jip almayacakla,ı nazariyyesini ispat 

eden ispanya • lngiltere maçından bir enstantane. 

ri gibi idare ettiler ve İıpan
:Yonlar sadece tutmak kabil ol
lbayan bir topun arkasından 
koştular, durdular. Eğer İngi
lizler hakikaten daha fazla gol 
:Yapmak isteselerdi, bu oyunda 
onu da pek ala yapabilirlerdi. 

İngiliz takımında en iyi o
:Yuncular şunlardı: Sağ açık 
~rooks, orta muhacim Dean, 

1 müdafi Johnston, merkez 
tııüdafi Gee ve Cooper. 

İspanyol oyuncularından da 
tek tük iyi oynayanlar var iıe 
de, takım umum itibarile lngi
liz oyuncularının tabyesi önün 
de muvaffak olamıyorlardı. 

İspanyol takımı son dakika 
da değiştirildi. Çünkü Ren
ııuero ayağındaki eski bir yara 
dan muztaripti. lngilrz takımı 
İıe nasıl ilan edildi ise, öyle 
çıktı • 

Zamora'mn da hakkından ge
lemeyeceği müthif bir şütle ka 
leye sokuyor. 

İspanyollar hücumla muka
bele ediyorlar, fakat birinci haf 
tayın bitiyor. Oyun İngilizler 
lehine 3. O 

Oyun tekrar başlayınca, İn
gilizler birinci haftaymdaki tak 
tiklerini değiştinneyorlar. Da
ha birinci dakikada Grooks sağ 
dan merkeze doğru akarak, 
ceiıahtaki açktan topu gönde
riyor ve Zamora iyi mevki ala
madığı için topu tutamıyor. 

O zaman İngilizler oyunun 
hızını gevşetiyorlar ve gol yap 
mak gayesini gütmeyerek sa
dece topu oyuncudan oyuncu
ya vermek ıuretile eğleniyor
lar. 

lıpanyollar bu eğlenceye ni 
hayet vermek için tekrar canla 
myorlar, fakat Cooper ile Gee 

lundurmak lazımdır ki elimiz
de bu spor için gayet İyi ele
manlar vardır. Ankarada ıon 
güreş müsabakalarında ölmek 
üzere bulunan ve yalnı:ıı Anado 
lu düğünlerinde bir eğlence va 
ııtaar olan serbest güreşi can
landırdı. 

Biz dadı hak kabilinden ken 

Çoban Mebmetle 2 saat 4S dakika 
güleşdikten sonra berabere kalan 

Bulgarıyalı Cemal Pehlivan 

dimizde meknuz bulunan bu 
kabiliyeti görletirken Avrupa
da ve Amerikada serbest güreş 
yapan güreşçilerin adetleri 
günden güne tezayüt ediyor. 
1927 senesinde Avrupa.da ser-

Amerikada 19 sene serbest güreş 
yaparak ün almış olan Hüseyin 

Yusuf Pehlivan 

kip eden sporcular orada sırf 
serbest güreşe girmediğimiz i
çin çok kolaylıkla elde edebile 
ceğimiz dünya serbest güreş 
şampiyonluğunu kaçrrdık. 

itte bu ıene bu ezeli kıymeti 
mizi keşfeden büyüklerimiz ter 
tin ettikleri serbest güreş mü-

' 

s.;_"bakalarımn netayicini bütün 
Türkiye bugün biliyor. 

Ancak bu müsabakalar yeni 
>ir münakaşaya yol açtı. Ban-

' 

çok müşkül vaziyetlere sokmuş 
tu. Ancak tali kendisine yardım r: 
etmemiş ve bu netice tahaddüs 1 ======L=a=d=u=m~egue'in altı Dünya rekour 
etmiştir. Yoksa söylediğimiz 1 ısoo metro 1 J, 49" 1/6 5 T. aanl 1930 J ..... - Bou;a 
gibi Çoban muhakkak şampi- 1 1000 metro 19 T. oaai 1930 w 

yon olurdu. ı 2000 metre 2 Temmuz 1931 ,. 

Şimdi güreş meraklıları bu 2000 rardo 14, 52" 12 T .... mu• 1931 Stockholm 
münakatıılarla meşgul olmakta I 3-4 mil (1206 metre) 3, O" 3/ S 13 T. oaai 1931 ColomLH 

r1ırlar. Mil 16,9 metre) 4, 9" 1/5 4 T. evvel 1931 Jean • Bouia 

En genç serbel!f. güreşçi ve Ameri
kadan gelen Yusuf Hüseyinin oğlu 

Dinarlı Mehmet Pehlivan 

Duyduğumuza nazaran Ha
liç idman kulübü bu işe kat'i 
bir netice verdirebilmek için 
3 Kanunusanide büyük bir ser 

Her iki takım ıu suretle sa
lıaya çıktılar; hücumları tutuyorlar. Bu defa 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

best güreş bayramı yapacaktır. 
Bu bayrama 19 sene Amerika· 
da serbest gür~ş yapmış ve ün 
abruş Hüseyin Yusuf pehlivan 
da İştirak edecektir. Bu zat bi
zim çok iyi tanıdığımız Dinar· 
lı Mehmet pehlivanın bab .. sı-

İngiliz takımı • Hibbor • Co· 
Per, Blenkiapor. Strange, Gee, 
Compbell • Crooka, Smith, De. 
llı, Johııson, Rimmer. 

lapa.oyol talamı: Zaınora • 
Girioco, Quincoces . Roberto 
Gomborena, Chillauren • Ven· 
lobra, Leon, Samitie, Hillario, 
G.oroatitza. 

Hava müsaitti. Maçta 50000 
den fazla seyirci vardı ve oyu· 
~un oynandığı Higb bury ıta. 
dınm (Bahriye sahası) oyun 
başlamadan evvel kapıları ka
llandı. 

Hakem M. Bauvensdi. 
1 

da lngilizler tekrar hızı ele, 
yahut ayağa alıyorlar ve on do 
kuzuncu dakikada Dean topu 
baıile kaleye sokuyor. Maç 5-
0 lngilizlerin hakimiyetile de
vam ediyor ve yirmi altıncı da
kikada, topu geriden Johnson'a 
veriyorlar ve g$1.e müthiş bir 
şiltle tol,\. altıncı defa Zamora
nın elinden kaçıyor. 

On dakika sonra İngilizlerin 
sol açığı Rimmer ortalıyor. Fa 
kat Zamora. topu tutmak için 
ilerileyor, tutamayınca sağdan 
yıldırım gibi gelen Grooks to
pu suhulp•le kaleye tıkıyor. 
Yedinci gol! -

faasnıi' yarıyorlar. Otuz seki
zinci dakikada Hillario topu 
Gorostitza'ya veriyor ve §Üt! 
İngiliz kalecisi bir plonjonla to 
pu tutmak istiyor ve tutamı
yor. 

Halk lspanyollarm bu birin
ci golünü alkışlıyor ve İspan
yol oyuncularını teşvik ediyor 
lar. 

Bundan sonra Zamora evve
li Johnston'un çok sıkı bir 
şütünü tutuyor. Sonra İspan
yollar İngiliz kalesine akıyor
lar. Sannitier'nin bir şütü iyi 
vurulmuyor ve lngiliz ka!ecisi 
Hibbs fırlayarak topu tutuyor. 

b" · r 1 · · 

j 
dır. 

Hiiseyin Yusuf Pehli.van bu 
J rada bu şube meraklılarıııa ser 

j 
hest güreş amrönörlüğü de ya 
pacaktır. · 

Bu bayramda şu güretçiler 
çarpışacaklardır. r 

Türk güreşçilerinin çok eyi tanı-
dığı ve dünya güreşçikri arasında 

ismi geçeni Çoban Mehmet 

dnmalı pehlivan Kara Ali haki 
katen kazandığı payeye layık 
mıdır ?Yoksa sırf bir tali.eseri o 

Bandırmalı Kara Ali, Rifat, 
Edirneli Himmet, Arif, Çoban 
Mehmet, Urfab Salih, Dinarlı 
Mehmet, Yusuf Hüseyin, ila .... 

Demek oluyor ki 1932 Los
Angelos Olimpiyadının arife

üres tek- Son Paris boks maçlarrndan Peto Nebo - Cleto Locatelli maçı 
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Tarihi Tefrika : 3 

Sabatay Zevi ! 
Nakleden : R.N. 

Gelmesi beklenen ''Mesih,, e 
intizar etmek nereden 

doğmuştur? Son bir tebşir .. 

Mazinin hatıra tile yaşayan Yahudilik için 
geçmiş zamanlar hiç bir zaman ölmemiştir 
Yahudiler daha biç bir yere 1 kiini muhafan ediyordu. Fa-

yerlqmeden pek evvel kendile- kat yeni yetişen yahudi ancak 
rine vaat edilmitti: Onların da ıini rü§te visd olup ta her ıe
bir yurdu, bir toprağı olacak, yi tefrik ve temyiz edebilmek 
lırail oğullannm dünyada ifa iktidarmı elde ettikten sonra 
edeceii vazifeyi yapabilmeleri bunu okumak müsaadesini ala 
pi temin için böyle bir yerleri biliyordu. Çünkü bu tehlikeli 
bulunacaktı. Yahudiler, mütte- ve mukaddes eser, darma da
Mt bir millet olarak İnkifafa ğmrk bir halde bulunan yahu. 
müsait bir millet olmadan ev- dilik için bir tehlike sayılıyor· 
vel kendilerine ula ölmiyecek du. 
leri söylenmit, din itikatları- Musevilik kalbinin derin ve 
nm bütün dünyaya intitar ede- gizli ihtiyaçları tatmin ihtiya
ceği temin edilmişti. İtte bu su cını duyuyordu. Onun için din 
retle yahudilik yaıamıı, dün - reislerinin bu hareketi halkm 
yanın türlü sademelerine uğ- tikiyet ve muhalefetine uğra. 
ramış, fakat nihayetsiz vaatler maktan kurtulamamıtbr. Di
le ümit ve hayat bulmuıtur. nin ahkamı mecmuaaı olarak 
Yahudilik kendisinin bir vazi- tedvin edilen Halaha yerine 
fesi olduğuna kanidi. Dünya- Haggada'ya teveccüh edildi. 
nın her tarafına yayılmak on· Bu yahudiliğin efsaneleridir. 
larca kendilerine verilmit bir Musevilik bu suretle şu iki e
ceza telakki edilse bile bu hiç ser arasındaki mücadele yüzün 
bir ıaman yahudiliğin ortadan den gizli bir buhrana girmiş ol 
kalkması demek değildi. Kendi du. Bir tabir ile ifade etmek li 
!erini bu cezadan kurtaracak zım gelirse §U söylenebilir: 
kimdi?. İşte gelmesi beklenen T echiz edilmit dimağ ile kendi 
"mesih,, e intizar etmek bura- ni tehlikede gören kalp arasm· 
dan doğmuştur. Kendilerini da bir mücadele. 
kurtaracak olan meaih yahudi- Böylelikle daimi bir tehlike 
ler için son bir vaat ve teptİr bat göstermit demekti. 
demektir. Yahudilik ya tq gibi bir ha 

Bugün asri bir adam için le gelmit olacak ve bunun telı
bunlar bir takım esrarengiz fi- likesiııi görecek, yahut esraren 
kirler gibi görünür ve artık biz giz ve deruni bir alemin içine 
den pek batka bir aleme ait ol dütecekti. Bunun ikisi de yahu 
duğu için zamammızm harici dilik için mahzurlu olacaktı. 
telakki edilebilir. Fakat o za- Vaziyetin anahtarı ise fU i
manım yahudiliği için de "me- di: Yahudiliğin bir yurdu yok
sih,, ahti atikteki simalardan tuf.. 
daha garip ve uzak değildi. Ge Aranan müvazeneyi teaia 
lecek .. mesih,, e intizar ede ede için tehlikeli olmakla beraber 
bunun etrafında bir takım mu· büyük bir teıebbüıe geçildi. 
cizeler fikri de belirmiı, bun- "Kabal,, elenilen eser vücude 
far yahudiliğin ruhani mevcu- getirildi. Kabal hem bir dütün 
diyetine hikim olmuttm. ce tarznu, hem de bir edebi e-

ltte bu ıuretle "mucize,. ser arzetmektedir. "Kabal,, 
fikri yahudilik için her hangi hem bir nazariyedir, hem de i 
hayatın amili olmuş oluyor. lemin hilkatindeki esrarı ihti

Mazisinin hatıratile yıııa- va eder. Hayat denilen mefbu. 

ahud'l"k · · · mu bütün ebediyetle anlamağı yan y ı ı ıçın geçmıf za- •---d· hed...r. b"I bi 
1 h. b" ··1 · IU'1I me "" ve gaye ı en r man ar ıç ır zaman o memıı m· s h ı· h l · . . . anm a ı azırı nası geçıre-

tır. Yahudılık uzun za~lar ğiııi, bugünkü hayatta nasıl bir 
kendi memba ve mentemden yol takip edeceğini gösteren 
uzak kaldı, fakat bu mazıyı, bir eser demek olan "Kaba!,, 
kendi memba ve menteini unut larail oğullarına bu dünya yü
madı. Mazisinin hatıratını hal zündeki hayat ve mevcudiyet 
deki hakikate tahvil edemiyor- ile alemin y8!"adılıtındaki es-

d V b "b" t kr ki rar arasındaki rabıtaları anlat-u. e unun gı ı e ar es ak . t . t• 
b d d .. m ıı enııt ır. 

mente ve mem ama a one- "-ah b-LI- . .__ 
d• Q h ld ah dil0

"" • ~ I IUUUlll eserJ Ouıa mez ı. a e y u ıgın sı- A•~· •-•'-- ıl l d · d ..J_.... ) b h aıemu 1<1UJJatta naa o uyor a 
neaın e. m~uz 0 an u . ~b- bir talanı nolcaan telakki edilen 
rat hazınesı ıle nereye gıdile- 1 ,,_,,.,, ? H-1.1-

k · h ·· ı·· •. Lıik ,ey er gunuuyor •• AAAlll -ce tı, onu er tür u _, eye • il bu k clded·ı 
ka le b . • rı e no san a ı en te'Y· 

rşı ne ıuret ıınaye Ye 1'1• l . ıl lif • h 1·1 
kaye İçin ne yapmak lizundı?. en nas te ye ıza etme ı ..• 

Bunu hahamlar buldu. Bu ça (Dev=u var) 

Harp 
Borçları 

V ASHINGTON, 16. A.A-- M. 
lloo'l'er tarahDdlla telılif ecliJen mo
ratmymn ve harp ~ meselesi
De ait ollırak lııoncrenin her ilıi 
-!j,in diıa uıamki ticldetli mW. 
lratalıın anaaında Pmuıiı..8D)'a ,_ 
..._ -ıiei _,_,_ olan M. 
Mac F...W., M. Hoover'i m 7 1 lı• 
ti aabalf elmelıle ittiham eylemi§
tir. 
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Birinci sahifeden geçen yazılar Muhabir mektubu 

Çarşamba'nın da bir 
çok ihtiyaçları varr 

Kaçakçılığa 
Karşı tedbir 

( B aışr 1 inci sahil ede) 
iktisap edeceği yeni· şekiller 
hakkındaki projelerin tanzimi
ne başlanmışbr. 

4 - İdari tedbirlerin tatbila 
na Maliye, Dahiliye, lkbsat ve 
kaletlerile gümrükler umum 
müdürlüğü tarafından derhal 
batlanacaktır. 

/nhiıaelar 
5 - inhisar idarelerine te

rettüp eden mücadele vazifele
ri mezkUr inhisar idarelerine 
tebliğ olunacakbr. 

Tuz, tütün ve müskirat inhi
aarları münferiden kendilerine 
vazife olar:ık verilecek tedbirle 
ri tatbik edeceklerdir. Tuzunu 
cuz satılabilmesi için cenupta 
ve ıarkta muhtelif anbarlar te
ırs edilecek, sigara kağıdı ve 
çakmek tatı ucuz satılacak, pi
yasaya halk ıigaralan çıkarıla-
caktır. · 

Benzin, gaz ve teker üzerin
den alman inhisar resminin bir 
mikdar tenzili kabil olup olama 
yacağı etüt edilecektir. 

Cenup hududu 
6 - Cenup hududumuz gibİ! 

kaçakçılığın merkezi halini a
lan sahada §iddetli tedbirler alı 
nacaktır. Burada hudut muha· 
faza alay ve taburlan fenni tec 
hizat ile takviye olunacak, hu· 
dut gerisindeki jandarma kuv
vetleri teksif olunacaktır. 

Cenup hudumuzda mücadele 
evveli muhafaza alayları, sani
yen taburları ve nihayet jandar 
ma kuvvetleri tarafmdan idare 
olunacaktır. 

Kaçakçılann m11hakemesi 
7 - Kaçakçıların muhake

mesi muhtelif merkezlerde tq
kil olunacak münferit hakimlik 
ler tarafından görülecek, bu hi 
kimlere yüksek maat verilecek 
seri muhakeme usulleri tatbik 
olwuıcak, verilen kararlar tem
yiz mahkemesinin tasdikma ar 
zolımacaktır. Kaçakçılık cürüm 
leri için mevzuatnmzdaki ceza
lar tiddetlendirilecektir. Muha 
kemelerin tevhidi usulü bu ıri· 
bi davalarda tatbik olunmaya
caktır. 

8 - Kaçak etYa yakalandı
ğı yerde gümrük idaresi yoksa 
malmüdürlüğüne teslim oluna· 
cak, kaçakçı tevkif edilebilecek 
tir. Kaçak eşya muayyen bir 
müddet zarfında sahlabilecek 
değeri varidat kaydolunacak
br. 

Sıkı bir kontrol 
9 - Gümrük idareleri de ela.. 

ha sıkı bir kontrole tabi tutula 
cak, teftit usulleri esaslı şekil
lerde tadil olunacak, sui iatima 
le tevessül eden gümrük m&
murlan ağır cezalarla cezalan
dırılacaktır. 

10- Gümrüklerde muayene 
müfetti,Ieri ihdas edilecek mal 
!arın beşte birini açtırmak ıure 
tile yapılmakta olan muayene 
bütün mallara teşmil edilecek
tir. 

Hanımlar ve 
Yerli malı 

(Başı 1 inci sabı'fede) 

Gençliğin alakası 

Tasarruf haftası ve yerli mal 
larla münevver gençlik te çok 
yakından alakadar olmaktadır. 
Dün hukuk , bp fakülteleri ve 
mülkiye, mühendis mektepleri 
talebe cemiyetleri' murahhasla
rı Halk evinin alt kat içtima sa 
lomında bir içtima yaparak mil 
li iktısat ve tasarruf haftasında 
yüksek mektepler gençliğinin 
faaliyeti hakkında müzakeratta 
bulunmuşlardır. Tııaarruf ve 
yerli mallarla gençlik hararetli 
bir suretle uğraJmağa ve bu 
milli mesaide büyük tezahürat 
ve propaganda yapmıağa karar 
vermiştir. Diğer yüksek mek
tep murahhaslannm da ittiraki 
le cumartesi günü Halk evinde 
umumi bir içtima daha yapıla· 
cak ve daha tümullü kararlar 
verilecektir. 

Darülfünun-la topla•h 
31 kanunuevvelde Darülfü

nun konferans salonunda bü
yük bir içtima yapılması bu 
mukarrerat meyanındadır. Bu 
büyük toplantıda yerli mal ve 
milli tasarruf ve iktısat için 
münevver genç vatandaşları 
müh;m vazifelere davet edecek 
tir. Darülfünun gençliğinin bir 
de miting tertip etmesi muhte
meldir. Bu akşam Galatasaray 
lisesinde tasarruf hakkında mü 
samere ve konferans verilecek
tir. Yann da Halk evinde bir 
resmi kabul yapılacaktır. 

Milli marş nasıl 
Bestelenmeli? 

(BtllJı ı inci sabifwe) 

meleri çok muvafık olacagı ka
naatı umumidir. Muhiddin Sa
dık Beyle görüterek milli mart 
baklanda noktai nazarını öğren 
mek istedik. Muhiddin Sadık 
Bey diyor ki: ; 

Defterdar 
Fabrikasında 

(Ba§r 1 inci sahifede) 
ra ayda 30 lirayı geçmemekte
dir. Gene bu iddiaya nazaran, 
fabrika idaresi ameleye s<Jn de
fa istihkaklarını verirken bir 
hayli tenzilat yapmıştır. Bu va 
ziyette amelenin eline laşey me 
sabeainde bir para geçmiştir. 
Bu ücretli amele evvelki gün 
bu vaziyet karşısında çalışma
mağa karar vermişler ve dün 
fabrikaya gitmemişlerdir. İplik 
kısmı fabrikanın öz noktası de
mek olduğundan, bu h~reket 
bütün fabrikanın faaliyetini tev 
kif eder bir hal almıştır. Çalı§" 
mak istemeyen amele fabrika· 
nm karşısında kahvelerde top
landrldarından fabrika miidiri· 
yeti her ihtimale karşı zabıtaya 
haber vermiş ve zabıta tarafın
dan fabrikaya iki memur gönde 
rilmittir. Dün geç vakit bu hu
susta kendisile görüfıüğümüz 
fabrika müdürü Şevket Bey di
yor ki: 

- Ameleden bir kısmı çalış 
mamak istediler. Bunlar hh·kaç 
amelenin teşvikile hareket edi
yorlardı. Ameleyi böyle bir ha
rekete tahrik eden üç kişiyi it
ten çıkardık. 

• •••• • 1 

Sabık 
Şehzade ateşçi 

(Baı;r l inci sabifede) 
ve vepur hareket etmittir. 

Vapur, evvela lstanbula gelecek, 
buradan da transit suretile Marsil
ya'ya gidecektir. 

Bundan dört gün evvel limanmu 
za gelen bu Fransız vapurundaki 
ateşçi Ziyaettin ef. limanda yalnız 
lstanbulun umumi manzaraımı aey
retmekle kalmıı ve ayni vapurla 
Marailya'ya gitmiıtir. Dün bu husu 
ıu kendisinden · 1<>rduğumuz vali 
muavini Fazlı B. demiıtir ki: 

-"Evet Ziyaettin ef. bir Fnm
ıız vapuru ile transit olarak lima
mıza ırefmit "e Marailya'ye ııitmif
tir." 

Mumu 
Söndüren 

- Bence milli marşın güfte
sini yapacak zat musiki ile 
türkçe lisanının · mutabakatını 
çok iyi bilen birisi olmalıdır. ' (Başı ı inci sabffede) 
Milli martı yeni Türk harsı ile zikredilmektedir. 
yetişmit genç san'atkirlanmız- Yaptığımız tahkikata. göre, 
dan bekliyebiliriz. İstiklal mar bu mektep idaresi doktor olma. 
şı, bir kere marş olarak yazıl. dığı halde, tabibi hazık vaziye 
mamıştır. Daha ilk mısrada tinde, bir çocukta verem olup 
"Korkma!,, diye başlıyor. Biz, olmadığını anlamak için yeni 
lr.crkan bir nesle değil, İstiklal bir usul keşfetmittir. Bu yeni 
harbini yapan kahraman nesle usulü anlatalım: 
hitap eden bir güfte istiyoruz. Bir mum yalalıyor. Her tale 
Bmtün ben kendimi h:le eski- be bu muma 45 santimetre me 
!erden addederim. Milli mert, safede bulunduruluyor ve çoc:a 
yep yeni bir kafanın içinden ğa şu emir veriliyor: 
domnalı ve v.ene yeoye1>İ bir Ofl ,, ... - - e •.• 
kafa bunu bestel<'melid:r. Fran Çocuk üflüyor. Eğer mum .a 
ıuz milli marşı "\lıtarseillaise., İ nerse ne iyi .. Çoçuğun ciğerleri 
RoPer de Lisle isminde halk i- sağlam .. Eğer sönmezse fena: 
cinden yetişen biri yapmıştır. Çocuk ciğerleri.ııden rahatan, 
Almanların milli merşmı ya- yani verem aliimi vardır. 

Burada bilhassa cahil ebeler, ·ser
best iş görmeğe muvaffak oluyorlar 

ÇARŞANBA: Memleketi- ebeler eksik değildir. Bu cahil 
mizde bazı kaza ve nahiyelere ebelerin yüzünden ölen çocuk
günlerin isimleri verilmiştir. !arla lohsalarm heaabmı onlar
Bunların üçü Karadeniz sahi· dan kimse sormuyor. HükU
lindedir ki içlerinde Çarşanba met bunlar için tiddetli biı· ka 
kazasının büyük şöhreti var- nun yapmalıdır. Mesela cahil 
dır. (Çarşanba) iami lisanımız ebeyi davet edenleri cezalan
da çok müstameldir. Mesela: dırmalı ve ebenin yakasını da 
"Çarşanba karisiı ve pertenbe bırakmamalı. Gerçe kimsenin 
nm geleceği çan§anbadan belli serbestii harekatına kanşıla
dir,, gibi manidar cümleleri mazaa da çocukların nüfus si
her zaman kullamnz. yaaetindeki ehemmiyetleri bü

yük olduğundan Ye bir çocuk 
milletin, vatanın malı müştere 
ki bulunduğundan hükômetin 
böyle bir kanun yapmağa hak 
kı vardır. 

Çarşambadır çarşamba 

Çarıanba kelimesile ifade 
olunan Me§hur bir hikaye var
dır: Kanburun biriai değirmen 
çarlanın suyunda yıkanukeo 
etrafını cinler çevirerek "çar
şanbadır çarşanba,, demeğe bat 
lamışlar. O gün de salı imiş. 
Herif (Nemelizım ben de çar
§anba derim) diyerek başlamı:; 
onlarla beraber çarşanbadır çar 
şanba derneğe! .. Ciııler bundan 
memnun olarak sırtından kan
burunu kaldırmışlar! Seneler
den beri sırtında taşıdığı bu 
beladan kurtulan adamcağız 
sevincinden çarşılarda koşar
mış! Herkes başına toplanıp 
kanburunun nasıl düzeldiğini 
sormuşlar o da olduğu gibi. 
anlatmış! Hikayeyi dinliyen ve 
kalabalık arasında bulunan• di· 
ğer bir kant>ur da perşenbe gü 
nü ayni mahalle giderek yıkan 
mağa başlamıt! Onun da etra 
fını çinliler çevirerek yine 
"çarşanbadrr çar§anba,, deme
ğe batlamışlar! Zavallı adam 
"buoJar günlerini ıatırmışlar 
bari ben düzelteyim,, diyerek 
batlamıt "pertenbedir perıen
be,, derneğe!.. Cinler derhal 
akti meclisi mqveret etmitlerl 
Bu nevi beter isidir tuna bir 
ceza lizımdır demiıtler ve yine 
yapacaklarını düıünmüşler 
itlerinden birisi "ötekinin kan 
bunmıı da buna yükletelim,, 
demit cümlesi de ruı olmuı
lar ve herifi çifte kanlıur yapa 
rak salıvermi9ler ! 1 

Bu adam sırtmm ağnam
dan çarıılarda koıup hağmr
ken halk bqma toplanmışlar! 
O sırada evvelki kanbur da ora 
ya gelmit ve (ne oldu) diye 
sormut. Çifte kanburlu mese
leyi anlatmıt ve ona ıöğmüt 
ıaymıfl Evvelki kanbur da: 
"Semin nene gerekti madem ki 
(çarşanba) diyorlardı sen de 
çarşanba diyeydin. Oh olsun 
ıana,, diyerek oradan uzaklaı· 
DUJlır. 

Yerli ebeler 
Çarıanbada yerli ebeler hali 

faaliyettedirler. Her yerde bu 

Mücadele ieşkllitı 
Çarşanbada bir frengi ve bir 

de sıtma mücadelesi vardır. 
İki sene evvel teşkil edilmiş o
lan frengi mücadelesi sayesin
de binlerce hasta tedavi olun
muştur. Burada dört beş sene 
sonra frengiden eser kalmıya
cağı yapılan tedavinin ciddiye 
tinden anlaşılmaktadır . 

Celil Muhtar Beyin 
muvaf f akigeti 

El ve ayak itlerinde frengi 
diye tedavi edilen hastalığın 

Trikofiiıi olduğuna dair dok
tor Celil Muhtar Bey tarafın
dan verilmiş olan "Tez,, A vru 
palılarca bir kqif addolunmut 
ve emrazı cildiye tuheaine bu 
veçhile muhterem doktor tara 
fından bir kqif kuandınlmıt 
olduğunu itittim. 

Kan•atltu 
Bir talam ahlakım kimseler 

Samsundan buraya QJgımsm 
ve hafif kanlar ptirip ona bu· 
na aatmakta imifles! Bu kanla 
nıı (100) liraya kadar ıatrldı 
ğı da vaki İmif· Şu bn ticare 
ti erkekliğin fB111119 yalaıır mı? 
Çartanba adliyesinin bu gayri
ahl&ki alıt verife müdahalesi 
beklenmektedir. 

Taaddüdü zeycat-Çarıanba 
da bu gayrikanuni bidiıat da 
alabildiğine yürümektedir. Hiz 
metçi mukavelenamesinin sui
iatimale uğradığı kazalardan bi. 
riaiı de burasıclu ! 

İhtigaçiar 
- Zirai kredi koopeıatifle 

tinin tetlııili ile mutavasaıt ~ 
leri aradan kaldırmak ve bu ıa 
yede köylüyü Ziraat bankasın 
dan müatefni kılarak kendile
rini sermayedar bir hale koy
mak. 

2 - Bir Orta mektep tesİ· nan' F -f>d,..,;ı. Hende' de gene işte İstanbul 37 inci mektep 
J.alk tabakas•na 111en,uotu ve te _ki bu mektep Defterdarda- l•----------!!!!!!!!I 
bir ah~ının oiilu idi. Herhangi dn • her çocuk böyle muayene cak muallimler tarafından tale 
bir beatel<ar. ilk evvel. yazaca. ediliyor ve sıhhati bir muma belerin teneffüslerinin derecei 
iı esnm hangi aaıı: için yazıldı baii;lı çocuklenn raporu doldu-

ıi. 
3 - Taın tqekküllü 3 nahi 

yenin teşkili. 

1.d" h · .. kuvveti usulü mevzuası ( !) da ğını bilme ı ır ve anaı saza go ruluyor, başmuallim ve sınıf 
Tarife mfd ·irliifıi re vazrvorsa 0 a&zrr bünyevl: te muallimi İmza ediyor ve veliye bilinde ölçülerek matlGp tekil-

li _ Tarife müdürlüğü An tekkülatını bilmelidir. Bizim gönderiliyor. de bulunmayanlann velilerine 

4 - Kalclınhıbt olan dis
panserin tekrar açılması. 

5 - Dilencilerle köpeklerin 
kaldmlması. 

karaya naklolunacak, tarife tat mar,mı•z hem ıeıle, h~ de Tabii bu şekilde mektepte keyfiyetin bildirilmesi .. v. L.,, 
bikatı için lüzumlu -ya fih- mt•siki alatı ile taqanni edilebi cı·g-erleri rahatsız olan bir çok ki 

-,.. L _ Batmuallim Beyin bu i · nci 
riat cetvellerinin tanzimine bat lir bir mar~ olacağına ııöre""" çccuk meydana çılayor. Çocuk 

hem "H lı d raporu üzerine biz muallim lanacak, teftiş heyetine bir baş te ymne,, e, · em e lar arasında bir korku, bir endi 
müfettiş getirilecek ve baş mü "marş .• a uv~un olmalıdır. Sıı şe başlıyor .. Veliler merak için mekteplerinde okutulan tqrih 
fettiş doğrudan doğruya Mali-- halde bestekar, bunun e11ı1ela de .. Başmuallimin raporu (!) ve fiziyoloji derslerini tetkik 
ye vekaletine merbut olacaktır insan sesi ile terennüm edilece na nazaran hasta olan çocuklar etmeği lüzumlu bulduk. Anla-

6 - Bazı geceler ifltilmekte 
olan ıilib aealerİDİn ıidcletle ,. 
menı. .. 

7 - Açık liğımlarm kapa
tılması • 

8 - Kasabanm ÇlllDlll" der 
yasından lrurtanlması . 

reyi onlar keşfetti. Hahamlar, 
yani yahudiliğin ruhani çoban· 
lan demek olan bu ımıf adam
-lar artık kendilerini dinleyen 
·cemaatin kalbine deiil, dima
jma hitap etmek liizumonn 
anladılar. Maziye ait olan hab
nıyı, ucu ı~ bir çok tef. 
ıirler, teviller ile gi\anmek li
:um olduğunu hluettiler ve öy 
le yaptdar. Tehirler, teviller, 
Jeni bir lalam nazariyeleri ya
hudiliğin dimağına bitap edi
liyor, yahudiliğin ruhani çoban 
lan şa kanaate viaıl olmaşlar
tlı: 

12 - Gümrük mmtaka hu- ğini 'düşünerek sesin kabiliyeti- dan dioöer çocuklar kaçıyor.. dık ki muallı"m mekteplerinde o 
Mumaileyı.in bu taarruzu reisi- • d h ba k ak ·ı . ., ~ her iki nwdiate mevcut dutlan cenuptaki gibi ihtiyaç m e eaa atm L~ureedtiekie Raporu ( !) alan bütün veli- kutulan tqrih ve fiziyoloji ders 

lşte bu ve bunun gibi arzu 
ve ihtiyaçların tatmin olundu 
ğu gün Çarpnba, daha güzel ' 
ve daha asri bir tehir obnuş o
lur. 

Bir kalp, çarpa çarpa niha· 
yet yorulur, durm. Fakat bir 
dimağ itlemekten hiç geri kal
maz. İtte artık ba böyle yapıla 
caktı. Din reit.les haia kqifleri, 
anlayı9lar tunda toplanıyor
du: Y almdiliğe gelecek tehlike 
"kalp., den gdecekti. Evvelce 
bu membadan kuvvet almmıt, 
yahudilik kalbi ıayesinde ken
dini yaşatmıttı. Fakat artık o
nu bu membadan çeyirmek icap 
ediyordu. Ahti atik yahudiliğin 
mazisini, hatırat ye mefahirini 
anlatır. Nesiller hep onunla 
lıealenmi9ti. Lakin bundan son 
ra tatbik edilecek yeni çare ile 
artık bu membadan batka tara 
fa gözler çevrildiği için yabudi 
çocuğuna yirmi yqma gelince 
ye kadar kitabı mukaddesi 
okıwinau ııöyliyorlarch. O 
nun }'.erine te' emmüt, bir haki-

müdafilerinin bir alııriil = & •• tn· görülen yerlerde genitletilecek beste yanmalıdır. Ve uc:at • ler gibi bir veli de bittabi çocu 
if de kvd t• 0 kid de leri liselerin yalnız birinci dev· lit eylemiftir. tir. a re ı, muııı e av- ğunun sıhhatinden haklı olarak 

Ayan~· t Pe ?vmya - 13 - Kaçak etYa taharri u- nen muhafaza edilmelidir. Güf endi§eye dütüyor ve oğlunu resinde, yani orta mekteplerde 
11 M. Reed, M. Men.... taralmclaa sulleri basitlqtirilecek, her me tenin musiki halinde ta~anni e- derhal bir dolctora muayene et okutulan derslerdir ki, çok İpti Ragıp KEMAL 
teklif .,.ı.!:r harp_ lıarçlan lılıımia,-. mura taharri aalihiyeti verile- dileceği düşünülerek ciitrlele- tiriyor. Doktor, mektebin ver• dai maliimattır. 
nunun teaia an ·,.açık- cek, memur olmayan yerlerde rin kısa olmasına itina edilmek dig"i rapora (!) asıl hakiki nh- Sahı"llerı"mı"zde 
ça muhalif olduğuna~ etmİf- k . F"k . ! Fakat 37 inci ilk mektepte 
tir •• H- ilıi" --Laiyet __ ,._ - mahalle muhtan bile e'V'lerde ta gere tır. ı nmce mısra ar, 6 hat raporunu zeyil olarak yazı. l h • k · 1 k 

-· ..... -- ·h d. h . r· ta im eyetınin talebeyi muaye Kaça çı ı c:ut doetluk haaebiJe bu nmhelefet harriyat yapabilecektir. Muh- nı avet ye ı eceyı geçmeme ı yor. Rapor ıudur: 
bayrete pyan teliklı:i eclihııittir. M. birlerin ikramiyeleri he- dir. Savti besteye ~elince sesle " ·-·· Gerek çiğerlerincle ve ne hususunda ayn bir salibi- Y11nanlılarla geni bir 
Reed ıım.- lıeyııelmilel banker- men ödeneceği gibi, ikramiye rin arasındaki fuılalar biribi. gerekse aair azasmda bir rahat yet ve iktidarları olup olmadı. itilaf aktedigorıız 
ler lıakkmcbı Sok acı sözler aöyJe. mikdar tezyit edilecektir. rinden. pek uzak olmamalıdır. aızlık görülmediğini natık ra- ğmı öğrenmek için Maarif mü- ATINA, 16 (Husmi) - Ya 
~~~~k:ia":.":i!':u:::? Şimdiye kadar bu kabilden ya- pordur.,, dürü Haydar Beye müracaat et nan Adalan ile Anadolu sahille 
leyh, ~ı. Britanya ile Amerika zılan martları tetkik edecek o- Bu netice çocuk babasını bit tik. • ri arasında yapılan kaçakçılı· 
Ceınalıiri Mütt .. .hideainin fena lıir Misır tahvilabndan luraak hic birinin bu seraiti ha- tabi tabnin ediyor ve adamca- im men'ine ait tedabiri ve iki 
İt yepmıı olcluldarmı IÖylemİ§ ve kazananlar iz olmadıklan görülür. Bizde ğı.z geniı bir nefes alıyor, ve Haydar B. bize dedi ki: taraf balıkçı gemilerinin ne su 
meselenin teavİyeainden sonra Fnm- 1 1 "H " k k -- Bah•-tü"gın·· :. haA.J~- . hak yapı an marş ar, ymne ce do tonın raporunu dog"ruca ~ ~ .._ ti b eket ...._....,,_. da"• ı· 
aamn düıünüldüiünclen ziyade bü- KAHiRE, 16 A..A. - Yiizde üç ek llü k ~ re e ar -ıne ı. • 
yük bir tediye lııalıiliyetine melik ol- faWi ve ikramiyeli Mısır kredifon- linde t e .. mi musi i değil, mektebin başmuallimioe götü- kında malllınatmıı yoktur. Maa cap eedn tedabir hakkında mu· 
doğunun göıillcliiiünü ifade etmiı- siye tahvillerinin dünkü çekilitin- mıcak bandolarm, musiki alet- rüyor. Fakat batmualliın B. mafib meseleyi müfettit vasıta karrerat ittihazı 1ıuausmıda Yu 
tir. Mumeileyb aözlerinia.hatime ~ de: lerinin çalabileceği bir tekilde hastalık teşhisinde doktordan aile tahkik ettirelim. Batmual- nan Hariciye uezuetile Türk 
rirken bu borcun her hangi bir •• 1886 senesi tahvillerinden 198567 bestelenmiıtir. Son söz olarak ziyade kendi salahiyet ve ikti- lim Beyin yazdıklan hakikaten sefareti arasında bir itilaf ha· 
retle tetk'lcini diqünmemelı lazım ıııumaralı tahvil 50,QOO fnııık. t kra ed • M"ll" d d d 1 geldiğini ilave etmiftir. 1903 oe!le•i tabvillerinclen 699773 e -L r L~~ım:L....;ı ~~-=yaz. arın a muair ir. Bu veliye. ağırdır. lk mekteplerde talebe sıl olmuştur. Bn teibirleri mü-

VAŞlNGTON, 16 A.A. _ Ame- numimıh tahvil 50,000 bani.. 111'""' ve uunu ""'"''""" -·bir töyle bir tezkere gönderiyor: ri ancak huıuai doktarlan1111z - zakere ve tesbit etmek 'üzere i-
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Nasıl Para Kazandınız? 

Ecza Deposu sahibi 
Hasan Bey anlabyor 
"Mektep sıralarında romana merakım 

vardı, bir gün ·sınıfta hocam, 
yazdığJm romanı elimden kapmış ve ..... 

Hasan ecza deposu ve Hasan 
müstabzeratı sahibi eczacı Ha
san Bey, nasıl para kazandığı
_nı bana ıöyle anlattı: 

- İdadi mektebine devam et 
tiğim zamanlar, çok haylaz
dım. Fakat cesur ve gözünü bu 
daktan ıakmmaz bir çocuk ol
duğum için arkadaşlarım beni 
severlerdi. Ufak yaşta roman
cılığa kartı içim 'e kuvvetli bir 
heves uyanmıştı. Bu sayede 
şöhret almak, yazdığım roman 
!arın elden ele dolaıtığmı gör-
mek en büyük emelimdi. Hiç 
derse çalışmaz, durmadan ro
man karalardım. Hiç unutmam 
0 günler "Melek., ismini verdi· 

, 

ğim bir romana başlamıştım. Ecza deposu sahibi Hasan B. 
Bir fransızca dersinde, romanı 
mı gözden geçiriyordum. O ka dik. Refikamla elele vererek be 
dar dalmışım ki, bu halim, kür raberce şişeleri yıkıyor, tikim 
südeki mullim Lutfi Beyin na- ediyor, etiketlerini yapıştırıyor 
zan dikkatini celbetmiş. Bana ve şuruplarını dolduruyorduk. 
hissettirmeden sessiz adımlar- Hiç unutmam. Gayet soğuk ve 
la yanıma yaklaşmış, elimdeki 

b karlı bir kış gecesi bir primüs defkri okumağa başlamış, en 
hela bir ıeyin farkında değilim. lambasının ışığı altında sabaha 
Arkadaılarım, gülüşıneğe baş- kadar çalışarak tamam altı yüz 
!ayınca başımı kaldırdım. Bir şişe şurup doldurmuştuk. Bu 
de ne göreyim? Muallim Bey, müstahzarımın sürümünde bat 
yapı batımda, müstehzi nazar- hca amH, refikamdır. Hem ça· 
larla beni süzüyor. Kendimi h~ır hem de radium katifi M. 
toplamağa meydan kalmadan ve Madam Küri nasıl el birliği 
hocam defteri kaptı, kürsüye le muvaffak oldularsa biz de iı 
çıkarak, orada en gür sesile be tikbalimizi böyle temin edec:e
nim meşhur "Melek" roımaıımı ğiz diyerek müteselli olurduk. 
okumağa başladı. Bütün sınıf Nihayet, beklediğimiz zafer gü 
kahkaha ile gülüyordu. Utan- neşi doğdu. Yalnız bir ay için
cımdan kıpkırmızı oldum. Mual de 15,000 şife şurup sattığımı 
lim Lutfi Bey, kürsüde bana hi hatırlıyorum. Günde beş bin ti 
taben bağırdı: , şe şurup çıkarmağa uğraştığım 

aıralarda idi ki harbi umumi bir 
den bire patlak verdi. On beş 
bin satıtı olan turup, 300 şiıe
ye indi. Şeker, gittikçe pahalı· 
!aşıyor, aradığım şeyler, birer 
birer piyasadan çekiliyordu. Ni 
hayet, beni de askere aldılar. 
Süvari depo alayında birinci 
mülazim aıfatile doktorluk edi 
yordum. İşlerime eskisi gibi ye 
tişemediğim için her §ey yüz 
üstü kalmıştı. Fakat mevcut 
müşkül&ta rağmen çahımak. 
tan geri durmuyordum. Müta
reke olunca, müstahzaratım İ· 
çin mühim ve yakın bir mttke
ze ihtiyaç olduğunu görerek 
Bahçekapısında şimdi gördüğü 
nüz ecza deposunu açtım. Ha
san kuvvet şurubunu, sırasile 
Hasan kolonyası, Hasan zey
tin yağı, Dantos diş macunu, 
haşaratı imha eden Fayda müs 
tahzerleri takip etti. Reklamla
rımı yerinde yapmak, iyi mad
deler kullanmak sayesinde her 
çıkardığım müstahzar derhal 
rağbeti celbediyordu. Bence, 
herhangi biı· müstahz::ırın iyi ve 
mükemmel olmsı, rürümünde 
en büyük imildil'. Fena bir müs 
tahzar için ne kadar propagan
da yapılsa boştur. Bir de sü
rüm için kuvvetli sermaye, bü
yük teşkilat ister. Ancak doğ
ruluk ta şarttır. Bu kabil müs
tahzarların terkipleı·i daima ay 
nı olması, ambalajlarının mun
tazam, sandıkların gayet sağ· 
lam ve çemberli bulunması, a
detlerinde yanlıtlık yapılma
ması, fiatlerinin ucuz olmaaı la 
zımdır. 

- Oğlum.. Sen galiba ro
mancı olmak istiyorsun. Mu
harrirlerin aç kaldığı bu devir
de intihar etsen daha iyi yapar 
sm! 

O sene, 11nıfta kaldun ve 
mektebe devam edemiyeceği
mi babama .öyledim. Kendisi, 
toptancı zahire tüccan idi. İtin 
den pek memnun değildi am
ma, bizi pekala geçindiriyordu. 
Evde yedi kardeştik. Babam, 
beni doktorluğa teşvik ediyor· 
du. Halbuki ben sanatkar ol
mak iıtiyordum. Kendime mü
nasip,, bir meslek ararken mer
hum 'pederin arkadatlanndan 
doktor ve eczacı Nüzhet Beyin 
teıvikile eczacı mektebine gir· 
dim. Oradan diploma aldıktan 
sonra Beyazıtta bir eczahane 
açtım. Fakat bu eczahane beni 
tatmin etmedi. Gunlerce, hafta 
!arca masrafımı çıkaramadım. 
Beni a1dı birdüşünce.Eczacılığı 
ilerletmek için bazı müstahze
rat yapmak lazımdı. Fakat el
de param yoktu. Başka vasıtala 
ra baş vurdum. Ve lstanbulda 
ilk defa olarak meccani muaye
ne uıulünü ihdas ettim. Hasta
ları eczahanemde parasız dokto 
ra mull)"ene ettiriyor, buna mu
kabil onlar da ilaçlarını benim 
eczahaneden alıyorlardı. Bu u
sul bana para . kazandırmakla 
beraber eczacı ve doktorlar ara 
sınt:a dedikoduya sebep oldu. 
l~ yürümedi, dükkanı terket
tim. Nihayet, bir hayli uğrat· 
tıktan sonra, ilk müstahzarımı 
ortaya attım: Hasan kuvvet şu 
rubu! •. Bahçekapısında ikinci defa 

dükkan açtığım zamanlar, !il.bu 
ratuvarım deponun üstünde i
di. Biraderim aşağıda kasada 
çalışıyor, hem kasa ile, hem 
müşteri ile meşgul oluyordu. 
Ucuz verdiğim için müşteriler 
fazla idi. Biraderim yalnız ba
tına idare edemediiğ zaman
lar, zile basardı. Ben derhal 
aşağı iner, kendisine yardım e-

1 TABİAT 1 

1932 senesi "Se
nei kebise,, dir 

Önümüzdeki 1932 senesi "Senei 
kebiae,, dir. Yani bu ıenenin ıubat 
ayı 28 olacak yerde 29 gün olacak
br. Diğer adi senelerde ise ıubat 
ayı daima 28 çeker. 

Dört sene de bir seneyi uzatan 
bu tahavvül neden ileri geliyor? 

Zamanın hatasız ve en doğru öl
çüsü "Necmi0 saatidir. cNecmi ıa
at• nedir? 

Dürbününüzü gök yüzüne çeviri 
niz. Mesela Siriu& yıldızını dürbinin 
sahai rüiyeti dahiline getiriniz ve 
sonra dürbünü tesbit ediniz. Bir müd 
det sonra yıldız, dürbünün sahai rü 
iyetinden çıkacaktır. Tekrar aahai 
rüiyetine dahil oluncıya kadar geçe
cek zamana ''Y evmü necmi" derler. 
Necmi ~aat te "Y evmü necmi,, nin 
yirmi dörde taksiminden ibarettir. 

Fakat bizi en ziyade alakadar 
eden yıldız, bize ııığını ve harareti
ni göndeı·cn, eünlerin ve mevsimle
rin tevalisini tanzim eden güneştir. 
Fakat güneıin "zahiri,, hareketi di· 
ğer yıldızlar gibi ayni intizam dahi
linde cereyan etmiyoor. Bununla be
raber günetin ayni noktadan iki de
fa geçinciye kadar mürur eden za. 
man "Y evmü ıemsi,, olarak kabul 
edilmiştir. Fakat Y evmü ıemsi, Yev 
mü necıniye müsavi değildir. Bunun 
sebebi kürrei arzın güneı etrafında 
devrederken mahrek olarak tam bir 
muhiti daire değil, bir hattı nakıo 
takip etmesidir 

Güne§ hayatnmz üzeı-indeki tesir 
lerile, dünya mensupları için diğer
lerine nazaran daha büyük ehemmi 
yeti haiz bir yıldız olduğundan, sa
atlerimizi tanzim için diğer yı]dızla
nn değil, fakat günqin hareketi 
esas tutulmuıtur. 

Fakat zahiri hareketi yıldızlann 
hareketini muntazaman takip etme
diği, kah onları geçtiği, kih geri kal 
clığı i~in, bir "vasati günq., nazan 
itibare alırunışbr. Heyetıinaslar bu 
"vasati ğünet., içinde hayali bir yıl
dızı göz onüne almıtlar ve bu yıldı- , 
zrn harekatını ölçmütlerclir. Hesap
lar neticesnide vesati güneşin, dör
bünün sahai rüiyetinden iki defa geç 
tiği zaman fa11la11 tayin edilınit ve 
bugüne de "Y evmü şems. denilınit 
tir. 

Zamanın ölçmek için kullanılan 
vahdet itte bu yevmü ıemıidir. 

Kürrcj arzın kendi mihveri etra-1 
hnda bir kere devir iti taam yinni 
dört aaftt değildir. 23 aaat, 56 daki
ka, 4 saniyedir. 

Güneı etrafındaki mabreki üze
rinde ayıli no~taya tekrar vaııl ol
duğu zaman geçen müddet 365 gün 
5 saat, 49 dakikadır. Yani 365 gün 
ve çeçyrek gün kadar bir ıey .. 

Eakiler hu çeyrek gkünü hesaba 
katmadıkları için seneler ayarmı kay 
betmiı ve zaman gectikçe bu ayar 
daha ziyade bozulmuıtu. 

Papa on üçüncü Gregoire 1582 
senesinde bu hfttayı düzeltmeğe ka
rar vermitir. Madamki vasati senei 
ıemsiye S saat, 49 daldka [yahut bir 
çeyrek gün) dah~ kısadır. Bu çeyrek 
günleri birleıtirerek dört senede bir 
tam bir gün halnide ıubat ayma zam 
etmek muvafıktır. Bu suretle senele 
rin ayannı bir derece muhafaza et. 
mek kabil olacaktır. Bu suretle her 

j SiNEMA 1 

Sinema artisti olmak 
için neler lazım? 

Fotojeni ve fon ojeni nedir? 
-2-

F otoğraf adesesi bazı güzel insan ı 
ların resimlerini çirkin çeker, bazı 
çirkinlerin de güzel.. Bu fark adese j 
nin aldandığından değil, adeseden I 
geçen ziyanın plak veya film üze
rinde aksinden ileri geliyor. Bazı çeh 
relerin filme veya plağa Akseden tfı· ı 
ğı müsait değildir. 

Bazı insanlıır vardır ki, kendileri 
alelide oldukları halde, batta geliıi 
güzel çekilmiş resimleri harikuli.de 
ho,a gider.itte bu adamlara "fotoje 
nik,, der)er. 

"Fotojeni,. nin güzellikle bir ali.
kau yoktur. Bugün sinemanın kırali 
çesi olan Grata Garbo, ıehiı·de tanı
yamıyacağın•z alelade bir kadındlJ'. 
Fakat sinema onu dcğiıtiriyor. Bazı 
artisti.,,. içinde açık bir vuzuh ile çir 
kindirler. M•rlene Dietrich gibi! Fa 
kat sioı:mada en çok para kazanan
larda bunlardır. J 

Bereket versin burada, biz bu ar
tistleri eti ile ve kemiği ile görmüyo 
ruz. Görsek, kim bilir ne inkisarı ha 
yallere uğrayacağız? J'aranıounth Marlene · Dietrich·ı 

dünyaya tanıtmak için S milyon 
dolar sarfetmiştir. Bazı çehrelerde ııığın sihri, onla

rı mefkurevi ve llihi bir şekte soku 
yor. Ala bildiii-ine güzelleştiriyor. N• !erden yeni birşey daha aranıyor: 

' 

rib ve 885 numerolu ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak üzre , 
ahere devrüferağ veya icar edilıe
ceğin.den talip olanlarııı Galata.da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert 
Ferriye müracatları ilan olunur. 1 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük ınahallobi ı 
ci yanında 34. 

REVEYONLARINIZ için 

•G. H. MUMM 
CORDON VERT 

ŞAMPANYASI 
müstesna fiat: Şişesi 9.25 
T. lirası İstok bitmeden te
darikte istical edini~. Top
tan satış için hususi şerait. 
Eski Lloyd han No. 7 Tel. 
B. O. 1837 

'ı Hfonojeni!' . . . . . . . . . 5 inci icra Meınurluğunıdan. Mah 
1 Sesli filmde bu ikincııı, bırıncıaını cuz ve satılır.ası mük.ırrer 8 üstLİ 

bastırdı. Çünkü sinemada birincisi k. t lı d'" t k'" _ . ı b"' 1 

Greta Garbo harikulade san"at 
kabiliyeti sayesinde muvaffak 

olmuştur. 

ad ki bazı güzelleri de alabildiğine 
çirldnlqtiriyor. 

"Fotojenik., olmak ta nadirattan. 
da. Geçenlerde f,ir Fransız ainema 
fİrketi üç yüz kiti üzerinde sıkı bir 
tetkik yapmıştı. Neticede bunlardan 
ancak üçünün [ikisi kız] harikulade 
fotojenik, yirmiıinin "iyi,, , ellisinin 
de "şöyle böyle,, olduklarını gördü: 
Demeli ki üç yüz kiıide istenilen şe
kilde üı; fotojenik cıkıyor. 

Fakat tanınmıı artistler arasında 
fotojenileri ~z olanlar yok değildir. 

Lakin buna muknbil san'at kabiliyet 
leri fazladır. 

Sesli film çıkt ktan ""nra artist-

. 'k. . soma ı aş or O§C masa, u-
"nefi., manasına gelırae, ı ıncııi mu 1 ·-k d. 

8 
d .. ·· , yu ıvar saatı, a et ustu mu-

hakkak "idam,, dır. şammalı sandalye Galata Karaköy -
Peki, bu "fonojeni,. de nedir? 1 cadtksinde ı ı No. lu dükkanda 

"Mikro., denilen ses ahizesi vasıta- 20-12-931 saat 12-13 birinci açık-ar
sile kaydedilmeğe en müsait ses! Ko: tırma ile satılacaktır. Taliplerin 
nuıınak İçin olsun, şarkı söylemek ı mezkur mahal ve vakıtta buluna- 1 

için olıun. seı, "mikro,, ya müsait cak olan memurumuza mü~acaatla
olmalıclır. Naad ki fotoğrafta yüz ade 
fi eye müsait olmak icabediyona.. 

Bu, ol.ıadar mühim bir ıey ki, ses 
!eri mikroya müsait olmıyan bir çok 
artistler oynadıklan filmler için, ses 
leri daha müsait olanlardan istifade 

J etmek mecburiyetindedirler. Yani 
kendisi sesini kiraya verir. Filmi çe
virirken ancak dudaklarını oynatır, 
fakat konuıan veya tarkı aöylüyen 
bir ba§kıuıdır. Yalnız hu noktanın 
sahne vazunın itini ne kadar göçlq
tirdiğini tasavvur etmek kolaydır. 

Bu noktadan, seai salonun dört 
köfe&İne giden tiyatro artistleri par 
tiyi kazanmıtlardır 

Maamafih bunlarda uzun bir mü 
marese geçirnıiılerdir. Çünkü tiyat 
ro aahneai ve aaloİıu yüksek sese mü 
saittir, IAkin "mikro., kaeiyen! 

Mikroda ses yavat, fakat tınnetli 
olacaktır. Hatti en görültülü film
lerde bile! 

Farzedelim ki, siz çehı·e ve vücut 
bahsinde imtihanı kazandınız. "Fo
tojenik,. siniz, "fonojenik,, siniz. Hü 
liisa istenilen bütün hasletler sizde 
var. Fakat it yine bitdi mi? Hayır! 

Bakınız, daha sizden nelw iıti
yorlar? 

[Arka11 yarın) 

rı .. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

28 KALEM RESİM 
MALZEMESİ 

Yukarıdaki malzeme aleni 
münakasa ile 13-1-932 de saat 
on dörtte ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin şartname için her 

gün ve münakasaya ginnek 
için de o gün teminat (Tekli
fat) ile müracaatı. (4363). ,,. ,,. ,,. 

80 TON TUTYA 

Yukarıdaki malzeme :kapa-

lı zarfla 15-2-932 de saat on 
dörtte ihalesi°yapılaca:ktır. Ta-

tiplerin şartname için her gün 
ve münakasaya ,girmek ıçın 

de o gün teminat (Teklifat) 
ile müracaatı. (4145). 

KARADENiZ 
POST ASI 

VATAN 
vapuru 17 K. evvel 

Perşembe 
günü akşamı Sirkeciden 
harGketle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kirc
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanında ı .i 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

VAPUR MÜCEHHİZt 
NAİM BEY 

ADANA 
vapuru 17 kiinunucvvd per -'Jc 

günü akşamı Sirk.c.cl,n hareketle 
(Çanakkale, İzmır, Kü 1ük , Bod
rum, Fethiye:, Antal)'·a, Mersin ve 
Tayas)a azimet ve av-lct edecektir. 
Tafsi~t için Galata Site fr~nsez 

No. 13 de kain Şart Suma accntası· 
na müracaat. T~I. B. O. 1041. 

SEYRISEF AlN 
Merkez acenta' Galata Köpru 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzadc han 2. 3740. 

TRABZON POST.l\SI 
(ANKARA) 17 Kanunevvel 
Per~embe 17 ~e ____ _ 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 18 Ka

nunevvel cuma 10 da Galata 
Rıhtımın<l;:--, ~-alk~rhr 

SADlK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapll'!'u 20 Kanunevvel 

Pazar 
akşam saat 17 de Sirkecı 
nhtımmdar. hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A 
yancık, Sam~un, Ordu, Gi· 
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det e<lecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

dört sene de bir §Ubat ayı 28 gün o !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --------------

lacak yerde, 29 gündür ve ıubat ayı Otomatı·k Telgrafta BONO--... 
se,, derler. L Gayrimübadil bonolarını en kar-
29 PÜn ol•n aenelerede "senei kebi- 1 Feneryolunda İstasyon eıvannda 

merhum Ahmet Muhtar Paşa köş· 

künde mükim iken elyevm ilamet· 
gahı meçhul Sait Hikme-t Beye, 
lstaııbul Yedinci icra Memurlu

Fakat dört •ene de bir gün zam- okanta Satran~ lı alır ve satar. Balıkpazar Mak· 
metmekle hata sıhhatle diizeltilmit llldiye Han No 35: M. Dervi~-
olmıyor. Çünkü her seneki fark tam 
altı saat değildir. S saat, 49 dakika, il 
9 saniyedir. 

O zaman Papa §Öyle bir karar 
vermittir: Her yüz !ilene de bir ilk 
iki rakamı 4 ile k•bili taksim obna
yan senelerin sırası "senei kebise,, 
bile olsa, bu senenin ıubatına bir g .. 
ilave edilmiyccektir. Mesela 1 
senesi •enej kebise olmak icahder
ken, ilk iki rakamı olan 19 rakamı 4 
ile kahili taksim olmadığı için, o se
nenin ıubat ayı 29 gün olacak yer
de 28 gün olmuştur. 

Ayni hesap dahilinde 2,100, 
2,200 2,300 seneleri de senei kebise 
olmak icabederken olmıyacakbr. Fa 
kat 2,400 senea~ senei kebiseclir, çün 
kü Z4 rakamı 4 ile kahili taluiındir. 

Adi senelerin senei hbiıe olma11 
içinde son iki rakamları 4 ile kabili 
taksim olmalırdır. Meseli 1932 sene 
sinin son iki rakamı olan 32 ile 4 ka
bili taksimdir. Binaenaleyh senei ke 
bisedir. 

Makina yalnız fabrikalarda 
değil, artık lokantalarda bile 
insanlarm yerini tutacak. Şim
di Amerikada bir çok lokanta
larda garsonlar hazledilmiştir. 
Yemekler masanm üzerinde 
bulunan bir küçük asansör va
sıtasıyla alt kattan gönderil
mektedir. Düğmeye bastınız 
mı, istediğiniz yemek geliyor. 

• 
Parasını kime veriyorlar de-
yeceksiniz. Bu lokantalar tabl
dottur. Girerken muayyen üc
reti veriyorsunuz. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

kartı en müessir deva SERVOİN 
baplarıdır. Deposu, lstanbulda Sir
kecide Ali Riza Merkez eczanıesi
dir. Taşraya 150 kurll§ posta >le 
gönderilir. İzmirae İrgat pazarın
daki, Trabzondıa Yeni Ferah ecza
ru:lecinde bulll<lur. 

ğundan: Türkiye İş Bankasının ha 
i!Am zimmetinizde matlubu bulunan 
948 lira 21 kuruşun 29 Teşrinisani 
1336 tarihinden itibaNOn yüzd-o ~ 

faiz ve yüzde S ücreti Yekillet \t 

masarifi muhakeme ve icraiye i~ 

birlikte haciz yolile tahsili hakkın
da 930-338 numara ile vaki takip 
talebi üu.rine tarafınıza gön.derilen 
ödeme .emrine Yerilen şcrhden el

Bakrrköy Sulh hakimliğinden: yevm mezkur mahalde olmadığınız 
Ye~lköyde Şevketiye mahallesinin gösterilmiş ve ikametgabınızın meç 
Serbesti Sokağında 15numerolu Ner bul bulunduğu anlaşılmakla iU.nen 
ııes - Nerscsy;ın efendiye ait munta ı teblil:".'t. i~rasma ka~a'.' verilmi~tir. 

Ajans hab~leri geçenlerde zaın bir bahçe derunul\d.a fırıJ<lakh Tarıbı ilinda.n ıtıbaren altmı\ 
Parisle Nevyork arasında kah- tuWınbalı kuyu ve altı oda ve boci- j gün zarfında mür~~~·~la bir itiraz 
lo ile muhabere edilmek sure- .rıım katı ..,. çatı aruı ..,. hamamı I d~ı:meyan ey~ıg.ınız ve anı ta.· 
tile bir satranç müsabakası havi mamüştemlit kullaı:ıı'1ı bİil" kıp eden 8 gun lç..nde borcu eda 
yapıldığım bildirmişlerdi. /ki ~ hane bW' ~ müddetle bennü- 1 veya borca ki.fi emval vesaire gö .. 

kl -b ·· - bo ··1 - ·· "b" mah" lı;d" _, 1 termcdiğiniz takdirde hakkınız.da satranç u unun y o çuştu- · a ı şartAame ıye ta ır w.unan . • . . d 
·- b h h · · h. 35 ı· L-~-• ile al · gıyaben muamolatı ıcnııyeye e· gu u maçta er taşm er ıstı- ma ıye 1nı .,.,...... enı arttır • .. . 

k · • va.m olunacagt odcme emrı maka-· kamette hara etı altı samye- ma eurcti.k: icara verileceğinden ta- ka" ol k -· T ol 
de Paristen Nevyorka ve Nev- !ip olanların mahhaU,, 20 inci pa- mma •m ma uzre ı an U.'1Ur. 
yorktan Parise bilduilmişti. zar günü saat onbeşte Bakırköy 
M amali bu maç neticesiz kaldı. Sulh mahkemesine münı<:aet eyle- Doktor 

moleri ıllin olunuı:. 

derdim. I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! 
En son müstah:ıarım Hasan na geçtim. 1 

Hafız Cemal 

Yüz lira altın para serma
yem vardı. Bu paranın yarısını 
§İşe, etiket, kutu ve lüzumlu 
maddeltte sarfettim. Diğer ya
nsı ile reklam yapmağa başla
dım, Yaptığım reklamların te
siı·i ile ve mükemmeliyeti saye 
siııde hazırladığım ıurup, az 
zamanda umumi bir rağbet ka
zandı. Yalnız, kafi mikdarda şi 
şem yoktu. Ismarladığım şişe
ler gelinceye kadar epeyce sar
sıldım. Bu sefer de gene rek
lam imdadıma yetişti. Bir sene, 
Hasan ıurubu etrafında yılma
yarak propaganda yaptıktan 
ıeonra Bahçekapısındaki eczaha 
neyi açtrın. Fakat bu eczahane 
yi açıncaya kadar ne çektiğimi 
ben bilirim. O zamanlar, yeni 
evlenmittim. Refikamın müte
madi ve yorulmak bilmeyen 
maddi Ye manevi yardımı saye 
sinde oturduğum evin bodrum 
katını liburatuvar haline getir 

Gloten ekmekleridir. Gloten ek Bugün yaptığım Glotenli me 
meği gevrek, un, tebriye ve çu vat, ihraç edilebilecek kabiliyet = 
kulatadan ibaret olan bu müs- el d B dok 

;ıııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııımııııııımıııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııımmmıııwrrıııııııııııı' 

Milliyet Matbaası ;; 
İstanbul Mavnacılan 

TAHMİL VE TAHLİYE T. A. 
ŞİRKETİ İDA'RE MECLİSİ 
REİSLİÔİNDEN : 

14 Kinu.nevvel 931 tarihine mii-

Dahiliye baatald<ları 
mütehaaaısı 

Cumadan maada hergün ög-
ve n asette ir. İr çok tor 

tahzar teker hastalığına tutu- !ardan bunlar için takdirname 
)anların yiyeceği şeylerdir. lı 

Gl h kim a yorum.,, = 
oten müsta zaratınkm · Eczacı Hasan Bey son Göz 0 

yevi esrarını öğrenme için !arak dedi ki: 
muhtelif Avrupa memleketle- _Azami iş, azami gayret, 
rinde ve bilhassa Y unanistanda d 
aylarca tıpkı bir hafiye gibi la- azami propagan a, azami mü-

kemmeliyet ve asgari ucuzluk. 
buratuvar liburatuvar dolat- itte para böyle kazanılır! 
tım ve itin esrarını elde ettik-
ten sonra memlekette tatbika' M. Salahaddin 

NEFlS VE SERl SORETTE § 

Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve fatural<1,r renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildk. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 • 24319 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııımııij11111ııııııırıııııııııııııııımııımm~ııııımıım[' 
• 

sadif Pazartesi günü sureti fevka- leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
iadede içtima eden hisscdaran he- kadar İstanbulda Divanyolun
yeti unnımiyesinin rÜZ'l\amedeki da 118 numaralı hususi daire
busu.tın müzakıeresiııe kanunen sinde dahili hastalıkları mua
nisabı ekeeriyet hasıl olmadığından 

1 

yene \·e tedavi eder. Telefon: 

Y~h." içti~_'~'fg KAnun~ .93~ İstanbul 22398. Sıra numara-
tati mıe m.-... cumartesı cunu • 
saat 14 e talik edilmiştir. smı beklememek Lsteyenler, 

İdare M«lisi Reiai v. kaıbineye müracaatla veya te-
Mustafa lefonla randevu almalıdırlar. 
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Mimarlar 
inşaatçılar 

Müteahhitler 
Sun'I Portland YUNUS çimentosunu kullanınız. 

,,,,;:"~ 

E
r~4 
~c:, 
'Ql~ 

KART AL - ANADOLU ç;mentosu 
YERLi m1h fır. Daiın ı 

aynı 't'O değişmez cinıdendir. 

Sizi rahatsız eden· • 
r 
bu karın şişkinliğin] 
•zaıe ediniz. 

Hıftl L 1 N 1 A -tlrlol 11,..._ .. 
Ybdtlolııdl ...... ,.ıı.ı IMlo •lı-,.C'*' 

liaİJ Cirdl,aıı. .... - ........ ııe ... -
... p• ouıı..ır. llaloulıllr. Fulı ıtanl ı,t 

• n olbUlıl -- .ı.ı.ı " oıDlllir _,... 
.. ,..,.,. ..-111 ... ,...... .. ~- ıri ·ı.ı 
,.. 6.ıtaıt faz/o ....uııtı inle .-kıır. , 

llMo, uııan-u p11, ........ Mtolı. Yep 
ll:ar111MD9 btwr .. " iNCiMi trtil8'ftl .,..,.,.. 

••i•• ~·ıı. ,r 

Fla• : 11. lfra - sıru 20. ıır. 
lali ıpol :s.. n ... - SJraıı '°· ıra 

Yalnız, BeyoAlu'nda Tüner 
meydanında ve istiklal cade 

desinde 885 Num1>roda 

J~ 
maQazaıannaa eaan#~ ............................ 

AFUN:~1·;;•;;nin 1' 
""!!~'!!'" Yabandan geldim yabandan ............. 

~~ı~M~İİ Plaklannda çıkmışbr. 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Müderris Tevfi.tı: Salim Paşa tarafmdan 18 K. evvel 1931 

cuma günü sabah saat 10 da saıbrk Tfuk Ocağı salonunda (ye
ni Türk Kodeksi ve Milli tasarrufta hekimlerin ve eczacıların 
vazifesi) hakında münakaşalı bir konferans verilecektir. Azayı 
ki.ramm teşrifleri rica olunur. Bu miinasebetle yerli müstahza
ratmıız da teşhir edilecetkir. (4401) 

kolonyaları tabir kokulardır ve 

D • ıb çiçek bahÇ"lerini temsil eder. 

1 . er Sa.bu.nlar: Gliserinli ve tabii 
kokulardan imal edilmiştir. 

_ Deposu : Nuruosmaniyc'de 11• 
racı Ali Sinan karıısında . 

Jandarma Satın Alma , 
Komisyonundan: 

(120,000) ila (150,000) kilo un kapalı zarfla münakasaya çıka
rılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya i§tirak için de teminat ve teklif mektuplaırile 27-12-931 
Pazar günü saat 15 teın on altıya kadar Gcdikpaşada.ki komisyo 
munuza müıraca.atlan. (4279) 

1 lstanbuf Beledıyesi ilanlar• 1 
Dmnlupmar yatı mektebi için lüzumu olan 800 çeki odun ka

palı zarfla münaıkasaya konularak v~ilen fiat haddi Iayrkmda 
görülmediğinden pazarlıkla mübayaa edilecektir. Paza:rlığa iş
tirak etmek için 204 lira teminat akçesi lazımdır. Teminat ak
çesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye almarak 
bankaya yatnlıp alınacak ma:kıbuz ve yahut hükilmetç.e müte
ber tanınmış bankalardan getirilecek teminat melktubile pazar
lrk günü olan 17-12-931 perşembe günü saat on beşe •kadar Dai
mi Encümene müracaat edilmelidir. (4441). 

Fatih Belediye Müdüriyetinden: Karagüınrükte Devriş Ali 
mahallesinin Mehmet ağa caddesinde 37-39 No. lı ve altında 
dükkan bulunan harap hanenin çatısı ytkılmış ve kalan kısmı 
maili inhidam bir halde bulunmuş olup mutasarrıfı Tanaş 
efendinin Yunanistanda bulunması hasabile kendisine tebliğat 
ifa edilememiş olduğun.dan bir hafta zarfında izalei mahzur 
ettirilmek ve tdıligat makamına kaim ı0lmak üzere ilanı key
fiyet olunur. (4458). 

MiLLiYET PERŞEMBE 17 

Beş Hasta Var! 
• 

Etem izzet 
"Yakılacak Kitap!,, ibdakannın bu yeni romanı pek yakında 

kitap halinde neşrediliyor. "Beş Hasta Var!,, Türk edebiyabmn 
ve romancılığının en kuvvetli eseridir. 

"Beş Hasta Var/,, ı şimdiden kitapçınıza sipariş edi
niz. Tevzi merkezi SUHULET kütüphanesidir. 

"Yakllacak Kitap!,, ta üçüncü defa olarak yakında 
yeni harflerle neşredilecektir. 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
' iianlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

1 

Müzayede ile Sabş 
1931 Karmnevvelin 18 inci Cuma 

günü 6abah saat 10 da BeyoğJwıda 
Kabristanda Sabık Kohırt ve No

Bu müşkül :zamanlarda paranızı abes lıeaiyelerle . sraı 
etmeyiniz, Dostlarınıza tercihen, mevcudiyeti ve istimali 
hergün ıarfettikleri kuvveti hafifletecek, evlerini ğüz:el-

lettirecek ıeyler takdim ediniz • 

Bu Hediyeleri 
T esisab Elektrikiye Türk Anonim 

SAT 1 E 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadık&y, Üsküdar ve Büyükada'dak' 

5 mağazasında veresiye verecektir 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankara motörünün tamiri aleni münakasa suretile 28 Ka. ev 
vel 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte ihale edi 

lecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata 
da Karamustafa Paşa ııokağmda İstanbul limanı sahil sıhhiy 

merkezi levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak için met 

kUr meı:ıkezde müteşekkil mübayaa kıoımisyonuna müracaatla 
ilan olunur. (4340) 

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Askeri fabrikaları Umum Müdürlüğüne merbut Akyazı kereste fahri 
kası ihtiyacı için yüz m. mik'abı ıhİamu.r kalası mübayaa edileceğin 
13 - 1 İn<:i IUn. 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aılen i müııa 

kasaya vazcdiJmi1tir. Taliplerin yüz® 5,5 pey akçeleri olan 270 liı'1Y 
müstashaben yevmi ihale olan 4 • 2 inci Kin. 932 tarihİlle müsadif pazar 
tesi günil ııaat 14 te Ada.pazarı Maliye daire1'inde müte,,ekkiJ k<ıcnisy 
mahsuaa. Şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak arzu edenlerin 
pazarı Bel«Hye daUeaile Akyazı'da Kereııte fabrikası 
racaatları iliin olunur. ( 4450) 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: · 
İmtiyaz 

vom.i birahanesi yanında ŞİMAL 

sokağında (Toz Kopa.ren sokağm

dan dahi girilir) 18·20 numerolu 
VİKTORYA "-P"rtınwurıda ma
ruf bir aileye ait kıymct1ar eşyalar 
müzayede 8Utt1ile ııatılacaktrr. Mo-

dem ve mahon ağacından mamul ·----------------------... 
nrif yemek oda takmıı, kübik ve ş •• h t • b 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
gri kaplamalı :oengin yatak oda ta- o re ı ca 1 
knnı, modem kana,pe ve kokıuklaır, 
voıtıer aaloo takımı, 1111loına ait eşya Herkes YILBAŞI tayyare PiY ANGOSU 
ıar, biblo, broru: kesme karyo.lalar, 

Komisyonumuza merbut mekteplerle mülhak pansiyon tale 

helerinin elbiselik kumaşlarile imaliyeleri 5-1-932 tarihine mü

sadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere :kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin '(nümunelerile: yer
li) komisy-0na müracaatları. (4384) 

biletini almak üzre 
şezlorıJar, yemek ııarulatiyeleri ro- İırtanbul<la Eminöınüııde Valıidc Hanı ittisalinde <l No. lu 
net portmanto, av!zc.ler. kübik ma-

ı anıa~ 

ular, sedef tabureler, lııolon.Jar, ya
zıhaneler, ktltüphane.ler, şam mo
bilyalerı. akaju ağacmıdan diğer 

bir yatak odası, ';in voe Kanton ...,. 
zoları, büfe, çay ve tuvalet takım
ları , yemek tabakları, &0bal<rr, tab
lolar, heykeller veeair eşyalar A

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı nadolu ve Acem Halıları. 9e«adele 
zarfla rnünakasası 4 ikinci Kanun 932 pazartesi günü saat 15 te • ri ve kilimleri. Alman mar~ı k_cın
,. . . • H ecre mah<ıus 'l>ıvano Pev s~r
.ıdare Merkezmde yapılacaktır. Tafsılat Anıkara ve aydarpa- den 

100 
de 

25 
tuniııat alınır 

şada İdare veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartna
melea-de yazılıdır. ( 4409). 

10000 M 3 oksijen münakasası 5-1-932 tarİ!hinde saat 15 
te Ankaııa'da umumi müdürlii'k merkezinde icra edilecektir. 

Fazla malı'.lmat Haydarpaşa ve Ankara'da Umumi Müdürlük 

veznelerinde ikişer lfraya satılmakta olan 

zılıdır. ( 4408) 

şartnamelerde ya-

· İstanbul 4 iln<:U icra Memurlu.. 
ğundan: Beyoğlunda Taksimde Si
ra Servile:rde Hocazadc eolmğmda 
12 numcrolu hanede milk.irn iken 
Jan nami diğer On1k Yaglikcian ef. 
varisterinden eôlyom ikametg§hlan 
meçhul Piyer Ya,...likciyan Vcnaan 
Yaglikeiyan ve Kleret Yaglilı:eiyan 

ı hanıma Beyoğlu birinci noterlii(i-
dareıniz için imal ettirilecek • 2 adet sandalın pazarlıg" ı 

nin 1208 numero ve 29-!>-340 tarihli 
21-12-931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11,30 da icra kı- · bir kita senedi milcibirıu Madam 

lmacağmdan taliıplerin şeraiti görmelk üzere her gün saat do- Anayieden istikr;ız eylemiş oldu
kuzdan on yediye kadar Haydaırpaşa mağazasına müracaatları ğunuz mebaliğa mükabiJ ohdei ta· 
ilan o0lunur. ( 4f57) sarufunuzde bulunan Bcyoğhında 

Hileeyiıı Ağa malıa.Jesinin Ananik 

Nafıa vekaletinden: 
1000 ton katranyağı pazarlık suretile mühayaa edilecektir. 
Pazarlık 31-12-931 tarihinde perşembe günü ı;aat on beşte 

Ankarada Nafia Vekfileti müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin dört bin beş yüz liralık teminatı 

muvakkate ve Ticaret odası vesikasile birlikte ayni gün ve 
saatte komisyonda bulunma an Hiznndır. Talipler, şartnamele
~i iki lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti İnşaat daire

sinden; !stanbulda Liman İşleri Müdürlüğünden tedariık ede
bilirler. ( 4454) 

tı0kağında eski 6 yeni 10 numerolu · 
hanenin dö~ bir hiseai kra kılı
nan müza1de aliniye neticesinde 
üçyüz ıın. bedel talebi ohtesinde 1-
halei kat.iyeci icra idilmiş ve ika
metgahlann meçhullyetine binaen 
son ihbamame tebliğ edilememiş 

oJ.duğundan 3 gün zarfında bilriza 
takrir vermeniz aksi takdiıde riza 
ve takririn.ize bakmayarak muame
lei l'esoi.Hyenin ifa kılınuağa dair 
tapu idaresine İ!jaC kefiyet edilece
ği ma!Uınunuz ve 3günlük son ihbar 
name makamına kaim olmak üzre 
k.efiyet ilan olunur. 

K A D E R (VENTURA) Gişesine 
koşmaktadır. Filhakika Yılbaşı piyangosunun gayet ~ok ve zıengin 

ikramiyeleri baeebile fevka!Sde rağbet görmekte ve biletler adeta ka· 
pışıJmaktadır. 

SW saadete götür>oc:elı: ve talıi.iniz yaver olduğu takdirde 

ııı~a~ın~a1.ooo.ooo tira 
&ahibi yapacak bu piyangonun biletini her halde KADER GİŞELE

RİNDEN almıır. 
Şu.besi: Beyoğlunda Parmakkaıpıda No 109. 

T esisah Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
Tesisab Elektrikiye Türk Anoninı Şirketi, 1931 ae

nesine ait "Yeşil" ve "Mavi" renkte ve muatatil tekild 
hüviyet kartlarının 1 Kanunusani 1932 den itibaren i 
tal edilerek 1932 aeneai için müteber olmak üzere "KO" 
yu Pembe" renkte ve muatatil tekilde kartlarla tebdil 
edilecegini muhterem mÜ§terilerine arz eder. 

Mzkiir kartların bq tarafında Şirketin unvanı y 
"TESİSATI ELEKTRlKlYE TORK ANONİM Şii{· 
KETi" ve eğri olarak 1932 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayri ın 
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olumna 
lıdır. 

Şirket, mÜ§terilerin itbu ihbarnameye riayet etın 
melerinden tevellüt edebilecek neticeler için her meau 
liye_ti şimdiden reddeyler. 

MODIRIYf:T 
MiLLiYET MATBAASJ 


