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sıyası bir buhran çz_kfı. 
Dişçilerin sıhhiye vekiline cevapları! 3 bin dava 

Unvan meselesi ve diplomasız dişçilerin 
vaziyeti nasıl olmalıdır? 

Doktor ve tabip ihtilifı • Kanunu 
hangi makam tefsir edebilir? 

Sıhhiye vekili Refik bey, dişçile
rin. vaziyeti, imtihana giren diploma
lı% -dit tabipleri ve bunlano l"Ulla
ıa&bilecek.lcri unvan hakkında, geçen
lerde beyauatta bulunnıu~lardı. 

Dişçiler \'C dişçiler cemıyeti, bu 
Üıtil.l.fh mesele hakkında kendi dü
tllncelerinin de efk:ln umumiye \'e 
Refik beye ihlağı için gazetemizin 
la.\·~-surunu rica etmışlerdir: 

Hak ve lıakikatıu me) dana ı.-ık
lllıtsı için hu tııuıı utn kabul ettik. 
Göndenlen mektubu a} nen aşağı va 

derced.iyoruz: 
Sıhhıye vekili muhteremi 

Refik beyefendi; 13 teşrini
t\rel 929 cuma günki Milliyet 
tazetesinde intişar eden be
Yanabnc!a, cemiyetimizi men-
!ilat sevkile hareket etmek, 
'tin esasabnı kavnyamamak, 
tfkan umumiyeyi yalnış yola 
•e\rk mahiyetinde dedikodular 
l'apmakla itham buyuruyorlar. 
lıu isnadatı hakikata yakın 
törmediğimi:ı için - artık mü
"-kaşayı kesip sırf ilmi saha-
~- çalışmağa karar verdiğim.iz 
'lllde son defa olarak - vekil 

Rejı/\ 13. 

teyefendinin beyanatlarına 
ltı.et\rechi ati cevabı vermeğe 
~ın görüyoruz: 
~ l - Cemiyetimiz, Cümhu
~t kanunlarına bila kaydü 

(} eierberrlik.D. 
fin akşam 700 

ttıi//ef mektebi 
açıldı 
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Dişçi mcklt hinin öminde meccani tedavi için beldiye11 Jıalk ... 
şart mütavaat eder. Ancak 1 vel değil, yalnız serbest dişci
teşkılatı esasiye kanununun 1 lik etmeği, mütetabbibliği de 
82 iflci maddesi mucibince, bu meneden müstakil bir kanun 
kanunlara muhnlif gördükleri yol~tu. Bu file teşebbüs edcn-
hususatta cemiyetimiz kendini Jer ceza kanununun mütetab-
alakadar eden noktalan mer- bibler hRkkmdaki maddei 

mabsusası mucibince cezalan-
cüne ve Türkiye büyük miJlet danhrdı. Meleketimizde şimdi-
meclisine ihbar ve _şikayette ye kadar hacümerç. içi.Dde 
bulunmyaı kendisine bir va-

bulunan tababet ve şuabatmı 
zifc bilmiştir. bu yeni kanunla zabtu rabt 
2 -Tababet ve şaubatı san'- altına aldıkları için vekil bey-

atların•n tarzı icr:nsına dair ı efendiye müteşekkiriz. 
olan kanunun intişarından ev- , ( Mabadi dördüdcü sahifefede) 

''Son aat,, 
Ne yapacak? 
5 renkli resimler, 
16·32 sabile, me
raklı telrlkalar, 
cazip mündericat 

« Son Saat » nihayet bir iki güne kadftr memleketi

mizde şimdiye kadar görülmemit bir şekilde yeni 

yazılar, yeni tefrikalar ve baştan baıa renkli resimlerle 

(12), (16) , (24), (32) sahife olarak çıkacaktır. « Son 

Saat » yeni şekildeki ilk nushasından itibaren karilerini 

memnun edecek yenilikler yapacaktır. Bu yenilikler
den bir tanesi hiçbir gazetenin yapmamış olduğu bir 

te.şebbüstiir. Bunu şimdiden haber vermemekle beraber 
karilerimize yeni tefrikalarımızdan ba:ıılarmın isimlerini 

söyleyebiliriz. Selahattin Enisin «Yatak)) isimli eseri, 
Moris Dekobranm «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en son 
romanı, «Eğri Bacak » m yeni bir sergilzeşti, M. Turhan 

Beyin ve daha birçok kıymetli muharrirlerin eserleri 

yeni «Son Saat» ı tezyin edeceklerdir. 

Nihayet bir iki Qün ıebrcdiniz, Qeze
tcnizi çok de~işmit ve çok 

~üzel e ">u!acalaınız. 

t1iiskirl11 idare
si 50 bin lira 

isfiyorn 
Miiakirat inhisar idaresi ~ 

mevsiminde rakı sarfiyabma 
fa:ılalqmasmı nazan dikkate 
alarak kaçakçılarla olan mü
cadelesini tiddetlendirmiştir. 

Ağustostan itibaren tatbik 
olunmaya başlanan yeni kaçak
çılık kanunu kaçakçıların ta
kibine memur edilenlerin va
zife ve salahiyetlerini sarih 
bir ,ekle soktuğundan bu hu
sustaki milcadele daha müs
mir ve daha faydalı neticeler 
vermektedir. Diğer taraftan 
yakalanan kaçakçılardan müs
kirat cezası alınmak üzere 
mahkemeye verilenlerin mik
t an dolgun bir yekun tut
makt&dır. 

Yalnız f O>tanbul müskirat 
başmiidürlüğünün muhtelif mah
kemelerde ikame ettiği ka
çal(çtlık dnvalarııun adedi bu
gün 3000 den fazladır. Bu 
rakam 'l gün geçtikçe yenile
ri de · edilmekte ve bu su
ret.c av yekiinu kabarmak
tadır. _ ...ı davaların kararları 

Müskirat idan·si .. 
maznunların aleyhine çıkacak 
olursa müskirat idaresi 50000 
liradan fazla para ce:ıası tah
sil edecektir. 

Yalnız bir Rum kaçakçıdan 
9000 lira kadar müskirat ce
zası ist .!nilmektedir. Bunlardan 
başka 10l)() kadar dava da 
sulhen halledilmiştir. 
Şimd ·ki halde kaçakçılık 

badise!Nini idareye bildiren 
birçok m hbir, kanunda yazılı 
olan İk a oiyelerini almak için 
bu dr.· a arın neticelenmesini 
beklemektedirler. 

Davalum neticesi müskirat 
idaresin;n lehinde çıktığı tak
dirde aiınacak olan müskirat 
cezası~m bir kısmı muhbirlere 
verilecektir. Bununla beraber 
idare muhbirlerin faaliyetine 
halel gelmemesi için bunlara 
avans olarak bir miktar ikra
miye w r nistir. 

l)r. ~aht 
Alınan devlet 
bankası müdürü 

geliyor 
Tesis edeceğimiz · devlet 

bankası için ihtisasından 
istifade ıçın memleketimize 
davet ettiğimiz Alman devlet 
bankası müdürü M. Şaht, 
Avrupa devletleri ile bazı 

müzakerelerde bulunduğu için 
bu daveti kabuJ edememiş, 
yerine M. Miller isminde dij'er 
bir milteb...,. g6ndermifti . 
M. Ş11ht. baz1 konferanalar 
vermek Ozere BUkrete ırelmit
tir. Şehrimiz utramua .._u,h-
t~eJd r. 

F uzull bir müdahale . 
Bir insan kendi evi! önün· 
de denize eiremcız mi? 

1 - - ,. 

l'al\ 'aya sebep olan hal ile şu ll)anıara 
arasmdıı rıe fa rk ııar? 

İstanbul üçüncü ceza mah- Arada bazıl sö~er pçmİf· 
kemesinde bir Hanım aleyhin- Muhakeme neticelİDM • 
deki polise hakaret davası mahkeme Ht.ı~ımın polle hta-
rüyet edilmiş ve karar veril- lrnret ettiğin/ sabit s•A 
miştir. bir ay hapsine) karar +eıa is'~· 

Hadisenin şekli şudur: Ancak poJi~, vuifeei 1a'9-
Yüksekçe bir aileye m~n- cinde olari!k iarekt ~ 

sup olan bir Hanım, yalısının bunu da H· mm .~ 
önünde denize girmiş, yıka- esbabı mı hafftfe <M' 
myormuş. Sandalla oradan nnaarı diklıavc algııp. 8D 
geçen bir polis memuru, ha- st.beple ceza on bq gb bap-
mma su dan çık mas ı n ı .. e indirilmiş~ .-e mahkeme 
ihtar ederek kendisini ban- temiz bir ail e m•DIDP ola 
yodan menetmek istemiş. Ha- hanımın vaziy tİllİ de dlflbae-
nım, deniıe girmek memnu rck; cezanın tecilhae, .. çekti-
bir hareket olmadığından ve rilmemesine " karar vermiftir. 
burası kendi yalısının önü ol- Mahkemed~ hazır bulunan 
duğundan bahisle mukabele Hanını, çok terbiyeli bir t~vur-
edince, polis, sandalı rıhbma la suallere c vap vermıt ve 
yanaştırmış, meçine el atmış mahçup bir va:ıiyette ÖDÜDe 

ve hanımı banyodan her halde baknralc, bu Jıadiseden dolayı . 
menetmek istemiş. teessürünü ız.Tııar etmiştir. 

Bir sa )l 'u L ı '-C diııi 
()]diirı.11el~ istedi ... 

Sabıkalı güruhundan Ömer dün Unkapanı caddesinden 
geçerken garip bir teF!ssüre kapılarak in i' ıa tepbı.OI etmit 
ve kendisini kalbinin altından bıçakla rr ş ır. 

Ômerin ağabeyi Nuri 10-15 gün evt ı ... ;.ni c~d lede Sakine 
isminde bir kadını yaralamış, kadıncağız da bir iki gün evel 
vefat etmiştir. 

Ömer bu vefat haberini alınca çok sevdiğ;. kardeşinin id•: 
ma değilse bile (15) sene hapse mahkum olmaaı ibtimaHnı 
düşünmüş, bu düşünceyi zihninde büyüttükçe büyUtmilf, niha· 
yet "bu acıyı görmektense ölmek daha hayırlıdır" biyerek in· 
tiharııı tesf'hbr s Ptrt'I i .. f jt". ö~ - ı. ~ ... .. .... p· , 1 a ~dınlmışhr. 
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lf)mef Pş. 
Bır nwuk irot 

ccıı..:ek ve mmot 
re.:i iıtiyecek •.• 

ffi;~şv '.dl ismet paşa Hz. 
~hü. u:netin siya~ ti dahili
ye V'e hariciyesi hakkında 
gayet m"bim bir nutuk irat 
edecekt"r. Nutkun evvela fır
kada ir lı muhtemeldir. Nu
tuktan s ora kabinede itimat 
talep er lecelrtrr. 
ffi ~f.İrmen, Hal, tiyatro gibi 
~ r:~ h toptan yapıp para-

_sı ı b. ahere almak esasab 
etrafınc bir Alman gnıpu-
n ıessili ile ceryan eden 

e intaç edilmek üze
r r. 
(fi; e1L-Jet akvam şehrimizdeki 
~ az Ruslardan 20 kadı
nı Cr ıbi Amerikaya sevket-
m eredir. 

·· uf dün şehrimizde saat 

Fransa da 
Kabine buhranı 
hala halledile

medi 
Paris, 1 (A.A.) - M. Tar

diyö öğleden sonra müşave

relerine başlamış, bilhassa M. 
Duranıı, Cheron, Chautomps 
Gueuille ve M. Heıseyi kabul 
etmiftir. 

Paris, 1 (A. A.) - M. Tar
diyönun M. Briand, Ch.eron, 
Maginot, Martin ve M. Eynaç, • 
Tanyenin kabineye dahil olma
lannı istiyeceğine ihtimal ve
riliyor. M. Tnrdiyönun bir 
bahrt ticaret, bir de sıhhat 
nezareti ihdas edeceği ve 
Alsas Loren müsteşarlığını 2 de baılamış 40 dakika 

ıı· JştUr. Mamafi halkavi ol
cıu odan pek fazla müşahe· 
d ve tetkik edilememiştir. 

i yeniden tesis edeceği rivayet 
olunuyor. 

11an haberlere nazaran 
bugün Filistinde umumi 

grev başlıyacakbr. 

mir mildd~ttenberi Etfal 
hastanesinde tahb teda

vide bulunan Sığırtmaç Muı
taf:ı iyileştiğinden bir iki güne 
kadar hutaneden çıkmak 
üzeredir. 
6;nadoludan çok buğday 
~gelmiye başlamışbr. Buğ
day fiatlan ucuzlamıştır. 

!:nan malumata nazaran 
' lu sene B. M. Meclisinde 

po!" $ maaşlanrun tezyidi teklif 
edilecektir. 
ffilahkemei temyiz Sanasar
~yan hanının VilAyete ait 
olduğu hakkındaki kararı tas-

ı dik etmiştir. 

müu Taksim stadyomunda· 
yapılan müsabakalarda Be

. şİli.taf ıııfıra karşı 7 gol ile 
Altınorduyu mağlup etmiştir. 

Calatasarayla Kurtuluş ta-
kım lan bir bire berabere 
kalmışlardır 

mün Kadıköyünde atletizm 
milsabakalan yapılmış 

ve neticede iki rekor kınl
mış' ır. Alınan neticeler şudur: 

50 metre: Galataıaaraydan 
Senih 6 saniyede birinci. 

~00 metre : Galatasaraydan 
Mehmet Ali B. 22,4-5te Tür
kive rekorunu kırarak birinci. • 

1500 metre: Fenerbahçeden 
Ahmet B. 4,42 ile birinci. 

400 metre: Galatasaraydan 
Semih B. 53, l/5 ile birinci. 

800 metre: F enerbahçeden 
Muhtar Bedi B. 2,13,3/5 ile 
birinci. 

Üç adım atlama: Harbiye
den Rıza B, 12,45 ile birinci. 

Bir adım atlama: Harbiye
den Hayri B. 5,97 ile birinci. 
Disk atmada: İstanbul spor
dan Veysi B. 31,19 ile birinci 
gelmiş, Türkiye rekorunu kır
mıştır. 

Rğamemnun 
ılıctıltırı . 

lzmir viliyet encümeni aza
l:ı n Ağamemnun ılıcalarına 

g· derek tetkikatta bulunmut-
1, rdır. Haber abndığıoa göre 
burada yeniden bazı tesisat 
v"icude getirilerek bilahare 
J ·raya verilecektir. 

Bugfinkfi ha.va 
K andilll rasutanesindeıı 

a/1111111~/ır : 

Du11 azami lıararel <ı21n 

derece, bıı sabah ı«13» dere

cedir. Bıı 9ece rıizyar mıı

lelıavvil. lıava açıklır. 

Elektrik 
N 

Ucref /ere bil-
kuvve 10 ptıra. 

za.mmedildi 
Elektrik tirketinin şehre

manetindeki komisyonda tet
kik edilmekte olan üç aylık 
tarifesi tesbit edilmiştir. 

Malfim olduğu üzere şirket 
bu defa verdiği formül müci
bince flatlara 10 para um 
yapılmasını istemifti. Komisyon 
yapbğı tetkikat neticesinde 
şirketin talebini haklı bulmuş, 
10 para zam talebini kabul 
etmittir. Fakat bu kabul ile 
it bitmiş değildir. 

Kabul edilen şekil Nafıa 
vekiletine gönderilecek, vekA
let 20 gün zarfında bu zam
mı kabul edene zam muteber 
olacak, aksı takdirde lstan
buldaki komisyon yeniden te
şekkül ederek formülü bir ke
re daha tetkik edecektir. 

2 yangın 
Y enimahallede Pazarba,ı 

caddesinde Tikenin gazino
sunda ocaktan sıçrayan kıvıl
cım yüzünden yangın çıkmış. 
&irayet etmeden aöndürülmüş
t6r. 

lf Eminönünde Valdehanın· 
da imi ve meczup Halilin 
odasından dün gece mangal
dan sıçnyan kıvılcım yüzünden 
yangın çıkmış, sirayet etme
den söndürülmüştür. 

ashdıklarla 
nıücadele için •• 

lzmirdeki ZUhrevi hastalık
larla mücadele cemiyeti iki 
gün eve! İzmirde senelik kon
gresini yapmış, bu içtima çok 
hararetli olmuştur. 

Neticei müzakerede, Ce
miyet, faaliyetini çok esas
lı bir zemin üzerinde ha
zırlamıya karar vermiştir. 

Hastalıkla ilmi bir şekilde, 
yani maddi ve manevi cephe
den mücadele olunacak, bu 
arada mektepler daima göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Sevi9mek, öpüşmek gibi 
temaslar etrafında gençler 
ikaz ve irşat edilecektir. 

Feci pir yıldırım 
iıobeü 

İzmirde Kartıyaka civarın
da, köse Mus.taf ile Hüseyin 
oğlu Hasan tarlalarında çift 
sürmekte iken Haaana bir 
yıldırım isabet etmiştir. Zaval
lı adamın yüz, omuz, kol, ka
rın ve bacaklarının derileri 
yüzlilmüş, kızıl ve siyahlı ya• 
ralar içinde ıneflüç lıir lıale 

gelmiştir. 

• 

lı1gilterede ani buhran 
Hindistana muhtariyet 

verilmesi hükômeti 
düşürec k mi? 

Londra: 1 (A.A.) - Daily 
Mail yazıyor: İngilterede ansı• 
zın gayet vahim ve m9him bir 
siyaset buhranı zuhur etmiştir. 
Bu buhran doğrudan doğruya 
lngiltere tarafından idare olu
nan Hindistan aks:imıle n
cak İngiliz nufuzuna tabi 
ve hemen bilsbiltün müstakil 
yerli Hint hükfimetleri arasın· 
daki münasebabn şekil ve 
mahiyetmin bir· konferans va
sıtasile tesbiti meselesi ile 
Hindistan va!J umum Jının 
neşrettiği )ıir heyannnmeden~ 
doğmuştur. Rüştü siyasiye var
mış olmaktan henüz pep uzak 
olduğu için. kendi kendini ıdr.re 
etmekten iciz bulunduğu bir 
çok Hint münevverlerinin bile 
tahtı itirafında bulunan Hin
distana karşı amele hükume
tince mühim bir taahhüde gi
rişildiği haberi muhafazakir 
ve hatta liberal mehafilin de 
büyük bir heyecanı mucip ol
duğundan parlamentoda ekseri
yeti haiz ol mı yan şimdiki kabine
nin nasıl olup ta Britanya im
paratorluğunun mukadderatı 
üzerinde müthif tesirat icra
sından hali kalmıyacak olan 
böyle bir kararı diğer iki bü
yük fırka reisine danışmaksı

zın ittihaz ettiği9e d:ıir haber 
Uzerine derhal salahiyettar ze
vat nezdinde tahkik;:t y::pıl

mıştır. 

ırıza göstermesini bidayette 
akıllarına sığdırmıyan arka
daşlşrı derhal meseleyi tenvir 
için kendisini ziyaret ederek 
U:ahat istemişlerdir. 
' M. Baldvin cevabında par-

. laınentonun tatil devresi es
nasında amele fırkası reisleri 
tarafından kabinenin Hindis
taıı s yasetini tasvip ve iltizam 

, fltliğini temine her nasılsa 

'ikna olunduğunu fakat oza
man b uteminatıo bu derece 
mUhim net celer tevlidede
cıjini bi'mediği ıçın şim
çlil bu hareketine nadim 
bıjluııduğunu ve bunun haki
~;ıteıı büyük bir hata teşkil 
ettiğini itiraf eylemiştir. 

Muhafazakar rüesası bunun 
İizerine bir müddet istiıare 
ederek fırkanın malümab ol
maksızın Baldvin tarafın
dan girişilen taahüdün hiç 
bir kıymeti haiz olmıyacağına 
müttefikan karar vermişlerdir. 
Bu suretle açılan büyük buh
ranın inkişafından neler çıka
cağını şimdiclen kestirm~k 
mümkün değ;'dir. 

Lortlar. ı.~nre:-asır.da bir 
iaAr;r 

" 

Bu tahkikat neticesinde be
yannamenin Hindistaııa şim
diden nıuhhıriyet verilmlye
ceği kaııaatinde bulunan libe
ral fırkası reisi M. LLoid 
Corç ile Hindistan komisyonu' 
reisi sir Con Simonnun ve 
sabık Hindistan valisi lort Ri
dingin itirazlarına rağmen ve 
fakat muhafazakar fırka reis! M, 

Baldvininin inzimamı muvafa
kati ile neşrolunduğu kemMi 

Londra, 1 (A. A.) - Sabık 
Hint valii umumısı Lcrt 
Reııı{ing Lortlar kamarasına 
verdiği bir takrirde iahik 
umumi valinin Hint Hü
k4meti için Dor.ıinyonlara 
,ın~bsus kaııun ve nizamlar ya· 
ıpılmıısı hakkın'iaki beyanna
:m sine dikkat celbetmektedir. 
Lort Reııding şimdiki umumi 
valiyi Simon komisyonunun 
filhini ve raporunu almadan 
bôyle bir beyanname neşret

miye ve fevkalade bir usul 
ittihaz etmiye sevkeden se
bepleri sormakta, bu be
yımnamenin şümulli hakkında 

1 
iııılıat istemektedir, bu takri-
rin hararetli müzakerelere se
bırp olacağı muhakkak görül
me!:tedir. 

hayretle anlatılmı~ tır. 
Kendi reylerini almaksızın 

M. Baldvinin böyle bir Ş• ye 

J\1le:Ll(<l{)Il< l<liıı latifesi 

. 

Zelzele 
Bulgarisf anda 

oldu, hastır 
yok 

Sofya, 1 (A.A) - Bu sa
bah merkezi 300 kilometre 
mesafede olan bir hareketi 
arz hissedilmiştir. Zayiat yok· 
tur. 

Bıçak ve tabanca 
ile yaralananlar 

1 Kumkapıda Muhsine 
hatun mahallesinde 14 numa
ralı evde oturan tüccar kati
bi Kalos dün gece evioe gi
derken ayni ml\lıallede oturan 
terzi Kiğork önüne çıkmış, bi
lıisebep Kalosu sağ kiılçasından 
tehlikelı surette yaralamıştır. 
Mecruh hastaneye yatırılmış, 
carih yakalanmıştır. 

2 - Tahtakalede ahçı Ti
rebolulu Ali, seyyar satıcı 
Şükrü ile meçhul bir sebepten 
kavga atmiş, ağır surette y~
ralıyarak kaçmııtır. Mecruh 
Şükrü hastaneye kaldırılmışbr. 

3 - Aksarayda Muhittinin 
meyhanesinde rakı içen Selim, 
Faik, Nuri sarhoşlukla kavga 
etmişler, Nuri ve Muhittin 
kadehle muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. 

4 - Galatada çeşme mey
danında oturan sandalcı Hüse
yin ile Kafir Mehmet bir ka
dın yüzünden kavga etmişler 
Hüseyin elinden yaralanmıştıt. 

5 - Gülhane parkı karşı
sında Odalar sokağında otu
ran mektep talebesinden oo 
beş yaşında Ahmet Zihni 
efendi ile Zeki isuıinde bir 
çocuk kavga e!mişler, Ahmet 
Zihni efendi bıçakla Zekiyi 
sol kaşı üzerinden yarala
mıştır. 

'6-Kadıköyünde Hüseyinin 
birahanesinde müşterilerden 
Kemal, Arif, Onnik, Leon 
ar:ısında kavga çıkmış, Kemal 
sol elinden bıçakla yaralan
mıştır. 

N-Lıınayiş 
Zingalın kadın amelesi, 

hakkını nasıl aldı? 
Katamoni , 1 (Hususi) -

Geçen gün Ayancıkta çok 
şayanı dikkat bir hadise olmuş 
ve Anadoluda ilk olarak ~a
dınların nümayiş yapbklan 
görülmUştür. Ayancıkta bir 
buçuk milyon sermaye ile 
teşekkül eden Zingal orman-
ları Türk anonim §irketi, sa
tın nlr' ığı bu ormanı işletmek 
için 2000 den fazla amele is
tihdam etmektedir. Bu raka
m·n içinde kadın ameleler de 

t 
n 

• vardır. Şirket, · erkek ameleyi 
nlsbeten yapılması güç iıılerde 
kula maktadır. Kadınlan da 
fldan'ık ve ona mümasil hafif 

1ngilizl r, latif yi çok sev n 
bir mıllettir. Bu vadide alayı 
bir hayli da ileri götürdükleri 
rivayet edilir. Geçen La' y 
konferansında Fransız Maliye 
nazırı Şeronu kabalıkla ittilıam 
eden İngiliz maliyesi Snovde· 
nin haline hayret edenlere bu 
zat: 

- Niçin şaşırdınız, demiş, 
ben meıılektaşımla latife ettim! 

Snovden gibi lngiliz başve
kili M. Makdonalt, Kanadayı 

ziyaret ederken bazı dostlarına 
fU vak' ayı anlatmış: 
-Kanadayı geçerken hoşuma 

giden en canlı hadise ıu oldu: 
· Cooa iıminde dindar, fakat 
hasis bir katolik, bana, köy 
kiliaesinin uuklığından şika

yet etti. Her pazar, kiliseye 
gitmek için iki dolar sarfetti

ğini ıöyledi. Kiliseye gitmeden 

yapamıyan ihtiyar Cons, pa

pasa itiraf edecek bir günah 
iılemlf olmak ve b11 auretle 

kil' ye gitmek zahmetini fay
dalı bir hale koymak iç;n lıer 

cumartesi kafayı tütsülemiyi 
adet edinmiş. Bu da bütçesini 
sarıııyormuş. Benden bu kilise
mesele~inin hallini isteai .. » 

Makdonaldin bu fıkrası Ka
nada katoliklerini ıon derece 
kızdırmı,, hatta bazı papas
lar, vaız kürsülerinden 
Makdonaldın aleyhinde bile 
bulunmuştur. 

Sözlerinin büyle fena bir 
şekilde tefsir edildiği M. Mak

donalda haber verilince şu ce
vabı vermiştır: 

" - Allah Allah, sözlerime 
kızacak ne var. Hadise doğ
ru olduktan sonra allahın bil
diğini kuldan niçin saklarlar?» 

lzmirde difteri 
Son günlerde İzmirde bir 

kaç difteri vak' ası görülmüş 

ve ııhhi tedbirler ittihaz olun-
muştur. 

ir.lerde istihdam etmekte, fakat 
ücret meselesinde kadınlara, er 
keklere verdiğinin yarısını ver
mekte imiş. 

İş sahasında erkeklerle mü
savi faaliyette bulundukları 
halde para işinde onların yarı 
derecesin'.le gösterilmelerini 
gören Ayancık kadınları bu 
işe çoktan beri içerleyip du
ruyorlarmış. 

Bu hadise bir gün patlak 
vermiş ve yekünları oldukça 
mühim olan kadınlar bir 
araya gelerek ormandan e
peyce uzakta bulunan direk
törlük dairesine gitmişler ve 
kendilerine yapılan bu mu
amelenin doğru olmadığını, 
her zaman erkeklerle ayni 
derecede çalıştıklarını ve 
hiç bir işte erkeklerden 
geri kalamıyacaklarını anlat
mışlar. 

Aynı zamanda yevmiyeleri
nin erkek amele yevmiye
sile müsavi olmasını talep 
etmişler, aksi halde işlerini 
t ı k~deceklerini bildirmişlerdir. 

Sirket, bu vaziyet karşısmda 
kadın ame!eye bir şey diye
nıuniş ve duba! taleplerini 
i~.-.: e:m·şt:r. 

Teşrin 

1 C!l' 

Serser f fahişe

.erde t 50 tanesi 
Y{~.~ .ılandı 

Zabıtai al. aJdye memurlan, 
geceleri sc · klud! erkeklen 
sarkıntılık eı ~n falılte kadın
ları ıııkı sur tte takibe baı

lamı~krdır. f ıoraeri kadm
ların en ziy; de Beyojlundald 
Venedik, l&Yul ve Ada 
sokaklarında dolaıtJdanru , 
gelip geçen erkeklere sarkın
tılık ederek\ oralardaki .ran· 
devu otel!ejine ıilrüldemek 
istediklerini birkaç defa yaz
mıştık. 

Yapılan ~ takip netice
sinde son bir hafta içinde 
bu sers~ri k·)dııılardan 50 ka·•' 
darı cürmü r mqbQt halinde 
yakalanmış, muayene netice• 
sinde de 30 ~an fazlasının has
talıklı olduğ~ anlqılarak rlıh· 
revi llletıer lıasbıııesine gön• 
derilmlşlerdirl Diğerleri de, e 
!erine vesikal verilerek umunıJ 
evlere ycr'e~ rilmiılerdlr. Bun~ 
!ardan başk bu gibi serıerl 
kadınlardan bir kısmının ec
nebi tebaasın):lan olduğu anla• 
şılarak, bir daha kabul edil• 
memek üze~e milli hudutlal' 
haricine ÇLkahlmıştır. 

Gene son giiıılerde umumi 
evler sıkı su~e teftişten ge
çirilmiş, eksı ri;retle çok fena· 
n~ticeler alır ftır. Bunludaıı 
bir kısmında! oturacak ve ya• 
tacak yerleri haylı pis oldu• 
ğu, sıhhi te< birlere hiç ehem .. 1 

miyd verilm diı}i meydana çı• l 
kanlmıştır. I unun Uıerine bü• 
tün umumh nelal' haklmıda 
yeniden bazı tedbirler alın•' 
mlştır. Bu -.dblrlere göre, 
umumi evlerlo hepaiııde kum• 

1 

panya suyu te elektrik tesi• 
satı buluua~, tavanlar yağlı 
boya ile bo) nacak, duvarlar 
sık- sık hada edilecek, oda 
ve sofalara Uf&mba döşene• 
cek, bilhass;: yatak ukımlan 
çok temiz o' eaktır. 

Bu tedbir rl en kısa ml1d• 
det içinde a mıyan umumi ev
ler, bir dnha) açılmamak 11zere 
kapatılacakt·r· 

Diğer tara\ftan 8§-rendiğiml
ze göre Gl21vani ve Venedik 
sokaklarında: emlaki buluaan• 
!arla oralard~ oturan namuslıı 

' 
aileler ViliiyÇte verilmek Uıere 
bir arzuhal !Jazırlamaktadırlar. 
Bunlar bu s);>kaklara musallat 
olan serseri fahi9elerle rande• 
vu otelleri ı )Ur.tinden emlAkle• 
rinden hiç it)tifade edemedik• 

!erini, otelı~)de pek hayasızc• 

vaziyetle hasıl olduğunu, 

evelce bıı alarda her nnsıls• 
ev v~ d kk' n tutan namuslu 

kimsele ~ok mUşknl vaı• 
iyette ka' ·:arını ileri sure• 
rek bu C't ! rin knpatılmasıııJ 
istiy.!cclı.ier 'r. 

Irlan ım Vaşing4 

ton se iri yaralı 
Vaşir. ., , 1 (A. A. )-·ser 

bcst h !a11. " hükumeti ort• 
elçisi M. ~'ı. hael Mechito d~~ 
akşam V ıış.ı ıJlon caddelerin 

· birinden gc:•,erken son sürat!~ 
gelmekte "an bir otoınob 
sadmesine maruz kalmış .,e 
başından y~ ı·alanarak hastsııe' 
ye kaldırı1 r'.' ıştır. 

,--------------~ 
Diinl~fi borsa 
İş fıaıık s. ıc/aıı cı/uıııııJlır: ,, 

· J' afi" Jnyılı~ . 10':!7,UO, .r . ~ 
12.or.ou. ı iret !J.IHi . .'J. /sıııl(rı 

'7 -ııı ' 
f't 1 :!. ~. ·' '•, /Jolıır sı ,,J '·ti 

JJalıi/i r 1 A/t111 ~··f• . . ( 

Rıını /ı 
JJ.ı' 

..ı rıı" lııl. . . . 80.011, 
ti.il!, ·, ı , vay 73 .. ;u. 
!/illi : fı J •• ~. 



e ci ı toplamak ve 
hun ann murur faaliyetlerine 
ttiha) t ve.mıek ilzre ciddi 

· k rc girişildiğini gaze
teler ıaman E8.IIlaD yazarlar; 
takat bWlA dair müsbet bir 
~ticeyo teudnf etmek im
~nsndır, 

Mieal ıni istersioix? 
Çooookt- İşte :Pni poıta

~nin vk-. Bir mllnsebetle 
buradan ~ek icap eder .. 
fakat ae mluık.ta? 

Pis bit dilenci bdm yaoı
'aıa ~qır11 (Allah muradmı 
~n~) Datmnfl~ boyuu 
hlikük, aizialc beraber yür6-
taiye bqlar, 

liafıf bir bq ipn:Ule ya
ltıtuzdan uq)d..... istu-
~z; ba fffcr • 'wwm. ya
~•r ""- v.bk ~nıa koy
~rınez. S. wzi7cttı: ~ so
l -'<ta bir haılile çakanuk ft 
ta aebu- .-ıW-- •alr 
~dar. ~ lailirim ki 
"1eri iıcahl hmadm ~e 
dert dJa g-etmiyc mecbur 
lldutdıan halde mf bu sebep
t-. bqb bir Jo1a dolaşırlar. 
'-aa bir m1aayet •erilmesini 
~ldemck Wtnmmbr. 

Vibıli Benrubi 
S. S. - Bu k-..riimize köp

tG üıtünün de akpmları ayni 
~ide oidugunu, bu münaae
~ttlc hi:r: haber verelim. 

lf 

Kimin itini snyorsunuz? 
Garctcler ve gazeteniz za

~•n zam.an esnafın hilesine 
:"'11 Şehremanetinin ciddi 
teclbirler ahnıya karar verdiği
~ yazmaktadırlar.. Beyefendi 

Ilı.in evini soruyonunuz? 

1 
1" edbir denilen ıeylerin ne

~d.en ibaret olduğunu bilme
l~gllllfZDen aaı u nazar ou 
~'susta en küçük bir bare-
tte bile ıahit olamadık. Ucuz 
~tıyor diye aht verife ııiriı
~nir. bazı seyyar esnaf ya ek
'ilt tartıyor, yahut ta yenilmed 
t'Yrı mtimktin mallan size göz 
lire yutturuyor. lıte balkın 
~ma11 diye bana derler. Şu 
~bir denilen şeyim bir kere 
. tydana çıkarsalar da ne bi
~ feyler olduklannı biz de 
iti ~k, emaf ta g6rae çok 
~ olacak. Htırmetleriliıi ar-

dcrim. 

Ferozağa: N. Fevzi 

So 

a ar • 
ucyacia bir u 
birini takip 

ediyor. 
Moskcva 1 (Hususi) - Oğ

lu gazetesinin beyanatına g6-
, re evelki gün 18 ki~i kurşu

na dizilmiştir. 

Memleket iktısadiyatı bütün dik
katimizi celbetmektedir. Türk 
harflerinin memlekette tatbiki 
hususundaki müşkülat necip 

Bunların içinde iki tana de 
papas vardır. Kimri kasaba
mnda kilisenin yak1lma11 kara .. 
nnı veren mahalli Sovy.:te 
muhalefet için nümayiş tertip 
ettirmit olan 3 papas da i
dam cdifmittir. 

milletimizin mefkure kuvveti 
ile yenilmiştir. 

lvanova kasabasında da, •· 
rui tevzii hakkmdaki yeni 
karuJan dinlemek iıtemiyen 

bir papaala Oç köylü, mahke
nıe karan hekl~medea kat
leclil"!İll~ir. 

Kuyruksuz tay
yarelere doğru 

Son zamanda, tayyarecilikte ' 
yeni bir inkişaf görlinmekıe
dir. Billıaasa Almanlnnn teşeb
büsünden doğan bu inkifafm 
en bariz noktası, tayyareden, 
lmyruklann kaldırılmasıdır. 
Almanlar, bundan böyle tay
yareleri kuyruksuz yapmıya 
karar vermişlerdir. 

Bremenin yeni 
rökoru 

Almanlann son yaptıkları 

.. Bremen" transatlantik vapu
ru, Avrupadau Nevyorka 4 
gtm 14 aaat 24 dakikada var
mak auretile evclc:e tesia et
tiği kendi rökorunu kırmıştır. 

Evelki rökoru 18 dakika 
daha faz.la idi. 

BııyUk Millet Mt'clı"ıniıı uıuhte-
r,.m 117.M:ı; 

Uçfıncu Bil) ok MıUet ıııedı~inin, 
üçüncü içtima ~neeini açı} urum. 
Bü) ok Millet Mcdisinin lwr topları
maı;ı hizim ic;in yeııi hir hayat n 
gasyr(•t L:aynu~1dır. 

Uu fo)'iırli J.a) nıt.ı;ıu L.:ır~J!mda 
lıulunnınkuı:ıı mi\tdı~e olarak aziz 
orkacla~lomnı muhabbet 'e hiim1etlc 
.ııc1'rnlnnnı. «Alkıtlu> 

Geı;t:n 11t·ıw uıı·mlrl< .. ılıı clalıilt ha
'.nt' l~uzıtr ~·e ~"•) i~ i_çiıJde geçıııi~
ıır. Curnhıın~ rıııı tlahili t!İ\ a~ti va
tanda~ın ) ıı ı;:ı) ışıııı hic; Lır · uüfu~ n 
tcealJl'.ıtun tcaırinde b1ra"makı1sın 
tenıirı etmektir. Bu siyaset diklc:.&tle 
takip qluıııııaktadır. Du hususta 
Cümhuriyet jandanna ve zabitanının 
h!zmet ve fedakirlı!ı yükeek takdiri
nıze liyıkur. Bunu memnuniyetle 
ifade ederim. 

Fikri ve iktisadi lnlıl
~afımız. .. 

Mcmıeldiıı fikri, iktiııadf ve inki. 
i&ft:ı ) frkselı: terakki f'ahası olmuına 
çalışmak . id~alimiı.dir, cı .Alkışlar , 
Fakat lııı ınlnş:ıfın medeni , e ınilll 
sınır hanciııde cereyan almuını 
pr<:miplerimi:w muuıfık lıulama\\Z. 

En ) eni kanunlarla müccfıhez 
olun adliyemizin lıııeircti ve ıulalcti 
taıhik için ,;österdiği dikkat milletin 
huzur ve nizamını masun ttıtma)a 
kafi ve muktedirdir. 

Umumi sıhhatimi~ .. 
Geçen t!Clle memleketin SJhhati 

mühim lıir arızadan nıüteeeslr ol
mal<ım:ın 6cçmi\'tir. Her ne,j Pıhbi 
mücadeleyi mümkün olan derecede 
seri \ ' t' geniş bir surette takip etmek 
başlıca. ti~ddlc.:rden olmıya (Ayıktır. 

Dalııli ıdarede tam teşkilli nahiye
ler artt1rılmalıdır. llnnu bilhassa tn
tiİ\<' <'imek b terim. Yeni nahiyelcrin 
11 Çıldıgı yerlerdeki \'atandaşlar mn.ı-

Ç:-.J: •. _ ı ... ..ı.... &.... ..n .. • ... : har oldukları kolaylıktan memnuni-
biç bir transatlantik kazana- yet g08termekteöırıcr. 

mamıştır. 
Husu5f biltçeİerin vaziyeti 

i.ıgilterenin 
Diğc-r tara!ıan baı.ı \İla)lctlerde 

fnıt1u"i Loıçclerdelci tediyenin İnti
aamııizlığı görilliiyor. Bu intızamın 
tek çarcl!i h.u•u~i b6tçclerin hayal
den .u~alc hakıld h~apl:ıra istinat ettir-

s nd meıııchr. Hükumetin lıu hu@nsu mu-
(j ey Pikçergal mecmua- rııkab•·de. ~"!lurıdurma~ı matluptur. 

nüfusu 

aımn verdiği malfımata g6re, , . J'1•'cliııınıııın . t.n hü yük ceeri olan 
1928 senesinde lnptercnin J urk lıarflcrı memleketin umum 

hayatına tamamen tatbik olunmuştıır. 
m~mmCD nftfaau 48•574,()()0 İl~ mQ~](QJ!ıc mİIJNin rncfldıre kll\\'C· 

olup fU ı90r~tle taksim edil- tı v~ mPdenİ) ete olan muhabbeti 
mektedir : ııayesındc kola,rlıkla yenilmiştir. 

Nefsi lngiltcre ve Gal S9 . Millet mektepleri .. 
~·~lt:t meLtcpleri normal tedrisat 

milyon dört yüz seks~n ~ki biu, harıcınde kadın ve ı.:rkek yüz lliıılcr-
lskoçya 4,893,000, Şimali lr- ce . vatandaşııı nurlnnrnaımıa hi.r.met 

Dt'nİz ticaretinin vc bılluıııım Sey
ri c:{aiıı idarf'eini:ı terakkilerini haz 
ile zikrederim. Seyrieefaiııi gerek de
niz vautaları gerek {ahrihlarile ~cnit 
mikyaeta kuvvetl«"ndirmek Jbımdır. 
Bu lüzumu dikkat l'e al~kanı.u arzet. 
ınek iırterim. ' 

Yc·ııi ricaret muahedelerirıin mU
u1'erc \ ' C intacı umumiyetle i)İ bir 
meuadadır, Bnyok ticaret monaae
herleriıniı.i t..aim eden muahede
lerden bir \'Q~u bitirİlm~İr. Bunlar 
bu devrede metgalerı:zc ba~hca ınev-
7U olal'atardır. 

(;eııe bu dnrcde i91i!al buyura
cağıDlll ikuNdf ka.oQD.ların ehemmi. 
yeti ~le ziyadedir. ı~ lanunu, yeni 
maden kanunu, onnan kanunu bun
ların batlıcalandır. 

Demlryollarımd.. 
Muhterem efendiler1 
Büyük MiJJet Medieınde son beya

natımızdan bugüne lcadar ~eçen bir 
ııeıı" zarCında yeniden ·4-45 kilometre 
demiryolu döşenmiştir. Bir eeneye 
kadar da yeniden 500 kilometre 
dö~enileceği mukarrerdir. t alkışlar» 

Erzurum hatuna ait fenni ve ih
uri ameliyat hararetle denm et
nıektedir. 

Mersin · Adanrı demiryolları i~kt
ID*"!İnc ilhak etmiştfr. 

Kanaat ,.e itimat veren bu eade 
rakamlar ve hadieelerle beraber 
arzcdcyim ki yeni açılan dcmiryolla
nmn ilk tıendcri için zaruri olan 
işletme açıkları dahil oldu~u halde 
umum i~lctmc kendi kendini idare 
etmelı tedir. 

Yol vergisi hasılatının tamamen 
elde edilmesi ~hcmmiyetle takip 
olunmak lizımdır. 

Su işlerinin teşkilatı, etütleri henüz 
bu~}aııı;ıcındadır. 1ktısadi yacımız.ırı a
na tedbirlerinden olan eu işleri umu
mt idarC!inin fennt kahil i, et ve kud
reti çok sağlımı lrnrulma"k liıımdır. 
Mtıhendi! ,. .. (en nunuur~ı uır~flP vf! 

d2hıı ço adet 'e ehliyette yetiştirmek 
için ) eni tedbirler :ı lmnk ıcap eder. 

Maliyemiz.de muvaffakiyet 
Mnliyemi:r., çetin bir ı<eııcyi mu

vaf:aloy.t:ılc geçirmektedir. Harici 
borçların tedİ) cııi, Anadolu hattı tak
~ıtlerinin ödenmeei ve tcnılül kanu
nunun tatbiki mali bünyenin ~ağlam. 
Jığı ve Mtçemi:r:in ha1'ikt V'- hceaplı 
olması !!l)'e11inde başarılm:aktadır. 
4 Alkışlan Seıwlcrdenberi mali nhada 
devam eden ıslahat bu senek~ faa
liyeti.~nizde de yeni mevzular bulacak • 
tır. Ucretli memurların Ucrederinin 
tanzimi yeni müzayede ve müoakaea 
lcanunu hu cfimledendir. 

Büyük Meclise takdimi mukarrer 
olan a~kert ye eh il tekaüt kanununun 
ehemmi) t•ti üzerine de bilha!5a dik
katinizi celbetmek isterim. landa 1,250,000, Serb•st lr• 1 cttı. 4A!lcışlnr» Bu m ekteplerin daha 

.... fa~a b~r gnyrcr 'c şedı.lt: idame 
. landa devleti 2,9~9,000 dir. edılnı~ı lbırndır. 
! - 1 Ciıınh~rİ.) etin k:ıra, deniz ve ha,•a 

Devlet bankaıunm te~kiline dair 
kanun da Buyük Mecfüc takdim 
olunacaktır. (ş anyorum ... 

~ 18 }'afmda, okur ve yaıar 
..,_• gencim. Her hangi bir 

' lcabn!e hazırım. Son Saat 
~ •~aıile "T. H.,, rümuzuna 

clirifmui rica olunur. 

• 
" W.ubanre 
~ •· Homn beye: Elinizdeki 
~ . ~~ girlpnek istediğiniz 
~ kifi bir aermaye ola-
~ kanaat. gcf ınneyenı%. 

~- ite giriımeden evvel bir 
~~de müte:ha551s kimaelerle 
~ Dıcniz ve kararınw on
")~ IOnra vermeniz daha 
S olur. Aksi takdirde 
\d· .aeneler alnı terile birik- f' 
~~•nizi söylediğiniz parayı 
~•neni• muhlenıddir.. ı 

&·qkımsız kalan 
't futbol tur -

~ nuvası 
~ ~ Y<!kmda, bütün dfinya 

~~irı iştirakile cenubi 
~ ~da, Unıguvayda rnü
~~3 r_ futbol turnuva mü.sa-

'· h •cr:ısı içiu karar veril
~. <!~'Q turnuvayı tcr,:tip ctmi
L~ll Uruguvay hükumeti 

•
1 
r edilmiştir. Me1afenin 

~ b~an dolayı Belçika
~t/'fka hiç bir Avrupa 
~_, Lbu tunıuvaya ittDake 

•qt etmemiftır. 

P l ~ ~k k d k!l~v:tlcrı h_e~ husuııta kı,medi tak. 
O ffl acı a ın- · dirıı~ıze n ıtımııdırıızn layıktır. ıı,şiJ. 

1 dPtlı alkı~lau Bunu tam Ye knt'i 

l • t • l b l , kanaatle ~öylcyelnlirinı. ar Ve ln lllQ Q 1 Milletin ımıhttrt:m \elı:iHeri • 
Almanyada belediye intiha- ' ~~rid siyaşetimlz-

• Harı~ı y_ede. dürü ı , c açık olan 
bah bütün harareti ile devam eıy~s~u:nız hılhaŞi!a ııulh fikrine müs-
etmektedir. Son günlerde, tenıt~r . . ulkışlıı r> Re) nclmilel her 

hangı bır mesclt·ınızi ııııllı vaeıtala
Vannburğ ıchrinde aktedilcn rile t:ı!letmeği ,,aramak hium meıı-
bir içtimada milliyetperver {ı:at ,.e .. ihıÜ)etiıui!~ upın bir ~·ol-

dur. Bu yol hanemde bır ıelcli( 
b.dıolarla muhalifler ~iddet!i h~sınd:ı. lcalıl)ıuu:ık içindir L:i •·rn-
bir mücadeleye ı;:ı 14mi~er7 niyet prerısihirıc \'e ouuıı , :ı.&ıalan-
nihayet ... saç saça, l;a~ ba«a na ç'!J< e·hrnımiycı 'eı iyoru2. lk y-

Y y nelmııcl hlıllı ha\·a~ınuı ın:ıhllU".i, eti 
kavgaıa kad:ır dayan;mıtır. ~ içuı . ,'l'ürkiyc eüır.huriyeti iktiJan 
Bu hararetli politikacılan t~s· tlal:~lındı· heı hangi bir biz.metten 

gen kalmıyacaktır. 
kin elrne.k mümkün oJaınayınca .Aı.ii a,llada§larıın, 
belediye idaresi tulumbacılara Memleket iktisadi_yatı bütün dikkat 

ve faa1iyetiınjzj bilhassa cC7lıf"tlnck-
baber göndermiş; Uzerlerioe ıcdi r. 
ıu ııkılmak istendiğini Jr6ren Çiflpye arazi verilmeU 
L--- la d • d h I Zirnıı ltc geçen İstihsal 5cnesi, bazı 
WUBID r a aa er ~ yelken- u:ıntaluılarda tabd tt: irattan 7jy:ıdc 
!er suya inmi~. ı.nrar . oldu. Ihı'?unla lıcrnhcr n ziyet 

Şatraııç şampi
yonları çarpı~ı

yorlar ... 
Me~hur şa' ·mıç tampironu 

Alckiıı ile Rusyalı Bogoljübo 
arasında Viyannda yapılmak
ta olan şatr~ç mU~abak3sı, 
l..Dhcye na::Ic::ii'miştir. Bun
lardan otuı: oyıın kaz.an ın 
dünya şamp:yonluğu !iıfatım 
alacaktu. 

.' :rndiye kad .. r bl"ş oyun 
berab 1. rlikle neticelenmiı, 8 
oyunu Alekin, bq oyufı da 
Bovolj&bo kazanma 1tır. 

evelkı ~ndenn darlığına nisbetle 
umum iyc:lı· rıormnlc ) alı:laşmıştır de· 
nilcLilir. Zir:ıi enstit ült>riıı bir an 
e,eJ Hicudc 1; tirilınesinı• ehemrni\•et 
'cnr~rtı2. Bu scue z.irııi kooper:iııt 
teşlm.:rııın lııışlaıııııış olma~ı lıillr.bsa 
me1"1rıu11İ) eıi_mizi mucip olu) or. Bu 
koopı·rntıflcrı ıncrııkkrt in her ıarnfı 
na tı·snı ıl < tmeği ııi ' nde iltizıuıı edi
yonl7._ ~n·~l i~ çıjıçıye :arazi ' t'rtııck 
tt> h~ıkunwrııı ıııiiıcrıındıJl ıı takip 

, ctmı: •ı !a~ıın ~drn lıir Ley liyetı il". 
Çalı~.aıı 1 ıır l koyl ~~urıe ı~l i) , hilı 1. ı ı;ı 
l adar t opı ak ı unııı ı•trııck muıı IL-
1..t• t ır ı ~ tıh .ılatıııı 2tll{,'ln lt~tııett>k 
lıa~ ı ı :ı ı,ıır,,J t rJendır. ı \ lkı~hır,. 

Ticaret sahasında 
Tirnı rt ':ılıııııın<ln normal "Cr.ııtin 

tet:l" \ e tak' 1) t ~ine de, nm ~oluna. 
caktır. Hır ı• nc ?.anında t<'şekl..ul c
dm Türk ~ırkctlcmıın lem il rt ıildı ri 
ı:. ,: rıı •J)C J!'j ntİl) Oll lİ~il\11 -~C\lllt t · ı 
dıı . Bu 'c ta<" •• rı.:t ıahıııli ıçırı go .'•ıı 
:U) ad'" ragbt t Hcarette intibahın lw\ -
vetli dt>lıll.-rıdır. 

Aziz arkndaşlımm. 
S<'z:n~rcli işlerle geçen faaliyet !C . 

nelerını7.İn biri daha mühim mcv
:mJarJn tıiı i bekliyor. Siuıı için bu
ynk n!"' nffalciyı•t dilerim. Sizin mu
vaffakıyetiniz milletin ı;aadl!tİdir 
tielAnıctidir. · ~iddctli , .e tıürekh al' 
kışlar> 

BiT kadın 
denize atıldı 

Dün Galata nhbmından 
gen~ bir kadın kendisini de
nize atmı§br. 

Bunu sandalcılar görmtişler, 
yetitmiıler, bin müşkilat ile 
meyüs kadını ölümden kur- ı 
tanp zabıtaya tuJim etmiş
lerdir. 

Bir müddet tedavi edil-
dikten sonra kendisine 
gelen kadını höviyeti 
sorulduğu zaman, GaJatada 
Mumhane caddesinde bir kah
venin üstündeki odada otur
duğunu, isminin Fatma oldu
ğunu söylemiı, fakat intihara 
teşebbüsündeki aebebi gizle
miştir. 

H•rsızlar ~aoiiyetie-
Dün gece, Pangalbda hır

sızlar bir kaç evin kapısını 

korcalamışlarsa da girmeğe 
muvaffak olamamışiardır. Kapı 
yoklıyan hırsızlardan sabıkalı 
Dervit aabaJ.a kVfl aokak 
anlarında dol ....... yakalea
matbr• 

oz u 
Bereket çabuk 
yapıldı ve va
pur yoluna de-

vam etti 
Bu sabah 7,50 de Modadan 

harekek eden Neveser vapuru 
Haydarpqa &ılerine geldiği 
zaman makineıi bozulmuş, 
yola devam etmek imkanı 
kalmadıjı iç\n vapur durdu
rulmuttur. 

Ariza tetkik edildiği :ı.aman 

ehemmiyetJi bir ,ey olmadığı, 
makine parçalanndan biri.inin 
çıvııı çıkbjı anla9ılm19, bu 
çivi yerine tekrar talulmıt ve 
vapur ttir kaç dakikalık teah
burdan ıonra yoluna devam 
etmif, klpriye •elmif, y.olcu
aunu çıkarmış, başka yolcu 
alarak aef erlerini ikmal et
•iftir. 

Maaş veriliyor 
T qriniaani maqı bugOn 

memurine ita edilmiıtir. Mu-
haıebei hususiye memurlanna 
pertembe gfinündenberi maq
lan vcrilmeğe başlanmıştır. 

Ruslar 
Bii:yQk bir Do· 

nanma yapmak 
istiyorlar .. 

Moskova,30- Son zamanda 
kuvvetli bir Rus filosu tesisi 
için Ruıyada mUbimcc bir 
cereyan baş göıtermiftir. Bu 
cereyamn baımda MukleYiç 
isminde bir adam •ardır. Bu 
zatın iddiasına göre Sovyetler 
ltalya, Fransa ııibl uzak bir 
devletle harbetmek için ordu
larını ecnebi memleketlerden 
geçiremezler. Bu itibarla kuv
vetJi bir harp filasum ihtiyaç 
vardır. 

A. Şenye 
Me,hur ıairin 

heykelini fehri
mize dikmek 

Sahife 3 
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e l 

:ı:ı.2} (_ .J'L ,000 
mdsrat .222 mil. 
yon f J2,000 

va . ~daf, 

Hükimet, ı j :)O bütçesini 
~ün meclise tevdi etmiıtir. 
Blitçeaia masarifat yekünu 
222,334,330 lira ve varidat 
yekinu 222.~92,000 Jiradır. 

Masraf b · t çesi V ekiletlere 
fU swetle taı.sim ediJmiftir; 
Büyğk Millet meclisi: 2,089,878 
Riyasoti cumhur: 314,774, Di
vanı muaul·bat: 584.290, Baş
vekilet: 891 438, Şurayı Dev• 
let 229,83:{. istatistik U. M: 
62.005, Diy:- net ifleri reialiii: 
1J;77,157, Maliye veklleti: 

1 15~S. 1'.l'l, Düyuau umg. 
miye : 33' · ıoo,591, GOm· 
riikler U. M. : 5,152,030, 
Ta~'!_~e kadastro U.M; 
1,-Q Dahiliye yeklle~t 
·4,161 1 posta tel_gr:af ve 
telefon u.r.!. . 5,979,520, em-, 
niyetumumiye U.M.: 4,52',984, 
jandarma U. K.: 9,065,738, 
l.kAn müdi:rHiğil: 1,460,690 
Hariciye vekaleti: 3,969,808, 
Matbuat •·mum müdOrlftğO 
440,,62, S!hhat ve içtimai 
muavenet V.: 4,399,106, Adli
ye veklleti : 7 ,252,881. Maarif 
veldJeti: 8,137,233. Nafia ve· 
kaleti: 34,006,000. lktısat ve--
kileli: 8,482,234. Limanlar U. 
M. 300,170. 

Milli müdafua vekaleti: Kara: 
56,369,208. Hava: 1,215,980. 
Deniz: 6,186,356. lmalab bar· 
~~e: 4,842.489. Hrita U. M. 
681,026. 

Varidat bütçesinin müfr~ 
dab f tmlnrdır: Bilivaaita 
vergiler 49,525,000. bUva·, 
aıta ver6~'er: 94,350,000,: 
inhisarlar varidab: 47,130,00(M 
da~ga h <!rçlan ve kaydiyeler: 
14,806,00tt. milesseseler hası-
latı: 7,346,000. mOteferrik ha
sılat: 8,835,000. tamattan talı· 
ailAt: 200,000. mülga vergiler 
bakayas·· <mo,ooo. 

I\t1t·uk 
'Dün telsizle mu• 
kemn1e/ surette 

dinlenildi,, 
• f • l Gazi J ,azretleri tarahndan 
lS ıyor ar dtin Ank., rnda, Büyük Millet 

Andre Şenyenin latanbulda meclisinin nçılması müoasebe· 
~oğduğunu, ırarp edebiyab tile irat c.lunan nutuk, ıebri· 
ıle meşgul olanlar bilirler. miz.de aynr edilen telsiz tele-
Franaız ihtilili kebirinde batı fon mak: ;c1eri ile gayet vazıh 
kesilen bu yliksek şair iç.in bir sun +te dinlenilmiştir. 
latanbulda yaşıyan bazı Ankara. merkezi uat tam 
F rausızlar bir heykel dikmek iki buçukb telsiz maki»el~ 
arzuıundadırlar. nnın ayö.1r edilebilmesi için 

Hatta bunun için Andre tec!itbeltrinc başlamış, bazı 
Şenyenin FaDSJz beykeltrqı Ajam telgrafları okunmUf, 
"Deni Püe" larafindan bir d'! IK'Dra u·;krofonu M.:dise Çe'" 

bliıtü yapıJmıfbr. Andre \-İrmi{tİl. 
Senye Galatada doğm'1§hır. ~~at tzm Ur tc Gazimizin 
Oturduğu ev, elyem İtalyan rnecliai teş~Rerl, p~detH. bir 
rahiplerine aittir. Heykelin alkışla kar~ı!an1f)an, nutukları, 
bu binanm kartıand3, miına~ ip nutkun Vl t1i!e verdlil baza 
bir mahalle konulması i\:-in noktolaı J~{ t~ teı.ahOrat ~~ 
hOHimetten mOsaade iııeıti!· açık bir surette dhaleıilleDD'" 
mesi mevzuu bahistir. miştir. Yall)ız, kuUamlaD inik· 
M". rofoa kafi derecede kunetli 

1 ·ıec/fsfe yenf olmadığınd'fn, o aırada Mef 
d önünde ah<;nk yapan ban . 0~ 
ivanı riyast:. f nun terennü)nab, ıaıailere dıır 

Bilyül< Millet mcelisinde clün l~Hiememiş~ir. 
R~isicümhur hazretlerinin nu- K---....:;, ~---a-r-:Ü':-:.;-:. 
tuklanndan sonra . riyaset di- omünist p 
vam intihabı yapılmıştır. sinden çıkarı· 

Meclis riyaietine Bahkesir 
meb'usu Kizım paıa hazretle· JanJar 
ri mevcut 268 meb'usnn itti- Mosko\'a, l _ Kızıl o~duya 
fakile intihap edilmiştir. Reis mensup 300 askerle zabıt k~-
vekilliklerine 268 er rey ile münist partisinden ihraç edıl-
Nurettin Ali ( lstanbul ), Ha- miflcrc1 'r. 
san ( T rabıon ), Refet ( Bursa) -=----------:-
~eyler intihap o!unm~şlardır. Sin t T.&14 önünde 
idare amirlikl~rine Necip .;Ji Tepe}: .. şmda oturan terzi 
( Denizli ), Şukrii (Çamı kit"' 'c), ı Onniğin dün Asri sinema 
Falih Rıfkı ( Boiu ), ve katip- önünde 10 lirasını Murat iı-
likJere Ruten Efref ( Afyc,n) minde l:ir:si tar ,fmdaD yan-
Haydar RüftG ( Denizli ) sU-: J kesicil'k c!Jretlle p'L..,.. .. ilk 
reyya (Tokat~Awü (Y~ ~~~ ........ ...,.. 
~ı.. HÇilmlfl•.. plcal .. --
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• 4 Sahife 

Dişçilerin sıhhiye vekiline cevapları 
Unvan meselesi ve diplomasız dişçilerin 

vaziyeti nasıl olmalıdır? 

Giizel polis n-: e\rıuru 

• 

• Fôrst Viyenna 
Fransada derin 

tesir yaptı 

Bir ln(liliz kor-~e$İnİn 

Doktor ve tabip ihtilafı • Kanunu 
ölümüne scben oldu 

hanei makam tefsir edebil.r? 
Şehrimiz futbol aleminin ya

kından tawdığı Avusturya 
şampiyonu Först Viyenna ile 
F ransanın en iyi futbol takıın
larınd&n Racnig arasında ya
pıla.<11 maçı 0-2 Avusturya ta
kımı kazandı. Evelki gün 
neticesini kaydettiğimiz bu 
maç hakkında yeni bazı ma
lumat gelmiştir. Fransız gaze
telerine göre, Avusturya şam
piyonu Pnris spor alemi üze
rinde, derin bir tesir yapmış, 
ve hf;sım takımı tam bir h~ki
miyel altında oynamaya icbar 
etmiştir. Fransı.ı gazete:eri, 
bu takımın o:gun oyuncula
rından mürekkep bulunduk
larını, hava ve yer paslarının 
miikemmel oiduğunu, bütün 
oyuncuların mütecanis surette 
oynadıklarını sitayişle kaydet
mektedirler. 

Nevyorktan yazılıyor: A
merikayı ziyaret etmek için 
İngiltereden buraya ıelen 
Kontes Grili namında genç 
bir lngiliz kadını, ikamet ettiği 
otelde esrar~ngiz bir surette 
intihar etmiştir. Zabıta, evve
la bu hadisenin bir cinayet 
eseri olduğunu zannetmiş, 
sonra bunun bir aıJk ve a-

, 1 inci sahifeden mabat ) ~ 

Yalnız kanunun 32 inci mad
desindeki "hali hazırda dip
lomasız icrayı san'at eden 
dişçiler" ibarei sarihasına na
zaran imtihana dahil olmak 
hakkı «sırf icrayı san'at ettil.
leri hükumetçe müseccel ve 
mukayyet olan diplomasız diş
çilere münbaSJrdır» demektir. 
Bu ibareden dişçiler yanında 
çalışan kalfalar ve çıraklar 
büsbütün hariçtir; eğer kanu

.nun hükmüne bunlar da sokul
mak isteniyorsa bu, olsa olsa 
bir tefsir tarikıdır ki bu sala
hiyet ancak kanunu çıkaran 
Büyük Millet meclisine aittir. 

l 
ler vücuda getirmesi dolayisile ' 
bu yüksek gaye tamamen 
kaybolmuş ve kanunda bir 
mecburiyet olmadığı için bu , 
dişçiler istedikleri yerlerde 
çalısmağa hak kesbetmiş ola
caklarmdan vazii kanunun 
temiz düşüncesi maalesef bu 
suretle yerine gelememiştir. 

5 - Vaktile imtihana tabi 
tutulan eczacı ve cerrahlar 
1293 senesinde tesis edilip 
1312 tarihinde kapablan ec
zacı ve cerrah mektebinden 
mezun olanlar olup laalettayin 
imtihana talip olan her eczacı 
ve cerrah hakkında böyle bir 
imtihan yapılmamıştır. O za
man permi alan eczacılar or
duda diplomalı bir ecz~cının 
nezareti altında çalıştırılırdı. 
Bu suretle bu gibilerin hakla
rında verilen bu müs!lade de 
takyit edilmii ve mektepten 
yetişmeklik hakkına hürmet 
edilmiştir. 

6 - Sıhhiye vekili mııhte
remimiz; d;.şçiler hakkında ya
pılan tasfiyeden bahsederken 
bunun Avrupadaki emsalleriilİ 
2ikrediyorlar. Kongreye işti
rak· eden diş tabibi arkada~- ' 
lı'lrımız bütün bunları okumuş 
ve tetkik etmişlerd.:r. Kongre
de " dün:;anın hiç bir tarafın
da böyle bir şey yoktur ,. 
denmi~se bunda haklı o!duğu-

olması dolayısilde - dişçilerin 
hiç olmazsa mevzii anesteziler 
yapması teklif olunmuştur. Bu
na cevaben müzakerede bu-
lunıtn h;ikumet komiseri "ze
lıirler.n manipülasyonunu bil
miyen ve bunlar hakkında 
ına;unıat edinmemiş kimselerin 
umumi anı:stezi gibi mevzii 
anesteziler de yı<pmascııı tec
viz edemem,. demiştir. Kanun 
da hükumet komiserinin fik
rini iltizam eder şekilde çık
mıştır. Elyevm Fransız permili 
dl,çileri, bir doktor neza
reti olmıı!rnmn mevzii an' s 'e
zi!er bile yapcmazlar. 

Fransada diş tabiplerinin 
hakkı bukadar siyanet ediiir-
ke!! mc.n!ckeıimizde maa'.esef Bugün 
bu hak ancak bir Unvanda !/ ı-;ı, /ı,'K sinellırzsında 
gözt:ti!miştir.(Diş tabibi, dişçi) 
işte bukadar. A:manyada tek- gösterilmekte olan 

lakadan doğma kalbi bir 
!,a dise olduğu neticesine 
varmıştır. 
Meğer kontes Grili, şehrin 

en güzel adamı olmakla ma
ruf polis memuru Con Mayere 
aşık olmuştu. İngiliz kontesi, 
polis memurunu, bir gün so
kaktan geçerken, Rocers Park 
:nevkiinde seyrüseferi idare 
ederken görmüş ve derhal 
güzel memura gönlünü kap
tırmıştır. 

Bunun üzerine polis memu
runa bir mektup yazarak his
siyatını ifham etmiş ise de po
lis memuru bu ateşli mektuba 
cevap vermemiştir. 

nisyrn dişçilerin diplomalı diş- I Babftll:\rın G.ünah'I. 
çi!crden fazla olması ayrıca mümcs!ili dehakar artist , ElHA~İh..~ nın 
teknisyen yetiştiren mektep- irae edeceği ikinci sesli ve 
!er bu!ı.ı.n:n:ı~ınd~n neşet et- mii Yanings sözlü film, ŞARL ROJERS 

· •· • . ., • · B f 0 l Y · · b .. ··k ve NAl'iSİ KAROL tara-m.ş .. r ıng ..... r:! ::an.ur.u ıae , u • m anmgs:n en uyu 
ko!oni!ere aittir. İtülya hilkfı- ş:ıheseri ve mevsimin en fından temsil olunan 

meli bu meselede d:ıha ileri git- ı rwaıza"ll fi!mid:r. Ü C NİKAH 
miş ve dişçilik yapabilmek için lıımımıııı:ı::mmm ____ ıcıımıl • I 

(Mcdecine geneıa:e) yapma- f'l""lıl'X-illllilllilıill"::::nııııı~· _ ' •::mcmı--ılıfillİlmıliıııid•iılır.iıııll ___ _ 
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1 muzu ispat için cevaben diye
ceğiz ki: Filhakika, F ransada tıp 
doktoru veya diş tabibi dip-

Vekil beyefendinin ehemmi
yeti mahsusa verdikleri, bol 
bol dağıtmak kabahatini mes
lekdaşlarımıza atfetmek iste
dikleri vesika meselesine ge
lince: Filhakika resmiyet kay
düşaretile vesika ibrazı mese
lesi teklif olunan kanunda 
mevcut idise de ahiren kabul 
edilen şekilde bu kayt çıka
rılmıştır. Binaenaleyh imtihana 
girebilecek diplomasız dişçile
rin kabineleri bulunması ve 
bilfiil icrayı san'at etmeleri 
lıizım gelirdi. Kanundaki bu 
ıarahat maatteessüf dişçi kal
faları ve çırakları lehine Sıh
hiye vekaleti celilesince tefsir 
edilmiştir. 

3- Sıhhıye vekili muhtere
mi beyefendi, dişçileri tasnif 
iderken dişçi mektebinin kü
şadından evvel ve 914 tarihi
ne kadar iıntihan vererek 
mülga müdüriyeti umumi
yeden icrayı san'at müsa
desi almış olan diş tabibleri 
ve dişcilerin adedini 25-30 
ğösteriyorlar. Kanun münaka
şa edilirken meclisi ali kür
süsünden söyledikleri rakkam 
da buna yakındır. Fakat ma
alesef bu adet zanları hilafına 
olarak 73 dür, buna bir mikta
rda Avrupıtda icrayi tahsil edip 
mem~eketimizde «Kollekum» 
imtihanı geçirmiş diş tabiplcrini 
ilave edersek vekil bcyfendi
nin gösterdikleri rakam çok 
yükselmiş bulunur. Elyevm 
İstanbulda ça!ışan bu icazet
nameli 73 dişçinin esamısı 
hükumet sicillatında nıukay
yettir. T a.şrad:ıkiler bu yekün
dao harıçtir. İmtihıına sevke
dilecek permısız dişçilerin 
adedi vekil beyfendi tarafın
dan yine meclis ili kürsüsün
de 39 olarak gösterilmişti. Bu 
adet kanunun pek sarih olan 
ruhu hilahna olarak -imtih:uıa 
girmek hakkı bir takım dişçi 
kalfa ve çıraklanna da teşmil 
edilmek stıretile maalesef 133 
çe ib'ag ed.lmiştir. 

miya mecbur lulmıştır. ııin irae edilmekte olduğu 1 
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lomasını haiz olmıyanların l 
di çilik yapamıyaca arını bil
diren kanunda dişçiler hak- 1 

1 
kında bir istisna v~rdır. 30 
te•ri:ıisani 1892 kanununun 
32 nti maddesinde c!c'1:1iyor 
ki: Dişı;ilik yapmak halıkı 
1-1-1892 tarihine kadar patent 
s:cillerine mukayyet clrluğımu 
ispat ed~n her dişçiye bahşe
dilmiştir. Bu tarihe katlar 
sicillere mukayyet ol,m 
d:şçiler imtihan verip diploma 
almak mecbm·iyetinden istisna 
edilmiştir. Eöyle olmak!~ be
raber va:?.İi kanun bir ihtiyat 
tedbiri almış ve demiştir ki bu 
istisnadan ancak 1-1-892 tari
hinden evel Patent s:cillerinc 
mukayyet olan dişçiler istifa-

! 
de ckbilecek!erdir . .Bu tarihe 
yakın zamarıfar:la kabine a an 
kimsel~. bu imtibıın maafiye-

l t:nderı istifadeyi düşünnı-!k 
şüphesi altında kaldıklarından 
ciddi bir hakkı müktesep is-

4 - Uzak varan kö~e!erini 
dişçi.siı bırakmamak iç!n l· a
nanda bu rnadd i mahsusayı 
teklif eden Sıhhiye vekaleti 
celili:si diş etibba:ıuıa' da di
ğer etibbada olduğu gibi bir 
hizmeti mecburiye tahmil ede
rek dişçisiz kalan vatan köşe
lerinin bu mübrem ihtiyaçla
rını da temin edebi'irdi. 

O zaman diş tababeti mes
lekinin şahsiyeti maneviyesi 
ıie himaye edilmiş olurdu. 

Vekaleti celilenin gaye-
ıi vatan köşelerini dişçi
siz bırakmamak olduğu anla
şılıyorsa da bu sefer ruhsat
name almış dişçilerin bir kıs
mını vr·yetleri icabı Anado
luya gidemiyecek unsurlar teş
kil etmesi, bir kısmını da za
ten diş tabibi bulunan yerler
de muayenehane açmış dişçi-

bat edemezler. 
Buıılar hakkında kanunun 

32 inci maddesi tamamı tama
mına tatbik edilir. Diploma 
almak mecburiyetinden istisna 
edilen dişcilerin icrayı ııan'at 
etın~kte lulunınaları ve Pa
tent file.illerine mukayyet bu- • 
luı:ımaları mecburid~r. Başka 
hiç bir hak isbat • t.ırzı tecviz 
e.li eme~ ( Code du Chirurgi
en - Dentiste, sahife 45 • 47 ) 
bundan anlaşılıyor ki 1892 Fı
ransı% kanunu hakkı müktesipli 
dişçilere bir istisna hakkı ve
rirken çok hasiı davranmq, 
bu hakkı vereceği dişçilerde 
de kendi kabinesinde bil
fiil dişçilik etmek ve hü
kumetin resmi sicillerine mu
kayet bulunmak ve kanu
nun neşri tarihine ya
kın zaınaıilarda kahine açınış 
bulunmaınak gibi çok esaslı 
şartlar araınıştir. 1892 Fıransız 
kanununun 32 inci maddeai
nin dişçiler hakkında nekadar 
ciddi davrandığını ;_r · için 
ıu misali de zikredı::~ _ 

Ayanda kanun müakere ı..-
dilirken kz tah:ikeli 

~:!:ı:d:C:~i!\:e :;
1
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İıtlkfınıet nez{l;r.de yaptı!darı 

teşebbüsat akim kalmıştır. 
7 - o:plomasız di.şçilerin 

imtil:an!arının ka~'iyen cidJi 
olmadığı kanaatindeyiz. K~n
dilerine scrulucak muayyen 
sual!er dahilinde de hal.kile 
ıınliiıan yapmak isliyen mual
limler ara.;ı.ıda ihli!af:t.r ::C
mı~lır. imtihana giren 133 ki
şid<!n 128 i n.uvaffak o' muş

ı 1···:1'.lıilill~iffi-lmnıımı\tlllllnıııcdllllllıııt.mııo:ııııı11t1t1l1fll:l!liııuıısıııunıtımıııall\uuwıı~~~-1 
Çok tanınmış heyecanlı bir mevzu..... , 

-ı ANiTA PAJ ve Vilyam Haines 
gıhi iki parlak sinema yıldızı sayesinde 

Aksayı ş::ırkta ..... VAHŞET ~ 
ı filmi her y rde azim muvaffakiyetler ihraz etmekted:r. ( 

J~,y ~rn!~j~~~;~LC:.~f ~~.~~~I s.~~'~"~~.!~?J 

tur. 
8 - Her meslekte ml'nfaat 

dUikünr., ıas:s rulı!u ki:nse!er 
bulunabile.eği gibi d!ş tabip
leri ve di çiler arasında da 
bu gibi alfa ve çırakla!a her 
hangi bir ~enfaat mukabilinde 
vesika vemıİJ bulunanlar çı
kabiiir. , ezib olan ekseriyet 
bu gibilerin hareketlerini nef
retle karşılar ve bunların 
kanun muTacehesine çikanl
malarını temenni eder. 

9 - En son parti olarak 
im ihana girmek hakkını ken
dilerinde. görüp Sıhhiye veka
leti celilesine müracaat eden 
kiırıselerın, vekaleti celile 
tarafından cemiyetimize tah
mil edilen tahkiki hüviyet va
zifesi cemiyetimiz azasından 
ve polisten terfik edilen me
murlar vasıtasile yapılmış, 
polis tarahndan tutulan zabıt
larda ekserisinin vesikalarının 
sarihan ve kat'iyen gayri mu- , 
teber olduğu ve bunların dişçi 
değil kalfa oldukları tebeyyün 
etmiş, ancak iki tanesinin ka
nundan istifade edebilecekleri 
tahkikat neticesinde anlaııl
mıştır. Sıhhiye vekilimiz beye
fendinin, cemiyetin hilihnı is
pat edeınediğini ifade buyur
dukları ve maalesef vekaletçe 
- her halde bu noktai nazardan 
olacak - hiç bir sur.ette nazarı 
dikkate alınmayan vesikalar 

işte bu vesikalardır. 
10 - Vekil heyfendini:ı be

yan tlan tarihine kad:ır imti
hana 70 kişi girnı1ş ve bun
lardan on ki~i uıu vaffok o uş 
denihyorsada beyanatlarının 

aksine olarak ancak on tanesi 
dörunüştür. Dönen bu on kişi 
de ikinci bir imtihanda mu
vaffakıyetleri her halde temin 
edilmek için mektepte kurs 
görmüştür. Son defa imtihana 
girenler arasında bulunan bu 
on zat ta ilciDCi bir imtihanla 
muvaffak addedilmişlerdir. 

Burada yeni bir yolsuzluğa 
daha şahit oluyoruz; o da: 
dişçilerin imtihaoı bir defa 
icra edileceği malum iken ve 
muvaffak olamıyanlar için bir 
ikmal imtihanı yapılacagı hak
kında hiç bir sarahat yokken 
bu meselenin de idareten bu 
şekilde halledilivermesidir. 

11 - Cemiyetimizin verdiği 
kararlarda zannedildiği gibi 
beş on azanın fikir ve reyi 
müessir değildir; cemiyetimizin 
karaları hür düşünen bütün 
diş tabiplerinin lıiS ve fikirle
rinin muhassalasıdır. Anado
luda çalışan meslekdaşlarımız· 
dan aldığımız telgraflar da 
bunu müeyyettir. 

12 - Sıhhıye vekilimiz bey
efendi beyanatlarının sonla
rında, «esasen hükumetin bir 
şubei ida iyes:ni teşkil eden 
hır ;c'--· l J- ·_·,s::ıi ka'lun 

d.ıiresinde ifa edip etmediğinin 
miinaka~a yeri her hangi bir 
ccıuı.yetin beş on azasının iç
t;ınagihı o!<ımaz» b .. yuruyor
lar. 

Cemiyetimiz, katiyen, böyle 
bir mü:aak;;şaya girmiş ve va
zifeye ınudahale etmiş değıl

ılir. Ancak; cemiyetimiz hu· 
kuku mı:ktesebe ve atiye,ini 
muhafaza ve tarsin sadadinde 
teşkilatı esasiye kanununun 1 

(82) inci maddsine istinaden 
hakkını aramak mecburiyetini 
hissetmiştir. 

13 - Refik b..!yefendi._ (dok
tor) unv;ınının akz.dem\k bir 
mesele olduğunu beyan buyu
ruyorlar. Bu fikre İitirak ede
riz. Maksadımız halla igfal de.
ğildir. Memleketimizde öte
denberi (tabip) manasıııa kul-

1 !anılan (doktor) unvanını lisan 
inkılabı ile alakadar görüp 
(dit tabibi) unvanına mua
dil olarak tahvilen (diş 
doktoru) şeklinde kullandık. 

Bu da (doktora) imtiha
nına tabi olmıyan hekim ar
kadaşlarımızım ( doktor ) un
vanını kullandıklarını görürken 
bizim de bu unvanı kullanma
mızda bir manii kanuni görül
memesinden ileri gelmiştir : 
Yoksa halkı iğfal kaziyesinin 
bizlere tevcih buyurulmuş ol
ması doğru değildir. Bu cihe
tin de "beyanını vazife bildiği
mizi ar-.:a·ıl~ri!. 

e isiz .. 
B:r çocuğun 
lıayatını nasıl 

hurtardı? 
r dr ... ~~zcleleri tefoız tele

fon sayesinde bir çocuğun hı• 
yatıııııı kı:rtarıldığını yazarak 
şu vak'ayı anlatıyorlar: I 

Savı: vilayetinin Sen mişe 
kasdl .. sınd doktor Rişar Tu• 
luz l:t:!:;:3 te:don istasyonun' 
bir tdı;raf çekerek Pastöt 
en,ı·•:ıst'nd:! paralizi seruPI~ 
ı .. .....ı ... .ı .. , •ı.§ ~J1 A.U\-\..U., uı' 'r~ 
cuğ,ı.ı öWm tehlikesine marıı• 
bu' u~J .. 5 ,,. •• u ve bu seruııı• 
nıa! · ol "l meslektıışlannııı 
ker J s ·.,ı: bir kaç ampul gön• 
der!l'•' ~ri i,: n telsiz ile il50 
yaf.'m'!eını rica eder. Tutu• 
ishsyon!lnun Şipiberi de bll 
ricayı bır gece içinde kon•~ 
fası\l:mnC:an istifade eder
bir :Cac defa tekrar eder. 

U s;r .tda makinelerinin b• • 
şm 1 :ı T uluz istasyonunu dill" 
lem• k<c olanlardan Daka k•· 
sah s•'lrla rnl.in bir doktord• 
ish~ıı •• cıı sernından bir mıkt•' 
vaımı,, bu z..,t derhal telefoıı; 
la f ı:. ·uz istasi::1onuna mil raca• 
ed<.f~k isteni:en serumu dolı• 
to~ ~iş:ıra g1indermek üzet0 

o!~L;,'.lnu };;l< irir ve bu habe~ 
de g~:ıe Tuluz istasyonu!!. 
• · • t 'l ·ı - edilı' Şi ;.ı_,, Vi:'S! ası ı e ı an 

v; _·~es: gün serum dokt~r 
0 ' ı• 1 1d - Cr' ~ . ,.il r .,e vası o. ugu 
1: '! ~ocuk ö'ümden kurla~ 

r.; ısız gazeteleri bu hı . 
se •İ anl::ıttık'an sonra te~ 
telP~?n µıakiııelerinin nıed Jae' 
bi., i. tiyaç olduğunu ve. 
ev'll" bir tane bulunması ıcal' 
ett'ğini, buııun için de Pi~ 
ktin olduğu kadar ucuz ya~ , 
m;;..,ı l.3rıtri bulunduğunu ıo1 
li ·c~ :ır. 

,, ) J kulübün 
turnuv~ 

I'.. , •• y.s· 
.- r .nsız gazete erının ri'' 

d; ı n"a göre bu sene Pa t' 
te 'ulbol şampiyonluğu j;,. 
s J.- ın a., a :şt\rak eden 
lü?lf'•· ~ rl i 98 dir. --<' 
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Bu makalemizi memleketin 
her tar fında münt~ir lrulu
nan ve ırkımızı sıtma ve ve
rem kadar tehdit eden bir 
hastalığın tafsilabna hnsrede
ceğiz. Bu meşum hastalığa 
(Trahom) Arabistan veya Mı
sır hastalığı denilir. 

Trahom denilebilir ki göz 
hastalıklannın en muzici ve 
en pisfdir. Pek uzun sürer ve 
ıık sık ntiksederek hastayı 
bizar eder. Hastalık pek eski 
zamandanberi malum idi. 
Meşhur lpokratm kitaplarında 
mezkOrdu. Eski Yunaniler ve 
eıki Mısriler bu hastalığı pek 
iyi tanımıı "e tedavi etmişler
di. Hastalık dünyanın hemen 
her tarafına intişar etmiştir. 
Avrupada dahi çok zamandan
beri mevcuttu. Fakat ne ol
duğu pek iyi teşhis edilemi
yordu. Napoleonun Mısır 
seferinden avdetinde bu has
talık Avrupada birdenbire alev
lendi. O zamnm Trahomun 
Mısırda bu hantalığa tutulan 
frnnsız askerlerile Avrupaya 
sirayet ettiği zannedildi. Fakat 
hakikati halde bu sebep esa
sen mevcut olan Trahomun 
yalnız alevlenmesine meydan 
vermiıtir. 

İşte hastalığa ( Mısır hasta
lığı ) denilmesine sebep bu 
yanlış telakkidir. 

Dediğimiz gibi hastalık kü
rei arzın heman her tarafında 
mevcuttur. Fakat en çok Mı
sır, Arabistan, Flistin, Şimali 
Afrika ve Orta Asyada ve 
en az İngiltere ve leviçrede 
hükümfermadır. 

Hastalık memleketimizde 
ııtma ve verem kakar belki 
de daha ziyade münteşirdir. 
Yapbğı tahribat ta bu iki has
talıktan aşağı değildir. Hususi 
istatiatildere nazaran traho
mun İstanbuldaki nisbeti 0 nS-
10 arasındadır. Anadolunun 
f8rk •e cenbu ıarki vilayetle
rinde bu nisbet % 50 ye, 
batta (60)şa kadar çıktığını 
ınütahassıslar söylemektedir. 

Trahom, göz kapaklarında 
yerleşir. Ve ilk evvela adi bir 
nezle gibi başlar. Durup 
dururken gözler kızanr, ça-
paklamr ve kamaşır. Banları 
diğer bir hastalıkla iştirak 
ederek gözde şiddetli iltihap 
husule getirir bu esnada göz 
kapaklan şişer, göz kanlanır 
ve ıiddetli ağnlar tevlit eder. 
Bu suretle başlıyan hastalık 
kib iyileşerek kah vehamet 
lcesbederek ilcrlemiye başlar 
•ık sık nüksetmek ve tedavi
Ye teannUt etmek trahom 
hastalığının evsafı mahsusasın
dandır. 

Hastalık uzun müddet de
\ram ettiği vakıt gözde çıban
lar kapaklarda çarpıklıklar 
,.e kıl batmaları gibi vahim 
~latlar hasıl eder. 
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Muharriri: Vels 
110drey,, önündeki bir yı

~n notlan temiz ediyordu. 
i'leye doğru işlerini tama

~en 'bitirdi. Kiğıtları bir zar
' Yerlqtirdi. Üstüne: 

.. Mr. "Malpas 551 No.,, 
"Portmen meydanı" 

'i azdı. Posta kutusuna attı. 
'i emek odasına geçerken 

'ltlin uıağı kendisine bir 
'-ıtktup verdi. Açb ve okudu. 
tlS "Mister Marşalt» i tekrar 
il .. ~ekten sizi menederim. 
~ü teklifi reddediniz. 

«Malpas» 
"1 -Odrey» .zaten kabul etme

)e karar vermifti. 
h~ e~eğin yansına doğru u
.\ bır mektup daha getirdi. 

tt.. ~Ma11alt» tandı. 
"-lttamkl Yak•adaa dolayı 

Hastalık heman her devirde 
saridir. Sirayet te çapakJa 
olur. Binaenaleyh trahomlar 
bir adamın gözünü sildiği hav
lu mendil ve yıkandığı la.vur 
hulasa gözüne sürdllğü biltnn 
eşya ttabom mikrobu ile mü
levvestir ve böyle eşyayı kul
lanan kimse hastalığa kolay
lıkla a ılanabflir. Son zaman· 
larda sineklerin dahi hastalığı 
naklettikleri taayyün etmiştir. 
Pis bir trahomlunun gözüne 
ve yU:ıüne konan sinek ifraza
b alarak sağlam bir insanın 
gözline pekala aşhyabiliyor. 

Trahomun böyle sari ve bu
laşıcı olması behemehal bir 
mikroptan ileri geldiğine delil 
ise de bu ane kadar yapılan 
tahharriyata rağmen maattee
ssüf hakiki amili marazisi keşf
edilememiştir. Mı!amafi Avrupa 
uleması bu meşum hastalığı 

tevlit eden mikrobu keşf et
mek için mütemadiyen çalış
maktadır. 

Trahom en çok kışla, mek
tep, fabrika gibi kalabalık 
yerlerde görülür. Temizliğe 
riayet etmiyen fukarayı halkta 
ve cahil kimselerde bu hasta
lığa çok tesadüf edilir. Fran
sanın Marsilya şehirinde yapı
lan bir istatistik hrurtalığm en 

· ziyade Aferikadan gelen 
Araplarda ve bilhassa Yahudi 
mahallesinde daha çok oldu
ğunu göstermiştir . 

Bizde bilhassa Kürt hamal
larla boyacılarda fazla münte
şirdir. Bu hal kısnwn bu halkın 
hıfzıssıha kavaidine ademi ri
ayetinden, kısmende memleket
lerinde Trahomun mebzulen 
bulunmasından ileri gelir. 

Muhakkak olarak denilebi
lir ki Trahom pislik ve fakru
sefalet ile me'Jüf kimselerde 
çok görülür bir hastalıktır . 

Trahom her yaşta göıiilür. 
(3) aylak çocuklarda ve yemtit 
beşlik ihtiyarlarda trahome 
pek çok tesadüf ettik. 

Dünyada körlüğün % 10 u 
bu hastalıktan ileri geliyor. 
Memleketimizde bila mübalaga 
denilebilir ki körlüğün °JIJ 30-
40 ı trahomdan mütevelittir. 

Biltiln halk bu afete karşı 
müteyakkız davranmalıdır. Av
rupada trahoma karşı gayet 
şedit mücadeleler yapılmış ve 
bu uğurda pek çok paralar 
sarf edilmiştir. 

Halkımız bilmelidir ki ve
rem ve sıtmadan fazla trahom 
bizi tahrip ediyor. Bu hasta
lığa tutulanlar gerçe ölmezler 
lakin daha beter yani kör o
lurlar. Körlnğün ölümden fena 
olduğunu herkes bilir ve tak
dir eder. 

Hükiimetimiz meşkur bir 
himmetle iki senedenberi bu 
hastalı~ı imha için An doluda 

oom 
A1üterciıni: Un1er l'azıl 

müteessif olduğunu, kendisini 
affetmesini yazıyor ve nihaye
tinde: 

<<....... vahşicesine hareket 
ettiğimi anladım. «Odrey»seni 
aaf ve samimi bir aşkla sevi
yorum. Zevcem olmayı kabul 
-edersen seni dünyanın en me
ıut kadwnı yapmıya çalııınm.» 

izdivaç teklifi!?.. «Marşalb 
tan beklediği ıon ıeyl. Vakit 
kaybetmeden alelicele cevap 
yazdı: 

« Muhterem efendim! 
T~klifinizi reddetmemekte 

malızur glSrmtıyorum. 

Odrey Bedford» 
Katlayıp zarfa koydu Ye 

uşağa vererek: 
- Acele yollayınız ... 

Dedi. Çabucacık yemetbü 

en ... 
Yerli ma pro. 
pagandasına 

başlıyorlar 
Aldığımız mal\lmata g&re 

geçen ıene milli Türk tabele 
birliği azalanndan bir kısmı 
tarafından teıkil olunan yerli 
mallan giydirme cemiyeti ya
landa tekrar faaliyete bqh
yacaktır. 

Geçen sene, mekteplerin 
yaz tatili dolayisile içtima 
edemeyen cemiyet bu sene 
faaaliyet sahasında esaslı 
adımlar atacaktır. 

Cemiyetin müessisleri ya
kında umumi bir içlima ya
pacaklardır. 

Yeni camide Bolulu Ahme
din av tüfe w ini çalan seyyar 
s buncu ile Kefeli zade Yu
suf beyin poti ıler1ni çalan 
Muammer polis tarafından ya
kalanmışhr. 

Silah a yor ş 
Küçük Pazarda oturan Kab

zemal İsmail Hakkının üzerin
de memnu silah taşıdığı gö
rülmüş, yakalanmış, silah mu
sadere edilştir. 

aii"NnE 10 PAP~ ' 
Anadolunun her köşesinde 
birer çocul< Rarayımn yıik
selmcst için lll.MA Y.t:İ 1!1'-

FAI.IN /ıepimizden 
bekled((ji yardım. 

mühim mücadele mihrakian 
teşki etmiştir. Bu da hastalı
ğın derecei ehemmiyetini gös
terir. 

T rahomdan korunmak için : 
Evvela - Mektep, kış

la ve fabrika gibi müçtemi 
mahallerdeki b ahom!ular tec
rit eLilip tedavi altına alınma
lıdır. 

Saniyen- Trahomlulara ya
kın bulunan kim~elerin bunların 
eş:,ra!arilc temas etmemeleri 
ve temas halinde ellerini sa
bun ile sık sık yıkamaları la
zımdır. 

Salisen - Evlere hizmetçi, 
sütnine ve dadı alırken tra
homlu olmamasına dikkat et
mek icap eder. 

Trahom kabili tedavidir. 
Ancak hekime erken müraca
at etmek şartile. Üzerinden 
seneler geçmiş vak'aların te
davisi müşküldür. 

Böyle ihmal edilmiş vak' 
lar, sahibini ölünceye kadar 
bihuzur etfl-rten b2~I~a ergeç 
körlüğe mahkum eder. 

Göz t bibi 
Dr. 1p 

yee: i. Bir tal siye atladı ve 
"D . . d · · d' oranı,, nın a resını ver ı .... 

Otonobil şiddetli bir sarsın
tile kapının önünde durdu. 
Kapıyı çaldı. Bu defaki kabul 
diğerlerine benzemedi. ÇünkU 
hizmetçi kendisini tanıyama
mıştı. Hürmetle salona aldı. 
Beş dakika geçmeden (Dora) 
girdi: 

- A... Gene sen misin? .. 
Her saniye evimde ne arayor
sun? 

- Size (Leysi) den Yaz geç
menizi söylemek için geldim. 

- Kimin için? 
(Dora) nm rengi attı. Baştan 

ayağa titreyordu. 
- Hiç... Kimse içba değil •• 

Sen onu ıe•emeısin ... 
- Sevemezmiyin? 
- Ben ıeni men edemem 

fakat kocan var •. 
- Evet. •• Unutmam •• 
(Dora) mn ıeaindeki ızbrap 

7) İD içbae dokundu. Ona 
,..de. H ........ aef-

8-' çekildi. 

Allama daoarı 
talimatnamesi 
nasıl :yapılch1 
YahudUerle Araplv arumda 

Filistinde wlru bulan soa ha
diıeleFden aonra bu husumete 

sebep olan ağlama duvan hak
kında, Filistin lngiliz makama-

b bir talimatname vücuda ge
tirmiflerdir. 

Mevcut ihtilafı halletmekten 
ziyade büıblitün . körükliyen 

bu talimatnamede şunlar söy
leniyor: 

Y chudiler, ib.ıadet için her 
vakii <eDuvnr» ağlama yerine 
gelebiiecel<J erdir. 

Y nl udiler dm'Rrm önündt>ki 
kal'"lırıma b"r trıblin geti ip 
üzerinde kandillerini ve ufak 

cam k r rı hnvi s n.l·ğı 
ko;ab"lcc ,. g'bi yı~anmak 
için seyy r bir leğen de g·e
tir i · er. 

n c! vara ve 
yahut m z 'uvm,."! m~~avir 
olan d"ğer v ıt duv~rı rda 
sabıt kalmal rı caiz degildir. 

Y nhudilerin, cuma günü nk
şamı güneş gurubundan cu

martesi efinü akşamına kadar 
ve hükumetçe belli olan bay
ramlarının gece ve gündüderi 

gene akşamına kadar duvarın 
şimal tarafında kendi namaz 
kitaplarını koymak için ornda 
bir tribün vazedilebi.ir. 

Duvarın cenup t<.rafında da 
bir tavla vazooerek ü:t:~rinde 

şeraitlerine müteallik kitap
larını koyabilirler. İbadet za-

manının hitamında me:ıkür 
alat kamilen kaldırılacaktır. 

Sene başı ve gufran bay

ramlarında mürur ve uhura 
mani olmamak. şutife her Ya

hudi beraberinde namaz kıl

ın~!! için bir h::uıır getirebilir. 

Balada zikr~clilen alfılian 
başka bir şey getirilır.iyecektir. 

Koltuk, iskemle, bisiklet 
gibi şeyler getirilmiyecek ve 

duvar üzerine perde konmı
yacağı gibi kadınlarla erkek

ler arasında tahta perde gibi 
bir şey bulundurulmıyacaktır. 

Cumartesi ve Yahudilerin 
resmi bayramlarında sabah 
saat sekizden saat bire kadar 

duvar önündeki kaldırım üze
rinden hayvan geçirilmiyecektir. 

Şafakla saat yedi arasındaki 
müddet müstesnadır. 

Mezk\ır günlercie duvann 
cenup tarafında bulunan za-

viyeye giden kaldırım üzerin
deki kapı akşam saat beşten 

güneç gurubuna kadar kilitli 
bulunacakbr.» 

- Yanıma yak aşma.. Sev
diğim bir erkeği elimden al
mak isteyorsun .. Buraya kadar 
yorulmanın sebebi budur? •. 

(Odrey) derin bir nefes aldı. 
- ÇUnkil mesut olmanı 

istiyorum. · 
- (Marıalt) tan vaz geçe

rek mi? ... Sen bunu unut ... 
Vakti gelince onunla evlene
ceğim .. 

- Çık bu evden.. Çık 
diyorum aana.. • • • 

Diyerek kapuya kottu Ye 
açtı. 

- Def ol (Odrey Toring
ton)!.. 

- (Torington) mu? 
(Dora) Omitaiı bir tavurla 

kapıyı gösterdi. 
(Odrey) çıktı. Merdivenleri 

inerken hemşiresi arkasından 
geliyordu.. Kadın kıskançlslt
tan çıldırmıftı. Birdenbire &ze
rine koştu .. Üstün~ ablcb. Ka 
diiftü. 

- Nihayet aeni yakaladJm. 
B8t8n kunetile Kum yld-

. Y açbıin oğkı N • açi 

~le -senm1y kar-ar ver
diit gOn çok çetin bir ite 
buiDUDu aoktujunu, ~k ber
bat btr kaynanaya çattığını 
..ıamıfb. 

Rqelfn anDeal Madam Re
beka, Nulmaçi evlerine gidip 
te reamen Ra,eli ietediği vakit 
bu izdivaç için çeşit çeslt prt- · 
Jar sayıp dökmfittü. 

- Yanıyorum ki, demifti, 
kızımın peşini bırakmıyorsun. 
Ama sen de çok eyi l:iliyor
sun ki evlenmek kolay, fakat 
yuzel yeçinmek yuç bir şey
dir. Basinizde bir kontrol Ja
zim. Ayri açacayin evde sizi 
yalnız bir kmam, yelip sizin 

1 ile beraber otur .. yım. 
Akşam ne zaman yatacayi

nızı, bab ne zaman kalka
cayınizi ben oyleyec~yim. Es
vaplarinizi ben beyeneceyim. 
Sokağa gezmiye çiktiyiniz va
kit, in an hali ben, çok 
para harcamıy sınız diye ya-
niniı:dan yrı lmıyacayim •• 

Nesimaçi kaynanasının bu 
sözl r:ni dinlerken birkaç 
nokta" da isy. n edecek gibi 
oldu. Fakat düşündü, taşındı, 
bu sert ~adının zaman geç
tikçe yumuşıyacağına hük
metti. Esasen Raşeli böyle 
ufak tefek sıkuıtılara taham
mülü göze alacak derecede 
şirin ve güzel buluyordu. 

- Peki Madamaçi, - dedi -
şartlarinizi kabul ediyorum. 
Biitiin emirlerinizin başim iis
tünde yeri vardır. 

Arbk mesele kalmamış, söz 
kesilmişti. Üç dört gün sonra 
nişanlandılar. Eş c!ost her iki 
tarafın ailesini de, kendilerini 
de hararetle tebrik ediyorlardı. 

~ 

Neıimaçit o günden itiEaren 
haftada b~r iki defa niianlı
sını görıniye geiiyordu. 

Madam Rebeka, dediği gibi 
onların her işine karışıyor, bir 
dakika yanlarından aynlmıyor. 
Sokağa çıktıkları zaman da 
pe;ılerini bırakmıyordu. 

Biraz kapalı büyllmO~, şim
diye kedar kadınlarla fazla 
ahpnplık etmemiş olan Nesi
maçi büsbütün sıkılıyor, nişan
lısına açılacak tenha bir za
man bulamıyordu. 

Bir gün gene Raşelle otu
rup gramofon çalmıya baş
ladıkları dakikada kaynana 
Hanım şıp diye odaya dam
lamış, kızına 

- Haydi sen yit aşağıda 
kardeşlerine bak. Ben biraz · 
Nesimaçi ile yörüşeceyim .. 

Raşel dışarı çıkar çıkmaz 
uzun b:r nutuk söylemiye ha
zırlanıyormuş gibi tavırlar ta
kınarak söze başladı : 

- Senin kizimi mesut ede
bilecek bir genç olduyunu an-

ne vurmak için elini kaldırdı 
Arkadan bir el bileğini yaka
ladı. Döndil (Slik Simis) nazi
kane bir reveransla: 

- Bir, sinema resimlerini 
bozduğum için affınızı rica 
ederim. 

xxııı 

«Silik» in söyledikleri 
Dora kendini toplamadan 

Odrey gitmiıti. Kadın haftan 
ayağa titriyordu. Silik kolun
dan tutarak odaya getirdi. 
Sandalyaya oturttu. Hizmetçi
ye döndfl: 

- Çabuk bir bardak m 
ıetir. 

Dora g6ılerinl açtı. Sersem 
ıenem etrafına bakındı. 

- Ne oldu ... 
- Ufak bir buhrana uabi ... 
- Haklı idi... Haklıydım. •• 
- Sizi kurtarmak için ~ 

....,.. srircfi. •• 
- Fakat •iz kim•ini:a? 
- Ze•cioizi.• arkada,... ~ 

ı d . Y ı kuvvetli bir a ım. • 
adamsın. 1 J pek çok çoluk 
çocuk sayibi olunun. Fakat, 
yene içerimde bir parça kor
ku var. İf:t v .>rom ki kizfm ile 
busbutua e\ ler,UDezdn ev el o 
ıupeyi de kalbimden supure• 
yim. 

- Ne yibi şupe. 
Madam Rt>'beka sıntb : 
- Onu anlJimıyorsun Neti• 

maçi ! dedi. 
- Hayır ımlanııyorum. 
- Sanki korkuyorum ki 

damatlikçe bir kusurun olma· 
sm. 

- Bunu znr:nan yosterecek. 
- Zamnı1 1 yoıtermeai ne 

para eder, bcın şimdi anla
masini isti or m. 

- OylevsP Raşeli çağıra
lım. 

-R · ne çağıracak in, 
mıh~ tahtasi zan
v Ilı masum ki

zn, nası o 
direbilirs . 
birisile i 

keııdini beğen· 
ormuş, yeç"rmiş 
n ol cak cesare• 

ti yüreği buluyo(sun! 
Nesim 

leri, parl 
runa burı 
dam Reb 
baş başa 
sürdü. 

Raşelin kara göz
s 1yah saçları uğ· 

el razı oldu. Ma
ile damadının 

epey uzun 

lf 
Üç dört ~(ln sonra Neslına• 

çinin babası Yaaefaçi yolda 
Haronaçiye teaadfif edince 
Haronaçi he.nen sormuştu: 

- Siz•n çocuğun duyunu 
ne vakit? 

· - Pek, y""kin, pek yakin .• 
Fakat b n, bizim oylana 
doyrusu şa~iyorum. . He.r~es 
kaynanc&iie kanli bıçaklıdır .• 
Bi:ıimkis.1e Madam Rebctka 
arasında su bilem sizmiyor •• 
Dun b~na N~ıimi bir m~te~, 
bir metetti ki deme yıtsı'1·· 
Eğer -dedi- ben evlendiyim 
zaman l''es:rn yibi bir kocaya 
rasyelseydhn iki duzina çoclP 
yum ohardu. Bunu nasin anla• 
miş bilm"nı. 

. Ahmei Hidayet 

ğiniz 
'" 
bir alçaktır • Zev· 

n ~ok dclıa i~idid. 
Pt;n"zle ikisinin e 

··ıu .. b olacaks•DIZ··· o mur ' se ep i i de 
Leysi 1evcinizin, ıevc n 1 h 
adale .. ·n pencereıinde ma •
olacak ar .. 

k susunuz. 
- Allah aş ı~a ıldırtmak 

Marten sizi, benı ç 
için mi gönderdi? d b i 

- Marteni üç giiD ~ y~ 
.. d' s· yalnız cına gormc 1m. ııe söylilyo-

te sebep ?ltııa'bjb:nde altu• 
rum. Leysınln bir köt• 
nun sahn almıyacajl 
7oktur... _ _. 

Dora sesini kCBU• ~ • 
. . Luuen gı• 

7 Bılıyo~m... Müaaıebetie 
dmız... Ne fteaa... I 
nizi berkeı biliyor •· ktı 

Silik ıe ... ıce eYden çı ... 
xxıv 

ıfGz~t;Ç 
Levsi •r -s~ odasında otunP 

p:a ...,Wdu. Elinde 
mektupla T....-yorc. 

bi 
g. 

._.__.... . ..... 
tonlu Silill Siaiıl 8ise ...-
86yliyeyfm Jd lnJlşLıS• __.. 

i . 
• ,... .. ..-.;;-- ... d ..... 

..... _.(Bitmedi) 
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lsİ:anbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

Kartal malmüdürlüğünden: 
Rakkamı 

Kariyesi Sokağı Cins~ ebvabı 

Alemdağ kariye derunu arsa 71 .. (( « 41 
« .. « 66-67 

.. .. « 58-1 

« .. harap kahvehane 78 .. .. arsa 59-59-1 

Ziraı 

400 
225 
900 

160-

soo 

Kıymeti mu-
hammenesi 

Kurut 
4000 
2250 
9000 

Kimden metruk oldup 

Agop oğlu Kirkor 
Kolyani biati Mazlumyan 
Ağavni Eııkohi binti Nlko
ioa kerimeleri 

6000 l<irkor kerimesi Şinorik Tonik 
Kirkor çorbacı kerimeleri 
Ol(ida ve lıiııadan 4500 

5000 Kirkor kerimeleri Şinorik Ye 
Tonik 

Bostancı Posta caddesi « 29-9 160 13000 Bakkal Uzo ve hiaıedan 
Balada cinııi, mevkileri ve kıymetleri muharrer ve emvali metrukeye ait yedi parça emvali 

gayri meakulenin 26 teşrinievel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mnlkiyetleri mlb:aye
deye çıkarılmış ve verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 tqrİltisani 929 tarilıiae 

' müsadif cumartesi günü aaat 13 ten 15 te kad~r Kartal malmüdürlilğüade mliteıeklcjl 9bf 
kc:ımlayonunca ihalesi icra kılınacağından talip olanlann yeYDıi me:r.ldlrda kıymeti amh•mm
nin yüzde 7/S niabetinde teminat makbuzlarile komiayona müracaatları ilin olunur. 

Cihanşümul nıarka 

(MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

\'ücudu rüzg:irın tesirine karşı 
muhafaza etler. 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Y ~lııız Galatada K,mıköydc 
\' op uda caı!Je-ı karıısın.!a 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağazasında satılır. 
.ngılız biçimi gayet milntehap ,·e 

mu~tclif çeşıtlerde 

1ko'itün1ler ve pardesüler 
ve n1uşa111La daıresiııde hanımlara n1ah!3uı 

gayeiı. nu1ntehap ve son nıoda 

ipekli muıembalor 
d:ıhi rardır 

Tl~DIYA TT,\ TESHii"\ T 

A 
D 
L 
E 
a 

Y AZ1 MAKİNELERi 

1 Haziran hulul ~tti 
Her m1WDele mecburi olvak 
yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNESi 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dlirdüncü kctidc: 

Avıı.ıpada 1898 •cQ~~P.Pe a.: 
iınal edlleıı ~ir Y•i• malciaesidir. 
Şimdifo kadar bilttln ~yada 

380,000 ADLER MAıç!NESt 

11 Teşrinisani 1929 
-'"-L'

70.yük i raıniye 
45,000 lira 

Aynca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
ikramiye Ye 10,000 Liralık bir mükifat. 

,\lali ye vekaletiııden: 

3atılmlfıır. Anadoluya 2684 ma
kine g6ndetilıniştir. 

ADLER, 
MakineaiıQ hususiyeti: 

Harflerin müvazi vu~udııı. 
Bu iahrikaıııııın ihtiraı olmU 
ıtibarile ballı.alan tarafından tak
lit edilemez. Bu sayede fazla 

kopya çıkarmak müınldlndttr. • 

ADLER MAKİNESİ 
PEK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESİ 
EN İYİ BİR MAKİ

NEDİR 
Anadolu için tal• Acental.ır 

aramaktayız. 

Bir Alman ınü teha•s1'ı idare" 
altında İotanbuıda her ~na maki
na tctıııiri içln bir tanıirhane kü-

1at ettiğimizı tebşır •yleriz. 
Daktilo mektebi l.tmhul, bahçe. 

kapı esnaf bankası. 

Adler makinelerinin 

~-· MOBİL YE MA~AZASINI ziyaret ediniz. 
Beyoğlu, Asmahmesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu l:JIJ3 
Aari, sıığlam, el!M'•lııiz, mobilyalar imal edea so..n sistem 

ve elektrikle mlUeharrik fabrika, Taksimde, Taksimlcıfla 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

SERi ve h1NALI TESLİMAT 

Halk Şapka Mofua11 
• 

H.ORELLI 
Herlı:eııin tabiatine mu•afık ppkalar rekabet kabul 

etmez bir surette yalmz mafrıııamııda bulunur. 
..- Galata Karaklly No 1 

LÜKS 
İnce çamaşırınızı nıuhaf aza eder 

ince çamaşırınızı yıkamak için LÜKS kullanınız. iki defa 
fazla dayanu. LÜKS çamaşırlarınıza tazelik verir, çamqırlan 
ovmak IAzım değil, çünkü muzırdır. LÜKS tehlikesiz ve 
mükemmel ıurette temizdir. 

Y ıkadığu:ıa ince çemaşırlar için LOK S kullanınız. 

LUX 
UVBa. P.Onfl!RS LIMITEO 
fOllT !UNUOHT. BNOLANO 

.... 111 ••···· 

336 senesinden 1927 mali senesi nihayetine ka
dar milli hükuınet bütçelerinden matlubu olan
larla gerek milli hükfın1et ve gerek sakit hü
kumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesap
larında mukayyet alacaO-ı bulunanlar, Şubat 
93j) nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
mahallin en büyük n1al memuruna müracaat 
eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vere
rek mukabilinde müracaat vesikası aln1aları 
lazımdır. Bu müddet zarfında müracaat etme
ıniş ve vesika aln1anuş olanların iddia ettikleri 
alacak t:i13 nunıaralı kanun nıucibince katiyen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihaye
tinden sonra hiç bir n1azeret kabul ediln1iyece
gindeı1 alacak iddiasında bı..lunanların 930 sene
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Paristeki esrarengiz cinayet ( A B A ) 
Sepet sandığ~n esrarı --------~...-----..,::--

hili anlaşılamadı Harp kudreti ne demektir? 
Genç bir muhasibi dostu olan kadın Bazı gemilerin küçülmesi ve hazar ordusundaki bazı 

14 yerinden yaralayarak öldürdü tensikat harp kudretlerini azalta bilir mi? 
Lil istasyonunda uir sepet için

de bulunan ceset, aradan bu ka
dar günler geçtiği halde; hala es· 
rarını muhafaza ediyor ... 

Cesedin Rigo isminde bır mu
hasibe ait olduğu ve bu cinayetin 
faili zannile Elmasyan isminde 
bir ermeni terzinin tevkif edildi
ği yazılmıştı. 

Elmasyan hakkındaki şüpheler 
yavaş yavaş zail olmaktadır. Cese
din sepet içine konularak bagaja 
verildiği, sepetin Elmasyana satıl
madığı anla~ı!mıştır. Sepetçi, El
masyanın uzun uzun yüzüne bak
mış sonra: 

- Hayır ben sepeti buna sat
madım. başka adama sattım .. 

Demiştir. Bundan sonra Elmas· 
yan, sepeti şömendüfer garına 
götüren şoförle muvacehe edil-
miştir. Şoför: 

- Hayır o sepeti bana veren 
bu üci am değildi .. 

Demiştir. Diğer taraftan vaka 
günü Elmasyanm dükkanının ya
nındaki mağazada tamirat varmış, 
ve 10 amel~ ç"ıışıyormuş .. 

Eğer Elmasyanm dükkanında 
bir cinayet olsaydı bu on amele 
her halde bir gürültü işitecekti .. 
Bu da Elmasyarun lehinde bir de
lildi. Bütün bunlardan mada se· 
pet sandığın gayet kalabalık bir 
sokakta olan Elmasyanın dükka· 
nından çıkarılırken etraftan gö
rülmesi lazımdı. Halbuki hiç kimse 
böyle bir şey görmüş değildir. 

Dahası var .. O gün Elmasyanm 
mağazasmı gezmek için biri gel· 
miş, bu adam hiç bir vaka ese
rine tesadüf etmemiştir. 

Dükkandaki kan lekelerine ge
lince: Elmasyamn genç karısının 
burnundan daima kan gelir~iş .. 
Bu kanların da gene kadının 
burnundan akan kanlar olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bütün bunlar ermeni terzinin 
masum olduğunu göstermektedir. 
Elm:isyan kendisine sorulan sual-
lere daima aynı cevabı vermekte 
ve başka bir şey söylememekte· 
dir: 

- Ben masumum... Başka hiç 
bir şey bilmeyorum .. 

Elmasyan kendisini müdafaa 
etmek için avukat tutmamıştır. 
Mahkeme tarafından Elmasyanın 
müdafa.mıa memur edilen avukat 
bu adamın masumiyetini ileri sü
rerek tahliyesini talep etmektedir. 

Elmasyanın da bu cinayetin 
faili olmadığı tebeyyün ederse 
Lilde bulunan sepetin esrası gene 
anlaşılamamış olacaktır. 

Yeni bir cinayet 
Geçen hafta Pariste müthiş bir 

cinayet olmuş, Jorj Grimberger 
isminde bir muhasip evinde 
14 yerinden bıçaklanmış, ölü ola-
rak bulunmuştur. Vak'a şudur: 

Gece yarısı.. Pöti karo soka· 
ğından acı acı feryatlar yükseli
yor: 

- imdat, imdat.. Adam öldü
rüyorlar.. imdat, imdat!.. 

Bu )seslerin Pöti karo sokağın
da ki 11 numaralı apartımandan 
geldiği anlaşılıyor. Kapıcı kadın 
l-u feryatların sebebini anlamak 
İçin Lapleşer isminde bir kiracı 
ile birlikte yukarı kata koşuyurlar 
\'e muhasip M. Jorj. Grimbergenin 
odasına girdikleri zaman müthiş 
bir manzara karşısında kalıyorlar. 
t.f. Jorj Grimberger kanlar içinde 
ölQ olarak yerde yabyo'r , 

~-C!CS@din luııcun~ı:a Aı:a tt•n,. lü. 

Katerln 

Potentiel de guerre denilen bir 
eliıne vardır. Harp kudreti 

diye tercüme edebiJecegimiz 
ve lıemen her lisana Fransızca 
aslile geçen bu kelimeyi son 
sneler doğurmuş ve teslihatın 
tahdidi mevzuubahs oldukça ehem· 
miyeti artma g a başlamıştır. 
Fizikte nasıl sakin duran bir 
suda ve yanmıyan bir kömürde 
bir ( kudreti mekniye Energie 
Potentiel) varsa. hali harpte olma· 
yan her devlet vo milletin de bir 
kudreti harbiyesi vardır. Bu kud· 

ret o milletin ordusundan veya mev· 
cut eslihası, ile gemi, ve tayyarele· 
rinden ibaret değildir. Bil'akis bu 
kudreti harbiye bir çok anasırdan 
müteşekkildirki bunlann görül
mesi ve !hakkında karar verilme
si hayli muğlaktır. Bu sebep
tendir ki, şimdi her tahdidi tes
lihat mevzuubahs oldukça, buna 
muhalif olanlar hep bu (Potenti
el de guerre) i ileri sürmekle ve tes· 
lihat tahdit edilirken yalnız mevcut 
olan donanmayı değil, belki 
daha ziyade diğer cihetlerin nazarı 
itibare alınmasını ileri sürmekte· 
dirler. 

Mesela Fransızlar diyorlar ki : 
"Almanyamn yalnız yüz bin ki· 

şilik ordusuna bakıp da kudreti 
harbiyesini o nisbette aşağı gör· 
mek hatadır. Almanya icabında 
milyonlarca orduya seferber ede
cek menabi ve kuvvete maliktir. 

Hakikatte böyledir. Netekim 
Maktul Jorj Grimberger umumi harbin bidayetinde pek 

Bu kanlı sahne karşısında mahdut bir kara ordusuna malik 
kapıcı kadınla kiracısı derhal İngiltere az bir zamanda Kiçner 
polise haber vermişlerdir. Zabıta ordusu namile bir hayli fırkalar 
memurları eve gelmişler, içeri teşkil edebilmişti . Binaenaleyh 
girdikleri vakit genç kadının gerek son zamanlarda aldığı 
boynundan şarıl şarıl kan akmak· ehemmiyet ve gerekse kendi dev-
ta olduğunu görmüş]erdir. Kadın: let ve memleketimiz için haiz 

- Jorju ben öldürdüm!.. olduğu ehemmiyet dolayisile 
Demiştir. Genç kadın ilk buhran kudreti harbiye meselesini bir 

geçtikten .sonra sözlerine .şöyle 111nıııııunnnııııııııııun1111111111111111111111111nuıııı11n11111uınuıuuuuuı 

devam etmiŞtir: aşıkına olan merbutiyetini arttır-
- Evet, onu ıben öldürdüm.. mış ve daha -doğrusu Jorja balta 

Soara da intihar etmek istedim, olmağa başlamıştır. jorj, Katerinle 
fakat ancak kendimi ağır .surette randevulannı seyrekleştirdiği için 
yaralaya :bildim ... Ölmedim, öle- kadm aşıkına tehdit mektuplan 
medim .. işte boğazımdan akan yazmağa başlamışbr. 
kanlar bu öl Ü m tecrübesinin Jorj bundan kurtulmak rçin 
neticesidir. aparbmandan çıkarak uzak bir 

Muayene edilince bu esrarengiz yere nakletmeğe teşebbüs etmiş, 
kadının grtlağında epi derin bir fakat münasip bir bina bulama-
bıçak yarası olduğu görülmüştür. mıştır. Nihayet en son çare ola-
Mecruh derhal hastaneye kaldıra· ırak karısını, çocuklarını kaynana

sının yanana, Mwhavz şehrine 
larak tahkikata başlf&m&fhr. :göndermiştir. Jorjun ailesi bir ay 

jorj Grimberge evlidir. Biri altı burada tebdilhava ederken genç 
yaşında erkek, öbürü on dokuz adam da Katerin ile münasebetini • aylık kız olmak üzere ıki de ço· kesmeğe teşebbüs etmiştir. 
cuğu vardır ... Pöti Karo sokağında Jorj bu bir .ay içinde hiç evine 
11 numaralı apartımanın beşinci uğramamış , yalnız karısı ile ço-
kabnda oturan Jorj borsa civa· cukları dönmezden bir gün evvel 
nnda bir bankada ımuhasiptir. apartımanma gelmiş ve · o ıgece 

Kadmm ismi Katerin.. . Aslen öldürülmüştür. Katerinin apartı-
Belçikalı. . O civarda bir evde mana ne zaman geldiği, içeriye 

kere tetkik adelim. Kudreti har· 
biye nelerden ibarettir? 

Başlıca: 

1 - Kara, deniz, hava kuvvet
lerinden, yani ordu ve donan· 
madan, 

2 - Serveti milliyeden, yani 
iktisadi , zirrai' ve bilhassa sınai 
varlıklardan, 

3 - Efradı milletin irfan se
viyesi, milli ve vatani şuuru, irsi 

cesaret ve fedakarlıklarından istiklal 
hissi, ile gençliğin bu hususta yetiş
tirilmesinden, 

4 - Memleketin cografi va
.ziyeti, demiryol, yol ve vesaiti 
nakliyesinden, hatta idare şekli, 
iklim, an'ane gibi daha bir çok 
müessirlerin amil olduğu iktidarı 
harp , yalnız hükumet veya 
hazır ordp.sunun değil balki bütün 
memleket ve milletin hey' eti 
umumiyesinde meknuz bir kudret· 
tir ve ancak onların hey' eti umu
miyesinin gayretinin neticesidir. 
Ve onlar sayesinde arttığı gibi 
ancak tekmil bu müessiratın tah
didile azalabilir. Yoksa bazı nevi 
harp gemilerinin küçülmesi ve 
ya hazar ordusundaki bazı ten
kisat kudreti harbiyenin azaldı
ğına delalet etmez. 

M. Ş . 

Askeri haberler 
lngiltere - Londranın hava} 

karşı müdafaasını tetkik elmt.. 
üzere bu sene son baharınd<ı 

büyük bir hava manevrası yapıl· 
mı~~ır. 

Üç bombardıman filosu, bir 
avcı filosunun himayesinde olarak, 
karadan müdafaa edilmekte olan 
~ir mıntakaya taarruz etmiştir. 
Ingiliz gazetecilerinin de bulun-
duğu bu manevrada hava taarruz
larına karşı yalnız kara müdafaa
sının kifayet etmediği anlaşılmıştır. 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup yüksek rütbeli bir zabit tara
fından verilen konfransta fimabat 
İngliz deniz filosunun maalesef 
İngliz adalarını müdafaaya kifayet 
etmeyeceği resmen itiraf edilmiştir. 

Fransa: - Fransa dahilinde 
ordu ve askerlik aleyhindeki ce
reyanlar son zamanlarda artmıştır. 

Milli bayramda 23 kişi askerlik 
aleyhindeki nümayiş vegpropagan
dalarından dolayı derdest edil· 
mistir. Bir seportmen meclisi, 
o r d u aleyhinde teşvikatından 

dolayı bir muallimi azletmiştir. 

Sanhonay da askerler ile siviller : 
arasında bir müdarebe olmuş, bir 
çavuş yaralanmıştır. 

Almanyada mecburi askerlik 
Ceneral fon Sekt mühim bir 

eser neşretti 
-

- -mürebbiye.. Jorj buradan gelip nasıl girdiği malum değildir. 
geçerken -genç kula aralannda Buraları mecruhun ifadesi ahn- Alman eski muhariplerinin bir geçit resmi 
bir göz ıaşınalığı b?şhyor . 'Bu dıktan sonra tenevvür edecektir. Alman rayhşver kıtaatı sabık kabiliy-ette iken ancak 800 asker; 
küçük ahbaplık yavaş yavaş iler- Şimdilik yapılan tahkikat şu 'De· başkumandanı Ceneral fon Sekt, tayyareye maliktir. Ceneral istik· 
liyor, biribirleri ile tanışıyorlar, ticeyi veriyor: · " Almanyanın istikbali,, serlevhalı bal harbinde tayyarelerin başlıca 

· l "h K Vak'a gecesi jorjla kadın ara- mühim bir eser neşretmiştir. Ceneral rolu oynayacamnı, bugüne nis-gezıp tozuyor ar, nı avet aterin sında bir münakaşa başlamış, .:.-
J · metresi oluyor fon Sekt eserinde sulh zamanında betle beş on misli fazla tayyart~ 
or1un ·· genç adam, Katerini Belçikaya -. h 

B k t b. ı ·k k"" '"k mu·'kemmel surette mu··cehhez küçük çıkaracagıw nı söylüyor, netice olara u aş ın am ır sene ı uçu göndermek için ikna etmeğe 

b. t 'h · ard J · K t · b · bı"r ordunun bu""yu""k bı"r orduya tercih Küçük ordu iyi bir şey olmakla. ır arı çesı v ır. orJ, a erın çalışmışbr Kadın ır daha 
·1 1 ·· s b t• · ·· k·· edı'lebı"lecegıw "ni so-ylu··yor, ordula- beraber büyük orduyu da ihma: ı e o an muna e e mı mum un aşıkının y anı n da n ayrılma· 

ld y k d · 1 y 1 k b rın iaşe masrafından, bilhassa etmemek, icabında böyle bir ordt,; o ugu a ar gız emege ça ışmış- mak istememiş, müna aşa üyü· 
tır. Çünkü genç adam aynı zamanda dükçe büyümüş, nihayet Katerin techizat ve levazımın pahalılığın· çıkarmak için hazır bulunm.ar 
k ki d 1 dan bahsediyor. Bu levazımın lazım geldiğini söylüyor. Bunu ı!ı 
arısını ve çocu arını a sev- sevdiğini 4 yerinden yaralayarak d ı 

k d B k ld. ·· k d" · d · 'h çabuk modası geçtı•gw ı'nı· de ı"leri mal etmemek lüzumunuda şid et >-me te ir. u aş macerasının ö urmuş ve en ısı e mtı ar 
karısı tarafından duyulmaması etmek istemiştir. Vak'anın tama· süriiyor. israr ediyor. · 

0 h K · ·ı il d l · · k d Ceneral Sekt Amerikayı misal Ceneralın bu makalesi mecbur için m ayet aterın ı e münase- m e ay m anması ıçın a mm askerlı"k hı""'metim·o tesisi irin b" 
haHn~ kAaınad ~A~A• ~--____ı~~u-.ı:·ı.w_n°~·....nı.un~·ı.l'AJcsa....ll'ltı:nıLA&IL....lı1AM::..........Jı.....-.ı-.-ı...._ __ ..._. __ ıhu:All!.~--'UDAl'.l.K&...L-..=ı~:.:.:.:.:......:=~==;:;;;=.==:......:~--~T=--~~~~-



Karnar menılelıetintle enClife 

iktisadi buhran hasebile gelen ecn~i 
• nleri gittikçe azalıyormuş 

Monte Karlolular Nis ve Kan 
ile rekabet ecleeekler mi? 

a 
MAHICEllELE1lDE

T 0111ll Melilllet 
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Gürültüye sebep olaıl bir meSele 
Sinemada cinsi hissiyatı tahrik etmek bir kusur 

mudur? Münekkitler arasında bu hususta 
şiddetli müııakaşalar var 

Sinema artistlerinin seyircilerin cinai hissiyatını tahrik etmesi bir kusur mudur, yoksa meziyyetml?. 
Son zamanlarda bu mesele Amerikada tiddetli milnakaplara meydan vermektedir.Amerikanın meşhur 
ıinema mOnekkitlerinden Cilbert Selda bir razeteye vuku bulan beyanabnda cinsi hissiyatı tahrik 
edecek tavırların bir kusur olduğunu bir artİltİD buna istinat ederek töhretini mul}afaza ede
miyeceğini iddia etmiştir. 

Gene meşhur münekkitlerden Openhaym bu fikrin şiddetle aleyhindedir. Openhaym diyor ki : 
"Bir artist temsil ettiği rolu benimsemelidir. Bu rol cinsi biuiyab talirik edecek mahiyette 

İle aanatklrlar, seyirciler Ozerinde bu tarzda bir tesir yapabilmelidirler ki muvaffak olmUf 
addedilsinler. Greta Garbonun , 
Glorya Svanaonun , Con Cil -
bertin muvaffakiyetlerinin bDtiln 
um budur. Bunlar atk ve ihtiras 
sahnelerini aeyircilere de hiuet· 
tiriyorlar. Keza Meri Pikfort ve 
Klarabov da bu hususta muvaffak 
oluyorlar. 

ŞarJonun hissiyata tahrik etmi
yen sanatkar olduğu doğru deiil
dir. Şarlo, Harlo Loit seyirciferi 
güldürüyorlar ve bu suretle his· 
siyatı tahrik ediyorlar. 
Münakaşa henüz bitmemiftİr. 

hararetle devam ediyor. iki mii
nakkidin de taraftar ve aleyhtarı 
vardır. Fakat ikinci fikirde bulu
nanlar ekseriyeti teşkil etmek-

Greta Garbo ve Glorya Svanaon tedir. Gon Cllbert ve Meri Plllfort 

Mis Nlak Snet yeni bir 
filim çevirmeğe başlıyor 

-
Beyu perdenia en parlak yılclularindan biri olan iti. Mak Sen 

l'ad. bir komedi hamlamaktachr. Mia Mak Saet Iİnema arti8tleri 
~ .. -~ iyi aeaaryo yazan bir yaldızdır. Mak Snet yeni oynayaC!iı 
~ HDaryoaunu da kendi tertip etmiştir. Mak Snet diier ko
~erinde o~'!f:. gibi bu eaerinde de deniz kıyafetinde, yan çıplak 
~çok ıenç la beraber oynamaktadır. Mak Snet bu filiminde 

ç4k yenilikler yapmışbr. 
tetlnema yıldızı yakında kendi heıabına fılim çeVirmCif-dtiidiiiiiel'!' 
La..~ • Bu gilzel ıenç kız, filimJerinde gösterdiği muvaffakıyetle 
~ Amerikanın hayretini celbetmiştir. • 
~ Snet Binema yılclnlan arUJnda en çok mektup alanlardan 
n .. _~ • Bu melctuplann hemen hemen hepsinde rDzel sinema artiatine 
~ qk edilmcld.. Y• lqlDUI nmgi, ya r&zlerinin ifadesi. yalaat cla-

llnuı kıvrıhşı ve sair yerleri medbedia.•kt.mr 

Kıvırcık saçlar 
Pariste yakında pek meraklı 

bir dava görülecektir: 
Sinema artistlerinden matmazel 

Orelya Bnuaka, uçlannm kım'Clk 
ve albn sansı olması sayesinde 
bir çok filmler için aramlmakta 
ve kendini mllreffehen geçindire
cek kadar para kazanmaktadır . 

Orelya geçende, her zaman 
saçlanm yıkatbnp taratbğ1 ber
berine gidince berberin hasta 
olduiunu ögrenmiştir. Bunun &ze
rine ister istemez M. Lakur ismin
de başka bir berbere ~=ittir. 

Lakur, önce uçlan yı mlfbr. 
Fakat bunlar biribirine o kadar 
kantmlfi ki, berber itini bir dakika 
enel bitrmek içiq, Orelya farlanda 
olmadan maka11 nrmUf,ve aaç
lann mllüm bir lrnm• kesmiftir. 
Saçlan elektrik ile illa ultap 
aftit bunların . pJ,ri llMIDhıum 
bir ta~a keailclijini anla-. we 
dizeltmek için saçlara keameje 
batlamlfbr. 

Biraz IOllra Lakw : 
- işte bitti, ....ı beieaiJor 

musunuz ? diyerek Orelyaya bir 
&JDA vermiftir. 

Zavallı Orelya bir de ne gör
llbl?... Bqı ldlçillmllf, aaçlanndau 
eser yok, berber saçlanm kes-
mekle kalmanıış, ( alaranon] bir 
bq Y•PIDlf··· Bunan Gzerine ber
ber dükkinmda kıyametler kop
BIUflur. Orelya ajlamağa ve: 

- Şimdi ben ne yapacağım? 
Nual sinemada _para bzanacajım, 
diye aöylemeğe başlamış. "berber 
de: 

- Size bu saçlar eakiainden 
faıı. yarqıyor .• Şimdi saçlaruu 
için dejil, kendiniz için sinema 
artisti olunuz, cevab1D1 vermiştir. 

Orelya kesilen saçlara için tu
mmat İltemİf. berba bet para 
vermiyeceğini söylemiftir: iş niha
yet mahkemeye dütmüttür. Bu 
hafta görülecek olan davada 
Orelya 'mn tazminat iatemeje 
kakki olup olmadıjı ve berberin 
dediji gibi bu biçim saçların 
kendisine daha fazla yaraşıp ya· 
raımadıj'a tetkik edilecektir. 

Orelya eski halinde çekilmiş 
resimlerini mahkemeye getirecek, 
ve intihap edilen ainema artistle
rinden mtırekkep bir hakem ...,.. 
tinin reyi clinlen111I '"· 

Norma Şerer sesli filminde 
baş yıldızı oldu -

Eald ainema. yıldızlan arasmdla .U fi6m4e ea ziyade mllftfhk 
olan artiat Norma Şererdir. BU fevkalide cazip genç kadın raJ91 
rOzel ıeai ile derhal nazarı dikkati celbetmiftir. Nomaa Şerer ı.U 
filmde çok muvaffak olan Beaai Lovu da g6lgede baraknuıbr. 

Giizel ıe.li linema artiati eakili ribi her filimdb Konrat Naıel • 
kaqahklı oynamaktadır. Konrat Nagel de ses itibarile rayet iyidir.• 

Bu iki meşhur artist yalanda büyük bir seali filime baflayacaklaıdd'. 
Norma Şerer sesine gayet ihtimam etmektedir. Gazel Mili IİDMll 
yıldızı her sabah kalkar kalkmaz dört bet yumurta içer, rilı ... 
havalarda boğazını sıkı sıkı iyice bajlamadıa aoka.J çaJalıı.:..: ... ı-

Bir ıinema gazetesi aeali filimde ea ~de mu ili' OIU ---~ 
içinde erkelderclea biriaciJiii O-• NaYllfJ.. lıada...,.. • 
N--.,~•• nri1or .. 
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BAG BOZUMU 

1 . . 
Maarif cemiyeti Çabuk evlenme rekora! 

.Cemiyet bir sene zarfında 
neler yapb? 

Ankara, 1 ( Hlllllli ) - Tiirk 
maarif cemiyeti merkez heyeti 
T eşrinisaninin ilk baftuı içinde 
içtimaa davet edilmittir. Umumi 
merkeı bqeti azua maarif vekili 
Cemal HlisnG, Kan mebusu Ağa· 
otlu Ahmet, Yunus Nadi, Sürt 
mebusu Mahmut, Konya mebusu 
Musa Klzım, latanbul mebusu 
Nureddin Ali, Erzurum mebusu 
Nafi Atuf, Afyon mebusu Ruten 
Ettef, Si.as mebusu Necmedclin 
Sadık, Sivas Drebusu İbrahim 
Alaecldin, Afyon mebusu Haydar, 
Denizli mebusu Haydar Rüştü, 
Biga mebusu Samih Rifat, Şarkı 
karahisar mebusu Mehmet Emin, 
Bahkeair mebusu laman Hahkı , 
lstanbul mebusu HUaeyin , İhsan 
pqa, İzmir mebusu Osman zade 
Hamcli,•Bahkesir mebusu Hayred· 
din, Beyazıt mebusu Halit, Edirne 
mebusu Zeki Mesut , Erzurum 
mebusu Aziz, Erzincan mebusu 
Safvet, Edime mebusu Şakir , 
maarif mtiettişi kemal Zaim , 
mili talim terbiye reisi Mehmet 
Emin, DarU.lfGnun Neşet Ömer, 
Şurayı devld azasından Mustafa 
Şefik, TOrk ocaklan umum katibi 
Hasan Ferit beylerden mürek- " 
keptir. 

iki saatte evlendiler; bir 
hafta sonra boşandılar! 

Maarif cemiyeti idare heyeti, 
merkez heyeti içtimaına arzedil· 
mek tlzere üç ayhk faaliyeti 
hakkında bir rapor bazarlannuş· 
tar. idare heyetinin bu raporuna 
gat'b cemiyet ıu faaliyette bulun
mUfbu': 

Gazi &)'IDtapta çok zaman enel 
tesil eclilmiı olan maarif cemiyeti, 
Türk maarif cemiyetine ilhakıni 
isteıqİf ve teklifi kabul olunmuttur. 
Bu cemiyete ait emlakin tapuya 
rabtedilerek llzıin plen muame
lesi yapıllDlfbr. Mezldir cemiyetin 
sabık reisi. avukat Şefik bey 
Tiirk maarif cemiyeti mümes· 
silliğine intihap edilmiştir. 

Cemiyet tarafuidan tatil zama
nmda mektepli çocuklanmn sih· 
batini korumak gayesi ile tatil 
kamplan tesis edilmesi dliflinill· 
mlif ve kamplann birincisi 
Ankarada keçi lirende açalmaı. 
Bu kampta mvaffaloyetli neti· 
celer verdiği itin -&ılim&zdeki 
sene her yerde kainp açılacaktır. 
Cemiyet endisiue bir varidat 
temin etmesi için mektep defter
leri yapbrarak" piyuaya çakar
IDlfbr. 

Cemiyet memleket gençliiiniD 
lisan ihtiyaca nuarı itibare alarak 
denanel.er aÇllllfbr. 

latanbul talebe yordu kadrosu 
tevsi edilıqiftir. Bursa talebe 
yurdu bqka bir binaya naldedil
miftir. Balıkesirde orta tahsilli 
çocuklar için bir yurt açdmqbr. 
Geçen sene muhtelif maarif mi 
aıessillikleri tarafından bir çok 
muhtaç talebeye yardım yapal· 
IDlfbr. Muallim almanaja daha 
mltekimil bit o ebilde yenile.
..:..:ı-.:...: ~u&UIU9wr. 

Halen avrupada tahsil eden 9 . 
talebeye yardim edilmittir. Bu 
talebenin biri tabailiılİ ikmal ede
rek d6nmllfl0r. Diieri det dinmek 
&zeredir. 

Cemiyet azalanna mahsus ol
mak üzere madeni rozetler yapal· 
mlfbr. 

-•llllllll•ıı-1......,..,.. ı m•-ııuu-uıH-

Şahzade bapnda lbrabimpqa 
hamama kaqlllnda Şekerci suka· 
·gmcla 14 No bahçe ortamda 7 
oda 2 aaloa 1 matbak 1 hamam 
•• aynca mlltakil erkek 8fC•Y• 
mah"111 •tbak ve yatak odası 
mlftemilatll .ı,ktirik ve terkoı 
....... yellitytıjpkbı ... 
....... clei ....... ...... 
••••t ... ... 

Amerikada evlenmek pek kolay, bu 
yüzden çok kimseler g :yor 

Uatmaz•ı ....._ llhne1 

Amerikada ~ için iki 
kitinin bir papasa ;iclerek :evlen
mek istediklerini a6ylenrtieri ki· 
fidir. Bu kadar kolay olan izdivaç 
.meruimi bazılanm gafil avlamak
tadır. izdivaçtan sonra derhal 
bot•8'•k için bikinle milracaat 
ec:lenler de pek çolctut. Şikapıla 
bayle bir vak'a olmuştur: 
Matmazel Beatris Kimet isminde 

genç bir kız, bir arkadaşuwı ver

sonra, Wr 1111 • ıı• ile 
kav_.. dtmiıJ, Pw' JI 

k-- bir .... ~·--· BaA dayak flllllı-.. 
kdlr CI' ' ... • '•' l 
pnm_a* i9ia • •• ı....tl 'ı+ 
muştur. 

Genç kadm bizıildll"'ali 

...... -.. .ale,tiiae 
·--~,Wriıllllaifil• 
Jme-•wJa iıc-ta'PI ja , ....... 
olmuftar. ...... .... ık -
lrnpn-ak • G lleadiıli tle 4-
cltıiw ..,.._. lft... llıii 9111 

.... etlenen, tiir lildta -_ ........... .. 
, __ -mmısese ,,.._ sMn6 

diği ·•iıpil41e •" ·r1r. s • L il--------...-.-.ı-..-~....,. 
yaıma ol\• &ti t 5 le 
ge• t111 m ........ 

llii pg A Ma ;illflJMR n 
bal• tlrialiI lkJ•' 
larc:llr . .._. ... !JIJtl• 
e..aiglBn~...,.ı ,..,, .. 
bütla :d s sır 1 • 1wt •1"iftiı. 
..... f 'll .-sıma: 
-lili ........... . 

sek !. Allr.e .., .... . 
sar ..... 8ıdbil: 

- ır.ek ...... ... ,,,, 
SID -- .......... 61: di-
ler ............. .......,._, re. 
vabm.,...Wfir. 

ı: rw., •• k' 6: 

rar tllliftllrlllıia 
•-..... ._aıfbw. .. : ........... ... 
bu ~ 4Jkm11 w ..... 
ot~11ıiiaıı•6pt1 ırıa--
•t • ' .il!-,. •11.S .. . ,_.... ... , , .... . 

ballt ...... dl 1 .... .,.. 

liyelllik •ıuı ' .. .-ı • •• _. ... 
de ._. if•& .. 

a •• , .. -----nedk 411A _.. Millle 411..-ıı 
cep ..... .•. . .,,... ... , ... 
arta ..... ...ı .... 
ed9fJlllderi •• •• f!rmd uıiılı al tiler 
Haydi evine gidelim, ~ ikisi 
ele genç kama eTİDe gi .. erc:lir 

Beatriain annesi ve baba11 bu 
gencin kim oldujunu lmlanndan 
sonnutlar, o da. 

- Kocam, cevabmı vermiştir. 
Ana baba iki ıead &ydtmak 

için ujrqmıtJar, fakat amvaffak 
olamaauflarchr. 

NUaayet ertesi pli tamamen 
a~ ıeaçler naml evleacliklerinl 
............. qç .... .. ...... ,,,,. .•. 

Aftil• .. 


