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NUSHAll 5 KURUŞTUR 

aralı 
~a~~~~:u~·:~Wı~b:~kı~z sanatlere dair 1 
bır makale yazmıt. Bu makale- iha • u 

Sahip ve 8aımuharr1r i 

Siirt Meli'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yuı MüdilrO 

ETEM tzZET 

--~:e ediliyo 
de hukuk fakültesinden bahse- j 
derek, müe11esenin fakülte ol · ,..~ 1 . · L • l. . 

madığını, alelade bir mektep ol E b 
~~~~~i:.u~~t:cie:~~a~; ene i tebaasından olanlar hangi 1 Gazi Hz.ni;-
teessür uyandırmıt. Ağa oğlu J \ 

~~~u!i:n!~~ ~: rt::::~ san atJerİ yapamıyacakJar? 1 Teşrifleri 
tercüman oluyor ve hukuk fa- Reiaicümhur Hz.nin 
kültesini müdafaa ediyor. Jkh .. • b" b fı d 1 
- Biz Darülfünunun kıymeti Sat enCUmenl ecne ı te aaSI tara n an yapı maSI çarşambaya hareket-
veyahut kıymetsizliği hakkın- l 
daki münakqaya kanıacak de- memnu olan ıan'atler hakkındaki layı·hayı intaç etti eri ağlebi ihtimaldir 
filiz. Bilhusa Kazon Nami Be 
Yİn, bu ilim müessesemizden 
çıkanlar hakkında ulu orta söz 
aöylemeaini pek çirkin buluruz. 

Fakat Ağa oğlu Ahmet Be
yin müdafaa tarzını beğenmecU. 
iimizi de söylemek mecburiye
tindeyiz. Ahmet Bey hukuk fa
kültesini, görmek istediği yük 
•ek mevkide bulamayınca; mil
letin umumi seviyeaini o_ yolda
ki mülihazalanna uydurmak 
istiyor. Nemiz vardır ki 
Duülfünunumuz da olsun? 
diyor. Matbuahımz mı var? 
Edebiyatımız mı var? Sa
nayiimiz mi var? İktisadi teşek 
küllerimiz mi var? Ticaretimiz 
mi var? lçtimaiyahmız mı var? 
Ve böyle millete böyle hukuk 
fakültesi çok hiledir demek isti 
Yor. 

Biz üstadnı burada yanıldığı 
nı, yani belki de doğru olan bir 
tezi müdafaa etmek için hatalı 
bir yol tuttuğunu söylemek is
teriz. Ahmet Bey, "Bir memle
ketin iktısadi, ticari, mali, ah
laki, irfani, 11nai mevkii ne -ise 
müeaaeseleri de odur., diyor. 
Öyle ya daha ileri gidilip te 
böyle her noktadan seviyesi bu 
kadar dütkün olan millet için 
iıtiklil bile neye yarar? Dene
bilir. Kel başa timtir tarağın 
ne lüzumu vardır? itiraf edelim 
ki bu fatalist maııtik hiç te te
rakkiye badim değildir. Eğer 
matbuat etrafına bakıp ta nok
ıanlannı aynı şekilde izah eder 
se, eğer iktısatçılanmız, tüccar 
!arımız, sanayi erbabımız vazi
yetlerini aynı tarzda tevil eder
lerse, bu milletin hali neye va
rır? Hepimiz her sahada ileriye 
doğru yürümek isteriz. lstikli
limizi kazandıktan sonra müt
hi, mücadeleye girişmiş bulu
nuyoruz. Hayatmıızm her saf. 
hasmı şamil olan bu mübareze 
İçinde manen kendimizi kuv
vetli bulundurmak mecburiye
tindeyiz. Maneviyatımızın kı
rıldığı dakika, kendi kendimize 
karşı olan itimadımızı kaybet
tiğimiz gün mücadeleyi kaybet. 
ınişiz demektir. 

Biz Jı. oğlu Ahmet Beyi, 
kalemile milli duygunun uyan
lllaıına ve inkişafına hizmet et
miş bir zat tanıyoruz. Şimdi 

mücadelenin en çetin bir safha
•ında aynı kalemi nefsimize o
lan itimadı kıracak ve hamlele
Tİnıizi geriletecek bir vaziyet
~e görmek istemezdik. 

Ahmet ŞüKRü ..... _ ... ---·-"!""----
lnhisarların 
Nakli 
Merkezler Ankaraya 

nakledilecek 
ANKARA, 30 (Telefon) -

Tütün inhisarı idaresinin ikin
ci şube müdürü Nazmi Bey ta 
rafından muvakkaten ve vekile 
ten idaresi takarrür etmiştir. ln 
hisarlar idaresinin tevhidi takar 
rür ederken İmalat, satıf, nakli 
Yat itleri lstanbulda bırakıla
cak di.ier kısımlar merkeze nak 
!olunacaktır. 

Ihsan Ffifat 
Bey geliyor 

ANKARA, 30 (Telefon) -
lstanbul kambiyo borsasının ye 
rıi komiseri İhsan Rifat Bey bu 
•.k,amki trenle hareket etmiş· 
tır. lhsan Rifat Bey lstanbulda 
Adil Beyden komiserlik işlerini 
~vren alacak ve Adil Bey An-
araya gele.ektir. 

Ecnebiler, vilayet ve kaza 
merkezlerinden gayri olan yer
lerde icrayi san' at ve ticaret et 
meleri alelitlik menedilmiştir. 

Devlet müesseselerile beledi- Halen meınleketimizde memnu 
yelerde ve bunlara merbut olan san'atle müteveggil olan ecne
müesse11elerde istihdamı: zaruri biler kanunun mer'iyete girme. 

Bundan maada iktısat encü- görülen ecnebi mütehassıslar sinden azami 3 ay sonra mez. 
meninde layihaya ilave edilen Heyeti Vekile kararile çalıtabi. kUr san'atlan terkeylemeğe 
bir kayda göre sanayii nefise er lecekler, eşhas tarafından celbe mecbur tutulmutlardır. 
babından olan san'atkirlar müs dilecek mütehaHıalar ise lia- Layihanın diğer iki maddesi 
tesna, ecnebi artistleri, dansöz- kal altı aylık mukavele yaplWJ- cezai ahkama dairdir. ,,,,,,, ....................................................................... ,,,, 

Talebenin yerli mal 
metingi bugün! 

Konferans salonundaki nutuklar
dan sonra Taksime kadar 

bir tezahür yürüyüşü yapılacak 
Darülfünun ve yüksek mek

tepler talebesi tasarruf ve yerli 
mallar hakkında bugün saat 
14,S da büyük bir miting yapa
caklardır. Mitinge bütün lise, 
orta ve muallim mektepleri de 
iştirak edecektir. Evveli saat 
2,5 da Darülfünun konferans sa 
!onunda toplanılacak ve burada 
her fakülteden bir talebe tara. 
fından tasarruf ve yerli mallar 
hakkında konferans vere-
ceklerdir. Darülfünun na-
mına bir müderris le 
aynca bir konferans verecektir. , Cümhuriyet ibi~esine çelenk 
Buradaki ._ ... __ konacak ve hır nutuk irat 

merası111<1tm sonra ed"l . "h .. .. .. . ı erek meraaıme nı ayet veri 
yuruyuş halınde Taksime ka- lecektıır" Darülfünun konf 
d "dil · erans 

ar gı · ecek ve yolda muhte- salonunda yerli mallardan mü. 
lif yerlerde durularak, gene nu rekkep küçük mikyasta bir de 
tuklar söylenecektir. Taksimde sergi teşhir edilecektir. 

Irak başvekili şerefine ziya/ et 
~'.'KARA, 30. (Telefonla) - Ha- j Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, lkti

rıcıye Vekili Tevfik Rüştü Bey 1- sat Vekili Mustafa Şeref, Fırka 

rak Başvekili Nuri Paşa Hazretle- katibi umumisi Recep, Meclis Reis 
;i Frefine bu ak§am Halk evinde Vekilleri Hasan ve misafi'r Başve
bir ziyafet vermi~:ir. __ kilin maiyyeti ve frak sefareti er-

~iyafette B. M. Meclisi Reisi ı ic.i;;;,.~r~iye Vekfileti erkanı ha
Kazım, Pş. Başvekil ismet Paşa, zır bu • t · ~ b 

mege ın n. ...... 

Türk Başmurahhası Şevki Bey 

Yeniden 
Tensikat 
Maliye biirosu diin 
müzakeratta bulundu 

Muhtelit Müı..dele komisyonun
da taaarruf yapdmaaı için kadrolar
da tensikat icrasına karar verilmiı
tir. Komiıyon maliye hüroıu dün 1 

toplanarak yapdacak tenıikat hak- ı 
kında müzakeratta bulunmuıtur. I 
Şimdilik itleri azalmıt olan Garbi 1 
Trakya ve lıtanbul tali mübadele 
komisyonlannda 8 - 10 memur 
kadro harici bırakılacaktır. 1 

Gümülcüne tali mübadele komis
yonu kadrosu yarı yanya indirilmiı
tir. Yakında komiıyonun teknik bü
rosu vazifesini bitirip dağılacağın
dan bir miktar tasarruf daha yapd
mıt olacaktır. 

Italyada bir saray 
yıkıldı 

ROMA, 30 A.A. - Gazetelerin 
Cenovadan öğrendiklet'İne göre bir
çok insanın mecruhiyetine ıehep ol
muıtur. 

Gazi Hz. nin şehrimizi bu 
hafta içinde ziyaretleri tahalluk 
etnrektedir. Ancak Reisicümbur 
Hz. nin Ankar&dan ne gün mü
arakat edecelrleri maUim değil

dir. Gelen haberler büyük Reisin 
pazartesi günü hareket edeceğini 
bildirmekte i"!,.de, çarşamba gü
nü hareket buyurmaları ajlebi 
ihtimaldır. 

••• 
Gazi muallim mektebi ve kız 

enstitüsü talebesi tarafından tem 
sil edilmek üzere provaları ya
pılmakta olan Faruk Nafız Beyin 
""A km " piyesinin bu akşamki 

provasında Reisicümhur Hazret
leri de bulunmuşlardır. 

••• 

Ali Rana Bey tetkikat 
için lstanbula geliyor 

Aldığımız maiUmata nazaran ye
ni inhisarlar ve Gümrükler vekili 
Ali Rana Bey bir 
kaç güne kadar 
şehrimize gelecek
tir. 

Ali Rana Bey 
yeni vekalete dn
rolunan inhiaarla
nn mücliriyeti u-
mumiyeleri ve 

gümrüklerin mer
k,>zi ııkleti latan· 
bulda olduiu için 
bu daireler üzerin· 
de bir tetkik yapa 
caktır. Yeni veka
letin teıkilabnın ALİ RANA BEY 
ancak bu tetkik neticeıinde kat'i ıek 
!ini alabileceği tahmin edilmektedir. 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Saraç oğlu Şükrü Bey bu sa 

bab ıeldi. Öğleden sonra, İs
met Paşa tarafından kötkünde 
kabul edildi. Bu mülakat iki sa
at devam etti. 

Yeni romanlanmız 

Güzellik kraliçesi 
GiJz11aşları •. 
tıbrahim Necmi Beyin 

" BAŞI DÔNÜKLER " i
simli romanı yaıkmda ıbiti
yor .Bı.ından sonra NEZİHE 
MUHİDDİN Hanımıın GÜ
ZELLiK KRALiÇESi isim 
li bir roman takip edecek
tir. Nezihe hanımın bu eseri 
içtimai bir tetkik olduğu 
kadaır güzellik müsabaka:la
rnu da içine alan ve tahlil 
eden edebi bir eserdir. Gü
zellik Kraliçesinden soma 
ETEM İZZET Beyin gaze
temiz için ·hazırladığı 

Gözyaşları 
isimli edebi romanını neşre 

başlıyacağız ... 

Yeni vekiller dün 
işe başladılar! 

Heyeti vekile dün yeni vekillerin 
iştirakile toplandı! 

Gümrük ve lnhisarlarla Ziraat ve Iktısat vek~
letlerinin alacağı yeni şekiller içia komisyonl. ' ~ 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Heyeti V ekiıle saat on yedide 
toplandı. Bu içtimaa yeni vekil 
ler de iştirak ettiler. İçtimada 
yeni vekiletler tetkilitı ile be
raber bazı memur tebdil ve ta
yinleri meselesinin görüşüldü
ğü zannediliyor. Bqvekil is
met Paşanın bu içtimada Heye 
ti vekile azasına Saraç oğlu Şük 

1 rü Beyin Amerika seyahati Pa 
riste hamiller mümessilleri ile 
temasları etrafında izahat ver· 
miş olması da muhtemeldir. 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Ziraat Vekili Muhlis Bey sabah 
leyin, Gümrük v~ inhisarlar ve 
kili Rana Bey de öğleden sonra 

Yeni Ziraat V ekili Muhlis Bey i (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir gün evvelden hava
nın nasıl olacağını 

nereden biliyoruz? .• 
Yeşilköy rasat merkezi: Istanbuld8 

bu sene kış çok 
olacak diyenlerin .. cevabını veriyoıi 

Türkiyede 20 lstasiyon çahşıyor 
Alqam saat yediden sonra gaze 

lede hemen hepimizin metgul oldu 
ğumuz bir iş var: HA VA .. 

- Y eıilköy rasat mel"kezine te-
lefon edildi mi? 

- Havayı aldınız mı? 
- Kandilli rasathaneai ne diyor? 
- Yarın hava açık mı, kapalı 

nu? 
Bu sualler her akfBID tevali eder. 

Hele sermürettip hiç Pfmaz. Saat 
sekizi ıreçti mi ıepetten müıveddele 
ri alırken dikkatle hava raporunu 
arar. Yok mu?.. Etrafına bakınır. 
Jlk önüne çık1n arkadaf& telaıla ri
ca eder: 

- Havayı almaiı unutmuılar, 
kuzum alır nuımız? .. 

• • • • • • 
Y eıilköy rasat merkezi müdürü 

Salahaddin Beyle karıı karııyayız. 
Ordumuzun bu çalqkan zabiti göz
lerinde okunan bir ıevinçle söze bat 
ladı: 

- Dün tramvayda idim. Önümde 
İki ırenç vardı. "Milliyet., i açtılar 
han raporuna ıröz ıre.zdirdikten aon 
ra biri dedi ki: 

Yeşilköy rasat merkezi müdürO 
Salahaddin B•y 

"Bak Y eıilköy rasat merlı:ezinia 
dediği çıkb; han yağıılı .. ,. 

Salihaddin Bey bu noktada daha 
ziyade tevekkuf etmek iatemedi. Yal 
nız Halkımızda bir gün evveldeq 
hava vaziyetini öirenmek arzularıl 

(Devamı 6 ıncı sabifed~) 

' 
Kemal Ômer Beyin cenazesi dün kaldırıldı. Resmimiz bu hazi~ 

merasimden bir intibadır. 
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Sigari Tefrika.: 42 HARüCt HA~ERILIE:R 
Birinci Millet Meclisi 

Y azam Edirne Meb'uau 
M. Şeref 

Mustafa Kemal Hz.ne Gazilik 
unvanı ve müşirlik tevcihi 

Hitler'i 
Bekliyor /ar 
"Gelecek mi?,, değii, 

"Ne zaman 
gelecek?,, suali varittir 

Sakarya zaferinin kazanılmasını müteakıp, 
meclis bu teklifi alkışlar arasında kabul ediyordu 

BERLIN, 30 A.A. - Mektep ve 
Darülfünunlular gençliğinin % 75 i 
müfrit milliyetpeı-verlerin davaıma 
taraftar kesilmi,tir. Hitlerismin cüm 
buriyet aleyhtarı olan davası nasyo
nalist davasına bağlıdır. 

Çünkü Rusya herkesten evvel 
bizim hukuku milliyemizi tanı 
dı. Ve ona riayet etti. (Alkış 
lar.) Bu şart dahilinde bugün 
olduğu gibi yarm da ve daima 
Rusya Türkiyenin dostluğun
dan emin olabilir. (Alkıtlar) 
Binaenaleyh itilaf devletleri 
dahi mevcudiyet ve istiklali 
millimizi tanıdıklan halde on
larla da aramızda biç bir sebebi 
ihtilaf kalınıyacaktır. Ve der
hal sulh ve münasebat tees· 
süs edebilir. 

Açık ve hakiki cephemizi 
tamamile arzedebilmek için 
işte bu kürsüden ve teşrii, ic
rai salahiyeti visiaya malik 
olan heyeti celilenizin reisi 
sıfatile beyan ederim ki biz 
cenk değil, sulh istiyoruz. Sulli 
yapmağa da hazırız. 

Bu dakika meclis coşkun 
tezahürat içindeydi. Meclis re
iıi bir teklif bulunduğunu söy
ledi: Katip teklifi okumuş· 
~u: 

Türkiye B. M. M. riyaseti 
celil esine 
Garp cephesi 

14 15 eylul 1/ 45 
Bizzat muharebe meydanın 

daki tedabir ile muzafferiye
tin amil Ve müessiri olmuş O• 

lan Başkumandan Mustafa Ke 
mal Paşa Hazretlerine müşir 
lik rütpesi ve gazilik iınvanr 
tevcihini teklif ve istirham 
ederiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisin bu tevcibini mil
letimiz tarafından doğrudan 
doğruya bütün orduya müte
veccih bir eseri takdir ve tal
tif olacağı kanaatinde bulun
duğumuzu arzeyleriz. 

Edirne meb'usu: İsmet 
Kozan meb'usu: Fevzi 
Daha teklifin okunması 

bitmezden evvel meclis bir ruh 
ile sıçradı, ve şedit alkışlarla 
Büyük Reisini Mütir ve Gazi 
ilan ediyordu. 

Kurt, durmıyor, muttasıl 
içleri kemiriyordu .• Hep mak
sat, vekiller heyetinin giiya 
meclisin haberi olmadan bir 
şeyler yapabileceğine dair olan 
kuruntuydu. 

Halbuki vekiller heyeti dü
rüst, davayı kavramıı, vatan 
perver ve vazifeşinas arkadat· 
!ardı. 

Meclisin salahiyetine teca 
vuzu akıllarına bile getiremez 
!erdi. Zaten buna imkin mı 
vardı ? 

Başta, en başta Gazi olduğu 
halde buna kimse müsaade 
etmezdi. 

Lakin bu gürültülerden 
maksat bir gün evvel İstanbul 
hükUmetile anlaşmak istiyen 
muhalif gurupun her şeye va-

kıf olmak istemesi idi • 
22 Eylul içtimaında Sal&. 

hattin Bey (Mersin) bu talebi 
tekrarladı. 

(Koçgiri h&d;,..esi gibi hü
kUınet meclisin haberi vardır 
diyerek kararname neşredi
yor) demek istedi. Li.kin, reis: 

- Bu bir sualdir. Sorabilirsi 
niz ! tarzında meseleyi hallet
ti, 

Müdafaai hukuk grupu mem 
leketin selamet ve istiklili ba
hislerinde çok hassas bulunu· 
yor. Meclisin diğer müzakera
bnda da Meclise tam bir ser
besti veri yordu. 

Bir çok işler grupu metgul 
etmiyordu. Memleket müdafaa 
sına, asayiş ve istiklale ait olan 
lar mutlaka gruptan geçiyordu. 
Pek çok defa mali meseleler bi
le doğrudan ve serbest münaka 
şa esasına müstenit olarak bıra 
kılıyordu. 

Grupun her gün bir az daha 
inzibata doğru giden varlığını 
kemiren bazı i§ler olmuyor de
ğildi. 

Muhalif taraf bir (taktik), 
muntazam, fakat müteferrik hü 
cum tarzı tutmutlu. 

Divanı riyaseti hırpalamak 
yolunu güdüyordu. Bu hücuma 
en çok birinci reis vekili Hasan 
Fehmi Bey (Gümüşhane) ma
ruz kalıyordu. 

Naıyonaliıme, her,eyden evve.6 
irsi düşman olan ve Verıailles mua
hedesinden mes'ul bulunan, "Haraç· 
lar'' dan istifade eden ve Almanya' -
yı çember içinde alıp mabvetmeğe 
uğraıan Fransa aleyhine müteveccih 
tir. 

Nazis'lerin lehine kaydedilecek 
iki büyük muvaffakiyetlerinden biri, 
milletini hemen, hemen umumen Al
manya'nın ve hatta cihanın çekmek
te olduğu bütün iktısadi sefaletlerin 
sebebi tamirat ve bu itibar ile Fran· 
sa olduğuna ikna etmit olmalandır. 

Hitlercilerin diğer bir muvaffaki
yetleri de Almanya' da bir diktatö
re, bütün eıhas ve •§yayı yerli yeri
ne koyacak ve hiyanete maruz kal
mış, soyuhnuı olan Alman milletine 
sulbü ve eski zamanın saadetini iade 
edecek "Allah tarafından gönderil
mİ§" adama intizar etmek illeti ru
hiyesini uyandımuı olmalandır. 

Maamafih Almanya' da iHtlerisme 
dalgasına mukavemet edecek bir ta
kım kuvvetlerin bili mevcut oldu
ğunda kabul ve teılim etmek lazım
dır. 

Hitlerisme dalga" köyleri istili. 
etmiş ise de şehirlerin amele kütlele
ri kat'i su•ette "Kamalı Salip" ha· 
11m olmakta berdevamdırlar. 

Alınan hükümeti, Hitlerin kudre
tini kırmak için bunlara istinat ede
bilir. Filvaki, hük<ımet her nezamruı 
bir az §İddet göstenni! ise nüfuz ve 
itibarını istirdat etmiştir. Fakat bi
taraf bir mütahidin, Hitlerin bizzat 
dediği gibi "Muhasara edilmiş olan 
kalenin te•Iİm olmaktan ba~ka bir
!ey İstemediğini" gösteren bütün a .. 
limet ve emınareleri hesaba katması 
İcap eder. 

Almanya' da artık "Hitler, gelecek 
mi?" değil «Ne vakit gelecek?» sua
linin sorulmakta olduğunu nazarı 
dikkate almak icap eder. 

Hasan Fehmi Bey (Gümüş
hane) nevi şahsına münhasır, 
pek çok defa orijini fikirlerde 
bulunan, istiklal davasının çok 
samimi ve hararetli aşıkların-
dan bir arkadattır. Romalılar devrine ait 

Çok mufassal ve karışık me- bir gemi 
selelerde, mali işlerde günün va ROMA, 28 A.A. - Nemi gölü-
ziyetini kurtarmak için yolun- nün dibinde oldukları tahmin edilen 
da kombinezonlar bulur. Muha Roma imparatorlarından sefih Cali
lif grup ta en çok buna hücum gula'nrn muhte,em tenezzüh gemi-

leri aranırken geçen gün 30 kadem 
ediyordu. Şu suretle, bir riya- uzunluğunda ve 8 kadem eninde bir 
set vekaletleri tebeddülü orta· gemiye rast geli§miştir. Bunun ta,
ya çıkmakla, belki bir gün mec la dolu olmasına l'azaran RomaWar 
lis idaresi ele geçirilir, Müdafa zamanmda inıa malzemesi naklinde 

h k • • kullandmış olmasına hükmedilmek-
ai ukuk grupunun e senyetı- tedir. Gemi gömülü bulunduğu ça
ne rağmen bir gaflet ese- murlar içinde biiyiik ihtimamlarla 
ri olarak iış değiştirilir üıni- çıkardarak gölün sahilindeki müze-
dine düşmüttü. haneye yerleıtirilmiştir. 

Sanra bu da olmadı değil. Sabık Kayser' e izin 
Koçkiri hidiıesinin müzake- vermediler 

resini isteyen partinin talebi Ü PARIS, 30 A.A. - Vuati Avru-
zerine Milli Müdafaa vekili be- pada intişar eden biı· Amerika gaze
nüz Heyeti vekile içtimaında teainin yazdıklarına göre, sabık 
bulunması hasebile müzakere- Kayzer, Frankfortta tehlikeli surette 

• 1 1 · hasta bulunan hemıirasi sabık Yu-
nın, son ce seye ta ikini reıs ve nan kraliçesini ziyaret için Fele-
kili Hasan fehıni Bey (Gümüş menk bükUınetinden mezuniyet iste-
hane) teklif eylemi, ti. mittir. 

Halbuki o gün teşrinievvelin J Fele~':"k hükıimeti, Ka~zerin 
birinci günü idi. Vekiller heye- bu taleb~ru. nezaketle fakat katiyetle 
• 1. • _.l"I T b"• reddetmıftır. 

tı mec ıae yetııemeıuı er. a ıı -· ... -· ·-····-········ ... ·--.. -
müzakere de teahhur etti. Erte zaptı sabık hakkında söz iıte-
si içtima açılıp ta zaptı sabrk yen olup olmadığını sorduğu 
okunduğu vakit muhalefet çeh- vakit Mehmet Şükrü Bey (Ka 
resini gösterdi. Reis vekili Ha- rabisar) söz aldı: 
san Fehmi Bey (Gümüşhane) (Devamı var) 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlaı 
1 
mı? Hep bir araya gelseler pek 
ili bir köşk tutabilirler. Böyle 
bir bal çaresi hepsini sevindi-
rir. Erkek kadın, tehrin dara
cık apartmumlarmdan kurtulup 
o yazlık köşkün temiz ha
vası içinde edecekleri rahat· 
tan bahse başlarlar. Artık o
daları bile taksim etmişler ve 
köıkün bahçesinde mermer bir 
kanape bulunacağını bile karar 
laştırmışlardır. Onlar böyle tat 
lı hulyalaına dalmış konuıur
larken eve, geççe kalmış bir da 
vetli gelir. Kararı ona da anla
tırlar; memnun olur, beğenir: 

1 - Bir teşebbüs 
Gazete havadisleri arasmda 

görmüş ve fikir, edebiyat itleri 
konuşulan meclislerde belki sö
zünü de etmiısinizdir: Genç mu 
harrir ve muallimlerimizden 
Burhan Ümit'in teşebbüıü ile 
"Kitap sevenler cemiyeti" iı
minde bir birlik kuruluyor. Ga
yesi, gençlerimizde- okuma 
muhabbetini uyandırmak, hiç 
bir zam~n bir yetiştirme hum
masına tutulduğunu görmedi
ğimiz neşriyat alemimizi can
landırmaktır. Her ay çıkaraca
ğı bir bültenle, yeni kitaplar a· 
rasında hangilerinin okunmağa 
değer şeyler olduğunu bildire
cek olan bu cemiyet azalarına 
maddi menfaatler de temin ede 
cektir: onlara memleketimizde 
basılan kitapların fi.atından yüz 
de yirmi, hariçten gelenlerin
kinden yüzde on tenzilat yapı
l ca 

da en fena kitapları intihap et
melerinden, yeni neıriyatın az
lığından hepimiz şikayet etmi
yor muyuz? itte size bir adam, 
birkaç adam ki aenelerdenberi, 
pek kolay olan teşhisi ile ikti
fa ettiğimiz dertlere deva bul
mak istiyor! Ne duruyoruz? 
Biz de onlara yardım edelim, 
bu mukaddes ilim ve irfan ciha 
dında galebeye elbirliği ile ça· 
lııalım! 

Georges Dukame~'in iyice 
hatırlamıyorum ama zannede
rim "Quand vous voudrez" 
isimli bir perdelik bir komed
yası vardır. Orta halli birkaç 
aile efradı bir akşam, içlerin
den birinin evinde toplanırlar 
ve şundan, bundan konuşurlar
ken söz, şehir hayatmın fena 
havasına, türlü türlü rahatsız
lıklarına, köylerde, sayfiyeler
de ise insanın kanına kan, ca
nına can geldiğine intikal eder. 

le ama bu ailelerden hi biri 

"Fakat, der, öyle yerlerde siv
risinek bulunur.,. Bu sivrisinek 
sözü hepsinin iştihasmı kırma
ğa ve daha demin bir cennet 
diye tasavvur ettikleri yeriıı. 
birçok kusurlarını görmeğe ba, 
lamalarına kafidir. "Poyraz ta 
rafındaki odaları aranızda pay
laştınız ama lodosta ben uyuya 

"M k .. mam.,, ermer anape ıyı 

ama ya üşür, bir de romatizma 
ya tutulursak!,, Artık itirazlar 
biribiı·ini söker. Bütün bu tat
lı, gönül avutan rüyayı bozan .. 

Gandhi nasıl 
Karşılandı? 

Hindistandaki son 
vaziyet 

hakkında telgraflar 
BOMBA Y, 28 A.A. - Gandhi 

bu sabah buraya gelmiş ve enönce 
karısı tarafından selamlanmııtır. Mu 
maileyha lcocaSJnı kucaklıyarıık öp
müştür. Fakat pazartesi günü Gand 
hinin aükUt günü olduğu için kendi
si zevceıinin "ho~ geldin" sözüne 
karşı biç bir şey söylememiştir. Rıh
bma indikten sonra Gandhi Hint 
kongresi reislerinden Patel'i ve di
ğer kongre azalanru Hindi11tan ade
tince sırtlarına parmakla hafif bir 
darbe vurmak sureliyle selamlamıı
tır. Bunun üzerine sıra millici Hint 
kadınlarının bir murahhas heyetine 
gelmi§tir. Heyet azası Gandhinin ö
nünde hürmetkiirane eyildikten son
ra üzerine çiçekler serpmiıtir. Dai. 
ma beraber taşıdığı çıkrığı bir sani
ye bile elinden bırakmıyan Gandhi 
bu müstakbelin safı arkasında saf
ran renginde yeknesak fistanlar gey 
mit bulunan gönüllü kadınlardan 
müteıekkil bit· nevi müdafaa hattı 
karşısında bulunmuştur. lngilizler 
kadınlara iliımediği için Gandhi ta
raftarlanyla zabita arasında her han 
gi bir hidiıenin vukuunu men için 
bu gönüllü taburu bütün gece rıhtım 
üzerinde nöbet beklemiştir. Gandhi 
geçtiği sokaklarda büyük bir kalaba
lık tarafından heyecanlı bir surette 
alkışlanmıştır. Bu nümayİ§ler devam 
ederken diğer taraftan siyahlara bü
rünmüş bir kaç bin kişilik bir kafile 
gelerek Gandbinin arabaaının yanın 
dan mumaileybe aeJDım venniyerek 
sükut içinde geçmiştir. Bunlar Gand 
hinin Hindistan konferansına iıtira
kini lngiltereye kartı bir nevi tesli
miyet mahiyetinde telakki eden müf 
ritlerdi. 
Gandhi'nin Lord Willinz· 

ton' a bir telgrafı 
BOMBA Y, 30 A.A. - Gandhi, 

Hint valü umumisi lord Willington'· 
a bir telgrafname göndererek son 
emirnamelerin müttehit eyaletlerde, 
hudut eyaletinde ve Bengale' de neı
redilmesinin hükiimetle kongre ara
sındaki münasebatın kafi surette 
kesilmiş olduğu manasını tazammun 
edip etmediğini ve bu huauıta ne 
gibi bir hattı hareket ittihaz etmesi 
lazım geldiğini öğrenmek ve bu hu
ıuata mÜ§Bverede bulunmak üzere 
kendisini ziyaret etmesi icap edip 
etmediğini sormuştur. 

icra komitesinin aktetmit olduğu 
celsede birçok aza, hükfunetin takip 
etmekte olduğu siyasetin kongre ile 
kat'i münasebeti istilzam etmekte 
olduğunu beyan etmiılerse de Mabat 
ma, kendilerini hükiımetin noktai na 
zarını tamamile aıdamadan hiç bir 
karar ittihaz etmemeğe ikna eyle
ınittir. 

Gandhi'nin valii umumiden bir 
mülakat talep etmesi hakkında yapı 
lan bir teklif, reddedilmit olduğun
dan Hint'li lider, telgraf çekmeğe 
karar venniştir. 

Kızıl gömlekliler arasında 
.11eni tevkifler 

PIŞA VER, 30 (A. A.) - Kı
zıl göml<klilerden dün de 92 ki§i tev 
lıif edilınİ.§tir. Vilayet dahilinde sÜ· 
kun ve asayİf daha iyidir. 

İran saray nazın 
Stokho!mde 

STOKHOLM, 30 A.A. - lran 
Saray nazırının Stokbolmu ziyareti
nin, İran orduaunun lıveç zabitanı 
tarafmdan tensikini istihdaf eyleme
diği, ancak Iran erkim harbiyesi ne>: 
dine bir müpvirle iki doktorun alın
ması mevzuu babaoluaduğunu bildir 
mektedir. 

Tamirat 
Konferansı 

Bazı şartlarla Alman
yaya 3 senelik 

moratorium verecekler 
PARIS, 30 A.A. - Echo de Pa

ris1nin Londra'da i:ıtihbarlna naza
ran tamirat konferanıının Fransız 
ve İngiliz mutehaGsıslannın ihzar et 
miş oldukları itilaf mucibince tan
zim edilecek ola.o proğramı tamirat 
meselesi hakkında muvakkat bir hal 
sureti bulmağa hasredilecektir. Bura 
da itilafın atideki noktalara taalluk 
edeceği söylenmektedir: 

Y oung planının şarta tabi olan 
kısmı hakkında Almanya'ya J sene
lik bir moratorium verilmeıi; bu 
müddet zarfında Almanya, !Al'ta 
gayritabi olan tediyatı ifa etmek mec 
buriyetinde bulunacaktır. Bu tedi
yat, Y oung pliruna riayet eaaaınr 
korumaktan ibaret bir saniadan ba§
ka birıey değildir. Zira bu suretle 
temin edilecek olan mebaliğ, Fransa 
tarafından §imdiki Hoover moratori
umunun husulüne tevfikan hemen 
Alman şimendiferleri idaresine iade 
edilecektir. 

Almanya Franaa'ya Y oung pli
nından müstefit olmakta olan Ro
manya ve Y ugoalavya gibi küçük hü 
kıimetlere ayni teslimatta bulun
makta devam edecektir. 

3 senenin hitamında Almanya'nın 
tediye kabiliyeti yeniden tetkik edi
lecektir. Almanya, bırakdmı§ olan 
kredilerin tedrici surette tediyesi i
çin Amerikan, lngiliz ve Fransız 
bankalarile bir itilafname aktedecek 
tir. Almanya'nın alacaklıları olan 
müttefik bükfunetler, Amerika'71 
Avrupa'nın iktıuden imar ve isli.hı .. 
nı teshil içın Avrupalıların muvaffa
kat etmiş olduklan fedakarlıklara 
kar§ı Amerika'nın bo~çların miktarı
m tenkis etmesi lizım geldiiine ik
na ettiğine çalt§mışlardır. Çare ola
rak kongre tarafından men'edilmiş 
olan moratoriumun ilinihaye temdi
di usulüne müracaat olunacaktır. 

Terki teslihat 
Konferansı 

Amerika iştirak ede
cek murahhasların 

isimlerini bildirdi .• 
CENEVRE, 30 A.A. - Amerika 

bükiımeti, terki teılihat koıoferansı
na i§tİrak edecek olan Amerika mu· 
rabhaslarmın listesini, Cemiyeti Ak
vam katibi umumiliğine göndermİ§· 
tir. Heyeti murahhasa reisi: Londra 
sefiri jeneral Dawes, murahhaslaı·: 
Brüksel sefiri M. Gibson, ayan aza. 
amdan Claude Svanııon ve Normann 
Daviı. 

Mali müteha111slar; Mis Mary 
Wooley; muavin murahhas: Bern 
elçisi M. Wilııon. 

Amerikan murahhas heyeti meya 
nında bunlardan batka hariciye, bab 
riye ve ordu nezaretleri mütavirleri, 
7 tane hariciye, bahriye ve ordu fen
ni mütaviri ve 3 katip bulunmakta
dır. 

Matbuat mümessilleri ile vaki o
lacak temas M. Robert Pell tarafın. 
dan temin olunacaktır. 

Iranda afyon tetkikah 
THRAN, 30 A.A. - Cemiyeti 

Akvam'daki la•eç mümesaili M. Eka 
trand, afyon ticareti hakkında tetki
katta bulunmak üzere buraya ...,ı. 
mittir. 

nereden de aklıma geldi? .• Ha- ! let~ i!e i>:İY~ ok~dukları zaman 
kikat fU ki benim de ona ben- . o şıkayehmız yıne devam et· 
ziyen bir tarafım vardır. Onun 1 miyecek mi? Hem onlar, iyi ki 
yerinde olsaydım zannederim taplarda da yine hotlarma gi
sivrisineği ben de hatırlardım. den, yani fena kitapları en çok 
insan böyle olunca hem rahat , audıran parçalara kapılmıyacak 
edemiyor, hem de etrafmdakile '. lar mı? İyiyi fenaya, hayrı ıer
rin muhabbetini kazanamıyor.! re ilet mi edeceğiz? 
Maamafih ben !ikiyet etmiyo- 1 Devlet bir "Edebi yazılan 
rum; çünkü bize sivrisinekleri · mürakabe hey'eti,, le!kil edip 
hatırlatan §eY, rahatımızdan 

1 
buna cidden güzel, gelecek ne

da, etrafımızdakilerin muhabbe sillere kalması muhakkak kitap 
tinden de üstün tuttuğumuz lardan başkasınm netrine ma· 
kemal aşla, kusursuz şeyler aş- ni olmak ıalibiyetini verse ve 
kıdır. bu hey'et te - farzı muhal -

Hele şu "Kitap sevenler ce- vazifesini hakkile, hiç yamlma· 
miyeti,, nin sivrisineklerini a- : dan başarabilse bu suretle yal
raştıralım. Burhan Ümit, onun nız iyi kitap okudukları için 
propagandasmı yaparken: "Ki t gençler belki tebrike şayan o
tabın iyisi, okuyana bir şey ili- lurlar, fakat takdire asla! Za
ve edenidir,. diyor. Güzel bir ten o kitaplan okımııa.zlar da ••• 
söz; fakat: "Adamın iyisi, her Bunun gibi Burhan Omit,in ve 
okuduğu kitaptan bir şey ala- , arkadatlannm tavsiye edeceği 
bilendir., diyecek olsak bu söz kitaplar da, iyi olsalar dahi, an 
de o kadar güzel, batta ondan j cak cemiyete yazılacakların ae 
daha esaslı bir surette doğru ol viyeshıe, zevkine, asıl temayüll 
maz mı? tına hitap ettikleri ni.abette o. 

Dikkat edin; gençlerin fena lauıacaktır. Cemiyetin bül. 
kitap okumasından şikayet &o tem ya bir "Yarakı mih
derken bizi asıl üzen şey, onla- rii vefa,. olacak, ve yahut ki . . . 

~---.!!!-~ • ·n 
Terfi eden mualliınon 

rin maaşlarına za,8 
Bugün mecliste bütçe encÜmt 
nin mazbatası müzakere edile: 

ANKARA, 30 (Telı!fonla) - Yannki Meclis in'ikadı 
isicümhur Hazretlerinin yeni vekillerin tayinine dair 
okunacak ve bilihara 1931 senesi bütçe kanununun 15 iıA 
desinin tefsiri hakkında bütçe encümeninin mazbatası m
olunacektır. Bu mazbata terfi eden muallimlerin maatlal')ya 
yapılıp yapılmayacağı hakkındadır. Bütçe encümeni majl'Ak 
da mezkur muallimlere bir eylill 931 den itibaren yapılm~r.. .• 
gelen kıdem zamlarının bu zamlara daha evvel istihkak kt ecn 

osala,. dahi bu sene için verilmesine imkanı kanuni görüluıce1ı; 
ve meselenin kanundaki maddelerin sarahati müvacebesl ziya 
sire mühtaç bulunmadığına karar vermittir. Bütçe encümmel 
smdan Erzurum meb'usu Aziz Bey ise encümenin b:.ı (il 
muhalif kalmış ve 931 bütçe kanununun 14 üncü madori 
kadroyu yalnız ağı!stoı; ayma kadar değil bütün 1931 seı\ı':: 
kabul etmesine nazaran Maarif vekaletinin bu busustakket 
nazarının kabulü mütaleasında olduğunu mazbatada taeni 

• m~~ ~ 

Belediye memurları: 
nın tekaüdiyeleri:· 

rap 

Maliye encümeninde 
ANKARA, 30 {Telefonla) - Maliye encümeni bugünf~ 

mamda bazı mühim layihaların müzakeresini intaç etmi.ştiın 
rük tarife kanununun 28 inci maddesinin tadiline dair olan) 
layihasını tetkik ve kabul ederek bütçe encümenine havı 
karar vermiş ve gümrük muhafaza kumandanlığı ihda11ı\r: 
olan layihayı da cüz'i tadilat ile kabul etmiştir. Bu tadili t 

kumandanlık Maliye ve Büyük Erkanı Harbiyeye merbut ~. 
gibi sahil ve ltudul üzerinde Dahiliyeye müteallik emniyet in 
de Dahiliye Vekaletine merbut bulunacaktır... Bundan 
encümen belediye kanununun 103 ün_çü maddesinin tefsiriıı' 
biliye encümeninin tefsirine ittirak etmiıtir. Bu tefsire g~ 
lediye memurlarının askeri ve mülki kanuna tevfikan ve nıta 
memurları misillu tekaüt muamelesine tabi tutulmaları 
gelmektedir. 

Yeni vekaletlerin müsteşarlıklr 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Gümrükler idaresi mua 

müdürü C i ey"n Gümrük1 umum müdürlüğüne ta · 
temel görülmektedir. inhisarlar ve Gümrük vekaleti müst 
ğma da Divanı Mubaıebat rüesasından Seyfi Beyin getiri 
söyleniyor. Ziraat Bankası Umum Müdürü Şükrü Beyin 
müstC§arlığı rivayet edilmektedir. 

Borsada bir çok kaçak eşya yakala 
BURSA, 30 (Hususi) - Kaçakçılıkla mücadeleye bar 

devam edilmektedir. On gün içinde zabıta tarafından 32 bin 
ra kağıdı külliyetli tütün, 30 okka esrar ve kaçak kereste ya 
mı§br. Kaçakçılar Adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Halepten getirilen kaçak eşya yakaland 
MALATYA, 30 (A.A.) - Kaçakçılıkla yapılan mücad 

ticesinde Halepten getirilmekte olan mühim mikdarda ka. 
ya müHdere edilmittir. 

Ağrıdağı şakilerin· 
muhakemesi ba lıy 

ADDANA, 30 (A.A.) - Evvelce Vandan ıetirilen A 
takllerinden 190 m.,..,kufa a~t mahkeme evrakı bugün te 
geldi. Bu davada 57 de gayrı n.evkuf maznun vardtr. Muh 
}erine önümüzdeki hafta zarfında başlanacaktır. 

Vakıa bu söylediklerime iti- kü kitapçı dükkanmda 
11az olarak terbiyenin faydaları de Regnier'nin şiirlerini 
ileri sürülebilir. Ben terbiyenin met Haşim'den evvel v 
faydalarmı inkir etmiyorum; görenler, hatta alıp oku 
fakat onları izam etmek te doğ da olmuştur. Buna ra • 
ru değildir. Terbiyenin gayesi, met Haşim, uzun bir 
bir cemiyet ekseriyetinin itikat Türkiye'de Regnier'yi v 
ve kanaatlerini hak bilen orta bolistleri bilen yegane 
adamlar yetiştirmektir. Diğer- (hiç olmazsa adedi beşi 
leri, yani o itikat ve kanaatleri yen kimselerden biri) 
mürakabe ve münalı:ata eden, kalmıştı. Demek ki onun 
onları değiştirip yerine başkala 

1 
zı intihap etmesinde ba 

rmı koyan adamlar, terbiyeye 1 imil daha var ki o da ' 
rağmen yetişirler. San'atte, e- I tidir. Sonra bir de keyfi:,ı 
debiyatta, fikir aleminde ise selesi geliyor. Ahmet H 
yalnız bunlann bir krymeti var ı gün başka bir kitap bul 
dır. saydı belki tar:ıı başka 

Ahmet Hatim bir gün: "Be. j tı; fakat intihap edeceği 
nim bir ıymboliat tair olmama 

1 

oluna olıun yine de 
sebep Babikyan Efendidir; o- artacak, ne de elcsilecekt 
nun dükkinmda şiir kitabı a- nier'nin şiirlerini görüp 
rarken Henri de Regnier'nin görmeden symbolist ol 
bir eserini buldum ve onun için irlerimizin hepsi birer 
böyle oldum; tesadüf elime baş Haşim midir? "Kitap s 
ka bir ,airm kitabını geçiraey· cemiyeti,, de şu veya bu 
di büıbütün başka olurdumı,, de nin falan eseri okuması 
mitli. Bunun doğru tarafı var. laysile falan tarzı beğen 
Fikirlerimizin hislerimizin bü sebep olabilecektir; fa 

' • 1 
tün tefekkür ve tebaaıüı tarzı- 1 nunl.f..J'-:ıt.s:wo teşe~u~ 
mızm tetekülüncle e~t~~a- rolü, Babikyan Efenc!ın 

• •• •r ... 1·•' .. .r ·· e a ''Piyale,, 
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• .. nebi bankalardan bir ısmı m am 1 erı tatil ed·yorla 
Jinıononıi lnhisarlarda Poliste 

• • Barutve mevaddı S b k M •h •• t Za\anya yepyenı hır ha lnfilakiye a ı eşı at mus e-
cüm,ete geçti ve ilan etti inhisar bugünlerde şarını vurdular! 
edi)c: hükumete 

~~:~·)nya ''En ziyade mazharı mü
un IS i!:.de dev et, USUlÜnÜ lag" Vettİ 
atası~ t 

maa§lal\ya lıükiimeti ithalitın tah
eni maı"'"ebetile nqrettiji kararı 

çok mühim bir - ortaya 
yaprlm~dır •• Kanmıamenin bir mad 
hkak k~ ecnebi bir memleketle tica
i görül~i .. akti için ilerde ce,... 

icek miizakeratta ı... memle
acebeai ziyade mazlıan müııaade mil 
encümıııeleainin bahtedilmiyeceği, 

b ı}U müııaadenin aktedileeek 
:.ı "le ile tasrih .., tayin edilen 

mad~ ihtiva eden liate hakkın· 
93 ı ser.her olahileceii ehmuuiyetle 

.ilmektedir. laııanya hiikUme
sustak\retle ticaret muahedeleri ak
da t nİ ve mühim bir 111&1 -ya 

ılmaktadır. Bu kanır a71Ü ,... 
ticaret ıııuahedelerinde §İm· 
dar mutat olan kaideleri de 

artmektedir. 

ıaftabk ihracatımız • r 1 bir hafta zarfında haıhca ih-
111ntakalarmdan fU miktar ih
rapılmıttır: 
ınbuldan: 1000 ton lıuiday 

Yihaon Upa, 1039 çuval fındık, 
ıalya tiftik, 3 sandık afyon ve 

.. va yapağı. 
u~u~Ç.jen: 1652000 kilo arpa, 
mı.ştı\jto afyon, 142642 kilo incir, 
olan) lolo palamut, 365000 kilo tü 
hav-7000 kilo üzüm ihnç olun• 
daaı~:. . • .. 
t) • 1 •. ııınD IDClr ıtoku 1,683,666, U• 

1 ·~toku 4675671, tütün stoku 
but ,,874 kilodur. 
iyet !mundan: 72,000 kilo tütün, 
an ;ndık yumurta ihraç edilmittir. 
ıirin' •toku S,821,000 kilodur. 

:ıtalyadan: 12,418,000 liralık 
re g'}lif etYa ihraç edilmiıtir. 

e ID!anadan: 565,000 liralık ihracat 
arı ınıştır. 

Pamuk ithalab 
ki iaten hükümeti pamuk idba-

emeierde 

Jit resminin tezyidine dair bir layiha 
hazırlamqtır. 

Afyon piyasası 
Dün borsada 10 sandık afyon il

zerinde muamele yapılmıftır. Fiat
ler ol<hıkça iyi bir derecededir. 

Bo·g fiatları 

Kam .• ~o 1 tlo..apamı 

Fransız frangı 12 06 00 
logiliz lirası 7 23 00 
Dolar 47 25 97 
Liret 

1 
9 29 58 

Belga 3 40 27 
Drahmt 36 76 00 
laviçre frangı 2 42 25 
Leva 61 00 00 
Florin 1 17 79 
Kuron ç. 16 09 00 
~iling A. 4 16 23 

eza ta ' 5 59 27 
Mark \ 1 98 68 
Zloti 4 23 17 
Pengo 3 74 60 
Ley 79 78 00 
Dinar 26 64 00 
Çervoneta 10 79 75 

Tahvilat )Kapamş 

1. Dahili 00 00 
D. Muvahhade 37 50 
A. Demirvolu 16 90 . 

Bor•a Harici 

Albn 91541 
Mecidiye 149150 
f!enk~ot 2 35 , 

n 
arı 

ocasını zehirleye· 
rek mi öldürdü? 

bin , • '''' •, 

Ya~üddeiumumiliğe vaki olan bir 
dı ihbarın verdiği netice 
Ç8'akırköyüne tabi Avas karyeain. 

~ü..,yin isminde bir adamm ka. 
tarafından zehirlenerek öldüriil-

• ·· müddei um1111liliie ihbar edilJ t. Müddei umumilik ihban na
dikkata almqHüaeynin cesedini 

ga kaldırbnıfbr. Y apdan fethi 
itte Hüaeynin arsenikten zehir 

!iği anlaşılmı§br• Bu zehirin bir 
rJDın ela kullanılm•mıt olduğu hal
ritlüseynin evinde bulunmuttur. 
ahdclei umumi ınuavfolerindeıı Sa-

Sabri Bey buııün Avas köyüne 
erek hadiseyi mahallinde tetkik 
cektir. 

yacakbr. 
5< "Gusto gü:ı:el eserleri oku. 
rıkla me;dana ıelir,,. Dotru, 
cat "güzel eserleri okumak,, 

dfi bir unsur defildir; İ§in içi
fıtri bir hassa da kanımasay 

(falan eserleri okumuı iki ki
İn·, yeni bir kitap karşısında 

a reaksiyonlarmm bir olması 
ıp ederdi. Halbuki hiç te böy 
. olmuyor. Maamafih bir an 
~ ... iyi muharrirleri okumaum 
. nız başına kifi bir unsur ol 
ğunu kabul edelim. Burhan 

nıit Bey, kurduğu cemiyetin 
;me hey'etince tavsiye edile
~ kitap!ann İyi ol uğundan 
b midir? B<;yJe bir cemiye-

01 1895 . 1900 senelerinde ku· 
!muş olduğunu tnsa.YVur ede 
t:ı. Kitnp!ar Tevfik Fikret 

met Şı.ayp, Ha~:t Ziya Be; 
Cenap Sahabettın Bey tara. 
d n in ' 1> edilirdi. Be~en
leri kit P rın iyiliğine ve 

l bir iki nesille sönüp git
iy ceğine iman ed~ bu dört 
i, zamanlarının gençlerine 

min eserlerini tavsiye edecek 
rdi 1 Şair olarak F rançois 
~ S l!y Prudhomme, ve 

r de belki Albert Samain; ro-

Apoyevmatini davası 
Apoyevmatini gazetesinin Mauri· 

ee de Cobra'dan naklen tefrika ettiji 
"Bir milyonerin tarihi" isimli tefri
kadan dolayı açılan müstehçen neı
riyat davıuına dün birinci cua mah
kemesinde devam edilmİ§tir. Suçlu 
vekillerinin mahkemeye taktim et
tikleri musaddok tercümeyle mabke 
mede mevcut tercüme arasında mi>
bayenet bulunduğundan, iddia ma· 
kamı bu iki tercümenin cayet iyi 
tiirkçe ve rumca bilen ehli vukuf ta. 
rafından tetkikine istemiıtir. Mahke 
me heyeti talebi müzakere etmiş ve 
kabul eylemiştir. 

Paul Bourget, Marcel Prevost; 
münekkit olarak Emile Fa
guet .•• Burhan Umit bugün bu 
isimleri okuyunca ihtimal ki 
kahkaha ile gülecektir. Bu a· 
damlann hepsi göçtü gitti; iç
lerinde en kuvvetlileri olan 
Goncourt'lar bile ancak bir te
cessüsü tatmin için okunuyor; 
Paul Bourget'yi katolikler ve 
kral taraftarları, san'ati için de 
ğil, dini ve siyasi kanaatleri 
hürmetine müdafaa ediyorlar; 
Marcel Prevost, büyük bir mec 
muanın batında olduğu ve Aca 
demie intihaplannda sözünü ge 
çirdiği için bir nevi alkıta maz· 
har oluyor. Uç şairle bir mü
nekkit ise büsbütün sönüp git
tiler. Burhan Omit'in tavsiye e 
deceği mıuharrirlen de aşağı yu 
karı biliyorum; hepsine değil
se de bir kısmına hen de hayra 
nım ve' yukarda simlerini yaz:
dığrm adamlardan bin kat de
ğerli olduğunu sanıyonmh Fa
kat ne malum? Belki Andre 
Gide de bir gÜD ancak Paul 
Bourıı:et kadar ehemmiyetli gö 
rülecek, Paul Valery bir nevi 
Sully Prudhommes sayılacak, 

•tai 

devredilecektir. 
Barut ve mevaddr infilakiye 

inhisarmm tasfiye muameiatı 
vilayete bildirilroiştir. Bu inhi
sara ait bilfunUDl müessesat bu 
günden itibare:n hükumete dev 
rolunacaktır. Devir için heyet
ler tetkil edilmiştir. Karaağaç
taki müesseselerin devrinde 
Beyoğlu ve Eminönü kayma
kamları da bulunacaktır. 

lnhiıarlarda vaziyet 
Yeni teşkil edilen inhisarlar 

Vekaleti dünılen itibaren ifayi 
vazifeye be.şlamış ise de şehri· 
mizdeki Tütün ve Müskirat in
hisar idarelerinin vaziyeti hak· 
kmda Ankaradan hiç bir tebliğ 
de bulunulınamıştır. istifa et
miş olan Tütün lnhisan umum 
müdürü Behçet Beyin yeri.ne he 
nüz hiç kimse tayin edilmemiş 
tir. Muamelat ıube müdürlerin 
den Nazmi Bey tarafından ida 
re edilmektedir. Aynı z:amanda 
mali bir müessese olan Tütün 
inhi.sannda, paraya taalluk e
den muamelat ta tereddüdü mu 
cip olmaktadır. 

Muhtarlar 
Seçiliyor 
intihabat bir haftada 

bitecek 
Mahallelerdeki muhtar intİ· 

habatına cuma günü başlana· 
cak ve o gün bitirilecektir. Bü
tün mahallelerin intihabatı bu 
haftada ikmal edilecektir. Bu 
sene muhtarlar arasında epeyce 
tebeddülat yapılacaktır. imam 
ve müezz:in efendilerin itlerini 
daha iyi yapabilmeleri için uh
delerine muhtarlık verilmeye
cektir. 

Kemal Ömer 
Beyin cenazesi 
Ayvalıkta vefat eden belediye me

zarlıklar müdürü Kemal Ömer Be
yin cenazesi dün merasimle kaldırıl
mııtır. Cenaze ınerhuman kardeşi 
Dr. Besim Ömer Pt. nın Çiğaloğ
lundaki evinden kaldmldıktan son
ra, namazı öğle vakti Beyazıt cami
sinde kılınmış ve Merkez efendiye 
defnedilmiştir. Cenaze mensiminde 
belediye reisi, belediye erkanı, şehir 
mecfüi azası, Besim Ömer Pı. nın 
dolıtor arkadaşları, Tıp talebesi ve 
saiı· birçok zevat hazır hulunmuıtur. 

Belediye ve Tıp fakültesi namı
na mezara çelenkler konulmuıtur. 
Muhittin B. ve Tıp talebesinden bir 
efendi mezarın batında nutuk söyle 
rnişlerdir. 

Mezar başında merhum Kemal 
Ömer Beyin maaon arkadaıları ayn
ca dini ayin yapmışlardır. 

Vali Muhittin, fırka reisi Cevdet 
Kerim Beyler öğleden aonra Beaim 
Ömer P§. yı ziyaret ederek kardeıi
nin vefatından dolayı belediye ve hr 
ka namına taziyette hulunmuflardır. 

min olamayız. Ancak büyük 
klasikler için kat'iye yalan bir 
§ey söyliyebiliriz; fakat onlar 
İçin de bir cemiyete ve bir bül
tene ihtiyaç yoktur. 

Bırakın herkes istediğini O• 

kusun; kuvvetliler fena kitapla 
ra rağmen yollarını bulur. Şiir 
de ve içtimai haytta ihtilalci 
olan Tevfik Fikret, her ilci sa
hada da muhafazakar Francois 
Coppee'nin eseri ile yetitti. Za 
yıflara gelince, onlar kimin u
murunda? 

Burhan O~t,in' cemiyeti
nin gayelerini anlatırken söy-
lediği gibi, beklediği bir şey 
daha var. Edebiyat ve san'at 
İptilasını, Avrupa' da olduğu gi 
bi memleketimizde de, 'bour
geois,, !ara sirayet ettirmek. 
Bence işin en fena ciheti bu
dur. "Gece bir evde toplanıldı. 
ğı zaman edebiyattan, felsefe
den, san'attan bahsedileceğine 
kumar oynanıyor, dedikodu ile 
vakit geçiriliyor.,, Valaa uyu
mak, nakış i§lemek, tentene ör 
mek, belki ping-pong oynamak 
bunlardan hayırlı İflerdir ama 
bunlar da edebiyat ve felsefe-

Cevdet Molla Bey ağır yaralıdır; 
cinayet kayınbiraderi 

tarafından yapılmıştır •. 
Dün aabah, Nifanta,ında bir fa. 

cia olmu,, Mülga meşihat müateıarı 
Cevdet Molla B. kalbinin altından 
tehlikeli surette tııbanca kurşunile 
yaralanmııtır. 

Bu vak'a hakkında bir muharriri
mizin yaptığı tahkikata nazaran Jıa. 
disenin tafsilatı tudur: Cevdet Molla 
B. in Hamdi ef. isminde bir kayın
biraderi vardır. 

Hamdi ef. hundan bir sene kadar 
evvel lzmirden gelmiş ve burada 
hemıires.inin yanında yani. Cevdet 
Molla Beyin evinde oturmak iste
miştir. 

Fakat Hamdi ef. nin geçimsizliği 
ailece bilindiği cihetle, kendisine E
min Hacı sokağında. yani ayni. so· 
kakta bir ev kiralanarak olurtulmuı· 
tur. Hamdi ef. elinde bulunan 110 
lira parasını çarçur etmemek için, 
Cevdet Molla Beye teslim etmİ! ve 
tutulan evde oturmıığa batlamıttır. 

Hamdi ef. nin bir de 19 yaıların
cla bir kızı vardır. 

Fakat bu kızcağız babasile g~İ
nemediği için Fatihte oturan ablau
nm ve eniıteıinin yanına gitmi4, ora 
da otumıağa batlamıttır· 

Hamdi ef., kızının, ablaunın ya· 
nma gitmiı olmaamı, Cevdet M?lla 
Bey le refikası, yani kendi hemfıre
sinden hilmit ve kızının kaçırılmIJ 
olduğu, parasırun gaıbedildiji . gibi 
garip iddialarda bulunarak Adlı;rere 
ve polise bir çok iatidalar vermıştır. 

Bu vaziyet kal'fısmda Hamdi ef. 
ye ihtaratta bulunulmuı ve nihayet 
Hamdi ef. de, kızının eniıteai tara· 
fından kendisine verilmesi, 110 lira 
emanet parasının da iade ed!lmesi 
ıartile hu mahalleden çıkıp gıdece
ğini beyan etmiıtir. 

iki taraf bu tekilde mutabık ka
lmca, dün için, Hamdi ef. nin otur· 
duğu evdeki efyalann tefriki ve bil
lihare poliı karakoluııa gidilerek, o
rada paranın ve lusııifA teslimi ka
rarlaşmıştır. 

Sahalı saat 7 ,30 da Cevdet Molla 
B., evinden çıkarak, ayni sokaktaki, 
Hamdi ef. nin evine gitmit ve ona 
ait e'1a ile kendilerine ait e'1anın 
tefrikine ha~lanmıştır. 

Hamdi ef. artık hu aileden uz.ak

Tahkikat mevkufen ve isticvabat 
mevkufen devam etmekteöır. 

Sigara yüzünden 
Betiktaıta oturan Y qar ve Sü

leyman isimlerinde iki kişi, bir &iga
ra yüzünden kavga etınİller, Süley• 
man bıçakla Yai&rl yaralamıttır. 

Hep bir olmuşlar 
Calatada oturan Salinı, Salih ve 

San Kemal isimlerindeki arkadatlar, 
kahveci Ali Rıza ile kavga etmitler 
ve kahveciyi dövüp yaralaml§lardır.:. 

Bir cerh 
Beyoğlunda Bostan batında otu• 

ra lstemat ve Sadık isimlerinde iki 
kişi kavga etmişler, Sadık, lstematı 
yaralamıttır. 

Gene bir kaza oldu 
Dün cene bir kitinin ağır, birinin 

de hafif surette yaralanınasile neti
celenen bir otomobil kazaaı olmuı· 
tur: 

Şoför Halit'in idaresindeki ot. 
mobil, dün Maçkadan gelmekte iken, 
bir virajdan döndüğü aırada, ortalı
ğın hafif yağıtlı olması dolayıaile 
patinaj yapmıt ve sür'atle bir elek
trik direğine çarpmıftır. 

Bu sademe neticesinde otomobil 
parçalandığı ııibi, içeride miiJteri o
larak bulunan Şevket B. başından, 
§Oför Halit te vücudunun müteaddit 
yerlerinden yaralanmıılar ve tedavi 
altına alınmışlardır. 

Kaza hakkında tahkikat yapılmak 
tadır. 

Ecnebi 
Bankalar 
Bazı bankalar Iıtanbul 

şubelerini 
tatil ediyorlar .. 

lasmakta olduğunu hissedince her Son zamanlarda ıehrimizde 
ne.dense tabancaaını çekmiş ve Cev- ki bazı ecnebi bankalar pek te 
det Molla Beyin kalbi ne tevcih ede- d 1 
rek ates etmiıtir. eyi eni emiyeeek bir vaziyete 

Çıkan ilk kurıun kalbin altına girmişlerdir. Bu yüzden bir iki . 
raat gelmiş, fa.kat yaranın aıcaklıği· ecnebi bankanın memleketimiz 
)e hc.nüz kendini kaybetmemiş olan deki faaliyetlerini tatil etmek 
Molla B. Hamdi ef. nin ellerine atı- üzere oldukları söylenmektedir 
)arak tabancayı almağa muvaffak ol- B. b b 
muş, fakat o ande de yere yıkılmış· ır ecne İ anka da sene baım 

dan itibaren İstanbul ıubesi te-
tır. k"l"t ı· - k ed. Silah sesi üzerine gelenler zabı- 1 ı a mı agvetme t ır. 

tayı haberdar etmişler, gelen memur Esasen m 1 k f · d ki 
lar Cevdet Molla B. yi derhal Şişli em e e ımız e 
Sıhhat yurduna .kald~tlar, Ham-. ecneb~ ~~kalann sermayele~ 
di ef. yi de tevkif etmıılerdir. yok gıbıdır. Bu bankalar kendi 

Cevdet Molla B. in 11bhi vaziyeti )erine memleketimizde yapılan 
tehlikelidir. Kurıun henüz çıkarıl· mevduab sermaye gibi işlet 
mamııtır. * * .. mektedirler. Bu mevduattan 

Bu cinayet tahkikatına müddei baılıcasını da imtiyazlı şirket
umumi muavinlerinden Sabri B. va- !erin mevduatı tqkil etmekte 
ziyet etmiş ve katil Adliyeye getiril- idi. Halbuki şimdi imtiyazlı tir 
miştir. Hamdi l>aklunda tanzim ola- ketler de mevduatını milli ban. 
nan tahkikat evrakı yedinci müstan-
tikliğe verilmiş, müstantiklik, hak· kalara yaptığı için bu şekil ec-
kında tevkif ınüzekkeresi keserek nebi bankalan daha fena vazi-
tevkifaneye •edetmistir. yete düşürmüştür. 

San'atı, edebiyatı, felsefeyi 
en zelil düşüren şey onları iç
timai bir süs veya başka işler
den yorulmuş insanı eğlendire
cek birer vasıta saymaktır. 
Frenk "bourgeois"sı, kızının 
çeyizini ve drahomasını hazır
larken bir taraftan da ona bir 
piyano hocasından ders aldırır. 
Hem de küçük hanım Bacb ve 
Mozart çalar! mma ne çalmak!. 
Mozart çalar! Amma ne çal· 
mak! O hanımcık "Le bagage 
litteraire de la jeune fille, gibiı . ı ' kitaplan okuyup şaır eri de öğ-
renir ve ımlardan bahseder. 
Amma ne bahsebnek! Dünya
da fena kitaplann revaç bulma 
sını temin eden İşte bu küçük 
hanımlarla onların erkek kar
deşleridir. Bu hal bizim mem~ 
lekette de baş gösteriyor; bazı 
muhitlerde bir takım acayip ta 
laffuzlu mahluklar insana, bil
hassa ecnebi muharirler hak
kında, hem öteden beriden alın 
ma, hem de esassıs fikirler söy 
leyiveriyorlar. Bunların indin
de falan mqhur muharririn 
kitabını okumu§ olmak ta, 
mesela iyi bir otomobil sa
hibi olmak gibi "mondain ha-

lirsiz, fakat en zehirli çimdik
leri atmış olan Marcel Prouts'
tan bile dem vuruyorlar. Kim 
bilir? belki bir baloya giderken 
yeni bir tuvalet yaptırdıklan 
gibi sırf o geceye mahsus ol
mak üzere bir de kitap okuyor 
!ardır. Burhan Ümit bunların 
adedini çoğaltmak istiyorsa 
diyeceğim Yl>k; onun cemiyeti
nin de M. Paul Geraldy veya 
M. Maurice Bedel'in Union 
française' de verdiği konferans. 
lar kadar müsbet ve hayırlı neti 
celeri olur! Günün birinde bir 
de "Universite des Annales,, e 
müşabih bir müessese kurar, o
lur biter! 

Bundan cemiyet elbette bir 
ıey kazanmış olur. Claude Far 
rere daha ziyade hürmet gö
rür; Maurice Bedel'e latilokum 
yediren evlerimiz çoğalır ve 
yalnız Pierre Benoit değil, Cle
ment vautel dahi bizi sevmeğe 
başlar. İyi, çok iyi amma bun
dan san'atın, edebiyatın ne ka
zanacağını görmiyorum. Ne 
kaybedeceğini benim kadar Bur 
han Ümit te görür. 

Şeyhzade Burhan Ümit, 

Vili·yette 

Istanbul 
Yolları 

Şehir hudutlan hari
cindeki yollann 

İnşası bitmek üzredir 
yol faaliyeti hakkında aldıiım.ız 

malumata ıı;öre lstanbul Vilayeti 
hudutları dahilindeki yollann en mü 
himlerine ait inıaat ikmal edilmİf 
gibidir. Vilayet yollar Bafmühendia
liği ıimdilik en ziyade Anadolu ya· 
kasında Üsküdar • Şile yolunun vila
yet hududu olan Ağvaya kadar tem 
didi ile mefgul olnWı:tadır. 

Bu yolun 18 kilometreden olan 
yapıhnanuş kıamınm 8 kilometresi 
bu yakınlarda müteahhide ihale e
dilmittir• Geriye kalan 10 kilometro
ıu önümüzdeki aene inıa ve ikmal 
edilecektir. Vililyet hudutları dahi
linde yapılan yolların bqlıcaları tun 
!ardır: 

Selimi Çetme • Maltepe yolu 
(Bu yol tamamen aa.falttJr). Kartal 
• Yakacık - Samandıra · Sanırazi 
(Bu yol, Sile yoluna iltisak etmittir) 
Beyokz - Mahmııttevket Pqa • Boz 
hane (Bu yol da Şile yolu ile birleı· 
tirilmittir). Bozhane - Kılıçlı - Mah 
muqevket paf8 • Alibahadır yolu. 

Pendik - Şeyhli - Kurt köy yolu. 
(14) kilometre uzunluğundaki Kan
lıca - Beykoz sahil yolunun (2) ki
lometrelik lııamı yapılmıtbr• Diier 
kısımları peyderpey yapılacaktır. 

Rumeli yakasında; en mühim yol, 
Topkapı • Silivri yoludur. Uzunluğu 
85 kilometre olan bu yolun 15 kilo
metresi tamamen asfalttır ve bitmek 
üzeredir. 20 kilometre imtidadmcla 
şosesi iyi, bvndan öteai bozul tur. 
Bozuk lııamılar önümüzdeki seneler 
zarfında tedricen yapılacaktır. 

BüyÜkçekmece - Çatalca yolu ta· 
mire muhtaç bi.r haldedir. 

Bakırköy • Kazlıçeşme asfalt yo
lu, evvelki sene ikmal edilmittir. Ra. 
miden Büyükderbende kadar olan 
yol da bitmi,tir. Bundan maada Si
Jahtarağa • Çobançeşme · Kemer
burgaz, Silihtaraia Alibey köyü -
Küçük köy, Maltepe • Halkal: - Ye
tilköy yolları İnf&Btı biten yollardan 
dır. 

Vilô.yetçe veniden yapılması dii
tünülen yollar fllnlardır: 

Silihtarağa • Bahariye - Eyüp, 
Süne! köprüıil • Karaağaç yollan i
le Yedikuleden Ayvansanıya kadar 
imtidat eden sür hariei yolu. (Bu 
son yol, bilhaaaa seyyahlar için çok 
lüzumlu addediliyor). 

1 rnkô.n müsait olursa Selamiçqme 
- Maltepe yolu Pendiğe kadar tem
dit edilecektir. 

SilBhtarağada yeni yapılan beton 
köprülerin İnfUtı ikmal edilıni1. yııl 
ruz harici bazı tezyinab kalmıştır. 

işlerin selameti için 
Dahiliye Vekileti tarafından kay

makamların murakabesi hakkında 
bir talimatname tanzim edilmiı ve 
vilayetlere tamim olunmuftur. 

Valiler, viliyet dahilindeki a
me itlerinin aelamet ve intizam da
hilinde tedvir edilmeaini temin ede
ceklerdir. 

Maaş tevzii 
Kinunusani umumi maqı cuma:r

teai ııün • verilecektir. 

Ansaldo mümessilleri 
Ankaraya gittiler 

Adatepe ve Kocatepe muhripleri 
ile Dumlupinar ve Sakarya nhtelba
hirlerinin teslim iflerile DJeKUl ol
mak iizere ıelırimize gelmif olan An 
aaldo fabrikası müdürlerinden M. 
Marconi ve M. Narman, teslim ıııua 
melesini ikmal etmek üzere dün An
lrara'ya gitmişlerdir. 

değil, müritlerininkindea kor
kuyorum. l sa gibi o da: "Bı 
rakın, çocuklar bana gelsin
ler!,, diyor. Ümit ederim ki bir 
gün lsa'dan Zarathoustra'ya 
yükselir ve Gide ıibi o da Nat
hanael'i batından koğar! 

Bütün bunlar birer sivrisi
nek; bilmem sttma veren cinsin 
den mi? Siz bunlara bakmayın 
ve istediğiniz zaman elbirliği 
ile o cemiyete yardım edip mu
vaffakıyetini temine çaJııalmı • 
Burhan Omit sevimli ve iman· 
lı bir gençtir; intallah bu itte 
Yvonne Sarcey'ye değil, Pe
guy'ye benz:er. 

2 - Tarih 
Bugünlerde elime bir kıra

at kitabı geçti: Reşat Nuri ve 
Refet Avni Beylerin "Milli kı
raat,, isimli kitaplarının üçün· 
cü cildi. Orta • mekteplerin son 
11nıfında okunmak üzere ya
zılmış. Yalnız ilk sayfasını oku
dum, o da tamamile değil; şöy 
le bir göz gezdirdim. O kadarı 
kafi geldi; hala başım dönü-

Maar"fte 

Hukuk talebe 
Cemiyeti 
Cemiyete ait işler içi 

Ankaraya bir 
murahhas gönderiyo 

Hukuk fakülteei talebe cemiy 
talebeye ait baZJ itleri teıviye iç 
Adliye ve Maarif vekiletleri nez 
de tqebbüsatta lıalunmalı: üzere A 
karaya bir marahbas gönderecek 
Seçilen murabbaa yarın Ankara 
hareket edecektir. Takip edilecek i 
)er ~unlardır: 

1 - Hukuk fakültesi talebe 
yetine müzaheret ve muavenet edil 
mesi. 

2 - Adliye vekileti tarafında 
netredilen kitap ve mecmuaların c 
miyete de gönderilmesi. 

3 - Hukck fnkult~i albümünü 
Devlet Matbaasında •atırılmasmı 
temini. 

4 - Avukatlık stajmm iki sen 
den alb aya tenzili için hazırlana 
liyihanın bi.r an evvel Meclisten çı 
maıının temini. 

5 - Fakülte taJebeainin 
memleketlerinde yapacağı seyaba 
müzaheret ve müsaade edilmesi. 

6 - İstanbul hukuk fakültesi m 
zunlan birliği namile tqkil edilece 
cemiyeti yüksek makamatta bul 
nan hukuk mezunlarının himayele 
ne almaları. 

Ecnebi mekteplerine 
yeni bir tamim 

Bazı tereddütler dolayısile maa 
rif vekaleti bapnüEt!ttİfİ Türk tabi" 
yetinde olan ilk mektep çocuk 
ecnebi mekteplerine kabul edilmiy 
ceği hakkında bir ta•"Zİb tamimi gö 
dermit tir. 

Bu husustaki kanunun neşrind 
evvel kayit muamelesini yaptırmı! 
olan çocuklar ecnebi mekteplerin 
devam edebileceklerdir. Kanun 
netrinden sonra ilk tahsil çağmd 
bulanan Türk tabiiyetini haiz biç 
bir çocuk ecnebi mekteplerine kabu 
edilemez. 

Mektepler bu akşam
dan itibaren tatil 

Senebaşı dolayısile bütün mek
tepler bu alqamdan itibaren bir haf. 
ta müddetle tatil edeceklerdir. Yal· 
ruz köy mektepleri tedrisata geç 
batladıklanndan yılbaşı tatili yap 
ınıyacaklardır. 

Mekteplerde 
Kooperatifçilik 

llk tedrisat müfetişleri dün Ma 
arif müdürü Haydar B~ ~setin 
de bir içtima aktederek, mi>)ı:~epler· 
deki kooperatifçilik letkiliti liakkın· 
da müzakeratta balunmuılardır. 

Darülfünun divanı bu
günlerde toplanacak 

Darülfünun emini Muammer Ra 
tit Beyin rahataızlığı dolayuile u
zun zamandan beri toplanamay n 
clariilfünun divanı hupnlerde ;çtİ· 
ına ederek bazı müstacel itleri ik· 
mal edecektir. 

Divana edebiyat fakültesi reisi 
Muzaffer B. riyaset edecektir. 

Yer kavgası 
Sultan Alımette oturan Mustafa 

n Nazmi isimlerinde iki simitçi yer 
tutmak meıcleainden kavca etmiı· 
ler, Nazmi M staha'yı adam akdh 
dövmüt ve yakanlanmııtır. 

misiniz? Yusuf Ziya'nm Gazi 
Hazretleri için yazdığı bir man 
zume. Bu kadarı ala. Fakat bu 
manzume nedir bilir misiniz? 
Bir tarih; evet, bir tarih. Gazi 
Hazretlerinin, daha arap harf· 
leri kullandığımız senelerin bi· 
rinde, lstanbala teşriflerind• 
ııöylenmit ve son mısraı olan: 
"Bu güne, yüzlü, cüneş zözlü, 
günqler güneıi,, sabn, arap 
harfleri ile yazılmca ebcet he
aabile 1927 veya 1928 tari
hini gösteriyor. 

Latin harfleri ile ya:ı:ılan 
kitapta da isim yine ''Gazi'ye 
tanlı,,: SO'ft satırın al a da, 
tam orta yerde "1928,, kaydı. 

Mademki o manzumeyi be
ğendiler ismini değiştirip Gazi 
için deseler ve sonund n la· 
rih kaydını kaldırsalar ne O• 

lurdu? Bu halile talebeye nasıl 
anlatılır? Bir talebe kallap: 
"Hoca Efendi, b nasıl tıı.ri • 
tir?,, dese muallim ne yapar? 
Kalkıp sınıfta ebcet hesabını 
mı öğretir ? 

Arap harflerine şapka giy. 
diremedik; )itin harflerine ka, 

ıı i diri oruz 
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Asrın umdesi «Mi~liyet» tir. 

31 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde-

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ' 
lstanbuL 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için , 

3 ıtylıir 400 kurut 800 kurut , 
6 .. 750 .. 1400 " 

.2 " 1400 .. 2700 .. 

Her günün derdi 
Amerikan hikayesi 

1 Apandisit 
Amerika'nın birkaç defa mil tünde koyu bir renkte palto j 

"Bütün dünya, bir lahzayı d d 
Yonerıen.nden William Harri- var ı. Bu a am: ' ı gamla geçirmeğe değmez.,, 

(Hafız) son bir gün Nevyork sokakla- - William Harrison, dedi, 
"Şişen taşa çarpıp parçalan- rından birinde üstü başı yama- haydi kalk da, git otelde yat. 
mazdan evvel şişeden şarabı lı fakir bir adama rast geldi. Ben fakir bir insandım. Sen· 
sazın terennümiyle iç.,, Bu adam palasparelere bürün- den bin dolar almıştım. Bu pa-

(Ömer Hayyam) müş olsa da, neş'eli neş'eli yü rayı işlettim. Şimdi sana bu 
Karında bir ağrı, hançerle vurul- j kalını§ bulunurlar. rüyor, ıslık çalıyor, ara s~~~ parayı yüzde yüz faizle iade 

~-----~Bu akşam en büyük sinema hadiseei 4l•lllll!ll'~· 
Kahkaha kıralı BU STER KEA TON (MAi.. ) 

İki sene gaybubetten sonra 
ASRI SlNEMADA 

Zor Nikah 
filminde te'im'at' göriinecektir, 

Ju film ile yeni seneye sevinç ve nete içinde gireceksını •. 
PERDE ARALARINDA ZENGİN VARYETE NUMEROLARI 

mut ıribi .. Bulantılar, s1Z1lar, kusma Bu şaz talie mazhar olanlar için şarkı söylüyor, rast geldıgı ediyorum. 
lar, yükselen ateıler ... istirahate rağ de bil' çokları da vardır ki kendile- - d d h k b 1 

· 'k adamlara ehemmiyet bile ver- Bu a am a a ay o ma-men gıtb çe artan ıztıraplar ... He- rine teklif olunan basit bir ameliyatı Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti a-eçen nuıhalar 10 kurut 

l:Jr. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiri7ete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uJiyetini 
l· a?J·ıl etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

-..fnden verilen malrimata gire 
~ugün hava bulutlu ve kısmen 

yağmurlu olacak ve rüzgar garp 
istikamerlnden esecektı-r. Dün ta-

kim çağrılır, gelen hekim apandisiti reddettikten sonra, farkına varılma miyordu. dan bir başkası peyda oldu: 
tanır. Hemen vakit geçirilmeden yan, yahut seyahat esnasında her William Harri~on şaşırdı - Harrison, senden beş 
ameliyatta ısrar eder. Muvafakat türlü vasıtalardan mahrum bir yerde ve bu adama yaklaşarak sor· bin doiar almıştım. Altı saat. 
edilirse bir kaç gün içinde ıifa elde zuhur eden had bir apandisit buhra- du .. te bu parayı borsada on misli 
edilir. nından ölmüşlerdir. d 

Lakin ekserya vakit geçirilir. Hastalığı teşhis etmek ve tedavi - Baksan a dostum bana, ne çıkardım. Al beş bin ola- 1 

TALİ 
MARIEBELL 

MlHtENE DIETHl~U 
27 No CASUS 

filminde 
Ameliyat yaptınnaktan çekinirler. si hakkında müt~Iea beyan etmek sen kimsin? 

1 

rmı, al faizlerini de.. 1 
Ümit olunur ki her ıey kendiliğin- hastaya ait değildir. T.ii.kin tedbirli _ Ben mi? Ben dünyanın William Harrison uy·u· y.a. • BUGÜN AKŞAM 
den geçecek. istirahat edilir, perhiz davranmak her ke•in hakkıdır. d d M h J d l b t Fatih Sulh ikinci hulaık mahk en mes'ut a amıyım. ma ı. eç u a am ar u un S t 21 30 da 
edilir. Karna daimi surette bir buz * • • _ Allah Allah! Peki, böy- gece ~elip gelip kendisini u- aa • hl~nbul Btlıdiyui me<ıindcn: Küçükpazar caddeaino 
kesesi konur. Ate,li buhranı soğut- Dört, be~ ay evvel, Paristeki Cer d d I p k' d M A y A ""hı'rm1•11 iltl'OSU eski 45, 49, 55 yeni 41, 41-1 No.la 

le r:ereden P.eliyorsun? yan ır ı ar. ara, es ısin en .,., 'll~ mak ve muvakkat bir tifa elde et- rahlar cemiyetinde her ZRınan taze- - le. murakkam fevkinde dört oda, ı 

mek mümkün olur. Lakin iki, üç lenen bu me•ele üzerinde münaka- Sebze Şhiamlidnidseo~ıl.ı,·a,. dra.ant7fk·.tae~kltıı~k-· ı dg_ tı·nhı aa yaızgjmıldıb. irPkaeraaa, fetplaera,kupcaa-- YS.azaGna:ntillon 111111111111111 1 gün oonra peritonit -iç yağı zan ilti şalar yapıldı. En meşhur cel'rahlar . 0 ~ bir sofa, ve bir küçük ocak arldt 

tır. !er.Şüphe yok ki bap sü:ünlarda yeri E · b h "''))' · Tercum'" e E · bir hela "" bir kuyu üstün e tu U1 
dl'm . rtesı sa a .. ı ıam evı- .. Ameliyat yapılır; tikin ... iş İşten olmayan teknik me5elele•le ba<ı le- ba ve ufak bir bodrumu havi kağ._ 

zyiki nesimi 858 milimetre, aza
mi hararet 11, asgari 9 derecede 
idi. 

babı- alevlenir. Artık geç kalınmış· tecrübelerinin ı:eticele•ini bildirdi ram ettiler. Kema 1 a ıyet e ye [ ra ... 

1111 

smda bir bağçe ve asma. ikdi oda
1

' 

· • f ·· ık, ıl k .. ··ıd.. _ ,t\ 1·tık aç deg"il misin? ne döndü. Şimdi eskisinden · Bedrettin 111 geçmıştir. erruatta ayrı' gayr ı goru u. ve halen odalarla berabet 40 lira il 

1 

Yahut uzun müddet yatakta kal Lakin e•a•lı bi• ııok•ada reyler ta- - Hayır efendim:. ~~un ~ah~ zengindi ve daha e~dişe Yakında: cara mütehammil kahveden ibar< 
_ • • _ ~~k ve eziyetli bir b•lum sayesinde mamile birdeımişti: için keyfimden şurkı soyluyo- lıydı1 • Zavallı adam fakır ve İŞ ADAMI 

ıyı olur. Her had apancfüit bir kel'e mey- m t ol b mabağçe 130 arşun murabağında 

~ 
rum ya.. es u amamış . . 

F - Başka vak'alar da vardır; başlan· dana çıktı mı, hemen ilk kırk sekiz k ika bap dükkanın satılmasına mahkeır 
lllll!lllL~ ' - Nerede yatar, a r- -. _ Biııı mliiıl gıç o kadar güriıltülü olmaz. Sade ve eğer mümknse yirmi dört saat y ce karar verilmiştir. ı - Ma üağ! 

ıı. • .-_ .. .-;;;;;;;;.;;;;iiiıiiiiiiioii_...., bir mide dolğunluğu sanılır. Kimse zarfında ameliyat yapılmalıdır. Ame sın? eni ne~riyat Üskütlar Hale Sinemasında dükkanın . kıymeti mu~i..e •. J 

Poıı.S}ı"g-e hazırlık! ye danışmadan bir mü•hil alınır. Bu fiyatın faydasile ondan gelebilecek _ Hava iyi olursa çayırlık ISPANYOL AŞKI 
k ehlik k 1 1 M h•t 4200 liradır. yarısı 1000 lirada abe. 

lidir. Bazan zahiri bir sükünden son burada yaznuyorum Hastalık tehli Mümessili: Dolores Delriyo. uhtesin<k birinci derecede ipotel< 
esnada müshil alma gayet t e- zararlar hakkındaki müna aşa arı ta, yag-mur yağarsa köprü a · U J 1 

Kadınlar erkeklerden daha . b' · tında.. 1 "Muhit" in 39 uncu numarası İl' t H f' l k 1 · sed · ra, bütün arızalar bırden ıre ıiddet kelidir, ameliyat değil .. Şu da var ki d k . . ave en: a ıye er ıra ıı dir. ve diğer nısıf hıs e 1pot:e 
du'rbı·ndı'r.. Her •eyi evvelden lenir·, _apandisit delinmi•tir. Ameli- ı'hti'yatlı bir -·'-ınma tedbiri olarak - Simdi üstün e aç paran ır~tışar etti.Kıymetli, edebi, ilmi, fen- 1 

3' -s :wl.A ? · nı yazıları vardır. ve ha.eza muallak muamelesi yol\t 
hazırlamak isterler. Çeyizler, yat yapılsa da muvaffakiyet talie gençleı·de hastalık yok iken apandisi var. B .. "k M'll M l'. R . Yunan Milli Opera Heyeti. tur. 2 _Şartname herk.esin gör<. 

kı 1 b 'I bag-lı kalır. Adeta baht iti.. kaldırmak bu i•te ifrata gitmek de _ Met Jı'k bile yok! Beş uyu ı e~ ec ~sı eisı Ka- ı 
çimenler, lohusa ta m arı ı • ' e -· .. .. .. zım Pasa Hz. nın nefıs surette ba- Fransız Tiyatrosunda bileceg-i vaziyette 931-6 No. Judo _,,._ Bazı vak'alar da •u suretle tecelli melr. olur ı · .. b re yuzunu · mem neler hep bu uurbinlik ne ' ' sene var .tı mu a gın · sılmış ayrı bir resimi ve muhtelif · T 

1 d 
'ld' eder: işte hir adam ki apandisti oldu Hiç bir makul sebep olmadan, un"!.lttuk. tablolar da "Muhit" in mündericatı Bugün ta1ebelere ve halka ımaMus sya.da mukayyettır. 3 - apu 

ticesidir. Erkek öy e eğı ır. ğunu bilir; k~rnından muztariptir; yok yere karnını açmak zuhuru muh d d d olaTak matine saat 17 de müseccel ve gayri müseccel hak ~ 
(Yevmün cedit, rızkun cedit)!.. yediklerini zor hazmeder. Yemede temel bir tı.kım tehlikelere meydan William Harrison a amca- arasrn a ır, hip1eri tarihi ilandan itibaren yir 

Size i•te kadın diirbinliğinin içmede hu•usi bir tarz takibine vermek demektir. En mahir bir cer- ğızdan ayrıld.ı. ~~ ?'~li~anesi- Medeniyet Madame Butterfly mi gün zarfında bak rını tesbit e 
• b l h ı·ı ı 1 d b' k d d.. ş -• b k t Yarınki cuma gu"nü matine saat 

Yeni. bı'r şeklı'... mec ur o ur. ra ın e ı e yapı mış o "' a ır aza ne ön u. ımuı ıçını ır ur . k .. tla 
M · ı ld · ı 11 f "'l J mek üzere mah emeye muracaa 

Maıu·m yal. Artık sivil polis üzmın apandisite müpte il o u nın vukua gelmiyeceği temın o u- yiyordu: "Nasıl yapsz.m da fa . ım, en, spor, eg ence ve 16,30 te 
ğunu söylerler. O kadar çok ıztırap namaz f k ' 1 1 saıreden bahseden b mecmua Rı' "-oletto laztmdır. Aksi taktirde gayri mi 

Oıabı·ıecekler .. Bunun için (Ka- · kir olsam, a at mesut o sam. . . . u . • ., ı vermemekle beraber hastalık dur Yük•ek sesle, en ziyade ihtara H 'f iki patates yiyor kendi nın bırıncı sayısı zcngın mün- Cuma akşamı secc:el hak sahipleri bedeli müzay< 
dınlar Birliği) bir (Polisliğe ha maz, ilerler. Bir gün geljr had anza şayan olan iUdur: erı • d ') b .. . . . de<>in paylasmasından hariç tutc 
ıarlık kursu} açacak! Mükem- l~r, hazan ani bir tehlike baş gÖste Mevcut olan apandisiti anlamak; ni cünyanrn en mes'ut adamı ı· erecat 1 e ugun ıntışar etmış Cavalleria Rusticana ve lacaklardır. 4 _ Müzayedeye iş 
rnel fikir! •. Vakıa hemşireleri- rır. apandi.iten ha~ka lıer han~; bir •c· addediyor. Ortalık kararınca tir. Karilerimize tavsiye ederiz. Pagliacci rak edecek zevat yü1lde yedi buç 
.. h . • kt itte bir hastalık ki en ciddi lehli hepten ha•ıl olan k"'ın ağrılal'ında.ı da gidip köprü altında yata· ı-------------- --------------
1ızın er şeyı yapmaga mu e- kelere dog'ru ko•arken ·İyi •artlar dolayı karnı armaktan daha tehli- nisbetinde teminat akçesini depo 

d ld ki l · ' ' k ME V L İ İsta·abul 5 inci icra memurluğun-İr O u arını söy üyoruz am- altında yapıldığı n•rette- basit bir kelidir. ca .,, T decektir. 5 - Gayri menkulu mı 
1 b b. k t ı· · d · · ı Will:a:m Harrison kararını M M dan: Madam Evrodikinin Asım e-ma, on ar unun· ır neza e e· ame ıyat sayeıın e ıyı o ur. Apandisi.tin n<:11<111l başladığı bili~ us eb'usu ve Tayyare Ce· kUrun tarihi iJindan itibaren bir 

seri olduğunu pekala bilirler. Teşhiıin hazan ne kadar zor ol- nir; M.,) biteceği bilinemez. Hafif verdi. Ertesi sabah ne kadar miyeti reisi sanisi merhum Muhit- fendiden o.lan alacağmm temini i- rnrfında 31-1-932 pazaT saat 16 
Ve bizim bu sözlerimize kendi duğu burada kabili münaka~a bir bir ak<e ;ıe başlar; sonra ikinci ola- malı, mülkü, fabrikası varsa tin Nami Beyin ruhu jc;in yarınki çin evvelce hapsedilip paraya çev- Fatih ikinci wlh hukuk mahkem 

1 O mesele haline ko,,mıyarak herkes bil k gele ak•e teh!'ı'·el' olur Vak'a h · · tt t ) ı'l~n rı'lınesı'ne karar ve~ı·len caınaka·nıı sözleri gibi inanmaz ar., nun ' ra 11 ' " ı · epsrnı sa 1 ve gaze e ere ~ Cuma günü Kızıltoprakta Zühtü • sinde birinci arttrrması icra olu 
k B 1 b 1 b ku melidir ki apandistin kat'i ve emin tar biribirine benzemez. Kc.kin ağrı verdi: "Bu pa.ra on santimine mosturalık ve dolap ve rafların 1 ci 

İ•,indir i; ir ik Öy e ir r- bir tek tedavisi vard.r: Apandisi ke d d ı h k' • · Paşa camiinde öğJe namazını mü- cak ve en cok artın- ""tm üstü 
1 . .. sın an o ayı e ım çRgırmaga ınec kadar mahal\enin fakirlerine k arhnnada k•ymctlcrini bulınayip . 

ıu .ıçmağa üzum görmuş... ıip atmak. bur edeJt hS.d apandisitlerin yani ba tca ip mevlidi nebevi kıraat edilecc de b. kılacalctı.r. 6 - Ü.stünde 
Lakin işin güç tarafı bu kur- Şüphe yok, bazı kimseler uzun şında sessizle .. i •insileri vardır; ra· dağıtılacak.,, ğinden arzu edenle.rin teşrif1eri ri- "255" lira ile talibi zuhur etmiş rakılan zat bedeli müzayedeyi 

su açmak değil, kursa muallim müddet ıztırap çektikten, bağırsak hatsız ede .. , lakin hekime müracaat Tevziatm yapılacağr gün ca olunur. isede ikinci arttırması kanun· gün ıııarfmda vermeğe mecburd 
:•.ulmaktadır. Hemşirelerimiz a lıfıinetinin az çok müziç arazını ıre· için sıkıştrrmaz. Bu gibi vak'alarda daha sabahın beşi olmadı, tev- saninin 6 mcı çarşamba günü saat Aksi taktirde muamele fesh ve f 

b 1• d' çirdikten, bir müddet yarı malül kal bir. hatta bir k:ıç hekimin reyini al- zi mahallinin önüne bir fukara 12 <len itibaren yapılacağından müş 
rnsında ir po ıı narnze ıne dıktan sonra apandisitler sertleşir. mak lazımdır. Apandisit olduğu an Ö ) d _ K,.. .b kı .fiatla zarar ve ziyan andan ta 
otorite öğretecek kimse buluna Lakin bu netice hasıl oluncaya ka· !aşıldı mı, hemen ameliyat yaptır· alayı toplanmıştı. ğ eye og 1 ati e aranıyor tıerilerin Beyoğlunda Tepebaşındıa min edilecektir. 7 - Tcllaliye 
ınamış ve rivayete göre bu işin dar, uzun müddet tehlikelere maruz malıdır. ru kos koca milyonlardan bir ı Tramvay tevekkuf yeri yanında ihale pufu müşteriye ait olacak .,, 
Nezihe Muhiddin Hanım hem- ··-····-.. ••••••••"........................ Çünkü ikinci akse'nin nasıl gele- santimi kalmadı, hepsi de fu- Fransızçadan Türkçeye ve 23 No. lu mağazada hazır buluna- gi icare ve sair tekalifi hissedarl 
şiremize havalesi mevzuu bahis talık nasıl süpürür? .. Ve çocuk ceği kestirilemez. karaya tevzi edildi. Türkçeden Fransızçaya ter- cak memuruna müracaatları ilan hisseleri nisbetinde vennekle m 
olmuş... Bu son intihaba karşı nasıl emzirir?.. .Şöhretli hekim Diyölafuva'nın O zaman sabık milyoner ve ciinıeye muktedir bir Türk otunur. kellef olacaktır. seraiti mcsru 
alkıs.lamaktan ba•ka yapacak d bir süzü vardır: Apandisitten ölme- Amerika'nın kundura kıralı, Hanımına ihtiyacımız var- dairesinde talip olanların milraca 
bir şey yoktur. Bi; müddet bir- Mes'ut a am kimdir?.. meli. Demişti. Bu sözde biraz mut- dünyaca maruf banger, yalın a 1 Doktor !arı ilan olunur. 

f 1 1 B. I k l lakiyet ve kat'iyet vardrr. Çünkü yak, başı kabak yola dü•tü. d~r. Bir ticaretanenin muha-
likte çalıtmak ırsatına nai o • ın tür Ü an et er açıyoruz.. apandisit var, apandisitcik var .. Oy • I b · · ,, b l H f c } --------------11• 
duğumuz mumaileyhanın bu iti Kimine ne biçim kadın sevdiği ıe şeametli vak'alar oluyor ki onla- Şehirde bir hayli dolaştık-

1 
ere servısınue · u unmuş ol- a iZ ema 

peki.la yapacağına kaniiz .. Yal- ni, kimine edebiyat hakkında rın dehşeti, vehameti, şiddeti bizim tan sonra yorgun argın kendi· ması şayanı tercihtir. Talip- DEVREDİLECEK İHTİRA 
nız bir nokta var .. Erkekler po ne düşündüğünü, kimine nasıl tedavi membalarımızın üstüne çıkı- sını bir köprünün altına at- !erin idare müdüriyetimize Dahiliye hastalıkları BERATI ln 

h ku "b' Jd - yor. Ese(le söylüyorum: Apandisit- U k · ' d h goz" ler' "t h · d d lis olurlarken iç bir rsa ta 1 zengin o ugunu ıoruyoruz.. ten çok kere ölünüyor. Bazan buh- tı. yuma ıçın a a I· müracaatı. mu e assısı .. Bina iskeletlenn en ma erbi 
tutulmuyorlar. Kadınlar neden Bu sorguların cevapları inanın ranın hafifçe ba•lamasından aldanı- ni kapamadan, tanımadığı bir d h .. _ kafes işlerinde ve bunlara ait i&liızıu 

Af il ' d d k d O Cumadan maa a ergün og-buna lüzum görüyorlar.. a a ki; hiç bir müşkülü halletmi- yorlar. Yahut teessüfe ,ayan bir a am omuzuna o un u. s- hat" hakkında olan bir jbtira bera~0 
mamak için mi?. yor... korkaklıktan dolayı cerrahi müdaha ........................ - ..... -._................. leden sonra saat (2,30 dan Se) talebi için İstanbul Vilayet Celilenif 

Kadınlar Birliğinin (Polis Sorulacak ne sualler var ki; leyi gecikdiriyorlar. Denilebilir ki Hastalık tC§his olunduktan sonra Doktor [ kadar İstanbulda Divanyolun- sine 3 Kanunsani 1928 tarih ve 1\a _ 
(ı . h 'h . . k ) f had apandisitte her geçen saat tehli- ameliyat yapılmalıdır. Bir çok tehli- 8 l h • d · numara ile mukayyet müracaat u

1 
il 

kursu) açması üzerine zmır- er zaman zı nımı urca ar, a- keyi artırır. kenin önü ancak ameliyatla alınabi- Rusçuklu Hakkı 1 da 11 numara ı ususı aıre-
deki Erkekler Birliği) de karı- kat i.lemi sorguya çekmek iste- Karnın içinde birdenbire, yahut lir. Bir çok kimseler bu gelip geçici j sinde dahili hastalıklarr mua- zerindeki hukuk bu kere fcrag veg 
ları ev işine bakmayan erkekler mediğim jçin soramam... az çok genit bir ara ile peyda olan ağrılara ehemmiyet vermezler, ferih Beyoğlu, İstiklill caddesi . yene ve tedavi eder. Telefon: yahut icara verileceğin.den mezki\r 
içı'n bir (ev işlen' kursu) açma Bunlardan biri •udur: şiddetli bir ağrı had veya müzmin fühur gezerler. Seyahata çıkarlar. Büyük Parmak kapu, Afrı'ka ihtirayi satın almak veyahut i~ticaıra 

' b' d' · · · 1 b'f' B B' .. h h l 1 İstanbul 22398. Sıra numara· l ğa karar vermiştir. Filvaki bu Mes'ut rahat adam kimdir?.. ır apan mtin eserı o a ı ır. unuı> ır gun zu uru mu teme o an arı- h b't' 'k A etmek arzusunda bulunan zevatıb 
) I h Acaba karilerim bana bunun hakkında salahiyetli '1ir hekimin re zalar bir :ıün yıldırım bezile birden j N anına 1 ışı partıman sını beklememek isteyenler, İstanbul Bahçekapı Taş han N'. a 

kurs açı mazsa, po is anımın b ? yi alınmalıdrr. Hele böyle haller de bire parlar; hayatları heder olur, gi 0 21.- Tel: Beyoğlu 2797. kabineye müracaatla veya te-
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.de mukim vekı"lı' İSTOJ' 
çoluğu çocuğuna kocası nasıl ceva ını verebilirler mi... vakitsiz mü<hil almaktan çekinmeli- der. 1 Saat: 14-18. ıti 

:b:a~k~a;r;··~·~Y~e=m:::e~ğ~i~n~a~s~ı~l!p:i:şi~r!ir~,~o;r~ ... ~--llli!!' ....... _'!!......!'!"~~~F~E~L~E~~l(~!.,:d~ir:·~B:ir~m:u~··:h!il .. !te~h:l:ik:e~\i~o~la~ba:=:;il~ir~.~"!!" ..... ..!D~o~k:to;r~:~R~u~•c;u;k~l:u.H~A~K~K:_~_~~~~:;;~::::..:.:::::::::::::::::::::~~l:e~fo:n~l~a~r:an~d~e:v~u~al~m;:a~lı:d~ı~r~lar~.!!!!!~E~f=e:n;d~iy;e~m;ü~ra;_c;;_a:a~t:la~r~ı.'!'!!".-~~-.OO 
salladı. ı Kapı açıldı. Elli ~ş yaşları~ 1 d'.~· ~ebahati evine götür- _ Mebruke Numan, Muhte- - Bonjur, beyefendi . :ha Milliyet'in Edebi Romanı: 124 

- Buyurun, oturun, Ahmet da kı~ar~k ~oylu, şı~ma~ca, ~ dum .. Ben ~ünahkar, mülev- tem Nihat Hanımın emrile, Ne -. NeAmffınika siz~ çoedk ~enalDrtı 

Müdür, takdime devam et-
ti: 

- Arkadaşınız Refik Ce-
mal Bey de birlikte gelmiş: 

ani gazetede beraber çalıırr
mız .. 

Sahi.. Bir gazete vardı ... 
Neydi onun adı.... Türklü bir 
şey, amma .... Refik Cemal. .. 

öyle bir isim de hatırlıyordu. 
ir genç ... Galiba ona kendi-

inden, Nebahattan bahsetuıiı 
erdi.... · 

- Reşit Beyi de tanıyor 
sunuz, Nebil Bey? Gazete

izin sahibi, başmuharriri .. 
Reıit Bey ... O! Hani Neba

atla izdivaç • tavsiyesinde bu
unan, Bunun için maaşını art 
ırmak iıtiyen adam ... Zihni
in bulabildiği bu hatırayla du 
akları gerildi: Bir tebessüm 
aha etti. 

- Cevat Bey zaten akraba
ızmıs .. Elbette tanırsınız., 
Ce~at Bey .... Reşit Bey ... 

efik Cemal... Fuat Şat]!i Bey. 

Nebil Bey. ler yuzlu bır adam ıçenye gır- , ves bır gencım; senin temiz mika Sırrı Hanımla beraber etmış.. ızı nca erım. -
Diyerek bir sandalya uzattı. di. Bu, hapisane hastanesinin nasiyene li.yık değilim; beni ar gelmişler, kaçırmışlar.. - Nemika .. Bana. . ~ 

Sonra kendisi kapıya kadar git- doktoruydu. Tevkifhane müdü tık unut!,, dedim. Sonra Şüku- - Nernika Sırrı Hanım kim - Evet. Şimdi söylüyordtı ht 
ti. Oradan yavaş bir sesle emiı· rü, doktorla ziyaretçileri tanış- fe bacı geldi. Bana onun ağla- dir? nuz ya: Sevgilinizi kaçırmağ~ 
verdi. tırdı. dığını anlattı. Bir mektup yaz- - Reşit Beyin akrabasın- yardım etmiş. Fr 

Nebilin hayatında yer tutmuş Reşit Bey, mümkün olduğu Ağızdan kulağa bir kaç söz, dını. Fakat 0 gün onu kaçır- dan bir hanım! - Ah, evet. .eltz 
isimlerdi. Bilhassa Reşit Bey. kadar sakinle§tirmeğe çalıştığı doktora vaziyeti anlattı. O, ya mışlar. Annesile Şükufe bacı - Reşit Bey kimdir? Fuat Sami Bey, elite Reşı 
Onun bir şeyi vardr... Nesi? kederli ve .helecanlı bir sesle vaşça batını salladı: geldiler .. Haber verdiler. Sü- - Reşit Bey?... Beyi çekerek söze devam ettiıcar. 
Bir kadın ki Nebilin sırtından sordu: - Evet. Halini biliyorum. heyli. da gdmişti. Birlikte koı - Evet. Reşit Bey kimdir? - Reşit Beyin san'ati ntı m 
bir yük gibi kalkmıştı. Sonra, - ;~asılsınız, Nebil Bey? Za,ten bun<:a zamandır ziyarete tuk. Muhteşem Nihat Hanım- Doktor, başile alabildiğine dir? ı s 
şey ... Galiba, biri daha olacak. Ahmet Nebil, §aşkın şaşkın müsaade etmeyisim de bundan !ara .. Yok!.. Senıiha Hanıma.. tasvip ediyordu. Diğerleri hay - San' ati .... San' ati..... ' F 
O otomobille dönüş gecesın- kendisine hatır soran bu adama dı. Fakat, bugüQ' -artık tecrübe- Yok! .. Yazıcı zade Nazmi Bey retteydiler: Hikayeyi bu kadar - İsminiz nedir? ada, 
de, neydi o geçen macera? doğru baktı: Kimdi bu adam? yapacağız. Hatırlatmağa çalı- ke~dini vurmuş. Mebruke Nu- kısa, bu kadar canlı anlatan Ahme Nebil, ıene makim. ati~ 
Nebahat mı bayılmıştı? Hayır Bu yüz .. Bu bakış.. Bu se~.. şınız. m~na .. Yok! .. Mısırlılar gele- adam, bu ismin, önünde neden leşti: ·di ı 
Nebahat değil, Reşit Bey de Bunlar kendisine yabancı değil · Fuat Sami Bey, sükil.netle cekmiş. Süheyla orada kaldı. durmuştu? - Ahmet Nebil... 
değil, fakat onlarla ali.kası O· di, Amma... yerinden kalktı. Ahmet Nebi- Telefonda Mebruke Numanın - Reşit Bey .. Şeydir, efen- - Babanızım iımi? 
lan biri... - Teşekür ederim. İyiyim e lin, sessiz, dalgın, oturduğu Maksimde olduğunu öğren- dim. İşte Reşit Bey.. - Hasan Tahsin· 

Ahmet Nebil, biraz canlan fendim. masanın önüne ıeldi. dim. Oraya gittim. Onu sende- - Bu zatı görseniz tanır mı - Kaç yaşındaıınız? 
mağa kendini zorladı Cevat Bey, ileriledi, Ahmet -·- Evladım, davanızı üstü- liye sendeliye başka birinin kol sınız? - Yirmi dört. 

Teşekkür ederim. , Nebilin yanına kadar geldi; ' m.; aldım. Bana m~seleyi anla- larmda danseder göı:ünce, ken- - Elbette . - Ne iş yaparsınız? m, 
Dedi. Elini uzattı. Rars~ ge - Nebil .... Ne ıtldu?.. Bizi tır mısınız? dimi kaybettim. Silahımı çek- - Burada mı timdi? - Öz Türk gazetesi muM'gö " 

len ilk eli, tevkifhane müdürü 1 tanıyamadın mı? . Delikanlı, makine gibi, alış- tjm. Vurdum... Ahmet Nebil, gözlerini kal- rirlerinden. nı, 
nün elini sıktı. - Sizi .. Evet. Tanıdım. tığı hikayeye başladı: Herkes, ezberlenmiş bir ders dırdı. llk defa olarak etrafına - Bu gazetenin başmuhanızri 

Oradakiler hi.li. korku ve - E, o halde? - Evet, efendim. Nebahati gibi verilen bu cevapları hay- baktı. Bu gözler, bulutlu bakış ri kimdir? :~kti 
helecan içindeydiler: Bu bulut - O halde? seviyordum, çok • seviyordum. retle dinliyordu. larile birer birer oradakilein Ü· - Başmuhariri?.. ){<) 
lu dimağın önünde, ziyarete Refik Cemal de söze karış- Nişanlım olacaktı, evlenecek- Fuat Sami, ruhtan anlar bir zerinde duruyodu. - Evet, başmuharriri.. • 
gelip te görmek istediği ada- tı: · tik. Annesi de razı olmuştu. O adam tavrile, dinlerken, etrafı - Hah, evet. lıte... - Başmuharriri .. Başmuha'anp 
ımn tabutile karşılatmış olan!a - Nebil, kardeşim.. gün sinemadan çıkarkn, Muh- na sükut işaretleri vı;riyordu: Reşit Bey, ilerledi, elini u- riri ... 
ra mahsus bir dehşet doyuyor- - Ha! Söyle.. teşem Hanımla avenesi, bizi - Peki, yavrum, görüyo- zattı: Ahmet Nebil gene kafasın ··.,m 
lardı. Genç muhbir, bu sert ve Tokatlıyana götürdüler. Orada rum ki siz açık bir mazeret ha- - Bonjur, Nebil. bu yeni suale alıştırmağa çah1 

Reşit Bey, eğilerek, tevkif- beklenilmez hitapla şaşaladı: Süheyla ile Mebruke Numan !indesiniz. Şimdi söyleyin ba- Ahmet Nebil, birden bire a tı. 
hane müdürünün kulağına bir - Ne söyleyeyim.? benimle münı.sebetlerini anla- kayım: Sev2ilinizi kim kaçıı·- yağa kalktı. Hürmetkar bir ta- - R~t Bey mi? 

••' •• I 'l•I lif, .. C't VU'I" ·••rllı 
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a ar 7 ··t edd' da t an mu er ıttıue::r. t'-

0 
1 
hı cihan müsabakasının L ............ ~ .... ·- . • ı ........ ~ 

e tu uı- l rı~~~IJI .. . ki ~nete utrıımasmdan kor lar karşı karşıya gelecek er-
1 li g;adır. Maamafih biz dlr. --~ 

.bara ltlarm böyle bir netice Madara§Z, Donogan ve 
1 11 .. k h . R .. w· N l 1 da ı1acagını pe ta mm et emecz eger ınter, oe I 

nhk • Fakat çok kimsele- • Hoffoneister ve Kivi'yi yen- l 
• c~l'()yunlara iıtirak edemi mek isterlerse, çok gayret gös 

a ~.ag biHyoruz. termeleri icap edecektir. 
mı~ı~ 1 . 1 ı· c· . d . 1 ı •ıa at etızme ge e ım. ırıt atma a şıma mem e-
a ahke'ci' yüzünde en münte- ketlerini ön safta görüyoruz. 
ote I · d' B' P ·11 J · N · . at etızm ır. ınaen- entı a, arvıenen, urmı, 

~pof cok ondan bahıedili- ve Liettu Finladya'yı temsil e-
1 ~~ .ti~eler dikkatle takip deceklerdir. Ljundkvisk İsve-
g;;ı için, şimdiden bazı çi, Loule Estunya'yı ve Sunde 

ıhı ~ e bulunmak mütnı.. de Norveçi temsil edecekler-
apuv d' 

h k ır. 
a 4 •tre - 4X100 Amsterdam olimpiyatların-

n yir 
bite 
aatla 
ri mi 

A 

tletleri kışrn kapalı sahalarrfo 1932 olimpiyadına çalı~ıyorlar 

(X) İ!jaretli~i meşhur (Körnig) 

- koıularında Ameri-
İngiliz ve Almanlar a

derbir mücadeleye intizar 
isli. ı· E .... 

tzım ge ır. n ıyı uç 
3~oıucusundan maada 

eJile ·ıı · k 1 .. t nı ehn OfU ara uç a · 
1~aaja hakkı vardır -

t ~ Helgesen ile Hollin
veger' den başka kimseyi 

z~ôe>ruz. Almoanların Kor 
tıcaıradher'i ve Y onatbı 
atııbakaya sokmaları muh 
N, 

of d l ·ı· •ti nft:safeler e naı ız. 
00 metrede belki de 
arak muvaffak olacak. 

1 
lhmin ediyorlar. 800 

a ıırtık Amerikalıların ol
. iı kanaatindeyiz. Bu 
dt.Je Avrupayı temsil et-
wııhtemel olan atletlerin 

•ı tarın olması ailebi ihti 
r ranıız Martin, Al
tzer İtalyan Taver-

ı , 
ti•car Bani. 

Dtl metrede Ludoumeıue 
ı senenin neticelerine 

F ruısız ıampiyonun
ada, bu mesafede Fin

". atletleri bu mesafe üze 
•di ileri ~i itı•l edi 

• ınıtrecle Finilnclyab
kolaJ bir tikir olaeak. 

un•,i'yi kimse _._ilip 
ecektı... Ondan sonra 
~. İzob<>llo'yu ve Vir. 
ıörüyonaz, Kohtrzenki 
nı, Lindg1-911 Danimar
rızrinı Alma"ya'yı tem-
:tktir. 

XO metrede N•Jrnıi'ye 
aıanpiyonluğunu verecek 

da dünya ikincisi olan Macar 
Szepes'in bu sene kazanmak ih 
timali mevcut değildir. Taki 
etki formünü bulup ta aıgari 
67 metrelik cirit atabilsin. 

"Dekatlon,, da Amerikalda 
rın kartısmda Finlindyalı at
letler çıkacaktır. Bir kere da 
ha Finlandyalılar Avrupa atle
tizminin en müthiş müdafileri 
olarak göreceğiz. 

Hüli.sa Avrupa'nın vaziye
ti, Amerikalıların zannettikle
ri kadar kötü değildir. Fin
landya, Almanlar ve İngiliz
ler mütecanis birer takım 
aöndereceklerdir. Şimal mem
leketlerinden de en iyi atlet
lerinden on kadarı vapura bi
necelderdir. Fransızlar da bir 
kalabalıktan ziyade kıymet 
ifade eden atletler ıöndermek 
istiyorlar. 

Yani keyfiyeti kemiyete ter 
cih ediyorlar. Filhakika Ame
rib'ya faı:la atlet ıö~ 
ie ihtiy~ yoktur. Çünkü faz· 
la atlet ıöndermek, fazla sey
yah göndermekten farksız ola
caktır. 

• :ız:ır giinkü maçtan §ayam dikkat bir enstantane: Ulvi topu bloke etmek için kal~den çıkmış, Bürhan Puç'un 
şütiinc marıi olmak için ye>lıırıu kesiyor. 

Cuma ve pazar günü oynanan 
Muhtelit - Slavya maçları •. 

Galatasaray-Fenerbahçe muhteliti bu maçlar
dan sonra Atinada ne netice alabilir? 

1923 senesinden beri dör
düncü defa olarak Slavya · İle 
karşılaştık. 

Cuma günkü maç bize şunla
n göstermiştir: 

Bizim takımı üç esas üzerin 
den tetkik etmek lazımdır: 

Müdafaa hattı, muavin hat
tı, hücum hattı. 

Yalnız şunu unutmamak la
zımdır ki, cuma maçı takımı 
maın esas kudreti hakkında bir 
fikir vermekten çok uzaktır. 

Çünkü; o gün oynayan F e
nerbahçe - Galatasaray muh
teliti bir rakip ile değil iki ra. 
kip ile oynamak mecburiyetin
de idi. Bir çamur diğeri de Slav 
yalılar. Çamur; takımın hücum 
hattmm bütün teknik kıymeti
ni bozuyor paı tevziatmdaki 
sıhhati ihlll ediyor, ıarj yap
malı ve topa çılonağı zorla.t
tırıyordu. Nitekim ilk dakika
larda Zekinin cok iyi bir ara 
pasını Kemal Faruki sırf çamur 
yüzünden ve sahanın çok bo. 
zuk ve pis olmasından dolayı 
kaçırdı. Eğer ortada su birikin 
tisi olmaıaydı ilk dakikalarda 
muhakak atılacak olan bu gol 
Slavya takımının kuvvei mane 
viyesi üzerinde çok büyük bir 
tesir yapacak ve neticeyi büs
bütün değiştirecekti. Eğer Slav 
yalılar ilk dakikada o golü ye
mit olsalardı, panik batlaya
cak ve bu fırsatan istifade ede , 
cek olan hücum 'hattı belki 
bir kaç gol daha çıkaracaktı. 
Çünkü kaleci sıkı bir şütü, ve
ya hesaplı atılmıt bir pi 1-
sayı tutmak iktid~r!'lda ofma
yan bir oyuncu idi. Hücum hat 
tımızın cuma gunu muvaffak 
olamemaamın en büyük sebebi 
çamıur ve Slavya rnüdafaaaının 
iyi yer tutabilbesidir. Yegane 

muvaff akıyetleri bizim oyuncu 
larm vereceği pası evvelden 
anlamaları ve ona göre yer tut 
maları idi. 

J\"uavin hattımıza gelince; 

Yunanistana gidecek olan muhteJi. 
tin kaptanlığını yapacak olan ve bu 
sene futbol hayatının en iyi formun 

da bulunan Zeki ~üt atar~n. 

1stanbulun bugün en kuvvetli 
çıkarabileceği muavin hattı 
hiç şüphe yoktur ki Mehmet 
Reşat, Nihat ve. Cevat'tan iba 
ret olacaktır. 

Cuma günü Suphi bütün cev 
berile oynadığı için Reşadı 
pc~ aratmadı. Suphi h~ §üphe 
yok ki o gün bütün çamura 
rağmen en iyi oyununu oyna
mıthr. Nihade gelince; cuma 
günü nisbeten fena oynamuı
nuı t~ sebebi Svobodayı kız. 
dırdıktan ve haleti ruhiyesini 

bozduktan sonra hala çekitme 
ye d ,vam etmesi idi. Svoboda 
olsun ve diğer oyuncular olsun 
bir amatör oyunu oynamıyor
lar, profesyonel hilelere bat vu 
ruyorlardı. Nihat bu oyunlara 
vücudü ile mukavemet eyle
mek istedi. Binaenaleyh ekseri 
zamanlar haklı olduğu halde 
favl cezasına maruz kaldı. 

Cuma ve pazar günleri hiç 
ıüpbe yok ki takımın en mu
vaffak oyuncusu Mehmet Re
ıatb. Bu çocuk cuma günü e
sas yerinde oynamayıp sol haf 
oynadığı halde gene en iyi idi. 

Bu sene tam formunu bul
muı ve tamamile kafası ile 
oynamatkadtr. 

Mudafaa hattl'Rra gelince Mit 
bat ve Bürhan her iki oyunda 
da iyi idiler. iki bekimiz de 
sert Slavya muhacimlerine kar 
tı kalelerini tam onların tarzla 
nnda müdafaa ettiler. Kaleci 
Avni tecrübesizlili yüzünden 
bütün hüınü niyete Talmen cu 
ma ıünü atılan gollere mani o
J.madı. 

Pazar günü takımımız en
der ıörülen bir oyun oynadı. 
Geçen haftaki yazımızda da 
yazdığımız gibi bu iki takım 
muhtelitin oyunu her tahmini 
yarıda bırakır. Bir gün evvel 
oynadıiı oyunu gören bir kim
se pazar günü oynadığı oyunu 
ıörıeydi bilikaydütart bu takı 
mın o olmadıiını iddia ederdi. 
Pazar günü biç bir sporcu ve
ya münekkit bizim takım hatalı 
oynadı diyemezdi. 

Muhacim hattmda Fikre
tin oynatılması çök iıabetli ol
muttur. Çok g~ olmasına rağ 
men T ürkiyenin eD iyi sol içi 
olan Fikret Slavya müdafaaaı
nı alt üıt eden bir piston gibi 

-•Yktır. Ayrıca iilr ioare .. _ .... _ 
400 metre uzunluğunda birde ye
mek salonu bulunacaktır. Yemek sa 
lonu kııun kmm ayrılacaktır. Bu kı 
ıımlar da her ekip istediği tarzda ye 
meklerini yiyeceklerdir. Her ekip 
mensubunun yediği yemekler, ayn 
olduğuna göre, bittabi getirecekleri 
aıçı başı da, bu kısımlarda ekip efra-

bın k t-.... _ caruır 

üç milyon dolara mal olacaktır. H 
susi tertibat sayesinde oyuncular lo 
calarmdan tahtelarz yollar vasıtasile 
kolayca sahaya gelebileceklerdir. 

Böylelikle Los Angeles kendisine 
gelecek ntletleı-i ve seyircileri bekli 
yoı· demektir. 

Los Ange1es olimpiyadına ı"§tiralc edect1k olan Alman kadm yüz: 
metrecileri antttMman yaparhn 

her akın~a &'Öze ~rpıyor~u: Bu ı jillerdir. Yunan matbuatı hatti 
maçlar bir daha ısbat etti ki; es bu naçların olmaıımn aleyhin 
kiden zeki - Aliettin ne ise bu- dedirler. Maamafih bu demek 
gün Rebii • Fil..-ret te odur .. Bu değildir ki oraya gider gitmez 
iki genç yekdiğerile o kadar an muhakkak onlan malup edece 
laf~'lf ve o kadar biribirinin o- ğiz. 
yununu öğrenmiılerdir ki top bi ç·· kü' bu I"' k 

• • w d "k d' w • l un ma umat uten 
rmın ayagın a ı en ıgerı a a- d · ec1·ıebil' F k .. · · k d e ıtaa ı ır. a at gene 
cagı vazıyetı ar a aıınm t~u büt·· b •ht' il w 

w ld w d kik d . 'b un u ı ıma ere raımen 
ayagına a ıgı a a an ıtı a t k bu .. k'' · et• d 

l w• a ımın gun u vazıy 1 sa . 
ren an ıyor ve verecegı pasın 'f recek b" h' ett 'd w • • k .. , 1 ra fi a ve ır ma ıy e-nereye gı ecegını ço sur at e d" Ç" k" __ , d b' · 

hm. ed f l ır. un u son m~ar a ızım 
ta an erek oraya ırıyor. b'' .. k ku l 
D. w . · k d . en uyu surumuz o an ne-

ıgerı ıse ar a &fının oraya gı f · ı·... · · 'd •td' ... ı 
d. 't d'w• b kın L-'f easız ıgımızın gı erı ıgı ana· 
ıp ıı me ıgıne a aya oı e ld · · 

1.. ·· ed t fi ı. Bınaenaleyh Y unanıstan-
uzum gornı en opu oraya d .. 1 ·· d 

11 S ld · ı,:. f _<J a yapacagımrz maç ara yuz e 
yo uyor. o an ın..,-Ta euen 50 1 idi" d--""'_._. 
aki 1 • f&nı a g yoruz CJDC11Utr. 

nar mutlak bir surette bu c__ ..-. ... 1. ı· d k' 
d ı du H . . ~ra unuuu&maA azım ır ı 

tarz a o uyor . er ıkı oyµn- b" • L_. d Si ·ı 0-0 
d d Zek. M aff . . 'd' ızım uura a ayYa ı e a a t ve uz er ıyı ı ı- L -_ be •--·im y · t 
1 • ocra re JUL amız unams an 
er. Muzaffer bır zamanlar' boz d k bü" "k b. h 

d ... t' I' · b .. 1 d k a ço yu ır eyecan uyan 
uıu s ı ım ugun er e te rar d onl ku · 

bul ırmıı ve arın vveı mane 
muttur. · el • ·· • ··h· t · TıY en uzenne mu ımce esır 

yapmıttır. Bizim çocuklara ve
rilecek yegane naıihat Zeki
nin söylediği gibi görerek oy
namak, topu ayaklarında tut
mamak, lüz\!.naaz çalım yap
mak hevesine a'b.,memek, ve iyi 
yer tutmaktır. Geriye yalnız 

aür'at meaelesi kalır ki, o da 
söylediklerimiz iyi tatbik edilir 
se kendiliilnden husul bulur. 
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31 MiLLiYET PER EMBE 1931 

--·~--H .i,lliy~j 1 ;·,-- Sıhhi bahlsle-r ---, a J 

~ A;~n ~~~~~;(li;e~;~ir. __ .__H_e_r_g_iı-. n_Ü_n_d_e_r_d_i __ L-....J 

~ t.:=~:~:-..::M~ ' Apandİ~~.!. """ ., "'"" Amorika'~::.~;f.~~'~/t:d~k~!~~~nkte palto ı1 •Klll!lla•h•k•a•h•a-k•rr~a~ik:~rriT![:!€~t2Fi <MAJ.. 
24310 _ Z431B _ 24318 • gamla geçirmeğe değmez.,, yonerlerinden William Harri- vardı. Bu adam: 1 A S R 1 S İ N E M A D A' 

(Hafız) son bir gün Nevyork sokakla- - William Harrison dedi z 
ABONE ÜCRETLER! "Şişen taşa çarpıp parçalan- d b .. d .... b h d. k lk d ' ' or N·kah mazdan evvel şişeden şarabı rın an ırın e ustu atı yama- ay ı a a, git otelde yat. 1 1 
G Türkiye için Hariç için sazın terennümiyle iç... lı fakir bir adama rast geldi. Ben fakir bir insandım. Sen. 

: ayhğı 400 ku"lf 800 kurut ·: (Ömer Hayyam) Bu adam palasparelere bürün- den bin dolar almıştım. Bu pa- . . filminde te'lm-ar göriinecektir. 
,z : ı!: : = : Karında bir ağrı, hançerle vurul-j kalınıı bulunurlar. müş olsa da, neş'eli neş'eli yü rayı iılettim. Şimdi sana hu "~ fılm ıle yeni seneye sevinç ve neıe içinde gireceksını •. 

mut cibi .. Bulantılar, sızılar, kuıma ~u faz talie mazhar olanlar için rüyor, ıslık çalıyor, ara sıra parayı yüzde yüz faizle iade PERDE ARALARINDA ZENGİN VARYETE NUMEROLA 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nusluılar 10 kurut 

t:ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

lar, yükıelen aletler .•. lıtirahate rağ- de bır çokları da vardır ki kendile- şaı·kı söylüyor, rast geldiği ediyorum. !~111111 .. ••••••••••••••••••;.;;;~;;.-
men gittikçe artan ıztıraplar ... Hı>- rine teklif olunan basit bir ameliyatı adamlara ehemmiyet bile ver- Bu adam daha kaybolma- 1 · 

Gazetemiz iJinların mes'uliyetini 
k~!J·ıl P.hnez. 

kim çağnlır, gelen hekim apandisiti edd tti0 k r e ten sonra, farkına varılma miyordu. dan bir ba•kası peyda oldu .. 
tanır: Hemen vakit geçirilmeden yan, yahut seyahat esnasında her w·ıı· H · d H • 
amelıyatta ıarar eder. Muvafa .. ·t .. 1.. 1 ı ıam arrıson şaşır ı - arrison, senden ı..... ..., tur u vasıta ardan mahrum bir yerde ~! 
edilirse bir kaç gün içinde fifa elde zuhur eden had bir apandisit buhra- ve bu adama yaklaşarak sor- bin doiar almıştım. Altı saat. 
edilir. d t b b nından ölmüşlerdir. u: e u parayı orsada on misli 

TALİ MIRtEIE DIETRI~ 
27 No CASUS L~kin ekıerya vakit geçirilir. Hastalığı teşhis etmek ve tedavi - Baksan a dostum bana, ne çıkardım. Al be• bin dola- 1 

Ame_ lıyat yaptırmaktan rekinirler. · h ki d ·· 1 b • 
O 1 r 

51 a un a mutı. ea eyan etmek sen kimsin?_ . ., .. rmı, a.l ~aı
0

zlerı·nı· de.. / filmı"nde 
mıt o unur ki her •ey kendilimn- h t · d ·ı j l••••••••••••ıl d :s e.~ as aya aıt eğı dir. ~ .. 5.kjn tedbirli B B d W il H -------------e!'. geçecek. istirahat edilir, perhiz davranmak her ke.in hakkıdır. - en mı• en un yanın . ı ıam arrison uyuya- 1 -

MARIEBELL 
BUGÜNKÜ HA VA 

edılir. Kama daimi surette bir buz * ,. ,. en mes'ut adamıyım. · madr. Meçhul adamlar bütün BUGÜN AKŞAM Fatih Sulh ikinci hukuk mah 
,inden verilen malümata giire , keşesi konur. Aletli buhranı soğut- Dört, beş ay evvel, Paristeki Cer - Allah Allah! Peki, böy- gece ;:elip gelip kendisini u- Saat 21,30 da lsl~nbul Btltdiqrıi me6inden: Küçükpazar caddesin 

Ye§ilköy askeri rasat merlı:e-

lıııgün hava bulutlu ve kısmen mak ve muvakkat bir tifa elde et- rahlar cemiyetinde her zaman taze- le nereden geliyorsun? yandırdılar. Para, eskisinden M A Y A Sehir'Iİ°yatl'DSU eski 45, 49, 55 yeni 41, 41-1 No 

~:;:.::~i:~:~1a:5::e:ı~:.g~~!a:: ::: ::;:~1:~~;· -içı.;~~ ;:,.; i~~ !:~:; Y~~ıı%~~~ ~=;~~rde c:~:~,~~- - Şi~cli sofr~dan kalktı_m. ~rha a7:_im bir kesafetle kuca- Yazan: ~ııııııııııııııı ı ı· la. murakkam fevkinde dört oda, habı- alevlenir. Artık geç kalınmış- tecrübelerinin ı:etôccle•ini bildirdi Sebze halınde ıkı patz.tes ık- gına yıgıldı. Para, para, pa- , 1 bir sofu, ve bi' ı,,;,.,._....eoıaıe 
zyiki nesimi 858 milimetre, aza- tır. !er.Şüphe yok ki bap sü:ünlarda yeri ram ettiler. Kemali afiyetle ye ra!.. S. Gantıllon , 1 ,..-~Y<:•ı .-. ~ bdınan 
mi hararet JJ, asgari 9 derecede Ameliyat yapılır; lakin ... iş İşten olmayan teknik me•elele•le ba21 te- dim . Ertesi sabah \Vill: ,,.... .;- • Ta••"- ·'--Mı"- 111111 llllJI. ·• • mı ail~qkili:::. laı~ h 
idi. geçmiştir. ferrüatta ayrılık, gayrılık go··ru··ıdu··. ~··t·k d '"I m·s· ? dö d·· c• --~tir. DU ko· j melidir, bunlardan bono kalıal edil- nu, v e. ve • '!etinı ta Yah d - • · ' • aç egı ı ın. ne n u. .. ~·'- "d • k~-- mec1·x.· 1 • •. badil memleketı ,.. milleti u--a ut uzun mü det yatakta kal Lakin e<aolı bir noktada reyler ta- H . f d. O ..ı~ L ~ <. •• gumru& ı aresı er ..,.. • ısı Ye ya n.ız PJTI mu ve- .__L e1ı..ı:.r _ _._ '-·' ~-· ~· _ _ _ ·-- ı mak ve eziyetli bir b•kım sayesinde - ayn e en ım. nun "nh• 1 d·· 1 • ·ı L.. aikaaını haiz olanların bonolan '-- _.. t .........,.. DWUnaD 

ij ~ 
iyi olur. mamile bir..ıe,mi,ıi: ;cin keyfimd.:n 8arkı • .. - ve ı ısar ar mü ur en ı e ,,., hol e.ı·ıdiii kclird . d ,... Ndi YaZİyetlenle, izdivaçlarda 

B Her had apancizit bir kere mey- :: . ; . -· . . . müfettiıler iştirak edecekler· diz 1 
1 ek ta. _ebavdi~llyetk erhal ziyade teveUüdattaki teDakuı 

t m!llll ~ : a,ka vak'":!a~ d~ ~ardır; ba,lan- dana çıktı mı. hemen ilk kırk sekiz ,um Y~ -4 flddebmn dereceaını tayın dir . e.ec PJTI Dl'! . .. er .. ıymet- clmlanu maalesef nekadar me 
• - llill- .. _ g~ç o _kadar gurultulu olmaz. Sade ve eğer mümknse yirmi dört sa • edebilmek uzun zaman aonraya ait • ,,.... llZ bır malı kl)'melinin uç dort ml1- d ki • 

bır mıde dolğunluğu sanılır. Kimse zarfında ameliyat yapılmalıdır ' .~ • mühim tahavvülleri vaktinden evYel U yüksek fiatle lllmaktan kurtulacak :yna ~ anı:_v:_~ olduk!. Polisligw e hazırlık.' ye danı,madan bir mü•hiı aıın>r n,, ı; atın faydasiı. ond•" ~~· :ıım oıa.. söy1eme1ı: demek otaca~ından bu hu tardır. '!'~e on . vazı:ı: 
esnada ...,!iiL<l-vnıı günü Selinik • • --·- ,. .. aaıra'da hava 1111 ·.., --'- mu··-'- .. ld .. 0 D-L k Amerikanın Maliye Vekiletinin resmi bir daı"- bildirmek"" erkeld...,. .ı. aı • t .. d .. ·· S dk Al" B 1 ..,. .-u ur ..,.. açı kuk •yetter• • n'ebp ta 

t Kadııktı, su\c.ı..ı •• .ı '".Y•luaraıt' Yahudileri Sabatay Zeflye çı- :ti" umum mu uru • 1 1 ey- anlatayım: Avrupalılaşması ~n yazılanv~ ~iitaleayı nazarı .• ;azıkil olu~-'!"...~. 
dii b · f 'J 'J d" b" d k "tm ' · bild" ' 1 d" S r. Ah r h · h ·· kil dikkate alacagı ı.ııt olu~ IÇlll "f _ .. lllllf-r j.-.ra a ı en e ı ve ır per e ıp gı eamı ır:mı' er ı. a _ Türkiyenin Z4 saat evvelden . va ı .. ~vaıye er . .Yuz ometr_e • Cemiyetin yalnız (A.li aa) 
ha•"Hma elini uzatarak oradan batay bunu beklemıyor defildi. hava vaziyetini na..ı tesbit edersi- j!; bir, m~hİm tahavvuller arzedebı: Ahmet Şükri Beg diin Memur Innacakbr, ZO yaıım ilcmaJ e 

Musevi dininin en mukaddes ki Eler daha ziyade orada kalmak niz. 1 ·~"~ ~~!'~~a 'E: ~amı içtimai ıaı"beden uacle olan 
tabı olan Tevratı aldı tekrar ta ıırar edecek olıa zorla turu- - Bir defa her memleket müata ıe ·ı•t 1 

• ı~ e. ~~ali de,d bir konf~rans v•r~i Karakrılıkla ~her fert_.,,_ na ohı _. ı·ı ' . 1 1 v d . d" kilea rasat yapmakla kat'i iıtitlalib zmı e ve saır mucavır ......, er e Dü M lk T T tir. Audan aidat, dıabuliye al 
.. avet 1 erin yanına ııeldı. Da- up ab acagın an ~D ı. O- aa· eld d B _.._t dol havanın tamamen kapalı ve Yaiışlı .. D Ü iye mektebinde si- Maznun olursa... cakbr y-1--z .... ___ t ... L •. I 

l·ı S b bu h --'- · ' · b" " 1 ed" M e e emez. u ~ ea ayı ld v h örül. •• h il Ah S k ' """ ·~ ""' Yet ı er, a atayın ara<eti nun ıçın ır şey ıuy em ı. e bu mesai beynelmilel bir tekil alını o alll!. er ~an g m~ed~r. yaıi tari mua imi met ü cektir. ,..u 
ne bir mina veremiyorlardı. ıih dünyada ıztırap ve cefa çe- tır. 1 S.alabaddı~ ~Y r~aat ıt!ennd': rü &ey tarafından bir konfer~ ANKARA, 3Q (Telefon) - Cemiyetin alb JôıicJ...:ı hak 
Herkes kendisine halı:tı. Acaba kecek değil miydi? .. Bütün bu Türkiyenin 24 saat evvelden ha- liz':n zıy~~_,ıı1~~ ... milld ~erm}nııı1 verilmiıtir. Konferansın mev· Muhtelit encümende kaçakçılık bir .meclisi idaresi ~tibaren yi 

ı _ .ı_ • • · hilclirebil k . . ve nıııerııuı mır o u6 .nu soy e- l• iha ~ ~- • 
,De yapmalı: istiyordu?. Sabatay uinuııiı naıaıneleler onun za- va :oazıyetyını • me ıçın Bal dikten oonra bu ilmin iki aı kad zuu Amerikanın Avrupalıl8f· ay smın müzakeresi ehemmi .. ~...-Klarmı tesbit 
davetl'I · h"t ben lal beklemes· ı· el ganıtan, unanıstan, ve her taraf- bir "h b ı ır ar ması idi. Ahmet Şükrü Bey yetle münakaıaya aebebi- ver ınua --· ~ ·· 

Bı enndeed~ aT : il 1 l .l...ıı.iJ • ıdi~S bag enzşe:t; tan bize kolll§u memlek<>tlerin hava . t.an çesi u unduğunu ilive et- ı~· Sams em~ye muraca~ 
- en, ı, evrat e ev e er ~ • mıy : . a tay evı raporlarını almak esaı tefkil eder. mışür. . . . konferansına Amerikanın mu- mi§ tir. Dahiliye, Adliye ve Mil .'taktırde gayrı m 

Diyorum. Hahamlar tarafından keadısının Mesıh olduğuna ka- - Ya lstanbul'un hava vaziyeti? - _Bır ıual daha, takvımlerde ııa harebeden evvelki vaziyetini i- li Müdafaa vekillerinin ittiraki oleri bedeli müza 
bu nikihm kıyılması~için ıizle- naat ve İman getinni' olduğu - Bir mmtakaya iit hava talıu )ret edilen bazıtl tabfırım_alardu:tn:· Bun zahla başlayarak muharebeye le aktedilen bugünkü celıede .,___ •ından hariç tu 
• d . ı • . bu örd. 11· .. h k 1 . h Yiille .. bilclireb·ı __ k. . ar ne aure • ının e ıtır? . h k L---k l lcl .._u...-... .. . n avet ettım.. ıçm g gu a aret erı u ka rım 1""" ıçın o mmta.- _Bir defa hrtı müh· b' h. ııırmesi ve arpten sonra i va- ~ çu a maumo memur o- iıtaa • ···ıavedeyc ış 

O 1 b h ·'-et' • d · deki -h· ·c · b" da laalı:aJ 30 •ene yapılan tarauu na nn ır a · · h kkmd 'h b h 1 1 1 "-- •---d" ' yoım Clftl'lllCllo-.yuı' • n ar u ar.,.. m manasIDJ eam mu ım vaz1<enm ı- clat f . d ld edil . hakika disei ~yedir. Bunu ilmi bir tarz zıyetı a a tan i ir ü 1 una memur u 5 ,... -=o ııme tren u- oldıo. H1diae ... , 
- 1 d 1 ? S b t ' ·· · b ol k telikki" ed" ne ıcesın e e e ıruş da ·· L-. k '" kili bk h k b h tta; · t• · · • •-111111ama ı ar mı.. a a ay m u- rer ıca ı ara ıyor• ta çok yakın "anasm c<?vi e, ti muı""" ve atı şe erle de göı sa yap tan sonra arpte a- a şe .._. un ıyaz ve ıstuınaı- cereyan etmiıtir: 
mit ettiği netice hisıl oluyor du. Artık Seliniği bırakmaktan lerinin müıbet olman 10zı!.Lr~;,:k t~ek ?'aadatı havaiye mesaisi ha- zandığı büyük servetin ve mu- yetler• istifade edememeai ~clilı: iata~ we 
muydu?._ O bekliyordu ki her başka yapa~~ı . bi!' 9ey kalma- .. bu !~1 har!clnd• yapılan istitlil ncıS~~tddin B elini havada salla hacerele kartı alman tedbirle. noktai nazarı ileri ıürülmiit ve =~ Y~':..~ ı:'J.n 
kes ayaga kalksm, beklenen mııtı. Kendısı gıttikten sonra 1.- mev~ı ~yette olurlar. dıktan - ...:aklarmı ka t ._ rin içtimai, iktısadi ve ıiyaai ÜÇ ıaatlik münalı:aıadan t0nra miithit lıir süriiltii ile devril 
Mesihin geldiğini töyleyerek ö- tadık bir taraftan kalmayacak ul - t., utasyonda tara91ut nasıl bi açaralı: __ na gı tesirlerini anlatmııtır. bu gibi hallerde memur huku- raP .. pı._.1 ,.. harap W:u 
nünde eğilsinler!. miydı?. Bu neticeden müteselli yap~u ilmin cayeai olmutu değıl - Kırla.q~ hrtuııuı cibi .• Dedi. Son zamanlarda Amerikaya kunun mahfuz kalması prensi- Yolcular dört - --. yetiıeı 

Fakat hiç kimıe kımıldama- olmak lazımdı. 0 da öyle yap- olac$nı bı1dirmektir. Bir iıtaı~ Nıwm NAFiZ aiden muhacirler Amerikadan bi üzeriwle ekwiyet a.&.ıl ol. ":'t o-ine~ uakleclilmi 
dı. Herkes bu hareketin karıı- b. Sabatay Selinikten ıonra gi çıkan insanlardan daha ziyade muştur. _.._ Nllfae -- J'C!ıldur. 
ımda ancak hayret ve can sıkın dilecek yer olarak lıtanbulu Yeni p J" k azaln11tbr. 19 uncu aıır zarfm-
tısından batka bir 9ey duymu- muvafık ııörmüttü. Osmanlı 0 IS UfSU da 36 milyon muhacir hicret 
yordu. İmperatorluğwıun mermi o- V A J eden Amerikanın nüfusu bun-

Y alnız bir kitinin seti duyu) lan lstanbul mühim bir Yahu- rt..QTarname Çmayor ar dan böyle muhaceret suretile 
du: di kütlesine malik bir tehirdi. artmıyor. Nüfuı ta eski nisbet. 

- Bu adam delirmiı, çıldır- Burada Yahudilik lleminin en Türk parasını koruma Kadınlar birliği umumi te teıııayüt etmiyor. 1922 ıene-
mıı 1. diyordu. ileri ııelen ilimleri, dini reiıle- sinde her bin nüfusa 23. 7 to-

Otekiler de başlarını sallaya- ri toplanmıt bulunuyordu. Bil- için yeni bir ka- katibi ne diyor ? vellüt isabet etmekte idi. 1930 
rak tasdik ediyorlardL hasıa Musevi teriat ve hukuku rarname neşredilecek Kadmlar Birliği umumi kiti aeneainde her bin nüfuta 19.7 

Dudaklarda iatihfafkir ve nun en tanmımı ilimleri lstan Gelen malumata nazaran Maliye. bi Aliye Eaat Hamın dün bir isabet etmi,tir. 
hakaretle dolu olan: balda icli. Fakat İstanbul Yahu vekaleti Türk paraoınm kıymetini muharririmize birliğin muhte- Bu vaziyet batka memleket. 

- Deli, çıldırnnş !.. diliğinin hususiyeti ve elde etti koru.-k yolunda yeni bazı tetlıir- lif işleri hakkmda ıu maliimab ler için enditeJi mucip olmaya. 
ı_ Kelimeleri tekerrür ederken ği menafi bundan ibaret değil- !ere liizum göı-diijündea bu huauıta vermittir: bilir. 
lıerkes yine ayni istihfaf ve di. Oımanlı saltanatının merke temin ic;in neşredilecek yeni bir ka· Fakat Amerikamn Aınerikabh. 
h k 1 ık ek S ba d 1 ramamenm· e··ıla-· hazrrlamak•·,- - Kadınlar polıs" olabı0lecek a aret e omuz ıi er , a - zin e bu unan Yahudilerin mü- - · - 4 iı bqka memleketlere benaeme 
tay Zeviyi dinlemi9ti. Hiç kim nevver olmayan sınıfı da para ılır. leri haberi üzerine bizim bir ka metinde idi. Amerikanın ikbsa 

Pek yakında nqrolunacak olan d l" l•k ku 
se yeni "Mesih,, in hareketi- kazanmaktan, zengin olmaktan bu yeni kanırnıune yeni .-e mühim m po 11& ı rau açacağımız di si.temi her gün artan bir ia-
ne vermek iıtediği manayi geri kalmıyordu. lstanhulda Ya eııaaları ihtiva etmektedir. Bilhaısa haberi doğru değildir. idare he tihsal niıbeti üzerine bina edil
anlamak istememi,, anlama- hudi aleminin orta tabakaaı ola badema dö'fiz almalı: istiyenler ka- yeti azaundan Efzayit Suat H. mitti. Her ııün artan iıtilınl 
mıttr. rak bir sınıf vücude gelmitti. rarname ile tayin edilecek müddet. böyle bir teklifte b.ılunmn•tu. için hllt' saat artan nüfut I~ 

Falı: kı 1 · de ld M fih S b b d tea evvel alacaklan dö-..~ ıniktnzile ..,. d Anı 'k d f ı,· ·ı at, tıp nnır o u- aama a atay u a ama h r d ki . k h Fakat kabul edı.lmedı·. 11 •ubat r. en a a nü ua ır oesu-
k d ne uıusta sar e ece eJ"ıni am iyo T iu gibi, bu kalabalık arasın- en isinin beklenen Mesih ol- mürakıtba heyetine bildireceklerdir. den bir nesle yüzde lS, ili yüz 

ğa 1an bir kiti çıktı, Sabatay'm duğunu söylemedi. Yalnız o- Bu müddetin üç ay olacağı kavvetle ta bir piyanıı-o yapacağız. Bu de 25 artmıştır. Bundan böyle 
kur.nlatmak istediği manayi an· nunla dost oldu ve kendisini ar iıait edilmektedir. fılulıayut için ta surelle mali bir faide lemin ede nüfus aynı niıbette artmayınca 
çolı•dığQU anlattı. Likin bu a· tık Meıih gelmek zamanı oldu- lep edilecek dövizler de sıkı bir kon- ceği.z. Aza muntzzaman aidatı- bunun tesirleri ne olacak. Ah-
baıilam, kalabalık davetliler hi· iu hususunda ikna etti. trolı tabi tutulacaktır, nı vermemektedir. Tahıildarı- met Şükrü Bey ıimdiden teba· 

li orada iken bir ıey söyle- Sabatay'ın lıtanbul Yahudi- Aldtiınuz malümata ,._,...., kanı mız hanımların ya evini bula- rüz eden tesirler~ izah etmi9tir. 
• · fık ed 1 d biyo murabba heyetinin oalihiyeti 

megı muva görm i. Her- eri araım a tanıyarak mtünaae de tevsi eclilecektir. Maliye heyeti mıyor, yahut kendilerini evde .. 
kes ayağa kalkarak çıkıp ııi· bet peyda ettiklerinden biriıi tcltltiye reisi Adil Bey Bm-aa komi- B" · k k B kı 
derken o da kalkb, likin ııit- de Abraham Cahini isminde ve serlifiadea aynldıktaa IODl'a da ızım ço paramız yo · u f 
nıetdi. Bir yere ıaklaDarak tmelerden beri (Kaba!) ile bmh:yo murakaba beyeti riyaseti bütçP.ye yardırn olmak için bir 
kendi~ini herke.in nazanodau mqgul olan adamdı. Bu adam vazife.mi ifa edecektir. müıameı·e vıya balo da Teremi 
muhafaza ettikten IOIU'a niha lıtanbul sinagoglannda vazii yeceğiz. Çünkü bunlar İçin ele 
yet kim8e kalmadığına emin nuihat eder, "Kabal" in esra- Uşpk fabrikası ispirto en-elden biraz para lazım. Bir-
oldu ve saklandığı yerden çı- rd~akin bahtederdi. Bu me5n~baıa imaline bs:ı•ladı likte timdi faaliyet olarak Ji. 
karak Salıatay'm yanma ııel- aır "taplar da yazmıttı. a ., san derslerine devam ediliyor. 

İzmirde tasarruf haftası 

Ankarada milli fabrf. 
kalar sabı ma!azaıı 
Sanayi ve Maadin Bankuı 

Ankarada müli fabrikalar için 
büyük bir aatıı mafuuı açma 
ia karar vermittir. Bu mafaza 
Ankara belediye daireııi civarın 
da bulunacaktır.. Bu bina için 
bir proje tanzim edilmiıtir. Ma 
faza cepheai 27 metre ııeniıli
iinde olacak ve ııeniı vitrinleri 
bulunacaktır. Bankanın merke
ıri bu bina dahilinde bulunaca
ğından tüccar için muamelat 
itibarile kolaylJb 11111cip olacak 
br. 

Garbi Trakya Türk
lerine tevziat 

Mançuride 
Vaziyet 

Çinliler bir tehri 
daha bıraloyorlaı 

"' PEKiN. 30 A.A. -
Claans • Hıuclıı • Uaag, Japo 
harbi Çinin timaline tevıi 
mazeretini kaldmııak maksa 
Cbinchow'cla bulunan kıtaatına 
yük divana içeriıine çekil:nele 
-uuda emir vermiıtir, 

Şimdiılea lıetlamıt olan t 
ltarelııetl ııoimlıüa oldotiu kada 
atJe dtTun edecektir. 
ŞANGHA Y, 30 A.A.. - Biı 

pon kruvuörii ile 3 .lapou t 
muhrıı.i Chinuvaqtao'ya gelm 
clir. Chinchow'dan ııelip Tient 
gitmelde olu Çin •keıı..lui j 
hulunan iki katar 500 .ı.on 
aitı bul--... !Ilı ırtı..ı -
l'!hrini hiçbir h&diıe olmaluız 
miılerdir. 

Taltlcikat lcomisgonan 
•~cı h•lanawıı11ı11r 

LONDRA, 30 A.A. - O.U • 
iesraph paeteai, Mançoriye 
cek talılDüt komisyonunun 
nouıundalıi bir talmn nıi,lı:il 
lnır ebnİf .......,_ y• 1 t 
Ne l..ptia m" , sjDi 1.Jotton • 
Amerilıa a·· =ili Hiw hen 
ı..ı eln.-itlnclir. Bu ıaaete ..... •• ,,= .. kaWden 
nalan Maaçuıi'deti ilılim tart 
wyalNt ıa ılı • Hl ... Wr 

di: tay ile Abraham çok iyi bir Uttak l1pirto fabrikası faa- Evvelce derse rağbet yoktu. 
- Bu hareketinizle, dedi, cloat olmntlardı. Bununla bera- liyete baılamııtır. Fabrika gün 

mesaisinin neticesi 
IZMlR, 30 A.A. - Vali Kizan 

Paıanm na:dinde toplanan iktuat 
n taıarruf cemiyeti merkea lteyeti, 
ilttısat ve tasarruf haftası zarfındaki 
faaliyeti netiyicini tetkik ebılit, ,.,.. 
bir mekteplerinde yapılan yazı mÜN 
lıekahırmda mülı:iıfata hak lı:uanu
ların isimlerini ve yerli mallarından 
biı·er hediye vcrmeji evvelee taaı.. 
hüt e:rlemit olan ticarethavlerin fir 
ma1aruu tesbit eylemittir. 

Şehrimizde buluomakta olan 
Gümülcüne tali mübadele ke> 
misyonu Yunan 1Durabhuı Gü 
mülcüneye gitmittir. Komiı. 
yon reisi M. Gorter ile Türk 
murabbası Fuat Bey ele bir kaç 
güne kadar avdet e.deceklerdir. 
Garbi Trakya'da etabli Türkle. 
re, iadesi kabil olmayan malla
rına mukabil Yunan hükOmed
nin vercliii 150 bin lıaııili& lira. 
sından yapılmakta olan tenia. 
tın ilk kıı1111 bitmittir. Yalanda 
ikinci kııım teniata lıaılana-! 
caktır. 

- iıtihmi ' iP 

1 

, iı Merkezi umumiain 
bir mektubu 

ne gibi bir teJ kattecliyorıu- ber Sabatay Abrahamdan yatça ele 7500 litre İspirto ietilıaal e- Şimdi epeyce talebe var .. ,, 
nuz? .. Hareketinizin hakiki küçük olmasına rağmen onun decek lnldrettedir. Falıribnıa 
mansı nedir?.. tarafından sevk ve idaı·e edilme bütün te.İtab otomatik olclu-

Sabatay kendisinin Seli- ie r&%l olmadı. Sabatay kimse iUndan, ancak dokuz ame-
nikte çok taraftar bulacaiını ye tabi olmıağı istemeyen, hq- le istihılam edilmelıteclir. lıtih 
ümit etmiıti. Fakat böyle ma kalarını kendia~ tabi etmek e sal edilen ispirtolu 95 derece. 
kus bir netice ile karıılaıınca melinde olan bir adamdı. Saba dir. Bunlar yalnız tıbbi itlerde 
şimdi velev ki bir tek kiti ta- tay, haberi olmaksızın Abra- kullanılacak, ic;kide istimal etlil 
rafından bile olsa kendisine hamdan istediği gibi istifade e meyecektir. UHakta timdiye 
alaka gÖlterilmit olmumdan deceğini hesap ediyordu. lkiıi kadar tmal edilen tekerlerden 
memnun ve müteselli oldu. Bu de "Kabal" in esranna dalmıt- kalmış iki senelik melas var
üınit ve teselli iledir ki, içinde lar, iıtikbalin ne olac3ğmı keş- dır. Bu melaslar uzun bir müd 
ki derdi anlattı: fetmeğe uğraşıyorlardı. Yeni det için mevaddı iptidaiye biz. 

Kendisinin beklenen "Me- bir şey daha öğrendiler: 1460 metini görecektir. 
ıih,, olduğunu, artık • gelmek senesinde Abraham isminde 
samanı geldiği için, geldiğini meşhur bir Yahudi müneccim 1 

söyledi. Daha ileri giderek: beklenen Mesihin doğııcağı se- olmamışlardı. Maamafih Saba-
- "Mesih,, dünyada ıztı- ne hakkında mühim bir ketifte tay evvelce gelip geçmiı olan 

rap çekecek, herkes onu inkir bulunmuıtu. Müşteri ve Zühal mün~cim Abrahamm verdiği 
edecek, fakat sonda taadik e- yıldızları Hot, yani balık bur- bu haberden istifade etmeği dü
dilecektir. işte benim de ha- cunda birlqtikleri za- tündü ve buldu. Bir kabın içeri 
kiki "Mesih,, olduğuma şu da man Mesih te do&mu§ olacak- sine bir balık koydu ve bunu e
delildir: Şimdi heni kimse tas tı. Fakat turası vardı ki ne Sa- line al"J.ak en kalahalık Yahu-
·..ı:ır ...,,... ... __ """ c;:;;...,l.,:ıı.dilrlPrİmıP b • ı? lda ···' ,f "' 

lktısat konferansında 
Yunaniatan Gülhane hastanesi 

1ST ANBUL, 30 (A.~) -
Vefa - Kumkapr lmltipı..inlD 
birleşmeleri dolayııile Tiirlô19 

ATINA, 30 A.A. - Harici,.... müsamereleri idman cemiyetleri: ittifala umu 
'"'" M. Mil..ıııkoput..., matbaat mii- Gülhanenin liçincü ..m-..; mi merkezinden lstaıabul mınta 
meıııillerini kııliul ederek Yunan - . ..,_. kaıı riyasetine ... mektun ael· 
Balııar miiukerabnm giclişind~n atir!ı_n yırmi ye...Nnde içtima etmit- ..- -.-

k miştir: 
ço m"!""un cıldağımn sö?'1-it ve Hulüa.i Beltçet Bey t.UınClan lstanbial idman MııKak ı 
BuJco<ıstanın muvaffakatile bu m-- frengiden müteYellit poqbındiile.-. 
~erata A~~da devam oluna':"ğnu na tamamiyet vak'aJan gösterilmit- Reisliğine: 
ılave ~Yleaıtbr. Yalımda aktedil=.k tir. Muallim Refik Münir Bey tara- İttifakın kuvvetini, kulüple. 
olan ikh .. ~ ~onferansı ~ela. ela ı fmclan ıenç kızlarda farb tamu, Da rin adedinde değil, sporcu ade-
";~nan "'!nc:ıye ~ de_mııbr ki: hiliye aıiıtanı N-ı; Bey tarafnı ~ 

Um~ıru d~ka.t ıktısadı _meselelere ı elan atipik bir siroz vak'uı Muallim ~inde ve kulüplerin k.,y .. yetin
tevcccüh etmi ta. lktııadı meseleler Kemal Hüseyin Bey tarafmdan eg. de gören riyaset, Vefa idman 
diğer h~tüıı me.elelere tekaddüm et. zantemli Hamma, Doktor Fatma H. yurdu ile Kumkapı terbiyei be
mektedır. tarafından andokarditia lenta, Mü· deniye kulüpleıinin hirleımele. 
Yu~tanm vaziyeti diğer mem dcrı-is Tevfik Salim P"fll tanıhndaD. rini -öğrenmekten büyük mem· 

leketlere nuhetle daha iyidir. lşıiz- kanayan hir mide brhau vak'aları · d t K et 
liilı d d" --'eketlerclen -'--L- takd. -~"-. t' nunıyet uymus ur. uvv ve 

e ıser '"""" - az mı ..uurnış ır. kk" ı· \j-~-d ·· h 
dır. Bu konferansta Yunaııistanın a-ı Miinkaşaya; Muallim Süreyya tera ı tev ıt ~~~11~. e t':'P e 
lacağı vaziyete gelince, Yunanistan Bey, Abdülkadir Bey, Kemal IJüse- olmayan bu bırle,menın diğer 
biitçeainin mU\'ftZenesini bozacak ka yİn Bey, doktor Hadi Bey, MaJ.:0- lruli;nl .... ,. ~;,ı~ 'i bir misal teı-
rarlc,. karşısında kalmamasını iste-j Bey, irfan Liıtif Bevl•. · ···••· - l:Sonıur, ebıl. .it eder "Vefa • 
yectl:lir. Çünkü Yunan milletinin , mişlerdir , . • ... yteyın ba- Ahmet Nebil bi 

M atfedilmekte.lir. 

Ntıald•'• •ndiıelt!r 
~iN, 30 A.A. - 8wa 

J1iratin vahim oWuia llİİylennı 
.... Milli t.illlmcl erlcinınm 
tcheoa'claki vaziyet hakkında 1 
mii!ıer.5r. 

MOes il ---Bir zıya 
ANK , 30 {.Telcifon 
illi Müdafaa ' • eti z 

ve ıa.~arlıkln tuhesi mİİI 
ve Tayyare Cemiyeti A 
şub~i l'.ııisi kaymakam H 
Bey hu sabah kalp hasbi 
dan vefat etmittir. Tayya 
besinde yorulmak bilmeye 
aliyet"le askerlik vazifesin 
dirayet ve çalı§kanlığı ile 
met ve muhabbet kazan 
lan Hurıtit Beyin ölüpıiı1 . .. 


