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Buğdayın hakkı 
Buğdaya. 

Hz. dün A ara har er 
Bu oenelercle 200 bin -on buij 

da eti tiriyoru:ı. Son htanbu S:. .. :. fi:atile 160 milY_~ lira ederd • 
Tekmil Türk mahıullenmn bafın a 
lıuğday geliyor. Buğday~ '°~ 
ıelen arpa ile tütünün bile • seneli~ 
tutan lotanbul fiyatile 50 milyon lı-

1 Tevfik B. 
Vazifesinden 
Alındı 

'Mareşal Pilsudski dün 
Köstenceden geldi 

radan af&iıda. . .. .. 
Halbuki bufday fiyatı dütuyor. 

Her yüzde 10 düıiiJ, Türk oervetini 
bir çırpıda 15 milyon ~ ekıiltiyor. 
Son zamanda yüzde 10 fiyat ıukut
lan ııündelik umurdan oldu. Sukut 
yüzde 20, 30 oldu mu, milli zarar o
na ıröre hesap edilebilir. 

Buğday, bat ırıdamızdır. Buğ.~a
yın ziraatinde, ticaretinde, ~yıın
de bir tagayyür, mernleketın gıda 
ı>oıitikaıına şiddetle tesir e~er_· Bui
day işi, bu itibarla. haısas. ıştır. 
Buğdaya çevrilen tetkik, '.!rada 

hazin bir manzara görüyor. Bugday, 
aarfedilen emeği tam veren ~~ul 
değildir. Hesap: Türk köylüsü "!ıh
aalinin yüzde 50 ıini haşarat "<; ~e! 
J'Üzünden zayi ediyor. Bu birıncı 
tarlı. iptidai ticaret uıulü~üzden 
köylü, buğday fiyatından yuzde 50 
kaybediyor. Bu da ikinci tarh. N&
ticede köylü tekmil emeğine kartı
lık olarak alma11 iktiza eden kıym&
ti değil, onun yüzde 25 4ini, yani 
dörtte birini alıyor. 

En fazla tutarlı mahsul, bq gıda· 
lllız, rantabilitesi aıgari olan buğda
Ytn hakkı, kııkanç ve keskin uıuller
le müdafaa edilmelidir. ,. . . 

• Gazi Hz.nin di1n gece Hagdarpaıa garında aldırdığımız resimlerinden .. 

Reisicumhur Hz.ne, arzu etmedik
leri için teşyi merasimi yapılmadı 
Halk, Gazi Hazretl~rini ist~syo~da "Allah selamet 

versin, nıdaları ıle ugurladılar Türk buğdayımn müdafaa uıulü 
lıakkında zaman zaman ileri ıürülen 
Bulgar ve Franıız tarzı, Yunan ve 
Romanya tarzına bakıp t.a, bunları. Reiıicümhur Hz. dün Dol· 
bwın iktisat kıymetleri yaratma cet- b h sarayında metgul ol· 

li . b "da ma a çe , b •e mn balasına düıen ug ymııza I ve aktam Ankara ya a 
aynen tatbik etmek iıtemek, tıazır mut ar 1 d K 1 d 
reçete ile itin içinden 11ynlmalı:tır. reket buyurmu.tkrüar. ırN. . 

0
1. or p u 

Türkiyenin Bulgarya ile mütabe- Kumandanı Şü aı 1
• f• 

lıeti nerededir? Milli iktioadllll bult- V ı· Muhiddin, aabık Panı ıe. 
da ih Dl aı •ef" m y racatına tevcih eden u ıra- firi Fethi, Seynı aın umu . 
riıtanıa, ıon beı senede, o da bir de- ··d·· .. Sadullah Beyler ve dı
fa 1500 vagon buğday ihraç edebil- mu uru d ak d "' 
-· 1 · • bazı zeval ün şama 05 ~·ıı o an, buğdayda kifayeti ııar e- ger ' • I d' 
dinmiş bir memleket mütabih olur ıaraya gitmıf er ır. 
"'u? Müıtemlekeci Fraruamn bui- ru Saat 19 da, Gazi Hz. refa. 
d•yı kıymetlendirme politika11 Ttlr- katlerinde Srhhiye Vekili Dr • 
kiyeye tatbik olunabilir ıni? lhtlya· Refik, Kılıç Ali, Rec:q> z. ühtü, 
~ının ancak yüzde 20 ıini çıkaran H C 1 
•thıolitçı Yunaniıtan ve Avrupayı Nuri Salih; aaan emı • ya. 
buğdayına garkeden iharacatçı Ro- ver Celil, Şükrü, N_aıiht B

1
deyler

nıanya ile Türkiye ara11U1da buğday le diğer zevat oldugu a e sa-

Tevfik B. dün 
Cenevreden 

akşam 
sıeldi 

Cenevre' deki tahdidi te1H
hat konferansına İflirak eden 
murahhaslanmızdao Tevfik B. 
dünkü ekspresle şehrimize av· 
det etmiş, Sirkeci istasyonunda 
bazı zevat tarafından kartılan. 
mııtır. Tevfik Bey saraya gide
rek Reisicümhur Hz. ne arzı 
tuimat etmiştir. Bugün Anka. 
raya gidecektir. 

Konferansa iştirak eden hey 
etimiz reisi Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey de bugün 
Sofyaya vasıl olacak ve Bulgar 
Başvekilinin iki gün miaafiri 
kalacaktır. 

Tevfik Beyin vtızifeıine 
nihayet verildi 

lST ANBUL, 4 (A.A.) -
Riyaseti Cümhur umumi kati. 
bi Tevfik Beyin vazifesine hi
tam verilmiqir. 

Yeni defterde• 
Dün geldi 

Bııgiinden itibaren ı.atıl/•

sine başlı vor 
Yeni İstanbul 

Vilayeti def -
terdan Mustafa 
B. dünkü trenle 
Ankaradan gel
mi§ ve malmü. 
dürleri tarafın. 
dan kllf'tılaa
mııtır. 

Doktorların tavsiyesi üzerine Mı
sıra, tebdili havaya gidiyor 

M111nı ıribnek üzere evvelki ııüıı 
Köstenceden hareket eden M.areıal 
Pilıudaki, refakatinde katibi, teıri
fatçm ve diğer 5 zat olduğu halde, 
dün aaat 14 te Romanya vapurile 
tehrlmize gel mit, vapurda Vali mu
avini Fazlı B. le Lehiıtan aefareti 
müıtqarı M. Gavronski, Leb konıo
losu M. Lopatto, lıtanbuldaki Le
hİabuı koloniıi reiıi M. Lepkohki ve 
Romanya kon10loıu tarafından kar
tılanmııtn. 

Mluetale refakat edenlerden bazı
lan dün tebre çıloruılaroa da, mare
pl vapurdaki aalonda vakit ıreçinniş 
tir. Geceyi de vapurda geçiren Ma
reıaJin bu oabah ıehirde bir otomo
bil ırezlntiıi yapmuı muhtemeldir. 
Mareşal, müteakıben, bugün öğle ü
zeri ayni vapurla lıkenderiye'ye ha
reket edecektir. 

Mareıal, dün ırazetecilerle ırörüş
mek istememiı, refakatindekiler, ma
r"f&Iİ.n buradan huıuıi olarak ıreçti
ği için beyanatta bulunmamak ka
rarında olduğunup oöylemİflerdir. 
Mare§ale refakat edenlerden aldığı
mız malumata göre, heyet ı Martta 
V8r§Ova'dan Bükreı'e hareket etzniş, 
Biiknıt'te Mareşal, Romanya hülru
metinin kendisine tevcih ettifi 17 
inci Alay Fahri Kumandanlığını 
meraaimle deruhte eylemiıtir. Bu 
menasimden sonra, heyet, Köstence 
tarikile buraya ırelıniştir. M.aref81, 
göğıünden biraz rahallız bulundu
fundan doktorlar kendiıine bir müd 

Mareıal Pilsudski 
det için mutedil bir yerde iıtirahat 
etmesini tavıiye etmişlerdir. Mare

(Devamı 5 inci sahifede) 

Halkevinde güzel san
atlar komitesi seçildi 

ı>olitikası niıbeti olebilir mi? rayın orta kap>1ından bahçeye 
Biz, bu mem•d.etlerdeki rejimi&- ı-1alar Sakarya motörü ile 

. . d' Çlıu» • • • 1 d" !' tetkik edebiliriz. Böylece ikbıa ı Haydarpaşaya geçmıt er ır. 
•drakimiz artar. Fakat bu rejimleri, Hava kararmış olduğu ve ken· 
buğday iktisadı neıci bambqka olan ki • • · 
meınleke~·mize aynen tatbik edem&- dileri de arzu etmedi en ıçın 

Mııstafa B. bu 
gün Şefik B . 
den itleri dev· 
ralarak Defter

'Müessif bir hadise olarak müstakil 
ressamlar halkevinden istifa ettiler 

yiz. Haydarpatada merasim !a~ıl. 
• • • ınamıttır. Gazi Hz. teşyılenn-

Türk buğday. fiyatı, ihtlyacı~z d bulunan zevat ın ellerini ıı
kadar istihaal yaptığımızdan ben, k:rak hazır bulunan hususi tre 
eihan buğday fiyatile beraber dü- nin sonundaki ~iyaseticümhur 
~üp kalkıyor. ihtiyaç kadar. iı~~ı vagonuna binmıtler ve Ankara Gazi Hz. husaıi f1afonlarının pe ncer•ılnd• •• 
ile &eçen aon iki ıene için bı~ Tur~ 
l>uğday fiyatı münhaniıi, bir de cı- ya hareket eylemitlerdir' N il" p G • H • v·ı • et " - -ı· Hazretleri ile birlı.kte .. _ 
ban buğday fiyatı münhani~i y.,.~ır istasyonda bulunan halk a ı ş. azı z. nı ı ay ~ HD-

darlık umurunu Y •ni D•llerdar 

tedvire ba9hya. MUSTAFA B. 

cıaktır. 

Galatasaray 
Mezunları 

ve muk,.yeıe edilirıe, raevıım ıı~ "Allah ıelimet versin" nidala. hududuna kadar letyi etmit· karaya gitmiılerdir. Muhiddin 

ıı..lanndan ıarfı nazar, umumi~- n ile Gazi Hz. ni letYi etmişler tir. B. bir kaç gün Ankarada kala· Dünku" içtimalannda 
ler;n yani trendlerin müvazatı ırö- Sıhhiye vekili Refik ve rak vilayet ve belediyeye ait ba 
liilür. de""I dir. d Şükrü Vali Muhiddin Beyler de ZI işleri halledecektir. cemiyetin nizam-
. Halbuki, cihan fiyatı ~ıkmak. . gı Kolordu Kuman ant 7 arb 1 ....................................... ''' ........ o .... ' .......... ' ....... ' .. ' ... ' .. '.. ' '' o' .... ' k b l tt"l ltıınek iıtidadında, Çin h ını ~e. • • • • • • o...... B B d namesini • u e 1 er 
;:!i~: .. t~: y~~:~abü::tı:.k~li~ N·····afı_.a. vekili Hilmi ey uğ ay. Galatasaray mezunları cemiyetini 

lıau11e tesir giinlük kaldı. Devam d td• Meselesi ihya için Galatasaray li-1 ı~o.nu.~ 
edemedi. Diğer taraftan cihan buğ- A k da dün de büyük ve hararetlı bır ıç-
dayllll fiyasko ile biten Roma ve du•• n n ara an ge 1 tima yapılmıt, ıreçen içtimada ıeçi-
lond..:. buğday kongrele~ .eline ala- len komiıyon tarafından hazırlanan 
"'8dı. Bu kongreler, ne 11tıhoal faz- Köylülerin huA'dayı nizamname projeai okunarak müna. 
lalığına, ne fiyat sukutuna çare bu- kaplardan 10nra kabul edilmiştir. 
ıamadılar. 1921 de yalmz 3,6 milyar h 1.f N f. . l . ellerinde bırakılmıya- lçtimaa, sabık ·~rlerd~ s.eyf~tti~ 
l>uşel (27 kilo) çıkaran dünya, 1925 Vekı"l Beyin mu te 1 a ıa ış erı Bey riyuet etmıı, cemıyetın mnı 
te 4,1 milyar buşel çıkanyordu. Fa· cak, kıymet}endiriJecek (GalataaaraYlılar Cemiyeti) olarak 

kat 1930 da 4,8 milyar butel çıkar- hakkında aazetemize beyanatı kabul olunmuıtur. 
dı. ,.. ANKARA, 4 (Milliyet_) - Hü- Cemiyete yalnız mezunlıwın dahil 

l>ünyada insanlann artma tempo- Nafia Vekili Hilmi B. Kalemi kümet, buğday meıelcaı üzerinde olabilmeai ileri sürülmüı, hararetli 
ıu, buğdayda olduğu gibi 10 ıenede mahauı müdürü ile birlikte, dün sa- tetkikat yapıyor. B.u mesele ile tim- müzakerelerden sonra, mektebin bir 
Yiizde 30 değildir. Buğday inoandan bah Ankaradan şehrimize gelmiı ve dilik en ziyade iktisat Vekaleti ala- meılek mektebi olmadığı ve yalnız 
fazla artıyor. Fiyat ıukutunun en e- dün akşam Ankaraya avdet eylemiş kadar oluyor. Buğday fiyatının düt- mezunlara haın halinde azanın mah-
lıemmiyetli amili, diğerlerinden hah- tir. Vekil B. kendisile ırörüıen mu- meıi, zürraın yenıh· se~e .içikırmınde fazla dut olacağı düşünülerek, mektebin 
&etbl.İyonız, budur. harririmizin muhtelif suallerine ce- zeriyat yapmak eveııru ıtır. iki devreainden tehadetname)i olan-

Fazla istihsal devam edecektir. Zi- yaben şu beyanatta bulunmuıtur: Onun için zeriyatın ıreçen seneden larla bu devrelerde ikişer ıene bu-
ra modern ziraatin siklet merkezi ma "- Pederime Cerrahpaşa hasta- daha az olma11 ihtimali vardır. Bu- lunmuf olanlann cemiyete kabulü 
kinededir. Makinalar artıyor. Şimali haneoinde mühim bir ameliyat yapıl- nun hududunu keıtirmek mütkül- muvahk ırörülmüttür. Cemiyet, aza-
.#\ınerika ı milyon traktörle çalışı- dı. Cuma tat;J;nden bilistifade ken- dür. Bir taraftan böyle bir netice)e uara11nda teıanilt temin edecek, mu 
Yor. ilk traktörden ıonra ikinci zira- disini ziyarete geldim, ve buraya eli- sebebiyet, diğer tar~~ da Türk avenetlerde bulunacak, zeka11 itiba-
at ihtitalini yapan kombayn ( Com- ğer bir hastamı da getirdim. milletinin yüzde yetmı,ınden fazla- rile temayüz eden talebenin tahaille-
bine) makinalanndan 50 binini biç- Vekiılete ait itleri aoruyorsunuz. sını tetkil eden köylülerin ~e~ihi ve rini ikmal ebnelerine yardım eyliye-
IDe ve hannan ameliyatında kullaıu- Henüz yeni bütçe malum olmadığın- bu suretle tediye kudretlerını arttır- cek, memlekette ilmin taammümüne 
Yor. Maliyet fiyatını yanya deıtil, dan, yapılacak işler de kat'i ıurette mak için hükum<'t buğday mesele- çalıtacak, kütüphaneler vücuda ır&-
dortte bire indiriyor. Bu 10 metre tekarrür etmemittir. Muhtelif mın- ıinde eıaslı bir karar varacaktır. E- tirilecektir. 
tulund kı her biri bir sennaye olan takalarda demiryollan inşaatına de- sas mesele köylünün ektiği ve iıtih- Erkanı hükumetin cemiyete hami 
c navar makinalan imha etmeli ki vam ediliyor. "') ettiği buğdayını elinde bırakma- aza ve mektebe hizmeti dokunan}.,... 
bu day fiyatı çık11n. Ona da imkan mak onu ıreçen seneye nisbetle daha la mektebi sevenlerin fahri aza ola-
Yok. Arada sırada buğday &lemini · İsVt!Ç grupu ilt! müzakere ziyade kıymetle?dinne~tir. Bu işte bilecekleri de kabul edilmiş ve heyeti 
karıttıran Ruı dampingi de ilave ol- Nafia işlerin• dair bega· laveç ırrupu ile, 934 aeneıinde bit- hükumetin en zıyade dıkkat edece- idareye Yusuf Razi. Nemli Zade Mit 
du mu, buğday fiyatından hayır gö- B meai mukarrer inşaatın 935 seneıin- ği şey, yapılac~. bu muameleden hat, Menemenli Zade Etem, Kara 
rün... nııtta bulunan Hilmi eg (Devamı 5 inci sahifede) yalnız çiftçinin ntı!ad~ etmeıi, ihti- Muıtafa Zade Ahmet, Ahmet Saki, 

Türk buğday fiyatı, halde olduğu yar edilecek fedakarlıırın mutavaı- Ekrem Besim, ve mektep müdürü 

Dün Halkevinde Güzel San'atlar 
ıubeoinin heyeti umuıniyeoi toplan
ınıı, Komite ve zümre heyeti müte
lıa11ıaalan intihabmı yapmıştır. içti
ma - 14,30 da batlaımt, 18,30 a 
kadar 'devam etmiıtir. 

içtimaı halkevi müdürü Haınit 
Bey açmıt, Güzel San'atlar tubeoi
nin komite ve zümre heyeti müte
hua..U- intihabo için toplanıldığını 
azaya tefhim etmiı, 10nra intihaba 
ınüteallik talimatnameyi izah ederek 
Güzel San'atlar tubeıinin Mimarlık, 
Sanayii tezyiniye, Muııiki, Heykel
tratlık ve Reuamhk olmak üzere 5 
zümreye aynlmakta olduğunu oöy
lemittir. Hamit Bey izahatım bitir
meden evvel heyeti idarenin bet ki
tiden mürekkep oldufunu, beş züm-

reden birer kiti intihap edilerek ıu· 
benin idare heyeti ıeçileceği ıribi, bir 
zümreden de bu beı kitilik icl3re he
yetinin intihap edileceğini aöyl-.it 
ve bu huıusta iraya müracaat etınİrj
tir. Neticede ara her zümreden bir 
kiti konularak idare heyetinin tqkil 
edilmesi teklinde tecelli etmiı ve iç
tima henüz defteri imza etmaniı o
lan azanın defteri imzalanuuı için S 
dakika tatil edilmiıtir. 

Bet dakika oonnı celH açılclıp 
zaman reylerin dağılmaaı içia her 
zümrenin bir ar-a göstermeıi teklif 
edilmiş, bu teklif üzerine Mimarlık 
zümresi Faruk Beyi, Heykeltraşlık 
zümresi Nejat Beyi, Sanayii tezyini. 
ye ıubesi Namık lımail Beyi, MuU. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fukaraya kömür tevzi edildi 

Topkapı Fukarap•rf1•r cemlgetinde diin kömifr v•rilirken kadar İstikbalde de cihan fiyatının 11tlara kaptınlmama11dır. Bundan Fethi Beyler ıeçilmİftİr. 

~ı:-ı:=ğ~~~;:!..~~::r: ta!u~d:.r.: heden tavazzuh etmiıtir. icra devri zlaurlafuytoanr. yTapur··''k&n;,~~!:tr hatarafyatıtannınboa: :-k~k:f: ~:.~:.~! ~::7:!ğv;.;; .~~ Gazl~1~::r:'ıt':InC:, ~:;;:e~e':.~~~ h Topkapı Türkdfukaraperver sc kömürü bu ilmühaberlerle 
f dil 

'

. • •• L ba ı---·-1ıdır ....,_ k ayır müess--ı· un·· muhı"tı"n. mü t ed 1 h aı·ı~ aa e ı me ıdir. Bugün yeule mü,_..e t 1UD1U • • • • bah tti.. · mudu hkariıi buğday oldukça, buğ- ku yapmak ararına varacaksa bu zım Paşa Hazretlerine, Baıvekil Pa- ~~· racaa en ere ve er ~ 
de ettiğimiz, milli iktiaadımızm çar· Türk buğday ııınkn d :ıı !l"k~ dayın hakkllll koruyacak kuvvetleri buğdyın eıki değil, yeni mahsulden fa Hazretlerine, Galataoaıaylı vekil- deki 250 fakir aileye kömür tev ye 15 kilo olmak üzere tevzi 
P•lan mihverini ancak böyle düzel- üç salıaoını bir m~rl ezl;.~-d n -•~< • bı'r merkezde teksif etmek ~Pttır. olma11 da ayrıca düşünülecektir. leı l •Dahiliye Vekili Şükrü Kaya zi etmi•tir. Tevziattan üç aün etmi•tir. Bundan ba,ka öteden 
tebiliriz. m•k üzere köylü ı e, a....., ar Vet<11· .- 1 h" 1 V Ra ' • • 

B Jetler arasında bir . (mutav':'s11t ci- ı.L. k Beyefendiye, n ısar ar ekili na evvel müessesenin himayesi da beri müessese himayesinde bu· 
. unun için, evvel beevvel, bu iti k ı- d O büyük ha..-., kmni uvvetlerle Beyefendiye tazimat telgrafları çekil be 

bır kü1 olarak mutaıea etmelidir. haz> vücuda ıretırm• azım ır. müdafaa edemeyiz, ancak tekmiı Agw rı maznunları iresindeki 14 mahalleye on be. ıunan 40 aileye de ayrıca oo 
B da d ll"k den tekmil fen, miş ve metkepteki içtimaa veıile ve- k · ed"I • 1· 
3 

ug yın ı -- fenni, 2 _ iktioadı, Buğ aya taa u . e . . .. • kuvvetlerimizi birleştirerek müdafaa ren Maarif Vekili Eaat Beyefendiye şer matbu ihtiyaç ilmühaberi ter kilo ömür tevzı 1 mı§ ır. 
- mali • k 1 J k • t 1 iktiıat maliye ıılcnnın muşterek edebiliriz! d • yesı u 0 ara aıs em en- ' bu 'h k BlTLIS, 2 - Agrı iıyanı maznun t-ekkür telgrafı keşidesine karar go .. nderilmit, bu ilmühaberler Bu muhitte 20 küsur sene-
ırılm lidir. Bugıine kadar bu üc esaslarının icrasını cı aza verme ki ki . d ha E . -, f 1· ~ 

ıahada meml ketimizde yazılanla~ zarureti vardır. Düşmanın heybetine bakalım ka- !arından ıe z f' a rcııten ıeh verilmiştir. mahalle ihtiyar hey' etleri tara- den beri sarsılmaz bir aa ıy ... 
to 1 . d •.. h b" · b" ta afa ç fidir!... rimize ıretirilmiştir. Bunlar da mu- Heyeti idare ayrı<a toplanarak a- h . d bul b k' h mu·· eaae-
1 

P anıa. ce11m cıltler tutar. Konnre- Bu" ay ışını er ın ır r e- d"I k d fından i tiyaç ıç· ın e unan a gösteren u es ı ayır . • 
d h & •• • ·ı bu · · t Müderris hakeme e ı mc üzere A anaya ıev- 1 d b" zatı riyaoet eç k kd d 
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Iran mektupları: 9 
• 
Iranda maarif hayatı 
süratle inkişaf ediyor! 

• • •••• • • 
Bu dost memlekette maarif hayatı 

ne safhalardan geçti? 

Eski lran eğlence •Iemlerinde11 Dirim' tasvir eden bir tablo 

Iranda mektep ıflikkiıoini üç 
devre:re ll)'D'llbiliriz: l - l ılimiyet
ten üç yüz -e ~- kadar, mek 
tep, 2 - Uç yÜz sene evYelinden ya 
km zamanlara gelinceye kadar olan 
mektep, 3 - Bugünkü mektep... 

Iran, ialimiyetl kabul ettikten 
sonra, lranlılar, kendi medeni bayat 
larnu, an'ane ve itikatl,armı, eııkı a
detlerini unutmuı değillerdi. Anp 
ordulan, lranı battan bata iati!A e
derken 1 ranm milli medeniyetini 
mahvetmeği istihdaf ediyordu. Haz
reti Ömer zamanında kütüphanele
rin yakılması da ayni hedefin icap
larmdandL Iranlılann ikinci balife 
olan Omere karşı kin ve adavetleri
nin sebebi bundan nq'et eder. Ome
rin siyasetine nazaran mevcut kitap 
lar, Kuran eaaılanna uygun İle bun
lara lüzum yoktu. Şayet muhalifse, 
bu kitaplar, muzırdılar. Binaenaleyh 
her iki halde bunlann imbası lazım
dı. Tranlılar, Arap iıtila11 zamanın
da, eski medeniyetleri aıarmı ele geç 
memesi için toprak altlanncla ıakla
mağa çok çahşblar. Fakat muvaf
fak olamadılar. Arap ıell, Inın için 
korkunç bir afetti.. 

Arap tazgikı gnışegor 
Maamafib Ebamüslimi Horasani

nin zuburile Abbasi hilafetinin te
essüsünden ıonra, Arap tazyiki gev
§emeğe başladL Abbaıi bükWrıeti, 
zahirde Arap, fakat hakikatte, lran 
harsı üzerine teessüs etmitti. Abba
si halifelerinin başvezirleri Iranın en 
hararetli milliyetperverlerinden olan 
Bermeki ailesine mensuptu. 

Bennelrilerin nüfuzu, bir aralık 
o kadar kuvvetlendi ki, Abbasi hali
feleri bundan ürkmeğe başladılar. 
Bir kaç yüz nüfusa varan Benneki 
ailesinin tamamen kılıçtan geçirilme 
sine bu ürküntü sebep olmuıter. 

Abbaıi hilafetinin yumuşak idare 
ai sayeıinde, Iranda yavaş yavaı eo 
ki medeni unıurlar sivrilmeğe başla
dı. Resmi li1an, yine arapca olmak
la beraber, isliimiyetten evvelki Iran 
medreseleri, yer yer yeniden tesi• 
edil mitti. 

Medrese, asri mektep demek 
!randa medrese, asri mektep ma 

nasınadır. Mektep denildiği zaman, 
mahalle mektepleri bama gelir. Med 
reseler, git gide darülfünun halini 
almağa başlamııtL Nişabor, Tus, 
Gazne, Meraga ve Şiraz medrueleri 
bu meyanda zikredilebilir. Saydığım 
medre&elerden yetiıen talebeler, BSD' 

!arının en büyük mütefekkirleri idi, 
içlerinde bugün bile medeni dünya
nın hayret ve takdirlerini celbeden 
pek çok kimseler vardır. 

Mesela N İfa bor medresesi, Omer 
Hayyam gibi cebir ilminde Allame, 
frl'e.fr ·~ üstat payesini ibru etmİf 
§Bbsıyetler, Hahan Sabbııb gıl>İ mii
tcuvv.ıtar, Nizamülmülk gibi diplo
matlar, Tua darülfünunu, Firdeni 
gibi bakim ve §Bİrler, Nasir Tuai gi
bi felekiyat alimleri, Şiraz darü!Eiinu 
nu Sidi ve Hafız gibi beynelmilel 
şöhretler yetiştirdi. Bundan maada. 
Ebu Ali Sina gılıi meşbur hekimler, 
Raz~ ~bi kimyagerler, Meragi gibi 
musil-Jşinaslar da yine bu medrese
lerden icazet almışlardrr. 

Şab Abbas, ıı:üzel aan'atları ela 
medreselerin prognunma IOlmıağa 
muvaffak olmuıtur, Iıfibanda (Ali
kapı) denilen ııaraym duvarlarmdaki 
nakqlar ve tezyini resimler, o :ııaınan 
resaamlannın maharetini göw.mıek 
itibarile çok faYant dikkattir. 

Hele luıban' da, 19yb Lütfullah 
camüuin mihrabındaki çiniler, Şah 
Abban:amiinin duvarlarmdaki nalat 
ve resimler, birer fabeserdO-. Met
bur nakkat Kivuı'un Kazvin'deki 
Camiikebirin duvarlannı tezyin eden 
nakıt ve çinilerri göz kunqtınu:ak 
bir nefaoet.i haizdir. 

inhitat devri 
lrım' da bu ilim ve san'at devresi, 

ıso sene kadar devam ettikten son
ra, cerek ilimde ve gerek san'atta 
inhitat bat göstermiı, muhtelif fen
ler tahsil edilen medreseler, yalnız 
din ilimlerine tahsis olunmuıtu. 

Bu inhitat Sultan Hüseyin §ah za 
manma kadar sürdü, ve nihayet Af 
gan istitasile lran'da medrese bayatı 
da nihayete erdi. 

Mektep ııe medrese 
ıs sene eYYeline gelinciye kadar 

Iran'da iki turlu ders yeri vardı, Bi
risi bocalann okuduklan medrese 
namı verilen dershaneler, diğeri de 
mektep iımini alan küçük mahalle 
mektepleri ... 

Medreselerde yalnız Arap ders
leri okutulur, mahalle mekteplerinde 
fariıi tedrisat yapıbrdı. 

Asri tedrisat ne vakit 
başladı? 

Aari tedmab ilk defa düıünen 
Avrupa'da bir tetkik seyahatine çı
kan ilk lran tabı Nasmdılin tab ol
muftur. 

Bu zat, Tahrana avdetinde pay. 
tahtta darülfünun namı altmda bir 
mektep açtı. Bu mektebin yalnız is 
mi darülfünunda.. Programlan bizim 
eski rüftiye mektepleri dereeesinde 
idi. 

Iranda iptidai, yani ilk mekteple 
rin açılması, bundan yirmi sene ev
vel baılar. 

Harbiumumi esnasında Iran'da 
ıs,ooo ilk mektep talebesi mev
cuttu. Pebleri Hazretleri Iran tah
tma geçtikten sonra, maarif bayatm 
da da feyizli bir inkitaf oldu. 

Yeni tarzda m•ktep bulunmıyan 
yerlerde, eııki mektepler mevcuttur. 

Bugünkü lran'm maarif &abasında 
geride kaldığı seneleri, dev adnnla
rile telafiye çaltılığı memnuniyetle 
görülüyor. 

V. N. 
_" ___ '""-· --·--·-------
Vatikan kardinallarına 

nişanlar 
ROMA, 4 (A.A.) - ltalya 

mn papalık makamı nezdindeki 
ıefiri Marki Vecchi Kardinal 
Pacelli'ye Annonciada nişanını 
ve Papanın teşrifat müdürü 
Monsenyör Caccia Doninioni 
ile fevkalade kilise umuru kati
bi Monsenyör Pizzardo Müste . . . 
tar muavını Monsenyör Otta-

HAIRöCt HA16E:RLIE~ 
Tevfik Rüştü B.in 1 

Yeni heyanab 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Evvel ki günden beri 
muharebe vok! Hariciye vekili Atina 

• 
ajansına 

beyanatta bulundu 
CENEVRE, 2 (Atina ajansın

dan) - Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü B. Atina ajansının mü
dürünü burada kabul etmiş ve fU 
beyanatta bulunmuştur: 

- Yunan Hariciye Nazın ile telrr 
rar burada buluştuğum için çok 
memnunum. Paristen buraya geldiği 
zaman kendisini karşılamak için is
tasyona indim. Mümtaz meslektaşı
mın konferaıuta irat ettiği nutukta 
söylediği gibi, Yuna..Utanla Türkiye 
nin sulb davasına hizmetleri belki 
mütevazıdır, fakat çok sam.imidir. 

Iran seyahatim esnaomcla geçti
ğim tehirlerdeki Yunanlıların beni iı 
tikbale geldiklerini memnuniyetle 
gördüm. Yunan tebaa11 Tahranda 
bir Yunan sefareti ibdasmclan bah
settiler. 

. Bunlann bu ricalarına eevap ve
rirken bu arzularım Cenevrede bulu
tacainn Yunanlı meslektqnna bildi
receğimi vadettim ve Yunanistanın 
Iran pazarlarında kendi emtiasma 
bir mahreç temin etmekteki menfaa
tini de izah. ettim. 

Siz, Yunanlılar tac:ininiz, biz de. 
transit tİcaretinden istifade edece
ğiz. Bu turetle Yunuıiatanla Tiirld
yeye, Iranda yeni bir ticaret yola 
temin etmit olacağız. 

Bu yol, elyevm So...,et Ruıya da
hilinde mevcut olan diğer ticaret 
yoUanna aıla zarar venniyeeektir. 

Tevfik Rüttü Bey, tark tütünle
ri b.akkında irat edilen ıuale de ce
vap Yererek demiıtlr ki: 

- Bu me .. tede Türkiye ile Yuna. 
nistan mutabıktır. Bulgariıtanın da 
l:izimle mutabık kalacağını ümit edi
yonun. Yunan - Bulgar itilifma 
gelince, bunun buıulünden daima ü
mitvar bulunuyoruz. Biz, bu itilafı al 
kışlamağa bazmz.,, 

Hariciye Vekilimiz Atina ajansı 
müdürünün, Türkiyenin Yunan mal 
lannın ithalini menettiği baklandaki 
iddiasına cevaben demiştir ki: 

- Bu, tecrübe suretile tatbik edj.. 
len umumi bir tedbirdir ve hiç bir 
devlet aleyhine müteveccih değildir. 
Her balde Türkiye hükıimeti, Yunan 
menafüni zarara ıokmamağa çalqa
cakbr. 

Muhabirin, yakında Millet Mecli
sinden ceçecek olan küçük san'atlar 
layiba11nın Y unanistancla uyandll'dı
ğı enditelerden bahoetmİf, Tevfik 
Rüıtü Bey de fU cevabı vermiıtir: 

- Yunanlı doktorların aan'attan 
men'i me'VZUubahs değildir. Hiç bir 
kimse onlara dokuıamayac:aklD'. Di
ğer san'at erbabına gelince, Türle -
Yunan dostluğu bu meselenin mü
sait bir surette bal ve fasledileceğine 
bir mnan t91kil eder. 

Atina ajansı müdürünün, lıtanbul 
daki Rum ekalliyetinin Türkleıtiril
mesi meselesi hakkında bazı I ıtan
bul gazetelerinde vuku bulan nepi
yata dair sorduğu suale cevaben de 
Tevfik Rüştü Bey demiştir ki: 

- E vvelemirde bunlar iki ayclan
beri Türkiyeden gaybubet ettiğim 
cihetle. bilmediğim bir takun teferrii 
attan ibarettir. ıs29 .. nesindenberi, 
ıize müteaddit defalar beyanatta bu
lundum. iki milletin münasebatı ve 
ik.i m-1eketi alakadar eden bütün 
meseleler hakında size söylediklerim 
tahakkuk etti. 

Bir defa daba size samimiyetle 
söyiüyorum: 

• 

Kent zırhlısında Çin ve Japon 
mümessilleri arasında sulh 

müzakerelerine devam ediliyor 
ŞANGHA Y, 4 (A.A) - Japonlar, 

dün saat ı4 te ateı ke&mek emrinin 
verilme•İnden beri hiç bir muharebe 
olmadığını resmen teyit ediyorlar. 

ŞANGHAY, 4 (A.A) - itimada 
tayan bir Çin membamdan verilen 
habere cöre Nansiang'ın garbmda 
tiddetli musademeler olmaktadır; 
fakat Japon umumi karargilıı bu ha
berleri reomen tekzip etmektedir, 

Cinli/erle Japonlar 
görüşüyorlar 

ŞANGHA Y, 4 (A.A) - Çin ve 
Japon mümessileri arasında Kent 
zırblıamda yeniden bir mülakat vu
ku bulmuıtur. 

Çinlil•r geni Japon talep
lerini ka6ul etmiyorlar 

NANK.IN, 4 (A.A) - Çin bükU
meti Hariciye Nazırı Şangbay'daki 

mümessiline Çinlilerin yeni Japon 

Lindberg'in 
Çocuğu 

Kaçınldıktan sonra 
babası da 

ölümle tehdit edildi 
NEW-YORK, 4 (A.A.) -

Lindberg'e gönderilen ikinci 
mektubun, istenilen fidye'i ne
catı vermediği takdirde bizzat 
kendisinin öldürüleceği tehdidi 
ni muhtevi bulunduğu haber a
lınmıştır. 

Çocuğun yatak odasmda bu 
lunau ilk mektubun yazısının, 
bu mektuptakinin ayni olması 
haıebile, polis, bu son mektuba 
pek fazla ehemmiyet atfetmek 
tedir. 

Çocuğun bulanması itfln 
dua edilecek 

NEW. YORK, 4 (A.A.) -
Lindberg'in çocuğunun kaçı. 
rılması umumi nefreti gitgide 
ziyadele,tirmektedir. 

New-Y\ork baş Piakapos'u 
çocuğun bulunması için dindar 
larm dua etmelerini talep etmit 
tir. 

Meksika Reisicümhuru M. 
ve Madam Lindberg'e derin te 
essüf ve teessürlerini iblağ et
mİ§tir. 

Çocuk öldürülecek mi? 
NEW-YORK, 4 (A.A.) -

Yüz kişi isticvap edilmit, yal. 
ruz birisi tevkif olunmuıtur. 

New-Y ork civannda bulu. 
nan bir kartpostal, çocuğun ö. 
leceğini bildirmektedir. 

Telefonla bir süal 

NENJERSEY, 4 (A.A) 

mutalebatını kabul edemiyeeeklerini, 
Amiral Kelly'ye bildinneğe memur 
olduğunu tebliğ eylemiştir. 

Yeni bir konferans 
TOKYO, 4 (A.A.) - Hari 

ciye nezaretinin salahiyettar 
erkanından biri Şaı~ghay'da a. 
cilen beynelmilel bir konferans 
akti mümkün olmadığı takdir
de, mahalli hükUmet erkanın
dan mürekkep bir konferans iç
timamın tecrübe edilmesinin 
ihtımal dahilinde olduğunu be
yan eylemittir. 

ŞANGHAY, 4 (A.A.) -
Çin hariciye nazır niuavini, Ja.. 
pon kuvvetlerinin işgalleri al. 
tında bulunan mıntakalan tab
liye ebnedikçe Şanghay'da bir 
Yuvarlak masa konferansının 
toplanmasının gayri muhtemel 
olduğunu beyan eylemittir. 

!Komşu memleketlerd3 

Halepte 
Zahiri sükiinei 

Fransızlar fevkalade 
tedbirleri 

mnhafaza ediyorlar 
Halepten yazılıyor: Şehirde 

tam bir sükWıhükümsürmekte 
dir.Tüccar mağama vedükkanla 
rmı: açarak alı§ veriıe batlamıt
lardır. Son hadise dolayısile 
tevkif edilenler elyevm mev
kuf bulunmakta ve Fransız di. 
vanı harbi müstantiği tarafm. 
dan isticvap edilmektedir. Hü
kümet taraftan müntehibi sanl· 
lerden Hacı Omeri tabanca kur 
şunile bacağından ağır surette 
yaralıyarak kaçanlardan vata
nilere mensup Kürt Mehmet ya 
kalanarak divanı harbe veril
miştir. 

ldarei örfiyenin ilanmı ve 
mitinglere iıtirak ettiklerin. 
den dolayı mekteplerden tarde 
dilerek mahkemeye verilen tale 
beler hakkında ceza mahkeme
since verilen ağır cezaları pro 
testo etmek maksadile Şamda. 
ki bütün mağaza ve dükkanlar 
kapanmııtır. 

Vatandaşlannl%8 ve bilhassa Y u
nan matbuatına bildiriniz ki, iki 
memleket münase:.ı.tmda mevcut 
fevkalade samimiyet, iki memlekete 
taalluk eden ber husus için bitmez, 
tükenmez: bir ilbam membaı teıkil e
der. Bilatefrik bütün meseleler, ik.i 
memleket araomda mevcut rnuahe
dat imkan dairesinde §Byanı mem
nuniyet bir surette halledilecektir. 
Yunan matbuatı bu buıusta tama
men müsterih olabilir. 

Amerika sefiri 
Ankaradan döndü 
Amerika'nın Tokyo sefirliğine ta

yin edilen ve bükiimetimiz erkaruna 
veda için Ankara'ya gİlmİf bulunan 
Amerika sefiri Mr. Grew cenapLın, 
dün ıehrimlze avdet etmiıtir. 

Ankara' dan pek samimi intibalar
la aynlau Mr. Grew cenaptan bu 
hafta içinde Amerika'ya müte~ecci
ben telarimizden hareket edecektir. 

Gece yarısından biraz sonra 
Lindberg'in evine telefon edil. 
miştir. Kimin telefon ettiği ma 
lum değildir. Telefon edenler 
çocuğunu kaçıranların cezadan 
kurtulup kurtulm.ıyacağını sor
mutlardır. O sırada Lindberg'. 
m evinde bulunan polisler, he. 
men telefon edenleri bulmak i
çin teşebbüsat ve tahartiyata 
giriımişlerdir. 

Fransız polis müfettitleri 
maiyetlerindeki müfrezelerle 
çarııdaki dükkanları aç.tırmak 
istemişlerse de muvaffak ola. 
mamışlardır. Bu münasebetle 
bir çok kimseler tevkif edilmit 
tir. Muallim, Sanayi ve lise 
mektebi talebeleri de derslere 
devam etmemek üzere mektep 
irini terketmişlerdir. 

Maamafih şehir dahilinde sü 
kôn hükum sürkemte ve her ta 
rafta devriyeler gezmektedir. 

Ziyaret maksadile Şama gi. 
den Halep meb'usu Suphi Bere 
katülhalidi gerek otelde ikam~ 
ti esnasında ve gerebe sokağa 
çıktığında bir taarruza uğrama 
ması için müteaddit polisler ta 
rafından muhafaza edilmiş ve 
orada bir kaç gün kaldıktan 

Bulgar bütçesi 

ıtt. Hoov~r tenkil snora buraya dönmüştür. 
t,.dbiri i11teqor 

WASHİNGTON, 4 A.A. _ Şam kalesindeki mahpuslar 

~---~--~~-~-~ . 
Türkiyede ecnebiler 
için memnu sanatlar 

Yeni kanun layihasından Yunan
lıların telaşlarına mahal yoktur 
A:MKARA, 4 (Milliyet) - Türkiyede ecnebilerin hangi san. 

atlerı yapacaklarına dair olan kanun layihası Adliye encüme. 
nindedir. Layihanın tetkikatına henüz başlanmamış ise de en• 
cümenin elinde bulunan mühim ve müstacel bazı kanunların tel· 
kikleıi bittikten sonra bu layiha üzerinde de çalışılacaktır. Ba
zı ecnebi gazeteler ve bu meyanda Yunan gazeteleri ecnebi ta
baası hakmdaki bu tahdidatm dost menıle'ketlerde iyi telakki 
edilmiyeceğini ima ediyorlar. Bu ne§rivat Ankarada bir nevi 
hayret tevlit etmiştir. 

Çünkü kanunda gayritabii biç bir hüküm yoktur. Bu kanun 
her ~emleketin daha bir çok seneler evvel yapıp tatbik ettiği bi; 
şeydır. Yunanlı dostlanmıza gelince: Türkiye ile Yunanistan 
arasında o kadar aamimi bir dostluk var ki, bazı aan'atkarların 
Türkiyede it yapıp yapmaması meselesi kolaylıkla halledileoilir. 
Esasen kanunun madde ve hükümlerine göre bu kanundan zarar 
görecek Yunan tabaaamın sayısı pek azdır. Bundan başka ka. 
nun Hariciye encümeninin tadilatına göre kabulünden bir sene 
sonra tatbik edilecektir. O vakte kadar ecnebi dostlanmızın a. 
çık kalmaması ve mutazarrır olmaması icin bir çok imkinlar 
aranıp bulunabilir .. 

Hokey müsabakasında lngiliz 
takımı lsviçre takımını gendi 
LONDRA, 4 (A.A.) - Buz üstünde yapılan bir hokey ma

ç~d~, İngiltere takımı 2 ve karsı 5 savı ile İsviçre takımını yen
mııtır. 

Japonya hükumeti harp 
tazminatı istigecek 

ŞANGHAY, 4 (A.A.) -Tokyoda nim resmi bir memba
dan bildirildiğine göre, Japonya hükfuneti, Yuvarlak masa kon
feran.s~~a Şanghay vekayii neticesinde vukua gelen hasarların 
tazmmım talep etmek ve Japonya aleyhindeki tahrikatın kat'i 
surette menedilmesini istemek hakkını talep edecektir. 

Japonya hükıimeti, imtiyazlı mmtakalarla oralarda sakin 
ahal~nin emnü selametini temin etmek maksadile Şanghay mü. 
teallık. bütün meselelerin halline matuf daimi bir plan tanzimini 
müzaker~ etmeğe amade bulunmaktadır. 

Milli abidelerimizi 
kimler yapacak? 

Sa11'atkar ve mütefekkirlerimiz 
bu mesele için ne söylüyorlar? 

Milli abidelerimizin Türk 
&an'atkii.rlan tarafından yapıl
ması fikri etrafında topladığı
mıız mütefekkir ve san' atkir
larımızm mütalealarmı ne,re 
devam ediyoruz. Bugün de rea 
1am Arif Bedii Beyin noktai 
nazarını dercediyoruz. 

Ressam Arif Bedi Beg 
ne diyor? 

MiUi abidelerin Türk san'atkir
lan tarafından yapılmasının daha 
doğru olacağına dair son giinlerde 
ortaya atılan fikre §İmdiye kadar 
memleketimizde abideler yapan iki 
ecnebi beykellrafm eserlerini tetkik 
etmeden bir söz söylemekten çekin- ' 

Arif bedii Beg 

tebbüsü kendisinden emin olarak oo 
taya atan imanlı tabsiyetleri takdir 
etmek lazımdır k.i: Senelerdenberi 
zorla görletilen kabiliyet ve kudret 
terini için için yanan bir ateı gibi bir 
denbire alevlendirmekle san'at iıle
minde yeni bir zemin bazırlamq olu
')"orlar. Ş lı Abbasrn devrinde 

l'rlladi ıs inci asra doğru, Iranda, 
uğradığı muhtelif istilalar ıebebile 
irfan noktasmdan bir tevakkuf de.
resi batfadı. 

Ancak Safevi hülriimetinin tetet< 
külünden sonra. ye bilbaıaa Şah 
Abbaa zamanıuda medreseler yeni. 
den c;aıılanabilmittir. 

Şab Abbas, illimlere kartı fevka
lade bürmetkirdı. Isfiban medrese
sinden icazet alan meıbur (Mir) in 
bindiği hayvanın dizginlerini tuta
rak lıfihan sokaklarmda dolaıtırma 
sı meşhurdur. 

Şahın bir ilim adamına bu kadar 
ehemmiyet vennesi, zamanmda bir 
çok yeni al1ilmeler yetişmesini temin 
etti ve az zaman zarfında yalnız 1 ı
fiban medresesinden yüzlerce ilim 
yetişti. 

Medreselerde yeniden bazı ısla
hat viicude getirilmesi, bu Şabın sal 
tanatı zamanına tesadüf eder. O dev 

viani, Müste,ar Marki Pacelli 
ve Rahip Tacchi Venturi'ye de 
Sen moris Vlazer nitanmm bü
yük mertebesini tevdi eylemİ§
tir. Bu yük$ek niıanlar Kral ta 
rafından tevcih edilmi§ bulun. 
maktadır. 

ltalya'da sür'atli hafif 
katarlar 

ROMA, 4. - (A.A.) - Ba 
zı masraflarda iktısat eylemek 
le beraber servislerde de tekem 
mül vücuda getirmek maksadiy 
le Devlet demiryolları müdiri
yeti, eşya katarları ile muhtelit 
katarlar İçin hafif, fakat sür'at 
li servisler tesisine karar ver
miştir. Bu suretle bazı mahalli . . . 

SOFYA, 4 (Milliyet) 
Bulgaristanm 1930-1931 sene
si devlet bütçesi 1,358,000,000 
leva bir açık ile kapanınıttır. 
1926 senesinde Bulgaristanm 
umum milli varidatı senede 
kırk milyar levaya çıkıyormuş. 
1931 senesinde ise bu milli va
ridat zirai mahsulat fiatlarının 
dü§mesi ve sınai müesseseleri
nin durması üzreine otuz mil. 
yar levaya düşmüştür. Milli 
varidatın bu kadar tenezzülün
de vergilerin ve sair devlet va. 
ridabnın toplanamaması da a· 
mil olmuş ve bütçeye çok tesir 

Lindberg'in çocuğunun kaçırıl- kendilerini ailelerile görüşmek
ması dolayısile M. Hoover, par · ten men ve hapisane pencerele. 
lamentodan mütecavizler hak. rine kalın demirler ördürten 
kında tenkil tedbirleri ittihaz e müdür aleyhinde pı-otestoda bu 
dilmesini istemittir. lunmak üzere bir isyan çıkar. 

mak istemi,Ierse de derhal y~ 

Arşidük Otto 
Tehlike geçirdi 

BRÜKSEL, 4 (A.A.) 
Sabık imparatoriçe Zita'nın sa 
ray nazırı, Arşidük Otto'nun 
üç günden beri apandisit ve çi. 
çek hastalıkları ihtilatile müte 
rafık bir gripten dolayı yatmak 
ta olduğunu söylemişlerdir. 

tişilerek isyanın önüne geçil. 
miş ve müdür hakkında tahki
kat ve takibata başlanmrştır. 

Iraktan gelen haberlere na. 
zacan Kral Feysalın nisan eva
sabna doğru Tahranı ziyaretle 
İran Şahı Rıza Şahı Pehlevi 
ile görüşeceği bildirilmekte ve 
bu ziyarete son derece ehemmi. 
yet atfedilmektedir. 

Fevkalade komiser M. Pon. 

dim. Bunada bir parça hakkım var. 
dı zannediyorum: Bir san'atkann 
yalnız bir veya iki eserini görüp bir 
fikir hilsd etmek ve bu tabsi kanaatı 
kat'i bir hüküm olarak ortaya atmalı: 
pek doğru bir hareket değildir. Fa
kat uzun tetkik Ye mukayeoelerin ne 
ticesi olarak verilen hükümlerde ha
kikat daha yakından tezabur eder ve 
timdi çekinmeden diyabilirim ki: Ge 
rek Müsyü Kanonika gerekse Mü.
yü Kripel'in memleketlerinde yaptık 
ları eserler buradakilerden daha gü
zel ve daha kuvvetlidir. Tamamile 
ticari bir zihniyete tabi olarak bir 
kaç aylık mesaiden sonra ıiıirilip 
"abide" diye ortaya a~lan bu eserler 
le memleketlerinde yaptıkları eser
ler arasında hem ciddi bir teknik ve 
hem de ehemmiyetli bir noktai na
zar farkı göze çarpıyor. Hiç şüphe 
yok ki: Vatanın bu istiklal harbinde 
geçirdiği istibalelerin, çekilen ızbrap 
lann ve bir çok vekayÜn bir tarih
çesi olan bu abidelerin ibdaını bir 
A vrupa'lmın dimağ ve kabiliyetin
den beklemek pek doğru bir bereket 
olamaz. Türkiye' de yaptıktan eser
lerden W,ba İyi bazı teyler yapabilen 
bu ecnebi aan'atkarlar biç bir zaman 
bir Türk san'atkan kadar Gazisini 
yabut bugüne kadar gözleri YB!Br
tan hakikatlerin bir taribçeıini ta 
içinden duyarak yaşatmağa mukte
dir olamaz. Bu memlekette doğan, 
burada yaşayan, vatanın ağladığı za 
man ağlıyan, güldüğü zaman gÜlen 
tekniğe bakim bir Türk aan'atkim 
bütün bu baz ve elem vak'alarmın 
bir tarihini te•bit ve tasvire kadn-. 
dir. Türk kabiliyeti memlekette bu 

Bizde böyle bir üideyi yaratacak 
bir aan'atkilrm mevcut olup olmadı
ğını ben de düı!indüm.. Var- Tanı
yorum.. Hem çok iyi tanıyorum ki 
var_ Vicdannrun titremeden bu eid 
eli ve mukadd.,. vazifeyi tevcih ede 
bileceği tabsiyetlerl bir kütle araım
ıJ:- ıözlerime kadar uzatılan bir çok, 
bir çok manialara rağmen ııöriiyo
rum.. Eminim ki omuzlarımıza yüJ. 
lene.ek bu ağır ve mııkaddes yükün 
mes"uliyetlni takdir ederek maddi 
lııralardan azade bir eseri aan'at Yi 
cude getirmeğe muktedir sanatkir
lıınmız yar -

Yalnız temenni ediyonım batta 
en samimi bir duygu ile dileyorum 
kı: 

Vatandatlar araımda kendisine 
bir artiıt payesi veripte bakikatta za 
yıl tekniği ile hayalını kazanmak 
s•mnı bulanlar bu ciddi ve bir mem 
leketin bugünkü duygulanru atiye 
nakledecek ve aan'at tari.lıiınizde eb. 

. . . .. . .. .. 
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Beledlyede Poliste /stanbul Nasıl Eğleniyor? 

Ekonomi 

Bulgarlar yumurtayı 
transit geçirecekler 

~!!ç~~~rosu ~~;:obilin Kac hafta var ki, cumalarımız 

1 

Fazla inşaat ,,ımadı· Koskoca tramvayı gürültüye gidiyordu ... 
ğından , yoldan çıkardı 

daraltılması muhtemel 1 Dün Akıarayda bir otomobil ka- Dünkü cuma, Şeytan kulağına kurşun, hava açtı Masrafları hesap için Istanbula 
yedi vagon yumurta gönderdiler 

yadan ıretirdikleri ıandıklara ait ke· 
restelcrinin de eüınrÜkten lmrarına 
müsaade edildiği halde her ne aebe!'" 
ten iıe portakallarunızı ıatın almaga 
yanaımadıklan yazılmııtı. . . 

SOFY A. Muhabirimiz yazı
yor: B urada, t icari mahafilde 
yaptığım tahkikata nazaran, 
Bulgaristanın İtalya ve İspan
yaya bu sene yumurta ihracatı, 
başka senelere nisbeten çok zi
yade olacaktır. Almanya ve A
vusturya da Bulgar tüccarları· 
na kambiyo için ziyade müşkü
lat gösterildiğiniden, Bulgaris
tan nazarlarını bu yeni mahreç 
lere atfetmeğe mecbur olmuş. 
tur. Buraya bütün ihracatını 
deniz tarikile yapmak istemek
tedir. Varna ve Burgaz liman
larında İtalya ve İspanya için 
her zaman vapur bulunmadığın 
dan tüccarlar bütün bu yumur
ta ihracatını transit olarak ls
tanbul tarikile yapmak istemek 
tedirler. Hatta yapılacak mas
rafları tecrübe için cenubi Bul
garistandan yedi vagon yumur. 
ta lstanbula gönderilmiştir. E
•ğer şark demiryolları yumurta 
vagonları için sür'atli servisler 
ve tenzilat yapar ve lstnabul li
manında da vapura yüklemek 
İçin sür'at ve tenzilat gösteri
lirse, Bulgaristanın İtalya ve 

İspanya için bütün yumurta ih
racatını İstanbul tarikile yapa
(,, /; ı söyleniyor. Böylelikle 
tnemletimizden en aşağı bin va 
gon yumurta geçecektir. Yu

ğoslavya demiryolları idaresi 
B•1lgaristanm yumurta ihracatı 
nı kendi arazisinden transit yap 
mak için Bulgar tüccarlarına 
her nevi kolaylıklar göstermek

te ve tenzilat yapmaktadır. Bul 
garistandan yüklenen bir va· 
gon yumurta ekpres nurşandiz 
trenile dört gün zarfında ls
viçreye gitmektedir. Alakadar 
makamlarımızın bu meseleyi na 
ıarı dikkate alacaklarını ümit e 
derim. Yumurta mevsimi mart 
ta b~ladığı için vakit geçirme
mek lazım gelir fikrindeyim. 

Ruslar portakal 
· alıyorlar 
1 ki kişilik bir Rus ticaret heyeti

nin mukavelename mucibjnce dok~ 
•an bin sandık purtakal mübayaa et: 
inek üzere epey müddetten be~ 
Dörtyolda bulunduklarını ve hatta 
l<ontenjan liıtesi harici olarak Rus-

Vergilerin 
Son taksiti 

• 

Müsakkafat, arazi ve 
sair vergilerin son 

taksit müddeti geldi 
931 mali senesi musakkafat, era 

:ıi vesair vergilerine ait son taksit 
ınüddeti martta ginniıtir. Mart bit
tikten sonra bu seneki ve bakayaya 
ait vergi borçlarını venneyenlerİ"1 
tahsili emval kanununa aöre mallan 
haczedilecektir. Maliye V ekileti, 
gönderdiği bir tamim ile vergi t.L· 
ıili hususunda ıayret göstermiyen 
tnemurların cezalandırılacaiı bildi
rilmiştir. 

Bu emir üzerine maliye t&hıil fU 
beteri verei mükelleflerine milruaat 
etmeğe batlamıılardır. 

Denizlerde 
Fırtına dindi 

Karadeniz ve Akdenizde fırtlAll 
<e&ildiği cihetle dün vapurlar yolla
rına devam etmitleı· ve yolda bulu· 
nan vapurlar da gelmiılerdir. 

Beyo~lunda tahrir 
Tahrıı-i mus kkafat komisyonla· 

rından altısının Beyoglu kazasına ta
yın edildiklerıni yazmııtık. Haber 
nldığımıza eore Etem, Nafiz, Şerif. 
Reşat, Tahsin. Ş<"Vket Beylerin ri
yaıetlerinde olan komisyonların ma· 
halle halkından intihap edilmesi icap 
j.den •zası da intihap edilmit ve tah
alerı kaymaakm bey tarafından icra 
kıh~mıttrt. Biı krsım komisyonlar 
da 1 ı.a,ıamıılardır 

Dörtyol odasında!_' mı~taka ık~
ıat müdüriyetine eonderılen malu • 
matta Ruıların bir sandığı 300 ku
ruştan olmak Üzere şi'!'dili~ 405~~ 
sandık mübayaa eyledıklen ve mu
tebaki 49476 •andık portakalı da 
peyderpey .atın almakta oldukları 
bildirilmiştir. 

iktisat müdüriyeti mente ıaha· 
detnamelerini tasdik ederek mezkıir 
kaza ticaret odasına eöndenniş ol
duğundan Ru•lar mübayaa ettikleri 
bu portakalları vapurlanna ~kliye
rek Rusya'ya sevkedeccklerdır. 

Ahitli tarif eler 
Amerika, Danimarka, • Estonya 

Finlandiya, Holanda, lngıltere, ls
viçre, Japonya, Norveç, . Ro~n~a, 
Rusvn ve Irak Dcvletlerıle huku. 
metimiz arasında- nktcdilen ticaret 
mukavelelerine birer ahitli tarife ila
vesi için teıebbüsl ,. yapılmaktadır. 
Bu tarifelerde afyon için lngiltere, 
Holanda lsviçre, Amerika; pam~k 
için Rusya, lngiltere, ~olanda; ti!· 
tik için lnıriltere, Amenkaı zeytin 
için Romanya, Rusya, Amerika; ya
pağı için, Amerika, İngiltere, Rusya; 
yaprak tütün için Amerika, Holan
da; üzüm için lngiltere, Holanda, 
Amerika, Rusya; kuru incir için A· 
merika, lngiltere, Rusya hükümetle
rinden nıüsait tarifeler İstenmesi kuv 
vetle muhtemeldir. Bu suretle malla
runızın ıeniş mikyasta ihracı mÜm· 

kün olacaktır. 

Yerli mallar bonmarşesi 
Şehrimizdeki fabrikalardan bir 

kısmı Milli iktisat ve Tasarruf Ce
miyetinin İstanbul şubesine müraca
at ederek açılması düıünülen Yerli 
Mallar Bonmarşesinin biran evvel a
çılmasını iıtemiılerdir. Fabrikacdar, 
ayni zamanda, her ıene olduğu gibi, 
bu ıene de, nisanda, Ankarada bir 
yerli Mallar sergisi açılmasının te
minini temenni etmişlerdir. 

Yunanistanda döviz 
sigortası yasak 

ATINA, 4 (A.A.) - Milli iktisat 
Nezareti, bütün sigorta kumpanya
larmı başka memleketler üzerine dö
viz sigortası yapmaktan meneden 
bir kanun projesi tanzim etmekte
dir. 

ihtikara 
Karşı ---
Belediye dain1i encü

meni de bir 
proje hazırlayacak 
Ticaret müdüriyeti pamuklu men

ıucat fiyatlarını ela tetkik etmekte
dir. 

Kontenjanın tatbikinden sonra 
manifatura fiyatlan yükselmiştir. 
Bilhaua pamuklu malların fiyatı yüz 
de 16 niabetinde artmıtbr. Japon 
mallarının fiyatı yüzde 25 yiikıel
mİftİr. 

Ticaret müdüriyeti bu tereffüün 
sebebini tetkik etmektedir. 

Diğer taraftan bir kmm eınafın 
ihtikir ve hilelerine karp koymak 
için eoaılı tedbirler almalı: icap ettiii 
ai Belediye daimi encümeni de tak
dir etmittir. Bunun için ibtikirla 
mücadele etmek üzere daimi encü
men lıir proje hazırlıyarak Şehir 
Mediune verecektir. --------

Rüşvet veren 
mahallcbici 

Ge.;enlerde Hamza Efendi iunin.. 
de bir mahallebici kendisine ceza 
keunek iıtiyen zabıta memurlarına 

rütvet veı·irken cürmü meşhut halin
de yakalanmıttır. 

Birinci istintak dairesi Hamza E
fendi hakkında mevkufen tahkikat 
yapmakta idi. Hamza Efendi kendi. 
sinin kefaletle tahliyeıini istemit ve 
bu talebi reddedilmittir. 

istintak daireıi bu husuıtaki tah
kikatını ikmal etmiıtir. Evrak 1 in
ci ceza mahkemesine verilmi,tir. 

.Şehir Meclisi daimi encumeni be
lediye ve idarei huıuıiyenin 932 büt
çeıini tetkik etmeğe baıtamışlardır. 
Tetkikatın en mühim kıımını heyeti 
fenniye ve sıhhiye bütçeleri teşkil e
diyor. Encümen, heyeti fenniye kad
ro ve te§kilatında lüzumundan fazla 
genişlik görmüştür. 

Belediyede son senelerde belli baş
lı inşaat ve İmarat faaliyeti olmadı
ğını:!an daha nlahdut bir kadro ile 
fen itlerini idare etmek ve taıarruf 
temin edilmek mümkün görülüyor. 

Daimi encümen, bu sene aıhhl tct· 
kiliıta daha büyük bir ehemmiyet 
vermek fikrindedir. Bu itibar ile fen 
heyetinden tasarruf yapılırsa bun
dan artacak para sıhhiye t<Jkilitma 
ilave edilecektir. 

Kadıköy ve Üsküdar 
su şebekesi 

Belediye Kadıköy, Üsküdar ıu ıe
bekesinin tevsii, süzme teşkilatının 
asrileştirilmesi hakkında bir proje ' 
hazırlıyarak Nafia Vekaletine gön
dermişti. Bu proje Vekaletçe tasdik 
edildiği takdirde Kadıköy ve Üskü
dar halkına niıbeten daha ucuz ıu 
verilecE>ktir. 

Bozuk etler 
Zabıtai Belediye memurları son 

üç eün içinde ıehrin muhtelif ıemt
lerinde 85 kilo kaçak et yakalamıt
lardır. Bunlann hepsi de yeruniye
cek kadar bozulmuı ve kokmuı ol
duğu için musadere edilmiıtir. Sa
hipleri hakkında hem kaçakçılık ve 
hem de bozuk et satma cürümlerin
den dolayı kanuni takibat yapılacak 
tır. Bu etler Taksim, Kızıltoprak, 
Ortaköy ve Galatada yakalanmııtır. 
Bunların İçinde ıo kiloluk bir kuzu 
15 kiloluk bir kıvırcık ve (43) kilo'. 
luk bir de sığır vardır. 

Avrupa ile telefon 
ANKARA, 4 - Poıta, teleraf ve 

telefon umum müdürlüğü Avrupa 
ile yapacağımız telefon konuşmala
nnın daha eeniş bir tekilde olması, 
ve fena neticeler vennemeai için ça
lışmak~dtr. Telefon muhaberatı için 
Bulgarıstandan geçmek ıuretile Har 
mantı ve Rusçuk üzerinden Bükre
ıe oradan da Peıteye ve daha ileri
ıine eidilmek iıteniyordu. Roman. 
yalılar bu huıuıta vaaıta ücreti ola
rak yüksek bir para istemişlerdir. Bu 
Ücretin tenzili talep edilmiştir aksi 
takdirde başka bir yol ihtiyar' edile
cektir. 
Eğer Romanyadan menfi cevap 

gelirse Belırrat tariki takip edilecek
tir. Bununla beraber Belgrat hattı
nın bizi memnun edebilecek kadar 
mükemmel işliyeceği t.Lmin edilme
mektedir. 

lhdaaı mukarrer olan tayyare poı 
taları hakkında nafia ve Müdafaai 
Milliye Vekaletleri umum müdürlük 
ten bazı ıualler sonnuılardır. cevap 
hazı~l~nm~tadır .. Erzurum, Van, 
Hakan, Dıyarbekir, batta Trabzo 
gibi uzak yerlere tayyare postalan~ 
nın ihdası çok faydalı olacaktır. 

İLAN 
Türkıye piyasasında umumiyetle 

satılan meşhur 

FRUT SOL T'un 
mucıt ve fabrikatörleri Londra' 

da J. C. ENO Ltd. müessesesinin 
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarını: 
tamamile muvafık olarak kaydolu
nan müseccel markalarının gayri 
kanuni bir surette istimal edilmek
te olduğu hakkında nazarı dikkati 
celbodilmiştir. İşbu milaecceı mar
kalar berveçhi itidir: 

Sicil tarihi İktısat ve 
kile-tinin nu.rnaruı 

Fnıit Salt 25-11-1920 4341 
Meyva tuzu 10-2-1930 2908 
Frut Solt 10-2-1930 2991 
s~ı de fruit 10-2-1930 2907 

Berveçhi bila usulen te&cil edil
miş ol&n markıı.lar münhas~ J. c. 
ENO Ltd. in mülkü oJAJp anc.ak ken 
dıleri tarafın.dan istimal edilebilir. 

İHTAR 
Binaenaleyh, kendi müstahzara

tında baladaki markaların herhangi 
kelimesini aynen veyahut imlasını 
tadil ve tahrif sııretile tıarzı inşaya 

bakılmayarak gerek yalnız, gerekse 
ahaliyi aldatacak surette etiketlerle 
veya ambalajlarla memzuç olarak 
doğrudan cloğruya veya dolayısile 
istimal cJen herhangi şahu;, firma, 
tüccar, müe~ ve şirketi ticariye 
mülkiyeti sanaiyeyi himaye eden 

Türk kanunları mucibine<: tecziye 
edilecektir. İşbu kanunlar gayri 
meşru rekabet için hanis w- nakdi 
cezaları muhtevidir. 

za11 olmuttur. Akaaraydan geçen Sa 
mi isminde bir ıoföriln idareıindeki 
(1502) numaralı otomobil, bir ma
nevra yanlışlığı neticesi olarak o il· 
rada önüne çıkan 44 ı numaralı tram 
vay arabaaına bütün ıiddetile çarp· 
mıştır, Müsademenin tiddeti yüzün· 
den tramvay arabası yoldan çıkmıt· 
tır. Araba da, otomobil de oldukça 
hasara uğramııtrr. 

Birahanenin camlarını 
kıranlar 

Beyoğlunda Londra birahanesinin 
eamlannı kıran Asaf ve arkaclaf• 
Baıri Efendiler yakala.nmqtır. 

Kamalı adamlar 
Dün eece ıüpheli yerleri dolaşan po 

!isler Osman İsminde birinin üzerin
de bir kama, Abanozda Madam Şi
norik'in kahvesinde yapılan aramada 
Şaban ve Tatyoıa ait birer kama 
bulmuıliırdır. 

Bu yaşta 

Felek bile pes dedikten sonra_:... Kar mı toplayor, yoksa, kömürcüler 
fakir fukaradan para mı toplayor •.. - Mektep çocuklarını sokaklarda 
coğrafya tatbikatına çıkarmalı ... - Kahvelerde düşe , masa başınd 

rakı! - Kahve içen müşteri için bir garson ne düşünür? 
Bilmem içinizde soğuga id- de eğlenemezsiniz. I . Neş' e&iz, durgun ve siıküti, 

manlı olanlar var mıdır? Eğer yım. 
varsa, bu idman, idmanların en Geçen akşam, böyle umumi Hanende kızların söyle. 
zahmetlisi olacak.. bir yerde idim. Yemeğimi yi- dikleri şarkıyı 0 kadar yabancı 

Kaloriyi fazla almakla, ka- yip gittiğim için bir kahve ge- buluyorum ki, mümkun olsa, 
dmlann hırtlamba dedikleri ıe tirttim. Etrafıma adeta mahcu işitmemek icin l<ulaklarmıı tı
kilde giyinmekle belki soğuk. hane bakıyorum. Benden baş- kayacağım •• • Belli ki, ayıkken 
tan bir parça koruıwrsunuz. ka kahve içen yok!.. · dinlenir şeyler değil.. Uzatma· 

Fakat soğuktan korunmak Tepsi tepsi masalara, meze yalım, biraz gam dağıtmak v. 
ba,ka, soğugu duymamak, onu t~şıyan "garsonlar, sanıyorum yorgunluk almak niyetile gir
yadırgamamak baıka.. ki bıyık altından - bıyık ta diğim kapıdan, daha gamlı ve 

Banca senelik idmancmıız, Y~k ~a - haydi çene altından daha yorgun dışnn çıktım .• 
Felek bile pes dedi bu sene.. dıyelım, hep beni süzüyorlar. 

Kar hakkında yazdığı yanık Kendi kendime: H k 
·· d' • ·1 D"" ş· d" k' b ' I er gece apımızın önim-munacatı görme ınız mı. un - ım ı , ım ı ır, . benim 1 den geçen bir keten helvacı 

kü havanın güzelliğine bakılır- için ne düşünüyorlar, dıyorum 
h 

vardır. Ara sıra kom ular pen 
. cereyi vurup helva aldıkları sa münacatın kabul edildiğine 

1

. ve atınmdan şunlar geçiyor: 
hükmedebilmeliyiz. - Amma da yağlı muşte- 1 İçin bizim hizaya gelince, lı-

Şehremlninde Haıekide Bostan Kuş başı kar yağdığı çar- ri .. hamamında müıtahdem Muharre-1 ._ •. .. ba d k L '"k 'b' .. k 

1 
fahan makamından başlar: 

min dört yqmdaki •
1 

Ahmecli tamua gunu, mat a a ar a- - o gı ı masaya ço • 
komıuıu beş yqmda.:~~ri bıçakla daşlarla bir araya toplanmış,, müı!. - Ne ..... ipek! Ne ..... İpek! 
yaralamııbr. dertletiyorduk. Mevzu, bu mev - Kalksa da, başkaları gel Geçen akşam, ahbaplardan 

Hastanede hırsızlık 
simde neye dair olur? Tabii se yerine.. birisi bizde misafirdi. Keten 
havaların azizliğinden tiki.yet - Böyle yerde de kahve i- helvacının böyle ağız doluıu 
- .ı· d k il "N . k 1 • k1 d" e<ııyor u • ç ir mi?.. e .... ıpe .... ne ıpe ..... ,, ı. 

Derken, dıtarda boram bo- Haklan da yok değil .. Otuz ye bağırdığını duyunca güldü: Fethiye İsminde bir kadın Gülha
ne Askeri haıtabaneoinden bazı "!· 
yalar çallillf, bunları bir arabaya yük 
liyerek kaç~k iıtemiıtir. 

ram yağan kar, birden kesildi. kurutluk kahveden alsalar - Pek metettiğine bakı.lır. 
Bulutlar, parça parça sıynlma alsalar, bet kuruş garson hak- sa, dedi, "lpekiş,, in ipeği ota-
ğa baıladı. kı alırlar.. cak bu .•. Fakat polııler kendisini yakalayın 

ca hıraız kadın karakolda muavin 
Şevki Ef. ye on lira rüıvet teklif et
mek cür'etinde de bulunmuştur. 

Arkadatlar, sevinçle pence Müşteri dediğin şampanya Şeytan kulağına kurşun, 
reye koıtular: açtırmalı ki bir §eye benzesin.. bu cumayı karsız geçirdik. Cem 

Oh, hele tükür.. dedi. Sözün kısası, garsonların relerden hiç olmazsa üçüncuıiı 
ler, günet açtı! benim hakkımdaki düıüncele- yalancı çıkmadı. Tramvaya atlarken 

"Havaiyat,, bahsinde ıozu rine kafamm içinde yaptırdı- Gelecek haftanın tatil gü-
Karaköyde Ahmet Efendi kerime

si Feriha Hanını tramvaya atlarken 
düşerek yüzünden yaralanmııtır. 

kimseye vermeyen bir arkadaı, ğım geçit resmi büsbütün key. nü, bakalım nasıl olur? 
bilgili bir tavırla batını salla- fimi kaçırdı. 1 M. S. 

Cerh 
dı: 

- Siz güne, açmasına bak 
mayın •. Sonra ilave etti: 

Karaköyde arabacı lımail, Şükrü - Baksanız a.. kar toplu. 
Efendiyi ellerinden yarala"'1fbr. 

Görünmeyen kaza 
Balat iıkeleoi yanında Franaız ıir 

ketine ait vinç demir malzeme çıka
rırken kırılmıı ve amele Haaanm a
yağına düımüıtür. Zavallı amelenin 
sol ayağı kınlmıttır. 

Yangın başlangıcı 

Küçük Ayaaofyada ikinci icra re
iı muavini Ali Kemal Beyin sobası
nın tavana yakın bulunmasından kap 
lamalar ateı almqaa da IÖndürülmüı 
tür. 

Gökten düşen taş 

istiklal caddeıinde Y otor hanın
dan düşen taş. çakmalı: ıokağında 
oturan Matınazel Lili'nin ba,ına düt 
müş ve kızı yaralamıştrr. 

Evlerin kapılarını 

yor ... 
Ben, güldüm: 
- Kar toplamıyor .• Kömilr 

cüler fakir fukaradan para top 
luyor .. 

. . . . 
Kaç hafta var ki, cuınala. 

rımız tam manaaile gürültüye 
gidiyor. Gündüzleri, bir yere 
çıkayım diyorsunuz. Daha Ü
çüncü admıda yan belinize ka
dar, zifoaa bulanıp temizlen
mek için bir boyacı dükkanına 
kapağı zor atıyorsunuz 1 

Bana kalsa, karların eridi
ği günler, mektep çocuklarını 
lstanbul sokaklarında tatbika
ta çıkarmalı .. 

Niçin mi diyeceksiniz? 
Şunun için: Bizim sokakla 

rımız, ilk coğraft maliHnatı, 
pratik olarak genç kafalara so 

yoklayan adam kacak canlı birer haritadır. 

T k 
· ı·. ·rke · y . . . Göllerin envaı.. Burunlar ... 

a ıım po ıs m-.: zı anı ısının- d 1 
d b

. · · kalamıştır y · h lif körfezler... a a ar, yarım ada-
e ınnı ya · an. mu te . pel 1 1 

h 1 k 
. kumar ık .. - lar .. dıller .• te er, yay a ar .. 

ırsız ı , esrar 'e cı ı curum~ ':ll . • 
le · d b kalıdır Yan· elki çöller .. Hanlı ne r.· eyım, yer 

nn en sa ı · ı evv &e . .. .. d ı.:· bi ekkü. il d 
ce sabaha karşı Taksimde mahaUe yu~ e -~ ta .. ı teş . er en 
aralarında evlerin kapılarını tetkik hepsıne aıt numunelen orada 
ederken poliı devriyeleri tesadüf et- bulursunuz.. . 
miılerdir. Yani poliıleri ııörünce kaç Diyelim ki, zifostan prova 
mak istemişse de yakalanmııtır. k 
Merkezde yaninin üzeri aranmıı ve etmediniz, ara, yağmura soğu 
cebinde futa miktarda esrar bulun- ga ehemmiyet vermediniz. Rüz 
muıtur. Kendisi evrakile birlikte ad- garı göğüılüyerek yürüdünüz. 
!iyeye verilecektir. Peki amma, nereye gideceksi. 

niz? Nihayet, ya birkaç arka. 
dat toplanıp bir parti poker 
çevireceksiniz. Yahut, sözleı· 
mit değilseniz, bir çalgılı bi
rahanede "gelsin rakı,, diyip 
ver yanım edeceksiniz. 

iki dükkan yandı 
Mercanda Valide banın da bir ~u

valcı dükkinmclan gece sabaha kar
ı• yanem çıkıntı iki dükkan yandık
tan sonra söndürülmiittür. 

Nakzedilea bir beraat 
kararı 

Bundan bir müddet evvel intifar 
etmekte olan Çapkın Kız isimli mec
muada çılıan bir yazı o zaman müs
telıcen eörülerek müddeiumumilik 
tarafından mahkemeye verilınit ve 
2 inci ceza ınahkemeıinde yapılan 
muhakme neticesinde yazıda mÜı· 
telıcen bir nokta eörülmiyerek be
rael kararı verilmişti. 

Ahiren temyiz mahkemeai bu be
raet kararını nakzetmittir. 

Evrak iade edilınittir. Mecmua
nın mes•uı müdürü Murat Bey ikin
ci ceza mahkemesinde yeniden mu
hakemesi neticesinde beraetine karar 
verllmittir. 

Şu koca lıtanbulda, içkid
hotlanmıyanlar için, şöyle tat 
lı tatlı güle oynaya vakit geçi
rilecek bir yer varsa söyleyin .. 

Ya, kahvelerde dütet duba
ra atarız, yahut masa batmda 
rakı .. Ara sıra, kafamız kızar. 
sa tuna buna dayak attığımız 
da olur. 

"Yetil Hilal,, ciler, içki ip. 
tilisınm önüne geçmek için, 
ilk evvel memlekette, nezih 
eğlenti yerleri tesisine önayak 
olmalıdır ... 

Ayık kafa ile bir bara gide. 
cek olsanız, sizi yadırgıyorlar 
gibi gelir, muhite kartı bir ya 
hancılık hissedersiniz. Hasılı 
cereyana kantmaia mecbursu
nuz. Akıi halde umumf yerler 

Hukuk 
Talebesi 
Dün toplanarak muh

telif mesleki 
meseleleri görüştüler 

Hukuk talebesi dün Halkevi 
salonunda tefkalade olarak top 
lanmıştır. 

İçtimada staj meselesi ile 
avukatlık, hakimlik meslekleri
nin yekdiğerinden ayrıracağına 
dair olan kanun layihası etrafın 
da konutmutlardır. İçtimada 
ancak 20-30 kişi bulunabilmiş, 
fakılt bu mesele mevzuubahı 
olurken hararetli münakaşalar 
olmuştur. Bu münakaşalar neti 
cesinde bu hafta zarfında her 
smlftan birer kişi intihap edil. 
mek suretile üç kişilik bir hey
et vücude getirmesine karar ve 
rilmiştir. Bu üç kişilik hey' et 
mezkur meseleler hakkında ta
lebenin kanaatlerini toplıyacak 
meclis, başvekalet ve adliye ve 
kaleti nezdinde lazım gelen te
,ebbüsleri yapacak, icap ederse 
Ankaraya da gidecektir. 

Bunlar tekarrür ettikten &on 
ra, Milli Türk talebe birliğinin 
ihyası mevzuu bahsolmuş bu 
te,ekkülün yeniden canlan~ası 
etrafında hararetli ve samimi 
t~enni!atta bulunulmut, Kad 
n lbrahım, Tarık, Kadir; En. 
ver, Raıih Beyler Hukuk 'fakül 
lesinin Birlik murahhası olarak 
ıeçilmiılerdir. Müteakiben hey 
eti idarenin aylık faaliyeti 
hakkında vitri olan iıtizahlara 
cevap verilmit ve İçtima niha
yet bulmuttur. Kongreye tale. 
beden Vasıf Bey riyaıet etmiı
tir. 

T11ltıbtı 6irlilinln l/1*1151 
için 

Milli Türle talebe birliğinin 
ilıya11 etrafındaki cereyan kuv 
vetlenmittir. Bunun etrafında 
fiH hareketlere geçilmİ§tİr. 
Türk Talebe birliği kongresi
nin cuma günü toplanması muh 
temeldir. 

Otobüsçülerin içtimaı 
Kadıköy otobüsçüleri dün 

Suadiyede toplanmışlardır. Bir 
tik t~kili için yapılacak olan u 
mumi içtima ba,ka süne tehir 
edilm~tir. 

Vapurcular 
Heyeti geldi 
Teşebbüslerinin neti

cesinden 
memnun görünüyorlar 

Ankara'ya giden Vapurcular 
Birliği heyeti, dün avılct etnüıtir. 
Heyet azaaından Birlik ikinci reisi 
Hakkı B. kendlsile eörüşen muhar
ririmizin ıuallerine cevaben ıunlan 
söylemiıtir: 

"-Ankara'da iktisat Vekili Bf. 
ile eörüıtük; diğer liıznn gelenlerle 
temaa ederek mevzuubahiı meselele
re dair vapureulann noktai nazarla· 
nnı izah ettik. Dün de ismet Pı. Hıı. 
tarafından kabul edildik. Verdiğimiz 
izahatı dikkatle dinlediler. Şu cevabı 
alarak avdet ediyoruz. 

.,Biz, sizin ziyan etmemeniz, ıer
mayenizi daha müsmir surette işlet4 
meniz için bez.s taıavvurlar besliyor
duk. Fakat madem ki, siz, kar ettigi
nizi. id~ia ediyorıunuz. Şu halde hiç 
endııesız avdet ve işleritıize devam 
ediniz.,, 
. ~u itminMbahş cevabı pazar günü 
ıçtimaa davtt edeceğimiz Birlik he
yeti umumiyesine bildirecek ve her
kesin işlerine devam etmesini söyli. 
yeceğiz. 

340 senesinden evvel Türkler ta .. 
rafından satın a1ınan vapurların güm 
rük resmine ıe1ince, bu da o zaman
ki tarifeye eöre ton başına 75 kuruı
tan tahıil edilmek üzere bir şekle 
raptedilmiıtir. 

Bununla berabeı-. bu 75 kuruşun 
da alınıp almmıyacaiını mahkeme 
tayin edecektir.,, 

Hakkı B. ye, l>azı vapurların kar 
değil, mütemadiyen zarardan ~lrit
yet ettiklerini söyledik, dedi ki: 

-" Zarardan deiil, ıikiyetler ki
rın azlığmdan olmak rerelctir. Eğer 
z ..... edil~ .olsa, hükUmetin ı... 
za119 verııılenni vapureulara iade 
etmeoi IUım eelir.,, 

Irak sefiri Ankaraya 
gitti 

Yeni Irak sefiri Emir Zeyt 
Hz. refakatinde Irak maslahat 
güzarr Ata Emin 8. olduğu hal 
de dün akşamki trenle Ankara 
ya hareket etmiştir. Müşarüni
leyh yakında itimatnamesini 
Reisicümhur Hz. ne takdim e
decektir. 

Amerikalı tayyareciler 
Ankaraya gittiler 
Memleketımizde hava hat

ları temin edecek Amerikalı 
tayyareciler, tayyarelerile An· 
karaya ıritmi,Ierdir. 
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yordu •• 
Bu mevzu fu ıdı: 
"Eıki tairlerde fikir inceli 

•. d ? 
gı var mı ır.,, 

O gün salon ağzına kadar 
dolmuıtu. Kaprda bekliyen be 
lediye çavuıla . ııelenlerin da
vetiyelerine bakıyorlar ve ara 

ı ı aıra ahbaplan gelirse davetiye· 
1 ıiz bırakıyorlardı .• 
1 İçeride bir hay u huy gi· 
' diyordu.. Ön sıraları doldur-
muş olan edebiyat merakbu 
genç kızlar, Güzel Saıı'atlar 
akademiai talebesi, konferans 

- saati yaklaştığını fakat perde. 
ABONE 0CRETLER1: nin hala açılmadığını ııörünce 

TiJrldye için Hariç için Ali Temmuza kraftar olanlar 
L. K. L. K. hep bir ağızdan: 

3 aylıit 
6 

4 - 8 - - Tem, tem, tem ... Muz 
7 50 14 - muz muz ... Ali Temmuz, Ali " 

2 .. 14 -
28 

- Temmuz zim bom bom! 

Gelen evrak geri veri,.nez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku · 
ru§tur. Gazete ve matbaaya ai. 
.şlcr için müdiriyetr müracaat 
dilir. Gazetemiz: ilanların mcs\ı ~ 

'iyctini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Ye!Jİ/köy rasat merkezinden ve 

rilen dldllimll'.ıı nuaran bugün 
bava bulutlu ve hafif yağmurlu 

olacak, rüzgar şimalde11 mutedil 

esecektir. Dün aumi hararet 7 

ısgarl O derece idi. 

Haftanın Yazısı 

Münakaşa 

Diye bağırmağa ve Mehmet 
Çınar taraftarı olanlar da: 

- Çin çın çın .. Nar nar 
nar, Mehmet Çınar Mehmet 
Çinar bam bim bom! 

Diye feryada baıladılar .. 
Nihayet perde bir kış havası 
gibi istemiyerek açıldı. Cemal 
Mahir Bey kış geceleri kadar 
uzun saçlarının ortasına sıkı~
mış ufak, emildi fakat ;evim. 
li çehresile halkı seliimladık. 
tan sonra söze başladı. 

- Hanımlar, Efendiler! 
Bugün burada edebiyatımızın 
iki rüknü olan Ali Temmuz 
Beyle Mehmet Çınar Bey ara· 
sır.da (Eski şairlerde fikir ince 
!iği) mevzuu mütalea edilecek 
tir. İki taraf sözlerini sıra ile 
söyliyecekler ve samiin bu n:ev 
zuda kimin fikri isabetli oldu
ğunu tayin eyliyecektir .. 

"B "k · h kik t ·· d Buyurun Ali Temmuz Bey! an aı a a musa e- . B · 
• -LL• d k d' k' 1 Ah Temmuz ey, zayıf, sa 

meı C1 K&r an çı ar,, ıye es ı- b · ı· b" ti 
d kabn b. l"f d B ll enız ı matruş ır genç.. er 

en a ır a var ır. u 1 • h lk 1• 1 dk 
l"t ( ık ) k ı· · d b eyıp a ı se am a ı tan son-.., a ç ar e ımesın en at 
ka türkçe söz olmadığı için si. ra: H 1 Ef d'I B' 

t .. ed • B kü'f k ı - anım ar, en ı er. ır ze ercume eyım. u o kı k d' • ı 
k ·· ·· ·· ı· · k d ta m a ırnaşınas arın taarru-an sozu soy ıyenın ma sa ı • k" .. ed" 
"F"ki 1 · d h zuna ugrayan es ı şıır ve ıp 

kikı rkıvıenn1 çarpışkma•ın dan ka. ilahlarımızı burada müdafaa et 
ı at cımı çı ar,, ' eme ~ - 1 ki k d b h · 'd 

t . H · k'd km k t me e ne a aı- a tı)ar oı u. 
ır. anı es -ı en ça a a- • b"I · · 

1•• k ııuır.u ı mezsınız .. 
şını çe ıge vurunca ateş cı tı- D · k" "dd" d"l" • 'b' L"k" b ' · enıyor ı; ı ıa e ı ıyor 
gı gı ı. a ın u atet, granıt k" · dd" ·· • dT k' 
kaldınmda yürüyen hayvan na ık. 1 .•~yad cu;.~~ e 1 ıy~r ı, 
lından da çıkıyor .• Ona ne diye esB ı şaır er .. e ı .~rl yokmukş .• r u saçma soze gu meme a. 
ım... bil midir? Demek; bütün beş 

Bizde münakaşa doğrusu asırlık zengin şiir ve edep de·ı. 
çok nezih ve tatlı cereyan eder. rimiz bomboş geçti .. Fuzuliler, 
ilim ve bilgi daima göz önün- Nefiler, Bal·ilcr, Nabiler ve 
de tutulur. Terbiye ve edep Nedimle;- sıı.çma yazdı, saçma 
kaideleri hiç ihmal edilmez. söylediler. Bu kada,· serbestçe 
llim ve terbiye dairesinde !:ar iddiaya gülmemek mümkün de 
,ısındakinin anasına avradına ı ğildir. 
küfür edilir. Münakaşanın Mehmet Çmar Bey - Ağ· 
mevzuuna hiç ili9ilme:ı, fakat zını topla! Se~~ sensin. Se
ıahsi ve terbiyevi fedakarlık. nin başın Mısır çarş?Sına ben
lar yapılır. Buu. tahit olanlar ziyor .. 
da büyük bir işteha ile onu ta Salonda gürültüler ... 
kip ederler. Matbuatta eğer Reis - Rica ederim! Hati-

bin sözünü kesmeyiniz! .. 
sövüşmenin ismi münakaıa ol. 
masa, yahut münakaşa daima Mehmet Çınar - Kesme. 

yelim amma reis bey, sersem 
sövüşme ile karışık cereyan et 
mese o ilmi ( !) bahislerin ha. diyor .. 

Reis - O size ait değildir ... 
kikatini öğrenmeğe kimse he- Srranız gelince siz de söylersi. 
ves etmez. niz .. Devam ediniz Ali Tem-

,.,.,. 1 
. . , muz Bey ... 

. .19~ ~~esı ~azıranının 35 Ali Temmuz Bey - Fuzu. 
ıncı gunu edebıyat meraklı. tideki hMsasiyet Nef'ideki cür 
ları arasında hayli münakaşala et Bakideki fel~efe Nabideki 
n mucip olan bir mevzuu mü- rikkat ve Nedimdeki inceliği 
talea etmek için ediplerimiz- nasıl inkar edebiliriz?.. Ben bu 
den Ali Temmuz Beyle Meh- büyük ~airlerimiz hakkında mu 
met Çmar Bey ara11nda şehir arızrmın neler dü,ündüğünü 
tiyatrosunun üç bin kişilik salo dinlediLten sonra sözlerime de 
nunda bir münakaşalı konfe. vam etmek üzere yerimi Meh
rana tertip edilmi~ti. Konferan met Çınar Beye bırakıyorum .. 
sa 9ebabet konturalçılarmdan Mehmet Çınar Bey kalın, 
Cemal Mahir Bey riyaset edi. sanşın iri yarı, saçları perişan 
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GÖZYAŞLARI!. 
Ağzımı açıp ta, tek bir kelime 
ıöylemek istemiyordum. Hat
ta, o bayıltan, eriten, esir eden 
ve bir ande sürüyüp götüren 
gözlerinin içinden ayıramadı
ğım gözlerim bile daima uzak 
!arda dolaşıyor, serbest kal
mak istiyorlardı. Yine ilk lafı 
o açtı: 

- Hala bana dargın mısın 
Ruhi?. 

Dedi. 
Sert, kestirme oır cevap 

verdim: 
- Dargınım!. 
Ve .. bundan sonra konuşma 

ğa batladık. Ba!odan çıkarken 
'öylediklerini tekrarlardı ve .. 
ilaveler yaptı: 

- Seni sevmesem beraber 
yaşamaya ne mecbuıivetim 
var?. 

Etem iZZET 

Bak senın yanındayım .. 
Dans etmekt'-ıı ne çıkar?. 
Eskiden tanıdığım erkekle-

ri sana göstermem onlarla hiç 
bir ilişiğim olmadığını göster . ., 
mez mı .• 

Bu nokta üzerinde durdu, 
fikirlerini bana kabul ettirme. 
ğe çalıştı: 

- Sana sadık olmasam, yal 
nız seni düşünmesem onlann 
bir tanesini bile göstennezdim. 
Göstermek: Bak artık yalnız 
seninim .• demektir. 

Ve .. teminat veriyordu: 
- Bugün için senden başka 

ne sevgilim, ne kimsem var? 
Kaşımı kaldırıp ta kimse· 

nin yüzüne bile baktığım yok!. 
Ve .• bin türlü komiklik yap 

tı. 

Sordum 

MiLLiYET CUMARTESl S 

bir ııcnç.. 
- Hey! .. Beni dinleyen-

i« ... Benden evvel burada vızıl 
dıyanı ititebildiniz mi?. (İşit
tik • ltitemedik sözleri) ben 
işitmek için kulak kesildim ... 
Evvela bize kadimaşinu diye
rek hadnaşinaslığa başlayan 
bu adam .. 

- Adam sensin!.. Ağzını 
topla •• 

- (Mehmet Çının devam e 
diyor) ... Zaten böyle vızıldı
yanlara, bir ıürü dalkavuğu 
metetmekten baıka ne yakıtır? 

- Dalkavuk aenain serse-
'1 n ... , 

- Bana mı söylüyorsun! .• 
Ben senin ne adam olduğunu 
da bilirim!. Serseri ben değİ· 
lim sensin. Baban Hamidiye 
camiir.de kayyum idi. Anan 
da kurşun dökerdi... Daha ıöy 
1. . "? 
ıyeyım mı. .. 

Sen, genç iken mektepten 
tardedilmedin mi idi? .. Al sana 
aerseri ! Nasıl ıahsiyatla uğra
tır mısın? .. 

Ali Temmuz Bey: 
- Söz isterim, söz isterim .. 

diyerek sahneye fırlar ... 
- Hanımlar, Efendiler! •• 

Bir edebiyat münakaşasında 
ıahsımı mevzuu bahseden bu 
adamın mahiyetini meydana 
koymak mecburiyetinde kaldı. 
ğmıa pek müteessirim. Çünkü 
böyle bir şey pek temiz şey de 
ğildir. Efendim bu adam, vak 
tile inhisar idaresinde ihtilası 
çıkmış birinin oğludur. Sonra 
evinde kaçak rakı kazanı da 
buluıımuştu. Annesi gümrük
te yoklama memuru olarak kul 
!anılırken üzerini aradığı bir 
kadının cebinden parasını çal. 
dığı için hapse girmiş ve hapis 
ten çktıktan sonra bu adamı 
doğurmuştur .. Artık ötesini siz 
düıiinün!. • 

- Ulan namussuz herif.. 
Bu sözünü isbat etmezsen dün 
yanın en a~ağı mahlukusun!. 

Selonda gürültü son haddi
ne varır... Reis elinde çıngıra
ğı harıl harıl çalar kimse aldır 
n:az .. 

Karşılıklı başlarlar: 
- Edepsiz! Ben senin mek 

tcptcki yaptıklarını söylersem 
burası sana dar eelir .. 

- Vay hanım evladı vay ... 
Sen kim ede:>:yat );im be züp
pe! Şu hale b:lkın yahu! 

- Züppe olmayı se.1in gibi 
hayta olmaya tercih ederim .. 

- Ulan! ~ezil herif! Daha 
dün soframda yemek yemedin 
mi? .. Haytaların artığını yala
yan it! .. 

- Senden iyi it mi olur? .. 
Bak nasıl saldırıyorsun kuduz 
herif! .• 

Reis sahneden kaçar, sami. 
in biribiri<'c girerler, polisler 
müdahale eder, salon güçlükle 
tahliye edilir. Ertesi gün gaze 
leler: 

(Dün Şehir tiyatrosunda gü
zide ediplerimizden Ali Tem. 
muz ve Mehmet Çınar Beyler 
arasında eski şairler hakkında 
pek şayanı dikkat bir münaka
~a olmu~ ve binlerce alakadar 
tarafından heyecanla takip e
dilmiştir.) 

Bütün bu gürültülerden son 
ra bu iki genci mahkemelik ol 
du zannedersiniz değil mi?. 

Münakaşadan bir hafta son 
ra ikisi kol kola Babıaliden a. 
şağıya inerler.. daima aşağı. 
ya .... 

FELEK 

- Peki hayatında gelip ge 
çen bütün bu erkekler üzerinde 
ne tesir yaptı?. 

Omuzlannı kaldıı-dı. Dudak 
!arını büktü: 

- Hiç ne yapacak?. 
Dedi. Bir aürü erkekle de 

olsa konu§mak, tanıtmak ona 
sanki peynir ekmek yemek ka
dar kolay geliyordu. llive et. 
ti: 

- Zevk meselesi bu .. 
Sizin hayatınızda kaç kadın 

var?. 
Onlar üzerinizde kendileri

ne mahsus küçük hatıralardan 
batka birer tesir bıraktı mı?. 

Bunu bir defa daha konuş. 
muttuk. Erkek neyse kadın da 
o değil mi?. 

Ben böyle teylere hiç kıy. 
met vermem. 

Ve.. daha açık söyledi: 
- Hala sen benim ahlak ve 

zevk telakkilerimi anlayama
dın Ruhi. Yemek yemek bir 
iman için ne kadar tabii ise 
bir kadının bir erkekle tanıt· 
muı da o kadar tabiidir. Ben 
böyle teyleı- üzerinde dütünce· 

Sıhhi bahisler 1 • 1 
insanların zavallı beyni 

Sinirli'ler 
Dr. Rusçuklu Hakkı 

Sinirliler, uzun bir bahis .. , ve tenasül · rahatsızlıkları .• Bir 
İlk önce hasta olduktan için si.

1 

kere bunlar bulundu mu, artık 
nirli olanlar, aonra bunlara ana onlara mahsus tedavilerle uy. 
dan, babadan, atadan sinirlilik kusuzluk ta defolur. 
ııeçenleri katma:, yekftn ne ka- ,. "" ,. 
dar kabarır, göz önüne getiri- Dersiniz ki insan hasta ol-
niz. Kendilerine göbekten göbe madan da ainirli olabilir. Hiç 
ğe sinirlilik geçenlerin bir takı- le doğru değil! Örnek mi ister 
mı ya kendilerine inhlcal eden, siniz. itte bir tanesi: Gözleri 
co~kun bir hayat kudret;n. parlıy«, hiç durmaz, daima 
den; yahut bunun tersine ola- söyler. Adeta geveze denecek 
rak o kudretin azlığından sinir kadar çok söylüyor. Daima 
li olmuşlardır. Bütün' ömürle- kendini göstermek, parlamak 
ri kuruntu, üzüntü ile geçer. ister. Her yerde ilk s•raya ge
Hayat omuzhrmda çekilmez çer, biribiri ardınca öfkelenir, 
bir yük olmuştur. aakinleşir. Öfkelendiğini hatır. 

Sinirli, heyec.ınlı, alıngan. lamaz. İşte bu tipte olanlar, 
drr. Bir hiçe karşı dayanmaz, enerjilerinin taşkınlığından do. 
sarsılır, kırılır, ezilir. Değer· layı sinirli olanlar kümesinden
ıiz şeylere dağlar kadar ehem. dir. 
mıiyet verir. 

Kadın, erkek bu enerji taş. 
kınlığında nasibini alır. Kadın. 
lann yaradılışı bu taşkınlığa 
daha elverişlidir. Hassasiyet
leri katmerli olmak lazım. Bir 
kere kendileri için, bir de ba. 
ğırlannda yetiştirecekleri kü. 
çük mahluklar için .. 

ğinden dolayı sinirli olanlar bir [ RADVQ J 
uyuşukluktan, bir gevşeklikten .1 , 
müteesairdirler. Bunun nere. 
den geldiğini bir türlü anhya- , ...... --B-u----k-.. -p-----.J 

1 H . J . 1 d d gun u rogram 
m~z ar. aZlır.. erı .YO un a ıı-. lstan!ıul - Saat 18 elen 19 a kadar 
lyı uyurlar. Hıç bır uzuvları gramofon 19 30 Darın· '--' • ·. 
b k d - 'ld" B"" 1 1 ki • • U<;uayı musı ozu egı ır. oy e o ma a ki heyeti, 20.30 Opera, 21 Darütta-
beraber sabahları uyandıkları Hm musiki heyeti 22 Neci y ıu.,. 
zam~, kuvvetsizdirler, bu kuv Bey orkestra... ' 

11 
a 

B~lgrat (429.S m.) - 19 Almanca 
diyalo~. 19,30 konferans, 20 radyo 
orkcı;trasr, 21,30 konııer, 22,50 çinge 
ne mu:ıikası. 

vetsızli[iin, bu ezginliğin kökü 
vücudün kendi kendini zehirle 
mesindedir. Eti azaltmak, ara 
sıra hafif müahil almak bunla
ra iyi gelir. Haç kaşeleri, kuv. 
vet şırıngaları da tesir ederler· 
se de bunlar ikinci derecede ka Bükrı.§ 094.2 m) - 18 muhtelif 
1 mueiki, 20 hafif mu$iki. 21 Romen 
ır. 

Bıi çeıit rahatsızlıklarda he 
kim sinirlerin düzenini bozan 
ezici ve yıpratıcı çarpışmalar 
olup olmadığını arayıp sorar!. 

Ve, her zaman sorduklanna 
cevap alamaz. Hele kadınlar 
bu hususta hiç bir şey söylemez 
ler; Hem acı çekerler, hem ıea 
çıl{armazlar. Hatta çok kere 
ruhlannm yanlızlığı içinde avu 
nurlar. Ve. bu yalnızlıkta tesel
li ve zevk bulurlar. Kendi ken 
dilerini dinlerler ve seyreder
ler. 

Etraflarında olup biten, 
gelip geçen 9eyleri görecekleri 
yerde sanki gözlerini kendi iç
lerine çevirmitlerdir, kendileri. 
ni kemiren dilsiz ve sessiz ıztı 
rabın yakıcı ve ezici çehresini 
temaşa için .. 

Hekim, bu ters bakışı düzelt 

mu1ıikisi. 

Bııdapeşte (550.5 m.) - 19,30 ope 
ra. 

Varşova (m_ 1411) - 18,50 muhte 
lif. 19,35 gramofon, 22,10 piyanq, 
22.40 radyojurnal, 22.50 <lıms hava· 
!arı. 

Viyana (517,2 m.) - 18,45 mlila 
babe, 19,30 şarkr, 20,15 orkesttıı, 

22,15 radyojurnal. 22,30 cubant. 

Sinema -T-yatro 

Bugün akşam iıtınbul Be!ıdi~ısl 
Saat 21 •30 <la Şthir'fiyDtrosu 

~~~~~~~. ııııııııııııııı 
:~~karı Ha- lltJll 
san 1-"'erit. 

Şu veya bu uzvu iglemezse, 
öfkelenir, sabrı tükenir, hırçın. 
!aşır. Kan başma sıçrar. Bir 
fikirde dikiş tutturamaz. Bir 
yerde duramaz. Sinirliliğin se
bebi ne olursa olsun, sinirli
lerin çektikleri, biribiri ardın
ca gelen ıstıraplar biribirine 
benzene de tedavi, sebeplerin 
kaynaklarına kadar yükseldiği 
için, bir dereceye kadar, başka 
başka planlara göre yapılır. 

Ortada bir hazim bozukluğu 
varsa, sıkı bir perhizle düzelir. 
lştiha ve susuzluğu teskin hu
susunda itidal. Çiğnerken ace. 
le etmemek, sofradan kalkar 
kalkmaz çalışmamak, mümkün 
se birkaı: hafta işi gücü bırak. 
mak. Ve aylak kaldığı zaman 
su tedavisi yapmak. Sinirli ça 
!ışırken su tedavisi yaparsa yo 
rulur. Bu yorgunluk ta hasta
lığın sıkıntılanna katılmış ay. 

Bu katmerli sinirliler, bu mek için çok uğraşmak mecbu
sinirli hanımlar hazan şimşek- riyetindedir. Hatta sinirlinin 
ler saçarlar. Evin içinde bir İç düğmelerinde bile hastalığın 
yıldırnn olurlar. Şimşekleri ai. sebebini arar. Ve, bu ne kadar 
lenin sakin havası içinde fırtı. zordur!.. Çekingen göz yaşla • 
nalar, boralar yapar. rmda ve yorgun gülüşlerde, 

tatlı bir utangaçlık ve ürkek
Ôfke borasından sonra her lik içinde gönül sırlarını sez. 

Naki ıi : 1. Ga llll!llll 
lip. 

Fiyatlartla zam yoktur. 
Yakında: KAFATASI 

~ 

ECONOMOU OPERET HEYETİ 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Bu akşam saat 21,30 d.ı BÜYÜK 
GALA ola.-ak 

n bir işkence olur. 
Soğuk duşların zararı oldu. 

ğu gibi duygusuzluğu da arttı-
nr. 

U yuma.k için, ilk önce, ıyı 
hazmetme\ı:, akşam yemekleri 
ni hafif geçiştirmek lazımdır. 
Et yemekleri, çak kere mühey. 
yiç gibi dokunur. Ak,am yemek 
leı·inde eti kesmeli. Hele, bu 
sütunlarda söylemiş olduğum 
gibi, uyku ilacı kullanmamalı
dır. Onlann hiç biri bu İ§e ya 
ramaz. Hepsine alışılır ve ııe
ce rahatlığı bir daha kendili
ğinden gelmez. O vaaıtalarla 
sinirlilik belasına bir de zehir. 
lenmek katılmıt olur. Ve za. 
vallı hastaıun zeka kabiliyeti 
beynindeki kaynaklarmrn Yet'e

bileceğinden çok aşağı bir sevi 
yeye düıer. 

Sırası geldikçe söylediğim 
gibi, hekimlik, her feyden ön
ce hastalığı yapan sebebi kal
dırmaktır. At~ dururken du
manla uğratmak neye yarar? .. 
Uyumuyorsunuz. Ne için? •• 

İşte bu niçini araştınnak 
've onu kökünden kaldırıp at. 
mak lazımdır. Eğer hazim yo
lunda ise başka 9eyleri araştır 
malı. Göğüs tutukluğu , teker 
hastalığı; kadınlarda rahim 

yi bile lüzumsuz bulurum. 
Onun böyle konuşuşu beni 

hayretten hayrete düşürüyor. 
du. Hayatımda bu kadar deği 
şik bir telakkiye sahip olabi. 
lecek ne bir Türk erkeğine, ne 
de kadınına rast gelmemi,. 
tim. 

- Kazın ayağı öyle değil!. 
Dedim ı-e .• cevap verdim: 
- Aile, 
Çocuk .. ' 
Miraı!. " 
Bütün bunları hiçe mi sayı. 

yorsun?. Senin dediğin gibi o
lursa: 

"Kim kime.. Dum duma,, 
dedikleri gibi olur. çok hatalı 
düşünüyorsun. 

Ve .. ona eu açık, en maddi 
ifadesi ile anlattım: 

- Bütün bu kanaat ve na
zariyeler erkeklerin ortaya at
tıkları ve menfaatleri için besle 
yip büyüttükleri ıeyler. Hep
si hepsi nihayet erkeğin kadı
na eu kolay yoldan sahip olma 
sı içindir. Hiç kendinizi aldat 
mayın. 

ltira;ı: etmek iıtedi. Ona 

şey yerine gelir: Mavi gök yü. k K l . ., me .. o ay şey mı ... 
zü ve kara bulutları pıı.rçalayan 
gülmeler ve kahkahalar.. Hekimin akıllıca ve mantıki 

sözleri onlann çektikleri arkın. 
tı ve üzüntülere uygun gelme
lidir • Ancak alaka ve şefkatle 
söylenen, acıyan ve teselli el 
den sözlerdir ki düzeni bozul. 
mut bir ainir manzumesinde 
hoş akisler bırakır. 

TA ~ BOUBOUKİA 

-ilillr-

Bu çeşit sinirliler için yapı 
lacak en iyi tedavi ilk önce tem 
belliği bırakmaktır. Kendini 
koyvermemektir. Bazı ıeyler
le oyalanmalıdırlar. işlerinin 
önceden kararlaştırılmış saatle 
ri olmalıdır. Böyle bağlarla 
bağlanırsa hem kendisini rahat 
sız eden taşkın enerjiden kur. 
tulmu, olur, hem de kalan ener 
ji sıkı bir programa göre dağıl 
mıt meşguliyetlerin Ç(:l'ÇeVesi 
içinde kullanılmıt olur. Artık 
sinirliyi sarsacak, çileden çıka
racak fazla kuvvet kalmaz. 

Hiç bir 9eyin çoğuna gitme 
mekle beraber, bir düziye de 
her şeyden nefsini mahrum et. 
memelidir. 

Eğlenmekte, gezmekte, yü. 
rümekte, dinlenmekte, uyumak 
ta - herkeıin haline göre de. 
gişmek üzere - "Her 9eyin or. 
tası hayırlıdır" prensipine uy. 
malıdır. Günde dokuz saat uy 
ku, bir saat yürümek, üçten 
beş saate kadar kafa ile çalıt
mak sinirliler için faydalıdır. 
Tegaddi ifrata varchrılmamak 
üzere tabii olmalıdır. Öğleyin 
bir et, bir yeşillik, bir meyva. 
Akşam yemeğinde hafif bir ç9r 
ba, bir YC!illik, bir meyva. Ye. 
mek programının büyük hatla
rı bunlardır. Uykuyu lxxımaz. 
larsa birer fincanı geçmemek ü 
zere çay ve kahve içilebilir. So 
ğuk ıu du,ları bunlara iyi ge. 
lir. 

Hayat enerjisinin eksikli-

canlı misaller getirdim. Ve .. 
daha sonra ameli, basit bir taı 
vir yaptım: 

- Büyük bir itina ile süs. 
lenmit mükemmel bir salonu 
gözünün önüne getir. Fakat 
bir sahibi yoktur. Herkesin 
hoşuna gidiyor, herkes bayılı. 
yor ve .. sahipsiz olduğu için 
her gelen bayıldığı bir eşyası· 
nı alıp götürüyor. "Hey nere
ye götürüyorsun?.,, diyecek bir 
kimse çıkmadığı için bütün 
bu eşyayı birer birer alıp götü 
renler ferah ve müsterihtirler. 
Nihayet öyle bir zaman geli
yor ki salonda ne alınacak, ne 
götürülecek hiç bir şey kalmı· 
yor. Çısçıplak, bütün güzelli
ğini, ziynetini, ihtişamını, ıuu
runu kaybeden bir oda haline 
geliyor. Bir zamanlar yağma. 
ya üşüşen ziyaretçilerden biri
si bile kalmıyor. En sonunda 
ziyaretçilerin tekil ve mahiyet 
leri de deği9iyor. Gelip giden 
ler bu ıefer odanm pencerele
rini, camlarını, tavan tahtaları 
nı, taban döşemelerini de bi
rer birer söküp götürüyorlar 

Bir tefkatli bakıı, hazan bir 
hayatı ebedi olarak tatlılaştı
nr. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Müessif bir irtihal 
Ferikanı kiramdan merhwn Meb 

met Emin Paşa mahdumu ve Şirke
ti Hayriy-e mii.eS6is ve müdürü Hü 
8Cyin Haki El-en.eli damadı sabık 

Sanayii Nefise mektebi müdürü 
sabıkı Ressam ömer Adil Bey du
çar olduğu rahatsızlrktan rehayap 
olamayarak dünkü cuma gilnü ve· 
fat etmiştir. Cenazesi Caddebosta· 
nmda Yaver Cemal Paşa köşkürukn 
bugün $Ut onbi.rde. kaldmlarak ce
nuc namazı Kızrlto.prakta Zühtüpa 
§a camiinde eda edilerek Karacaah 
mette aLlc makberesine defnoluna
~aktır. 

Allah rahmet eyle;-in. 

RAŞlT RIZA TlY A fRO'.>U 
Perııcml.ıc} e <ada tarrur t ve o· 

tello piyesinin ihzara r dolayı· le 
Şchzadebasmda temsi"le tatıl eı!il 

miştır 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutalıkları 

müteJ:.assıııı 
Cumadan maada hergüı1 qğ· 

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyoltın
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalrkları mua
yene ve teda\'İ eder. Telefon: 
İstanbul 22398_ 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

B:iyük Parmak kaptı, Afrikz 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beuoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Ittihaclı ~illi 
TORK StGORT A ŞİRKETI 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamclesı 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir_ 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan §eıhirlerde accnta aranmaktadır._! 

Tel: Beyoğlu : 4887 

ve ortada harap, baykutlann 
yuva yapacağı bir harabe kalı
yor! 

işte, senin telakkinde o
lan bir kadının da aonu budur. 
Erkek eline geçen fırsatı, gü. 
zelliği istismar etmekten başka 
hiç bir şey düıünmez. 

Ve.. daha çok açıldım, Da. 
ha acı söylemeğe bllfladım: 

- Kendini düıün. Gençsin, 
güzelsin', herkesin gözü üstün 
de kalan bir kadınsın. Kiınbi
lir kaç yaşında iken erkekler 
senin bu güzelliğine ısınmaya 
çalıştılar ve §İmdiye kadar ha. 
yatında kimbilir kaç erkek gel 
di geçti. Bunların hepsi de o 
salona hücum eden yağmacı
lardan farksızdır. Herbiriıi 
senden bir şey aldı ve gitti. 
Elbette ki alınan şeylerin far· 
kındasın. Üç defa kürtaj yap. 
tırdığını kendin ıöylemiıtin. 
işte sıhhatine, güzelliğine vu. 
rulan bir darbe. Sonra o zaman 
dan bu zamana kimbilir ne ka. 
dar yıprandın, neler kaybettin. 
Bütün bu adamlardan senin hiç ı 
bir istifaden oldu mu?. Niha· 

yet zevk duydum, eğlendim. 
Bunl•rın iz ve hatırasından baş 
ka ne kalacak ki? .• 

Diyebilirsin. Bu bir ziyan· 
dır. Hakikatte senin güzelli· 
ğin, zevkin, şehvetin, kadınlı· 
ğın istismar edilmiştir. Onlar 
kazançtadır, sen kayıpta!. 

Onlaı· şimdi senin böylece 
balını alıp duruyorlar. Ne vic. 
danları ile, ne faziletleri ile, n 
asil düşünuşleri ile sana arşı 
bir saniyelik bir rabıta göst -
ıneııHşlerdir, 

Serbest ya5amak', ıerbeşt 
zevk, kadın erkek farksızlığı, 
yaradılııtaki müsavilik, tabiat 
tesirleri, tu bu büttin nazari
yeler bir tarafa bırakılmalı ka. 
dın bütün bu meseleleri er 
teyd n evvel yalnız bu nokta
dan muhakeme etmelidir. Ken 
disini anlattığımı salona b n· 
zetmemelidir. 

Ve •• şiddetle devam ettimı 
- Kendinize acıyınız! 
Kendinizi koruyunuz. 
Kendinizi israf etmeyin!. 
Ve .. sordum: 

1 



MILL1YET CUMARTE.;t 5 MART 1932 

Tarihi Tefrika: 65 Birinci sahifeden geçen yazılar 
Sabatay Zevı 

N•lcl•ılt1111 R. N. 
Nafia Vekili 
Geldi 

1 Halkevinde 
Güzel san'atlar 
Komitesi 

1 Maraşal 

Pilsudski 
Böyle adamların arkasından 

efsaneler, rivayetler çıkar 

Zaman bu rivayetleri ve efsaneleri gün geçtikçe 
0 kadar kuvvetlendirir ki.. 

Gerek Oımanlı padiıahmm ölecek, Jant yavq unutu• 
emri altında yaşıyan, gerek lacaktı! .. 
Osmanlı imparatorluğu budu • itte takibi muvafık görülen 
du haricinde bulunan yahudi- iki maksadm bu olduğu anlatı
ler nüfusça mühim bir mevcu. lıyordu. 
diyet teıkil ettikleri gibi servet Müftü Vani Efendi din ve 
çe de şayanı dikkat bir varlı· itikat itlerinden liyikile anla
ğa malik bulunuyorlardı. Ya. yan ilim bir adamdı. Sabatay 
budiler paraları sayesinde her Zevi hakkında tatbik edilecek 
istediklerine malik olabilirler- hattı harekete dair bir düatur 
el bulmakta geçikmedi. Bu ıu-
i. retle hem Sabatay Zevi ölüm. 

Onun için ölmüş bir "Me- den kurtulacak, hem de artık 
aih ,, uğrunda para sarfetmeği yaıadığı nıiiddetçe cemaati üze 
aa ğ bir "Mesih,, uğrunda para rinde biç bir tesir ve nüfuzu 
harcetmekten daha az muvafık kalınıyacaktı. Sonra da kendi
bulacaklan ne mali'ımdu?. Sa· ıine ıimdiye kadar beslenmiş 
bab.y Zevi or tadan kaldırılsa ve vücut bulmut olan derin 
bile onun için yahudiler yine merbutiyet ortadan kalkacak· 
para sarfederek istediklerini d ? tı !. 
yapmağa uğraşmazlar mıy 1 

• Buna varmak için müf-
çünkü bu takdirde Sabatay 

tii V ani Efendi Sabatay 7.evi· 
Zevi bigünah olarak mazlum • t 
ve masum bir halde öldürülmüt nin ihtida etmesini temın e -
bir zavallı "Mesih,, payesine meğe çalı9manm m,~vafı~ ol~
çıkarılacak, onun bundan ıoo· cağmı ıöyledi. Mes~h. •• ~ 

d müs'ürnan olmaımı temın ıçın 
ra, bütün yahudilerce muka • çalıı.aca.dı. Bundan birçok. f.ay 
des bilinecek hatıraımı ihya i· d B dalar temin edilebilir i: ınn· 
çin biç bir fedakarlıktan geri ci olarak "Mesih,, hareket ve 
kalınmıyacaktı !.. Böyle bigü. cereyanı kaç seneden beri ba-. 
nah olarak öldürülen "Mesih,, S b 7.e 
in ölüsü kendisine inananlar tında bulunan a ata?' vı 

'b' b' rehberi kaybetmı' ola. 
arasında o kadar derin ve sami gı 1 ır S b t caktı. ikinci olarak eda. a ay 
mi bir merbutiyet ya9ayacaktı Zevi iılamiyeti kabul ınce, 
ki, bunu bir daha kökünden zamana kadar kendisine bağ 
mahvetmek imkam bulunamaz- h kalmıt olan yahu.dil.eri bir 
dı. t rafa bırakacak, tabıatıle OD• 

Böyle bir adamın arkasın- a 1 kt O .. .. !ardan ayn aca ı. .çuncu •• °" 
dan birçok rivayetler, efsane- !arak ta Sabatay Zevı, dıger 
ler zuhur eder, zaman geçtik· he türlü mülahazalardan ıon· 
çe bu rivayet ve efsaneler o ka ar ihtida etmiş, müılüman 
dar kuvvetlenir ki artık asıl r ' b' d ol k lslam" • olnıut ır a am . aca , ı 
hakikat ortadan çekilerek bun- yete hizmet etmit olacaktı. 
lar yaşamıt olurdu. 

Padişah divanı Sabatay Ze Vani Efendinin Sabatay 
· ı ki be her '7-.:-in ihtida etmesini temin 

vınin mücrim oma a ra """""' 
müstahak olduğu ölüm cezası· için çalıtmak yolundaki müta. 
nın hakkında tathik edilmeme· leası divanda pek muvafık gö. 
sine esas itibarile karar verdik rüldü. fakat bunu ne suretle 
ten sonra iki gaye takip ediyor teınin etmeli?. Asıl mütkül 
du: olan cihet bu kararın tatbikin-

de değil miydi?. Her halde 
Sabatay Zevi sağ kalacak. müftü v ani Efendi bunu biz-

(Bap 1 inci sahiledtt) 
de ikmali ye tediyabn ela ona pre 
yapdmaaı için cereyan eden müzake. 
rat bir iki ııüne kadar neticelenaıiı 
obıcalı:br. 

Feribot işi 

Sirkeci - Haydarpqa arasında 
feribot teıi .. tına ait projeleri deruh 
de eden prket, itini bitirmiı, proje
leri vekilete vermiıtir. Bu tesiaatı 
vücuda getirmek üzere bir lngiliz 
grupu müracaat etti. Teklifat tetkik 
ediliyor. Muvafık ııörülür ve yeni 
bütçeye tahsisat konuna iti netice
lendireceğiz. 

imtiyazlı şirketle,. 

Bu ıene meclise, imtiyazlı tirket
lerin imtiyazlan ve muafiyetlerini 
tadil eden yeni bir liyiha arzedece
ğiz. 

lzmir r'ıhtım şirketi 
lzmir Rıhtun Şirketine vaz'ıyet e

clildii'ini biliyonunuz. Şirketi be
lediye iıtiyor. Bu mesele de henüz 
tetkik aafhuındadrr. 

Şirket komiıeri Emin Beyin laviç
rede bulunduiu teabit edilmiıtir. 

~ .·kos 

Terkoa Şirkco.i teıiaatını 933 se
nesinde hükWnet mübayaa edecek
tir .Bu teaiaab belediye iatedl. Bu da 
henüz halledilın4 defildir. Belediye
nin, böyle bir müeaıeaeyi daha iyi 
idare edip edemiyeceğini soruyorsu
nuz. Neden? belediye, ıiaıdi uhdeıin 
de olan itleri yapmıyor mu f Bunu 
da ben aonıyım. 

Otobüs imtiyazı 
latanbul Belediyeti, otobüı imti

yazım iıtemiıtir. Ankara'da bu imti
yazı belediyeye verdik. lıtanbu\ için 
henüz karar yoktur. Tramvay ıirke
tin.in de otobüs imtiyazını istediği 

doğru değildir. Şirket, sadece oto
büı rekabetinden tiki.yetlerini bize 
bildirdi. 

Yanlış bir lıaher 
Poıta ve Te\ırraf umum müdürlü

ğünün Nafiaya raptı mevzuubahiı 

değildir. Bir müddet evvel ııelen Al 
man mütehuıularm raporlarında 
böyle bir teklif vardı. Mesele, bun
clan ihanttir.,, 

Verem 
Artıyor mu? 

tı. Fakat artık biç bir ziya~ zat tecrübe etmek niyetinde 
ve hl,. bir tesiri olamayan bır lstanbulda veremden ölenle ,.. deı;.;ldi. Bunu kendisinin Yap· • 1 1 
adam olarak! •. Sonra bunun. ... b 1 nn ve vereme tutu an arın mik mağa kalkıtmaımı doğru u • d 'k neticesi olarak Sabatay Zevi· rdu an gün geçtı çe çoğalıyor. 
nin meydana getirdiği cere- muyo • (De-vsmı .,ar) Bazı bedbin hekimler, lıtanbul 
Yan ve hareket kendiliğinden da hemen her evde vereme 
~~:~::~.:;;;;~l!!!!-!!!!!!l!!l!l!!!!•ll!ll!!!!!!!ll!l•!l!ml!!ll-• • müıteit insanlar olduğunu id· 

dia ediyorlar. 

Spor 

Cross Country'yi 
Peralılar kazandı 

Stadyumda ve F enerbahçe stadın
da çamur dolayısile maç yapılmadı 

Dlliı haftaya nazaran 1 yanı çok seri kotuldu ve çok 
g~ . muvaffakıyetli oldu. 

•por hadisesı noktaı nazarın· G 1 dan harekette 
dan bir parça daha hareketli 'ka atastlaratly . "-'e g....+iler 
'd· Betı tq a e en - ~· 
ı ı Maamafih bütün bu hare- ve gidiıte birinci gitti!~~· . 

k h d b
. t k Crosı Avdetle Peralılar bırıncı gel 

et açık sa a a ır e d'I y muntazam olmut 
c try' beste kalmıttır ı er. ant 

ouGn yeh vfa . muka~ ve tesbit edilen rekorlar geçen 
esen a ta ıcrall k" d h "yi elde 

V h aplıması mutat 0 sene ıne nazaran a a ı 
e er sene Y ed'I . • 1 Ak ef'ki izin CroAI ı mı9tır, 

en t f~~ u~a;ef:i haYa do. Teknik neticeler ıunlardır:. 
ou~ ry 11 m b ve bu Galataaaraydan Akıama gı. 

lanaıle y~prla~~~ di . birinci Mehmet (Beşiktaf) 
haftaya tehır edılmıttı. f, 1 (P ) ·· 

H f . . d mütemadiyen ikinci Karankapo o era , ~-
h a ta~çınk eolmaaı bu cuma çüncü Yanaki (Ku~uluş), do_r
d avarunl zu ğı zannım veri· düncü Remzi (Bqıktaş}, he!m 
arpı mıyaca ci Ferhat (Beitktaf). 

Ynr u. be .. .. h v Akşamdan Galataaaraya ge-
Fokat pertem gunu . a ~- li • 

nrn birden bire açıvermeıı bu- 1'· • Cor • d' (P ) 'ki · fb . . di d' N' cı cıa ıa era ,ı ncı 
tun meraklıları ıevın r ı. 1" h · (B "kt ) .. ·· ·· M 
hayet dün bu koıu yapıldı. Mü ra.dı?1 (Ke9ı talı '> uçud?.c;ı.. ~." 

L_ı__ h l"f ki" 1 den vn ıs ur u Uf , or uncu 
•11-~a mu te ı ~p ~ Sankapoloı (Kurtuluı) beşinci 
olm•k mere 58 atlet gırdı. Teofanidia (Pera) 
r Bu~I~.rm 29 kişiıi Galataaa· Kotunun neticesinde puvan 
ay klu~unde ve 29 ı da Akıam itibarile Pera takımı galip gel. 
gazet~gmde idi. . .. . mit ve mev'ut kupayı almışlar. 
d' !"'!ıabakaya yedı klup gır· dır. Bundan batka 10 atlete da 

ı; ıı\ırak eden şunlardı : ha madalya verilmiıtir. Rekor-
K Feleı-bahç'.:, Bqiktaş, Pera, lar: Birincı 24,42; ikinci 24,52; 
k urtu uı; Eyup; Vefa • Kum· üçüncü 25,5 1/5; dördüncü 
apı, Barkohen. Yanı onda bat 

ladı ve koşucu! r gayet mun. 26,52• 
taz• b" ' r l b l I l ~m ır sur tte koşmağa bat v o eg o maç arı 
add!"r· Croaı'ı se1ti2 resmi oto Mmtakanın r smi voleybol 
ınohıl ve ır çok halk huıuıi müsabakalarına dün de Galata• 
ot bili rl t ıp etmi,Ierdir. saray lol.alinı.le devam edil· 

Veremin bu kadar tahripkar 
bir ıeyir takip etmesine rağ. 
men lstanbulda verem tedavisi 
ne kifayet edecek müesseseleri 
miz azdır. Geçenlerde tehir 
meclisinde verilenı bir karar Ü· 
zerine Heybeliada sanatoryo
muna yirmi beı yataklık bir 
pavyon ilavesine karar veril. 
mişti. Bu pavyonun bu ıene in 
ıasma ba9lanacaktır. Fakat, 
bu küçük ilave de yine ihtiya. 
ca kifayet edemiyecektir. 
Z§aaıyv m hm th 

Hapisanede adam 
öldüren şerir 

Adanadan bildiriliyor: Şeb. 
rimiz hapiaanesinde bulunan a
ğır cezalı mahkiimlardan Var· 
tolu Cindo bir müddet evvel ha 
piıanede de bir cinayet itlemiı 
ve bir mahkiimu öldürmüıtü. 
Bu cürmü için ayrıca on bet se 
neye mahkiim olan bu azılı şe. 
rir Eli.ziz~ gönderilmiştir. Cin 
do o civarda itledi~i on dört ka 
dar cürümden dolayı Eliziz 
mahkemesinde sorguya çekile-
cektir. ' 

Ankarada Hilaliahmer 
balosu 

ANKARA, 4 - Hilaliahmer ce.. 
miyeti halkevi aalonlannde milli kı
yafetlerle bir balo verecektir. Bunun 
için de lıtanbulda muhtelif müesse
selerden tarihi elbiseler, kostümler 
ptirtilmektedir. 

-·····-·····---··---····-·-· 1 

miş ve ıu takımlar galip gelmiı 
lerdir: 

Eyüp - Topkapı; (15-11) 
(15-2) 

Vefa K. - Süleymaniye; 
(15-11) (16--14) 

Galatasaray - Beşiktaş: 

( (15-7) (15-10) 1 

(Başı 1 inci sshlJede) 
kitinular Rauf Yekta, Huluıi, Ser
f.itin Asaf, Cemal Raıit, Heaan Fe· 
rit, Abdülkadir Ziya Beyleri, Res
aamlar ela Çallı lbrahim, Semi, Ve· 
cihi, Refik, Ali, Mahmut Beyleri 
namzet ııöıtennitlerdir. 

Bu namzeUerin tesbit ve ilimn
dan ıonra intihap yapılmıf, intihaba 
78 kiti iştirak etmiıtir. Neticede ek· 
•e"!yetle Mimar, Faruk, Heykeltraş 
Neıat, Sanayü tezyiniyeden Namık 
ı~.,_..uı. reısaın Çallı lbrahim, Muıi
kişınaslardan Abdülkadir Ziya Bey
ler Güzel aan'aılat' ıubeıi komitesi
ne intihap edilmi, lerdir. 

Komite intihabı bittikten sonra 
Zümrelerin münha11ran kendi arala
nnclan birer heyeti nıütehas51ııa İn· 
tihap etmeleri teklif olundu, Mimar· 
lar bu intihabı bilahare yapacaklan
m ve heyeti idareye bildireceklerini 
ıöylemiılerdir. Heykeltraılar Sabih<'. 
Hannnla Bahir ve Hadi Beyleri, Mu
ıikiıinaalar Hüıeyin Sadettin, Sey
fettin Asaf, Cemal Retit, Sezai A· 
saf, Huluıi Beyleri, Sanayii tayinl
yeciler Muallim lımail Hakkı, Mü· 
zehhip lımail Hakla, Dekoratör Mit 
hat, KernaJ, Huen Fahrettin S.yle
ri Heyeti mütehauıaalera intihap et 
tiler. 

Fakat. ~ Zümre heyeti mütehaı
araalan ıntihabı meselesi resııamlar 
BUmcla münakafayı mucip olmut· 
tur. 

Miistakil rell8ınlar Güzel San'at· 
\ar birliğinde iki ziimre eraımdaki 
münafereti ve aradaki hali maraziyİ 
hatırlamıılar, zümre heyeti müteha1-
11ııaımın münhaa...., kendilerinden 
seçilmesini iıtemitlerdir. 

~u pe~ garip ııörülen teklif kabul 
edilmenuş , her iki taraftan üçer kişi 
olmak üzere 6 kişilik bir heyeti mü
tehasma intihabı teklif edilmiıtir. 
Müstakiller bunu da kabul ebnemİş· 
ler, heyeti müteha1111anm münha11-
ran kendilerinden intihabı nokwm· 
da urar etmişlerdir. Ekseriyeti di
ğer taraf teşkil ettiği için zaten içti
mada mevcut olanlar 6 kiıiyi ııeç
miyen müıtakillerin bu tekliflerini 
kabul mümkün olamamış, Güzin Fa
hlman Hannnla Hikmet, Vecih, Naz 
mi Ziya Ye Sami Beyler heyeti müte 
ha11ı .. ya intihap edilıniılerdir. Bu 
netice üzerine 6 müıtakil ressam 
Halkevinden İıtifaya karar VenrıİJ
ler ve iıtifa etmitlerdir. 

Konya maarif bütçesi 
KONYA, 3 - Vilayet umu 

mi meclisi maarif bütçesini 
600,000 liradan 300,000 liraya 
indirmitıir. Keyfiyeti haber a. 
lan Maarif veikli bunu kat'iy. 
yen kabul etmiyeceğini bildir. 
mittir. Maarifle vilayet arasın
daki bu ihtilafın ne netice vere 
ceği malfun değildir. 

Falih Rıfkı Beyin 
eaerleri 

1 - Denizqırr 

Cenubi Amerikayı anlatan ye
,...,e türkçe kitap: Yeni yazı ile 
>asılmış kitapların en nefisi. 
?apyekuşe üzerine tabedilmiş 
nüteaddit resimler. 

-....-
2 - Fqist Roma 
Kemalist Tirarl 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, inkılapçı Ar

navutluktan ve bizden sonrak'. 
\fakedonyadan bahseden yegim 
.ürkçc kitap. 

3 - Yeni Rusya 
Rus inkılabnıdalı, bolşevikle

:in terbiye ve telkin metotların
Jan, Rus inkılabının bugünkü 
,aziyetinden bahse<kn yeğ;iıı.e 

;ürkçe kitap. 
-o-

Bu e erlerin hem aan'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Ycıı.i ya
zı ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı on iyi ki
;aplar bunlardır. 

-o-

Hepsı Muallim Halit kütüph.ı
,e~inde bulunur. 

(Başı 1 inci ublledtt) 
tal, bu taniyeye ittibun Mua'a ıit 
ınekteclir. Orada ne kadar lıalacağı 
ahvali srhhiyesine baibdır. 

Mareıal Pilıudıki ııençliğini Po
lonya,nın eskiden Ruıya'ya ait kıs~ 
mında geçinniş, o zaman Ruıya'ya 
aleyhtar her teıekkülde çalıınuı, 
Ruslar tarafından Petersburg'a teh'
it ve orada hapıedilmif, bir aralık 
Lehistan'ın e•kiden Avuıturya'ya 
ait kısmına firara muvaffak olmuı, 
1914 te topladığı gönüllülerin başın
da Ruılara kartı Avuıturyalılarla be 
raber harbe ırirmi1. 1917 de, Alman
ya'run tqebbüaü ile Avusturya hü
kumetince Magdeburg'ta bir ıene 
hapsedilmiştir. 

1918 Alman ihtilalinde ıerbeat 
kalan Mareşal, Lehistan teşekkül 
ettikten sonra Polonya'nrn muvak
kat reisi olmuştur. 

Oç sene kadar hükumet reisi ka
lan mareıal, bir aralık Varşova civa
rındaki malikanesine çekilmiştir. Ma 
reşal, 1926 ela ıiyaıi hayata avdet 
etmiştir. 

Kendisi, Polonya'nın yegane mare 
şalıdır.Polonya, daha evvel yalnız je
n....ı Foş'a MaretaJlık rütbeoini tev
cih etmiıtir. 

Memlekette 

Şehir değil 
Kabir 

T arsusta stnema 
yapılırken 

bulunan heykeller 
Geçenlerde Traausta kablel 

milat devirlere ait bir tehir ha 
rabeai zuhur ettiği ve bu hara 
belerde heykeller, mermer sÜ· 
tunlar, kitaplar ve batta bu es 
ki şehrin kanalizasyon teşkilatı 
bulunduğuna dair bir haber 
neşredilmiş ti. Adana gazetele. 
rinin yazdığına göre, maarif ve 
kaleti derhal bu hususta alaka 
göstermiş ve mütehassıslar ta
rafından mahallinde tetkikat 
yapılmıştır. Alınan neticeye gö 
re, §ehir harabesi diye aksetti. 
rilmiş olan hafriyatın aslı ve 
mahiyeti şudur: 

T anuı belediyesi eski bele. 
diye bahçesinin şarkında bulu
nan ve belediyeye ait olan üç 
yüz altmıt metre eb'admdaki 
arsa ü2erine sinema binaaı yap 
tırmaya teşebbüs etmit ve te
mellerini kazdırmaya başlamış 
tır. Bu ameliyat iki buçuk met 
re indirildikten sonra ham tat
tan yapılmıt küçük kıtada kı. 
nk bir heykel ile biriİ>irine ben 
zeyeo üç kırık mermer ıütun vo 
iki parça yine küçük kıtada kı· 
rık kitabe bulunmuıtur. 

Rumca olan bu kitabelerde 
bikir bir genç kızdan bahsedil. 
ınektedir. Diğer kırık sütunlar. 
da san'at telakki edilecek bir 
kıymet görülmemittir. 

Bütün bunların yeh'eti umu 
miyeıinden çıkarılan neticeye 
nazaran bulunan şeyin bir genç 
kızın mezarı enkazı olduğu an
laşılmıt ve o suretle teabit o-

l 
!umuttur. 

Esasen bu kadar dar bir 
mahalde bir tehir enkazı ola
mazdı ve T arsusun bulunduğu 
mahal müruru zamanla dolmuş. 
olduğu için daha evveline ait 
ebniye ve saire enkazı bu dol. 
ma altında kalmıt olduğu da 
tahmin ediliyordu. 

Ayni zamanda bir kaç kan
dil de bulunmuıtur. 

Gaziantepte kaçakçılık 
azaldı 

Gaziantepten yazılıyor: Ka. 
çakçılık kanunu neşredilip lh. 
tısaı mahkemesi tetkil edildik 
ten sonra burada kaçakçılık 
v~'aları niıbeten azalmıf gibi 
dır. 

Fakat geceleri kaçakçılarla 
zabıta arasında müıademeler 
ve silah sesleri arasıra i9itil
mektedir. Bilhassa ıehrin ten
ha kısımlarında kuşakları ara· 

' smda sigara kağıdı, çakmak, 
tütün ve saire dolu çocuklar ek 
silmit değildir. 

Geçenlerde burada Fato iı. 
minde kaçak eşya satan bir ka 
dm yakalanmıştır. Bu kadın al 
tı çocuk anası olup zevci yok. 
tur. Daha evvel ıimit satmak. 
la geçiniyordu. Son zamanlar. 
da ise işi kaçakçılığa vurmut 

1 vekaçak eşya satarken tutul-
muştur. 

Kaçakçı kadm 
l mu olu dııarda 

Muhabir mektubu. 

Sinop hapsanesindeki 
mahkumlar arasında 
Bir idam mahkumu celladın ipini 
beklerken ne diyor, ne düşünüyor? 

Sinop hapi&hanesinin umumi manzarası 

SiNOP: Sinobun methur hapiaa 
neıini ziyaret eyledim. Burası kale 
içinde bir kaç binııdan ibarettir. Ev
veli. methaldeki müdür Cevdet Be
yin odasında oturdum .. Hapİ&aınenin 
öteden beri maruf olan imali.tıru gör 
mek iıtedim. Önüme bir yığın zarif 
şeyler ııetirdiler. Bunların içinde 
kahve tepsileri, hamam nalinleri, si 
ııarabklar, kanarya kafealeri, zarif 
tuvalet takımları, resimdı:.nlıklar ve 
ııümüşten kol düğmeleri vardı. Bun 
\ardan bazılarım mübayaadan sonra 
koğuılan gezmek iıtedim. 

Bu hapiaane 44 sene evvel kale 
içinde (10) bin metre murabbaı bir 
2em:n üzerinde inıa olunmu\tur. i
çinde 550 kadar 1111\hkum ve mekuf 
bulunan bu maruf h.,pisancnin ka
im ağaçlardan yapılıruı i.d; manzara 
lı kapısmden girdim ve geniı bir 
bahçeyi kat'en yürüdükten sonra 
bir kapıdan karan\ kça bir dehlize 
başımı soktum. Bura&ı "Karadağ,, 
dairesi imif. Vaktile Karadağlılar 
buraya hepsedildiklerinden dolayı 
bu isim verilmi1tir. Merdivenlerden 
yukan çıktım. Koguşlan dolaıtım. 
Bina dahilinde tamirat olduğundan 
her taraf enkaz içinde idi. 

Koğuşlarda ıirkat, soygunculuk 
fili şeni ve katilden maznun ve malı 
kum bir çok cençler ııördüm. Bun
lardan Ordulu Kulaksız oğlu Musta 
fa aileıile kayınvaldeıini öldürdüğün 
den 24 ıeneye malıküm olmuf, 4.5 
ıencsini ikmi.I eylemiı ! Kavilhiııar 
lı Zekeriyya çavuı naınmda biriıi 
bir katil meıeleıinden 15 ıeneye 
mahkum olarak 8 ıeneden beri yattı 
ğmı ve kendiıinin bu meselede ma
sum oldui{unu söyledi. Gerze tahsil 

bakacak kımıesi bulunmadığı 
için altı çocuğunu da birlikte 
hap~aneye alım,tır. Şimdi ço· 
cuklarile birlikte hapiste bulu. 
nuyor. 

Antebin en garip bir mese
lesi de burada gümüt ve altın 
paralarla alıı verit edilmesidir. 
Bronz paralar postane ve saire 
gibi resmi devairce kabul edi. 
lir ve bu daireler bu paraları 
burada sarfedemedikleri için a. 
it oldukları batmüdürlüklere 
irsalat yaparlar. Kağıt para i
ıe ancak saraflar tarafından 
bozulur ve mukabilinde kırk pa 
ralık, iki kurutluk, mecidiye gi 
bi gümüı paralar verilir. Esn,.f 
arasında bozanlar bulunursa da 
sarraflara nazaran eksiğine bo
zarlar. 

Sarraflar bir banknotu otuz 
dokuz kurut gümüt kuruta bo
zuyorlar. Bu para ile Antepte 
mutavassıt derecede iki gün bir 
aile geçinebilir. Kilis ve havali 
s!nde kaçakçılıkla mücadele i. 
çın askeri teşkilat yapılmıştır. 
Alınan haberlere göre yeni teı
kilat kaçakçılığın önünü tama. 
mile almış bulunuyor. Kaçakçı 
!arın bu teşkilattan çok çekin. 
dikleri anla~ılmıttır. 

Yer albnda 22 çuval 
tütün 

darlarmclan Naci Efendi zimmetine 
265 kurut geçirdiğinden dolayı bap
le atılımı. 

Sergardi$"&D beni bir koğuıa daha 
&'~tünlü. Burası dayanmıı clöıen• 
mıı, yataklar, aandalyalar, battaniye 
ler her ıey mükemn>eldi. Yalnız kar 
yola. get!n_nek memnundur. Çünkü 
demırlenm taşlara ıürterek bıçak 
yaptıklanru ve bununla biribirlerini 
ö~dürdükleri~ iıittim. Bu koiuıtaki 
Sınoplu Kadirle Kuıiizümü Hüıe. 
yin ve Muıtafa, terzi Ahmet aarhoı 
luk bela11 olarak belahlardan Sinop. 
lu Oımam öldürmekle ma:mun ve 
cümlesi on birer aeneye mahkUın ol 
muılardır. Bunlar altı aeneden beri 
yabnaktadırlar. içlerinden birisi 
Namık Kemııl merhumun Cezmiaini 
okudu. Benim gazeteci olduğumu an 
\ayınca dertlerini dökmcğe başladı
lar ve af temennisine dair Milliyetle 
Cümhuriyet gazetesine gönder.;.ı.ıe
ri mektuplarmm dercedilmecliğini 
doktor varsa da ilaç olmadığını v; 
haatanede yatak, yiyecek, mahrukat 
ve tenvirat bulunmaoığ'lnı ve bun
larclan Kadir Efendinin bacaklannda 
ki ( valiı) haatalığma ameliyat yapd 
madığmı acı bir liaanla anlatark fİ· 
kayette bulundu 1. 

Yedinci koğuşta saz çalan Zaf
ranbolulu çörekçi oğullarmdan Meh 
met çavuı beni görünce auı bıralr.b, 
ayağa kalkıp divana durdu bu adam 
31 in Mehmedi kazara karanlıkta 
vurduğundan 15 ıeneye ınahkUm ol 
duğunu ııöyledi. BoyabaU. rençber 
Fehmi halazadeaini vurduiunclan 
24 seneye malıkUm olmuıtur. Bu ko 
kutta uzun boylu zayıf, ııakalı uza
mıı mütereddit dütiinceli bir adama 
cezaımı sordum: idam! dedi ve be
nim tüylerim ürperdi! Bu bedbaht 
o kelimeyi o kadar tabii n ıeri ııöy. 
leınittir ki lıurbanlık bir koyun ııibi 
her dakika mahkeme! tenıyizd- tas 
dik hükmünü beklediiini anlatmak 
istiyordu. Onun evrakı iki defa nak
ııedilmiıae de bura mahk-i hük
mü evvelde 11rar eylemekte İmif. Ne 
yapalım her kes bu dünyada yaptı
iırun cezamı çekmelidir. Ve baıka 
!arma ibret olarak nizamı i.lem bo. 
zulmamalıdır. Ben bunları kendi 
kendime mırıldandım ve bittabi o 
zavallıya aabır ve ıükı'.inet taniye 
eyleyerek kofuıtan çıktım. 

Taşköprüden dava vekili Şükrü 
Efendinin oilu Halim Efendi biriıi
ni öldürdüğünden 15 ıeneye ve kor
~nç çehreli kara yağız üıtü batı pe 
nfan Bolulu Mehmet namında biri
ıi de katilden dolayı 12,5 seneye 
mahkum olmutlardır. 

Ayancıklı 50 rll!larmıla rorıancı 
Hüseyin uıta oğlunu öldürdüğün
den 3 defa idama mahkum olmut ve 
bili.hara 24 aeneye tahvil olunmuı
tur. Bu adam evlidmı tenlduıli öl
dünnemiıl O azıım çocuk övey an
neaine fili teni icra eylediğiııdea do. 
layı zavallı ihtiyar kendinden ııec;e
rek ciğer pareıl evladını vurmuı
turl 

Mahkıimlarclan fakir olanlar ha
piaanedeki inpatta çalıf81'Ü ekmek 
paralarım çıkarmaktadırlar, bunların 
hepıi de yaptıklarına nadim n töv
bekir olcluklarmı ve bir daha böyle 
itler yapmıyacaldannı ve 11\ahı hal 
ettiklerini aöyleyerek aflarnu tem
ni eylemektedir. Fakat bu miaillii 
affa mazhar olanların U zaman IOD 

ra tekrar vukuat iıleyerek etki yer
lerine avdet eylediklerini herkeo işit 
mittir! 

URFA, 3 - Tütün inhisar Hapiaanedeki tamiratın bitamın-
memurları tarafından yer altın elan sonra civar kazalardaki mahpuı 
da saklı bulunan 22 çuval ka. \ar da buraya nakledilerek mevcut· 
çak tüt\in tutulmut ve inhisar \arı 800 ze ib\i.ğ edilecektir. 

Hapiııane mamı'.ilitımn zarafetine 
dairesine nakledilmiştir. Bu tü ve çok uıta adamlann elinden çıkma 
tün 1000 kilo kadar vardır. Bun ıma rağmen aahiplerine hiç bir kiı 
dan bir kaç gün evvel gene böy temin edememektedir. Bunlarm ima 
le saklı bulunan tütünler tutu- liıthane ve tezgiblan idi ve iptidai 

tekilde olduğu ııibi yeptıklan eşya· 
lur endiıeaile geceleyin şehir· yı ela deiier fiatla satmafa muftf
den bahçelere ve Harran ovası. fak olamaınaktadll'lar. Bunlann İmlı 
na akan büyük çaya atılmıt ve latbaneleri tanzim ve aıri aletlerle 

techiz edilerek daha tümullü bir tarz 
hiç kimse bu tütünleri topla- da imalit yapılsa ..e bunlann büyiik 
mak cesaretinde bulıınamamıt- şehirlerde reımi veya husuıi miiease 
tı aeler tarafından teşhir edilmiı olsa 

• fh · hk · h 1 1 bir taraftan memleketin ve diğer Ilı 
tı~~ ma .~eaı. azır ık. raftan bununla mqruJ olanlar fOk 

lanm bıtırmek uzeredır. Hafta müstefit olurlar. 
ya İte bafhJ'acaktır. Gagıp KEMAL 
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iktibaslar 

CHANG HAi 
Japonlarla Çinlilerin önünde 

muharebe ettikleri 
bu sehir nasıl bir şehirdir! 

-Frank/arter Teitung'tltın-

Şanshay, '6nyanm en büyilk un 
U......mden biridir. Bu beldeye pr

lı:ın Şilrqoaa Wer. Oç tebird
wlla ekluıp •• dııha waııtazam bir 
ıeldlde lata edilmit cıJ.n Han - Keoa 
fsln cı. tıa bwi kullanırlar. fakat 
&-&hay beynelmilel bir liman ol
-ı. ltiberile daha eskidir. Denizle 
t-ı daha 11ladır. Çinliler iki ne
oilclea beri burada büimdirler. Şeh
rin ll:ııerlnde bulunduia Whang -
Pou nehri, nehir olmaktan ziyade 
bir baliçtlr. Bu nehrin katddığı 

Y anır - T oe (Mavi nehir) adeta de
nhı: ııibidir. Burası ecnebilerin vata-
IU ııibiclir. Her milletin bayra • 
her milletin harp sefinesi bura .... 
demirler, gelir ve gider. 

Manzar• 
Denizden doğru gelirken, iki aa

at iki tarafı düz oabillerin araım

dan geçilir. Sahilin kenarında, biraz 
ilerideki Wou • Sung kasabaamdan 
maada, kaleleri seçmek kabildir. Bu 
kaleler Çinlilerin elindedir. Fakat 
ıimdiye kadar nehirdeki münakala
ta binnazariye bakim olmuştur. lle
rileyince, Şenghay uzaktan görü
niir. Evvela büyük ıeyriıefain tir
ketlerinin do klan göze çarpar. On
dan sonra gazometreler, fabrikalar, 
tramvay depolan, ıu lesi.atı, İpek 
ve pamuk menoucat imalathaneleri 
biribirini takip eder. Nehir kenarın 
da dubalar vardır. Buraları güm
rük muhafaza karakolland.ır. Bunlar 
da geçildikten sonra, birden bire 
muhtetem laf binalar ıörünür. Bü
yük ticarethaneler, bankalar, otel
ler, kulüpler, lı:onaoloabanel ... ve sal 
re. •• 

Rıhtnndan beynelmi1el mıntakaya 
ılojTu caddeler uzanır. Rıhtımın 

ı....ı ''The Bund., dır. Eıkiden teh
rla parkları Çinlilerle köpeklerin du 
hulll memnu yerlerdi. Parkların Çl

narlan nehre ıölıe salarlar. Nehir 
ıidip gelen ve içi tüccar malı dolu 
bir nevi mavnalarla doludur. Vapur 
!arın ve ıurbldann arasmda A vru
paldann yatlan da göze çarpar. 

Şangbay' da birkaç milyon nti
fuı vardır. Bu milyon nilfuılar Çinli 
dirler. Fakat tehrin asd kalbi bey
nelmilel mıntalradır. Şimdiye kadar 
Çinliler buradaki cemaat idare.ine 
iıtinılı: İçin beyhude uinı§ıp dunmıt 
!ardır. Çünkü beynelmilel mıntaka
da oturan Çinlilerin verdikleri ver
giler azim bir yekün tutmaktadır. 
Maıunafih bu mmtakada oturan Çin 
iller ecnebi deT!etlerin, ıerek kara
da oliılerinin gerek nehirde zırhlı

larmın himayesinden istifade ec1 .... 
ler. Zenııin Çinliler ve siyan un~ 
ıurlar bu himayeden gak menvıun
durlar • 

taka dır. Beynelmilel mıntaka ise 
nTeke yedi lngillz, !ıh- Alman, bir 
Amerikalıdan mürekkep bir heyet 
tarafından idare edilirdi. Bugün İse 
bu heyet yalmz 1 ngiliz ve Amerika 
hlardan mürekkeptir. 

Mıntakanm maliyesini, nafia it
lerini, zabıtasım, askeri müdafaasını 
bu heyet idare eder. Bir nevi aca
yip cümburiyettir. Hakimiyet, hü
kUmetlerin burada bulunan kon•o
losluklarınm elindedir. Direktifleri 
onlar verir. Dünyanın bütün mem
leketlerinin Şanghay'da konsolosluk 
lan vardır. 

Londra ve Clıanglıai 

Beynelmilel mıntakada bazı dar 
ıokaklar, tıpkı Londra'nın dar &o

kaklanna benzerler . Yalnız Çin lo
kantaları, ve Çin tiyatroları ve •o
kaklarda dolaşan Çinli kalabalığı 
manzarayı değiştirir. 

Avrupalılar mıntaka dahilindeki 
yazıhanelerinde para kazanırlar. Fa
kat oturdukları yerler civarın yeıil
lik sayfiyeleridir. Bu sayfiyeler hah 

çeler içindedir. Bir yer tenis kort
tan nazarı dikkati celbeder. Şehri 
ıimal i•taıyonundan, cenup iıtaıyo
nuna doğru dairen madar çeviren şi
mendifer hattı, bu aayfiyelerin ara
ımdan geçer. Dünyanın meşhur ra
ıatbanelerindea Zikawei rasathanesi 

bu demiryolu ile nehir arasındaki bir 
tepenin üstündedir. Amerika mekte
bi de Fraa11z mıntalrasmdadır. Tren, 
ıebirden uzaklekşırken, ovalara dal

madan evvel, Colombia Conntry 
Club'ün pek mükemmel sabalan ve 
Jo11field, parkı civarından geçer. 
Salnt - John Darülfünunun muaz
tepeleri de bu taraftadır. 

Tema• 
Yukarıda ve aıa#ıclakl Çin cenah 

!arının Avrupa mıntakasına yapbğı 

tazyik "'yanı dikkattir. Bu tazyik 
ve temaı ıimdiye kadar birçok ger

ginliklere sebep olmuıtur. Bir taraf· 
ilan tqtan Avrupalı ıehri ve Avrupa 
h gemisi, diğer taraftan iman yığı
nı kötü kötü evler ve sokaklar •.. Nü 

fuıu çok kesif olan Çinliler arasın
da sık sık sari hastalıklar çıkar, yan 
gınlar çıkar, İsyanlar çıkar. Onun i
çin ecnebil~rin mıntakaame. giren 

aokaklann ağzında mitralyözler, tel 
llrgüler, barikatlar vardır. En sakin 
samanlarda bile her iıteyen bu so
kak ağızlarından içeriye giremez. 

Bilhasoa Nan - Tacı denilen cenupta 
iri Çinli mıntakasında yanırınl~ çok 
olur. 

Trenler, 11aprırlar 
Şelırln pl8nı 

Son - Tcheon kanalı, asıl şehri 
Şanghaym plam acaiptir. Şehir, Chapel'den ayırmaktadır. Beynelmi

nehrin teıkil ettiği dirseklere göre 
le! ıruntakarun ıimalinde, yaniŞaya-

UzBnmlftır. Sou . Teheou kanelı 
beynelmilel mıntaka ile Çinlilerin .,. ya mücavir lmnnda iıe birçok Japon 
turdukları Chapei mıntakaaıru ayırır tüccan ve aileleri yerleıımiş bulun
Şanghay' da beynelmilel mmtakadan maktadır. Çinlilerle Japonların bu 
bqka bir de Franıız imtiyaz mın- kadar yakınlığı tehlikeli bir vaziyet 
takası vardır. liri imtiyaz mıntaka11 tir. Vapurlar, mavnalar ve saire bu 
omuz omuzadır. iki mrutakayı ayıran dar kanalm piı 

Hey'eti umumiyesi nehirden bir ıulan içinde gidip gelirler. Yüzlerce 
kaç kilometre içeriye kadar uzamr. balıkçı gemisi bu kanalda sıralanmış 
Bu ecnebi mıntakasının şimalinde haldedirler. Yüzlerce Çinli balıkçı a
Chapei, cenupta yine Çinlilerin otur ileleri bu kanaldaki gemilerinde ten 
dukları Nan - Tao mıntakaları var- cereleri ve gürültüleri arasında yaşa 
dır. maktadırlar. Görülüyor ki, Şanghay 

Şehrin iki lıtaıyonu vardır. Bi- dünyada hiç görülmemiı bir şehir 
ri timal, biri cenup İstasyonu! Her manzarası arzediyor. Ticari menfa. 
iki istasyon da Çin mıntakalarmda- atler, milletleri burada omuz omuza 

clır. lıtaıyonlann bu vaziyeti Çinlile getirmiş bir haldedir. Namütenahi 
rin biç hoıuna gitmemekle bera- Çinliye mal satabilmek içindir ki, 
ber, ıimdiye kadar naıılsa böyle kal milletler burada böyle girift bir va-
mqtır. ziyete düşmüılerdir. Her şeyden ev-

Fransız mıntakası vel mal satmak ve kıymetli bir mab 
Fransız mıntakası, bizzat kendi- reci elde bulundurmak lazım değil 

ıini idare eden gayet büyük bir mın mi ya? 

MiLLiYET CUMARTESi 5 MART 1932 

Hali 1ıasfi yede buJ.unan 
TÜRKİYE TÜTÜNLERİ 
MÜŞTEREKÜLMENFAA 

REJİ ŞİRKETİ 
fLAN 

Hali tasfiyede bu.lunan Türkiye 
tlltUnleri müşterekülmenfaa RejiŞk 
keti hissedımanı 28 Mart 1932 tari
hinıde öğteden aon.ra sa.at 2 de Ga
latada Voyv.oıda caddeoinde Türkiye 
Tütünlıeri İdaıre.i ~iyesi mer
lııezinde alrtedilecek olan heyeti u
mumiyeye taafiye memur.!arı iara• 1 
fından davet olunwıla.r. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - 1931 senesi zarfında tasfiye 

muame.Jatınm ce:reyanr hakkında 1:a1I 

fiyedaran tarafından verilen ra,por 

- Müraktp r~oru - 31 kanunuevvel 
1931 tarihinde kat'edilen hesabat ve 
biilanç.onun takdim ve ıa..dikr, 

2 - 31 kanunuevvel 1931 tarihine 
kadar olan müddeti idarele~inden 

dolayı tasfiyedaranm fürasr, 
Heyeti umumiyeye iştirak ede

bilmek için taakaJ otuz hisseye ma
lik o.lan hissedaran nihayet 17 mart 
1932 tarihine kadar hi,;,;e senetleri
ni 

lstanbul"da: Osmanlr Bankası 

merkezine, 
Londra'da : 26 Throgmorton so

kağında Osar.ınlı Bankası şubesi-
ne, 

Paciete'te : 7 "'1eyerbeer sokağında 
Osmanlı Bankası şube<;ine, 

7 Chauchat sokağında Union Pa
risien:n.e Bank.asına, 

Berlin'de : Behrenstr, 63 ookağm 1 

da M~yö S. IDeichroedeııe, 
Viya.na' da: 1 Am. Hof 6 ookağm

da Oesterreichische Credıltanstalt 

fueor Handel und gewerbeye, 
İstanbulda hisse senetlerini tevıdi 

edecek hi9Seda.ran için tevdi müh
letinin rııilıayeti Türkiye kanunu 
mu.cibin-ce 20 Mart l93Z tarihine ka 
dar tıemdit edilmiştir. 

Hisse senetlerini tevdi edenlere 
bir maı.buz verilecek ve bu makbuz 
bHirae heyeti umumiyeye iştirak e
dile-cektir. 

HEYETİ UMUMİYE 
DAVETİ 

Tü.rkiye İş Bankası Mecliai İda
resinden: 

Nizamnamei esasimi~in 45 in~i 

liaş ve diş ağnlarma, alamı asabiyeye, roma
tizma kırıklıklara ve GRIPE kartı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Kaömlann aybaşı saru:ılarmı tehilikesiz izale eder. Her 

eczahanede satılır 

1 

iurkçe .Kuranı kerim 
Yeni harflerle yeni çıkmışhr. 

( 965 Sahife ) 
lzmirli lsmail Hakkı Bey 

tarafından tercüme edilmiştir. Bir ay içia hediyesi 
150 kuru9. Taşraya 200 kuruştur. 
Satış yeri: HiLMi KIT APHANESI 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1. 
SATILIK FABRİKA 

İstanbul: Eyüpte Bahariyede kain maa müştemilat ara-

ba fabrikası peşin para ile kapalı zarf usulile satılııktrr. İhale 
14 Maırt 1932 pazartem günü Andı:arada Banka ida.-e meclisi ihu 

zurile yapılacaktıır. Teminat 1363 Jiraıdır. Bu hususta tafsilat 
almak isteyenler İstanbul, İzmir, şubelerimize veya Anlkarada 
Umum Müdürlük emlak klaresinıe müra'Caat ıecle'bilirler. (753) 

Susuz 
Sabunsuz 
Fırçasız 

Yüzüm daima muattar ve yumu

ıaktrr. Taharrüşat ve kumrzılık 

kıalmamıştır. 

ile 

yavrularınızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetU 
olur. 

Çabuk •• •• yurur. 
maddesine tevfikan AıleJilde hiaııe- Mtthakkak bir defa tıeorübe ediniz. Neş' eli büyür. daran heyeti umumiyesi 27 Mart 
1932 pazar günü saat on beşte Anka 
.. ada Bankanın Merkezinde içtima 
edeceğ.inden hisse.daram kiramın 

muayyen gün ve saatte bu içtima.da 
hazır bulurunalan rica o1uııı.u~. 

Niıamnamei esasinin 49 uncu 
maddesi mucihince gerek a'S3.leten 
gerek vekale1:en 50 hisseye me.lik 
olan hissedaran h<!yeti umumiyeye 
i§timk edebilir. 

Ancak vekillerin de şahsan his
ııodar ve sahibi rey olmaları liizım
dl'r. Hissedaran hiimil oldulı:ları his
ac senetlerinin mikdar ve numarala 
rını mübeyyin biT cetveli ve mez
kCır nizamnamenin 50 inci maddoesi 
hükmüne tebaan hissedarandan biri 
ni tevkil suretiyle heyeti umumi
yeye iştirak edecek olanlar &hi 
IDC'VZUU bahis cetvelden başka Mer
kezi İdare ve şubelerimizden alabi
lecekleri vekaletnameyi yevmi içti
madan bior hafta evvel şubelerimize 
tevdi eyleyeceklerdi:r. 

Ruznamei Müzak~rat Berveçhi 
lıtidir: 

1 - Meclisi İdare ve mürakıp
Jer raıporunun okunması. 

z - 1931 senesi bilançosunun tas 
diki ve Meclisi İdarenin ibrasr, 

3 - Temettüün sureti taksimi ve 
tarihi tevziinin tesbiti. 

4 - 193Z senesinde CMec.lisi İda
re azalarına verile-cek ü-cretin tayini 

5 - 1932 senesi mürakLpleriınin 

i<ıtihabr. 

6 - 1931 ııeııeısi mürak~plerine ve 
rile-cek ü<>retin tayini. 

OKS·iMANTOL 
ÖKS:OROK ve.·BOGAZ 

· HAST,ILIKLAIUHA KARSI , . . . 

En sert sakal bile dirlıaJ ve ağrısız 
tımş oLunur. 

Ttli:ıiı he.r yerde 50 kuJ'U§ 

- . 
3 uncu Kolorau 

llinlerı 

Asıkeri Tıbbiyıe melktıebinde 

mevcut 41 lkaıloem köıhne eşya 

müna:lmiiaİ aleıniyoe suretile 7 
Mart 932 pa~aırtesi günü saat 
16 da ihalesi yaıpılaıca!ktıır. Ta
li.pleırin eşyayı meıktep müdür
Lüğünıe müracaat ederde rnaılıal 
linıde .görmeleri ve şartnamesi
ni alma!k ve müna!kasaya i.şti

ralk etmeık iizıere ikQll:Ilisyoınıu

mUıZa müracaatları. (77) (539) 

~ * • 
Ordu Sıhıhiye ıhti;ya.cı içlın alı 

nacağı ilan edilen on sandık 
içinde bir takım seyya•r ba!kti
riyoloji lfilruratuvarırun mill:>a
yaasından şimdilik saııfmazaır 
edildiği ilan olunur. (104) (817) 

lstanbul Beşinci icra Memurlu
ğundan: Mahcuz ve iu.ruhtnı mu
kar.rer tuhafiye eşyası 7-3-93Z tari
hine müsadif pa.zaırıW<ıi günü saat 
12 derı itibaıren Su.ltanhamammda 
Sadıkiye hanı ...-kasında ~rvili han 
altında 5 No.lu dantıel ve tıuhafiJI" 
mepzaaı derunıuınıda aı>ttla.cağmdan 

teii;> olanların yewııi me.zkil1'd.a ha
zır bruunmaları illin oı.u.ı..r. 

Dr. Albert Şaul 
DahUt ıı.a..ta.Jılı:lu mlltelıasaıar, Ba
lat, Rifat Ef. eokak No. g Pazardan 

maada her gün 1-4 Tel.. :i. 2174. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı e.n müıea&i1· deva SERVOIN 
haıplerıdır. Dep>su, latarıbuJıda Sir
lııec.iıde A1i Rııra Me-rk<:z eczaıııe&idir. 
Taşraya 150 kuruı posta ile göndıı
rili.r. İzınir'ıde İrgat pazarnıdaki, 
Tnııbzon'da Yeni Ferah eczaneJerfo
de bulunur. 

SEYRlSEF AIN 

M~kez acenta ı Galeta Köprü 
batı B. "2362. ~ ''A. · Sirkooi 
M ühürdarzll<M han 2. 3740. ... ., ... 
1ZM1R - PİRE - İSKENDE 

R1YE POSTASI 
(EGE) 8 Mart Salı II de 

Galata Rrhtımmdan lkalıkaır. 

LLOYD 
TRIESTINO 
Lima.nımıza muvruıa.latı beklenen 
MERANO vapru...u 8 'Mart eaılı 

(İta.lya ve Y·uruınistan) dan 
ANFİRITE ""'IJ'WU 9 Mart çar

§amba (B<Itum ve Anadolu ı;evahi
lin) den 

Limanrmrzdan hareket ttdecek 
vapurlar 

A VENTINO v"'puıru 5 Mart cu
marteei (Püe, Ne.pooli, Manıilya ve 
Cenova) ya 

STElLLA DİTALYA vaıp.uru 6 
Mart pazar (Mlıah tam · 10 da) 
(LLoyd Ek<ıpres) dl;>rak (Pi.re, Bren 
dizi, V enedlk ve Trle6tıe) ye 

ı
1
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Muallim Mubahat Bey Merhumun -~ M· ıı· İ M· tb 

MERANO ve,pu.ru 9 Mart ı;ar
ıamba (Blll'ga.ı, Va.mıı, Köstıtnoce, 

SuLina, Kalas ve İbrailıt) Y"' 
('C~SULİCH LİNE) kuıınpmıya

am.ın Jlllaı Vo8pllT !Mına akıtarrna edl
Jeıek pıı.a.ı.r ... c.eno.ı.bl Amerika 1'
me.nlarına glıtmek iç.ift teıallttlı 

dop bilet ........ 

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi } ıye a aası 
(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eııorleri gayet güzel bir şekilde lnti,ar etmftth:.. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

NEFİS VE SERi SORETTE 
Her nevi evrakı: matbua tab'mı d~te eder. Notere 

ait blldlmle evrak, mektupluk k!ğıt, zarf, kartvizit, 
muhtıı:'8, reçete ve le.turalv renkli otanık el ve duvar 

ilBnlan ;yN>dU\ Fiatlar ~utedildic. 
ADRES: Ankara caddflal dslrei mah.tusa 

Telefon: 14310 - 24818 - 24319 

Her nevi te.ı.t.IAt için OefMech 

IMeırko• Rıhtnn Han (Llıo)"d Triee
tlno) eer -.-ıne Tel. B. 771 ve 
4878 ... )'& Oaıetu .... yrndıı ....tıılı: Be 
ltnilı: ııo--..,.ı blzm.ındalıi. ,.. .. 
.lıımı&. Telefon Beyo«ıJıu ı 1490 ..., y.
hut EmlııllnU, tank aokak No. 14, 

CL.~...ı..~...ı...~ ..... ~~~.u.ı.........ı ~ 

ROMA BERLIN 

PARIS. 

• • BUTUN AVRUPA 

em$alsız bır Hassasıyet 

ve kudret, aynen iadedeki 
sadakat ve ses temlzll{ll ile 
temayuz eden oto lskalall 

son model 

TELEFUNKEN 340 
Re d y o ahizes; sayesınde 

kolayı 1 k_l a elc:ıe edilebilir 

•' ·1:.;;. • .... 

:. 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 T i r 2. Cİ K E ; i n E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000liralık mükafat 

lstan~ul Ev~al MO~iriJetin~en: 
Kıymeti muhammenesi: 

Lira 
450 

Tamamı I4 - metre teı<biinıde bulunan Gedi~pa1ada Mimar 
Haıyrettin malhall.esi.nde Ged~aşa hamamı caddesinde 76 Nıo. 
lı ü:ııerinde baralkayı müışteınll arısanm tamamı satılmalı: üzece 
20 gıün müddetle ilan ve müzayedeye konmuş'bllX. Talip olanlar 
M1trtm 23 üncü günü saat 15 te .kıyrnetıin yüzde yedi b\Jç.uğu 

nisbetinde pey <!kçeleril.e biı<lilkte İstanlbul IDvıka.f Müdüriyeti 
binasında Maıhlftlat !kalemine ın;ıüracaatlan ilan .olunur. (800) 

PERTEVNİYAL VAKFINDAN: 
Şiıılide İzzetpaşa So.Vaide apartmanının 5 No. dairesi(l) sene 

müddet ve ( 4 7) lira ecri mis!Ue. 
ŞiŞliıde İzzetpaşa So.Valde apartmanırun 7 No. dairesi (1) 6ene 

miiddet ve ( 4 7) lira ecri misille. 
Köprübaşmda Valıde hanı taihtmda 2 Nıo. maa oda mağaza (2) 

sene mıüıddet ve (170) liu ecri misille. 
Kaıdırga'da ŞehS11.11Var bey mahallesinıde 53 No. arsa. (2) sene 

müddet ve (10) lira ecri misille. 
Balada muharrer emlak kiraya verilmek üzere yirmi güıı 

müddetle ve şeraiti mesrnde dairesinde müzayedeye !konulmuş 
tur. Talip olanılar yevmi ~ayede olan MART'IN 17 ci per· 
şe:nbe günü saat on altıya akda<r İstıa~bul Evkaf Müdiriyetin
de Pertevniyal vakfı idaresine veya Encümene müracaat etme· 
leri, (667) 

.--------------------------------------------------Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
Anikara istasyoınuınıdaki satış baraıkası iıki sene müddetle v.e 

a1eni müzayede ile kiraya: verilecektir. 

Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare merkezin
de yapılacalktır. 

Tafsilat Aclı:arn. ve Haydarpaşa vemelerinde ellişer kuruŞll 
ııatılmaıkta olan şartnamelerde yazılrdı:r. (815) 

Hayda.rıpaşa - Attkara hattı üzerinde Doğaınçay istasyonu 
dvarmda 147 + ·750 im:ıi. ıkllometrede valki taş ocağından çı:t.
nllll'9!k üç bin metro miık'ibı balutın ih<raciyesinln kapalı zarfla 
mıllınııııkaeası 23 Mart 1182 Çarşamba günü saat 15 tıe İdare mer
ke.tnde yçl'lacaktır. 

Ts&ıtit Aııkıanl ve Haydarp ... veznelerinde iki~ liıray• 

ııatıltın prtnamoleroe yuılıdrr. (814) 

Kayseri 8rvu hattı ütıerinde bir köpıiiniin maıhalline ç~l
mai ha~ije 8-3--113~ tarihinde Kayıııeri'den Sıvas'• ve 9 _.. 

1 - 1132 tJ.tılnde Slrvaa'tao Kay&er:l'~ yıalcu trenlerinin eeyrii· 
flef.eır ıet.n}i~edderl lltn ıolurmr. (857) 

•, 


