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Cumartesi 

28 
12~ ay } 1929 
KAnunevveı 

Bugün _2sayıfa 

• 
acıa tahkikatı devam a· 

~'"''"'"'"'~"''~"''""""'"'~~""'~ 
Yeni iktısadi hareketimjzin bugünkü Mes'uller 

Bugün tevkif edil
meleri muhtemel 

şuursuz israf ve ikıtsat açığı yangınını 
söndürmek fakat asıl hedefi Türk tezgahını 
yeniden k~rmaktır. (Falih Rıfkı) .... """"""' ... """"'"'~"'~"'"'~ ....... ,,~~ 

Amanul
lah Han 

lsviçrede mü cevhe
rahnı satılı(Ja 
çıkarmış I 

Deyli Meyi yazıyor: Bir kaç 
hafta mukaddem esmer ve fiş-

manca bir adam 
Lviçrede bir mn
cevherciye müra
caat ederek, bir 
fotograf makine
si kutusuna ben· 
ziyen bir kutu aç· 
mıı Ye hayret 
içinde kalan mü-
cevherciye avuç 

avuç elmas, züm
rilt , ve yakut 
göstererek bun- Amanullalı Han 
lan satmak istediğini söylemiştir. 

Bu zair, bizzat Amanullah 
handı. Kendisi, daha bir ıene 
evvel , Bem şehrinde, harpten 
evvel Berni ziyaret eden ikinci 
Yühe m ~:bi ihtişam içinde ku-
fuauaufcl': 

Amanullah han, paraya ihti
yacı olduğunu beyan ederek bu 
mücevherleri satmak istediğini 
aöylemİf, fakat bu miicevherler 
pek kıymetli olmadığından bun
lara istenilen fiabn ancak dörtte 
biri verilmiştir. 

Amanullah banın maiyyetin
deki zevattan birinin verdiği 
malumata göre, sabık kıralm 
Klbilden tayyare ile . hv~k~~ 
eanasmda birlikte getirebildıgı 
etya bundan ibaret tir. 

Amanullah han,Romaya avd~
tinden evvel Montroye yakın bır 
yerde bir köık almak için çal•ı· 
IDlf ye sıhhatçe iyi olmıyan kı
zını burada oturtmak fatemif 
lae de muyaffak olmamıtbr. 

Güzel 

gözler 

• CAZiP 
.NKIS , 
l.Alll •• 

-MBMba

kanın birin

ci devreJI-

Bu güzel 

resimleri 

saklayınız! 

-=o .. ~--... ~-

Paris mi 
Londramı? 

/ngiliz lirası dünya pi· 
yasasındaki mevkiini 

kaybediyor I 
./~yli Meyi gazetesi, Parisin 

dilnyamn mali merkezi olmak 
nzere yapbğı hazırlıklardan bahs-
ederek fU mlltalialan serdediyor: 

Bugiinkü Franıa, arbkLond
ranın, eski mevkiini muhafaza 
edemiyeceğinl, çünkli logiltere 
bankaıımn albm tutmakta müı-

kfllita uğradığım ileri sürmektedir. 
Mali kudret, sanayie, istihsal 

ve lldiıadi kudrete istinat eder. 
Bu itibar ile mali kudret Londradır. 

Yalnız son zamanlarda Taziyet 
değiımiıtir. Bu ıeneki lngiliz 
ithalib, ihracabna faiktir. Ara-
daki açık gemiciliğimizin kazanç
ları, yahut )istik istihsali ile 
k a panmıyacaktır. 

İşte albn İııeseleainin meDfel 
budur. ithalit fazlasının büyük 
bir kısmı alba ile tediye edile-

_._ -~ _._.ı.:.. ....,;;ı._ ~ ......... 

tedbirlerle, lngilterenin malt 
preıtijıni tehdit eden muhatara 
tehir olunacakbr. 

Bundan başka İngilterede zi -
raat inhitata uğradığı gibi men
sucat Ye çelik sanayii, rekabet 
kudretini zayi etmiftir. 
Franaanın Taziyeti abinedir. 

Fransada ziraat .kuvvetlidir. Fran-
112:lar son on sene zarfında imar 
ile meşgul olarak vaziyetlerini 
takviye etmiılerdir. Geçen aene 
İngiltere bankası, 19 milyon u
terlin kaybettiği halde Fransa 
bankUJ 75 milyon iaterlin ka
zanmıfbr. 

27 kiıinin boğul
duğu tesbitedildi 
Perıembe geceli ...t 1 .ı.

nnda Marmarada 0 HrUi,, " 
"V ama,, ismindeki YBpurlar ara
sında vaku balan feci mOaade
menln tafailituu dink& nllba
mızda kaydebnif tik. 

Müsademe ııeticeainde batan 
Bulgar vapurundan kurtanlıp da 
ıehrimize getirilen 5 kifİllİD lfa-
dninden ve acenta defterinin 
tetkikinden b~anlann adedi 
timdilik 27 kit] olarak teebit 
olunmutlur. 

Hadiseyi mfiteakıp deniz tica
reti mlldllrlflğii tarafından mll
ıademe mahalline ıanderilen 
romork6rler e't'yelki alqam geç 
vakit ıehrimize d6omilılerdir. 

Aclalar tlenizmJe ~&obıı 1aggare 

Romork&rler 1IZlllı araştırma· 
lara rağmen ne dellisde çırpman 
bir insan, ne de Lir ceset bul
muşlardır. 

Alt tarab 5 lnd 1ayıfamiadadır 

Baş makalemiz : 
"I o.at aayıfada 

Milli tarıhın ehemmiyeti 
Yazan : Dr. /Ufil galip 

- Q~am'/lyor masanuz Hanım efendi 1 
- Havır efendim, tııtısem bile ne zararı 'l'ar. a 

ipekli sarf etmek l.tzım. 

ı sene sonra harp? 
Leon Dodeye göre, iki sene 

sonra Avrupada yeni bir 
muharebe çıkacakl 

Deyll Telgraf gueteainin olarak Dode fU sözleri ı6Jle • 
Brllkael muhabiri M. Leon Dode mittir: 
ile mnllkat etmit ve onun va - " Benim kanaatime g6re iki 
ziyet bakkmdaki beyanabm din- ıene geçmeden bir harp daha 
lemifttr. vuku bulacaktır. Almanyanm 

Bunun neticesi, İngiltere için 
felikettir." 

• Ştmtlige /cadar 1'0r' larlhl yazan

lar, TOrk/tJte ilıanet drll,kr, Tar' 
milklint ddrt gtu lıane/ik bir g6ç"'1e 
lıa/Jer lıaltnde ı&lvnıif lm/i. Bu holanın 
loalıı/ıi oe Tarıt0n muazzam larlhinln 

lıalekik gazılmtuı ft:op eJer. • 

Dode, Pariaten her gfhı, biç haZll'lığı, vui mikyasta mubaik 
olmazsa elli mektup aldığım, ba gaz istihsali, intikam ruh1111ua 
suretle aldığı mektuplann 5000 biitiln Almanyada hikim olmaa, 

Almanyanm hakiki niyetleri hak
ciltlik bir eaer tetkil ettiğini kında tilphe bırakmamaktadır. 
16yledikten sonn fD beyanatta Almanların, ilk hamlede Damig 
bulunmuttur: koridorundan kurtulmak iatiye-

Jl 0 r " Ben, gelecek harp kopma - cekleri muhakkakbr; Almanlv, 
GDnOn spor haberleri 6 mcı dan enel Fransaya dönebilece- yeni bir SadoYa hazırlıyorlar •• 

sayıfaımzdadır. ğimi tahmin edemiyordum!" Dode, bundan 80nra Frama· 
~~~~~~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!~~'I Gelecek harbin ne olduğu mn bugünkfl siyasi ricali aley-

•••••••• -- - ••••• hakk d 1 1 k • ID a soru an sua e cevap hinde birço abp tutmuftur. 
• ıa::::::===============================-ım-====-==--======----~ 

~. s=:t:.!~":~:~ ! "Delileri zırriyetten ını~ruın etmeliyiz,, 
.ı •• J ıacGde ! Bir doktorumuz 

Makaleler , • • 
: Günün afya,etı Bı,. zırdeJi • b flk f Üd ~ 
• Sltunıarda eey h . t :Sulh siyasetine • U r M 8188 i karflt Geliti l'ÜZel , ; 
j 4üacüde : 
: Çocuk aütuna. : 
: .§i~ . : 
• Spor aarafaar • • • 
: , (J ın~ıda : 

: Slaema •vıfaaı : 
• d • 

ediyor 

D yor ki: T ababetı ruhivecı 
ile ht.Jk ukçu el ele vermf>lı 

• 2 inc1 e • 
: Barid hlJberler : ve delım nt- si• kur utı-• . 
• a indde • 
• {JI- • 

: 7 efrlluJku , : 
: Zampat"a laral • 

mal dır 

f $bicide 
• MJlpnlerler, Meçhul -;;k.; 
! ~cuda jyazıyı 8 ıflrİ s11 /11/ d bula-• •ı insan mü~tehasesi haline 

ı \ : cakL11rdu • .. •••••••• ••• . •• •••••• .... • gelmiı bir deli 

Karilerinıiz 



M 

r~-----------(V_A_K_ıT_>_IN __ ş_E_H_ı_a~_H_A_B_E_R_L_ERI __________ ..... __ ) 
· Tıraş ücretleri artıyor 

Berberler cuma tatili için teşebbüsatta 
bulunacaklar 

Berberler cemiye,ti azası dlln 
akıam Beyoğlu Halk fırkası sa
lonunda toplanarak mealeğe ait 
muhtelif iıleri glSrllşmllşlerdir. 
\ctimada evveli hafta tatili mes
lesiJgörUtillmnı,cuma günleri dnk
klnlann açılmaması hakkındaki 
teklif kısa bir münakaşadan son
ra büyük bir ekseriyetle kabul 
olıınmuftur. Bunun temini için 
idare heyetinden Oç kişilik bir 
heyet Ankaraya giderek hllkQ
met nezdinde teşebtisatta bu
lunacaktır. 

Bundan sonra brq iicretleri
nin tevhidi etrafında çok hara
retli münakaşalar yapılmlfbr. 
ileri aürülen teklife nazaran ber
berler ıimdiki bra~ ücretlerini 
az bulmaktadular. Uzun mlina-

• 
Izm·rde 

Tayyare cemiyeti bir 
gazeteyi da va etti 

limirda eski senelere a t ve 
28 bin !ira tutan bey'iye taksimi 
m~l7u etr~fındakı İzmir gaze
t~lerının neınyabndan bahsetmit
tı~. Bu me~lağdan sonra ortaya 
bır de 22 hın lira meselesi atıl
~ıştı. Son gelen Ahenk gazete
aınde çıkan bir habere göre id
diasında ısrar eden Hizmet ga
zetesi . ~l:!hine cemiyet hukuk 
mUşavırlıgı tarafından bir dava 
açılmıştır. Davanın mevzuu tah
diir e.zhanı mucip ve hilafı ha
kı~at neşriyatbr 

ışaretler 

Ihlamur 
les~t gümrilk istatistikleri

nin tetkiki tayanı dikkat bir 
haber verdi : her sene mem
leketimize hariçten 25 30 
milyon liralık ıhlamur gi;iyor
muş r Çay yerine ıhlamur kul
lanılması umuınileşecek olursa 
e~n olabiliriz ki, bu 25, 30 
mılyo~ .gene bir gün bir kaç 
yüı bın, yahut bir kaç milyon 
lirayı bulacakbr ve ıhndild çay 
tüccarlan o vakit ıhlamur itha
lltçılan olacaktır. Eğer bir .. 
b6yle acı bir netice karşısı~n 
kalmak istemezsek yalnız hal~ 
ka tasarruf tavsiyeılle iktifa 
etmiyelim ; aynı zamanda ıhla
mur ve ıaire gibi dahilde 
ihtiyacımızdan fazla yetiıen 
mahsullerin ithalini menedelim.. 

katalardan sonra elueriyet tara
fından kabul edilen fikre naza
ran qkal braıı bütün berberler
de 1 O kurı olacak, fakat podra. 
krem, kolonya ve yi1z yıkama 
ıçın ayn ayn para almacakbr. 
Bu suretle bir sakal brqı 25 
kuruş kadar tutacaktır. 

Daha sonra bir teavün sandığı 
teşkili konuşulmut Ye bu sandık 
için mümessiller seçilmiftir. San
dık teıkili için yapılan projeye 
göre usta ve kalfalar haftada 
onar kuıuı, çıraklar da S er 
kuruş verecekter, bu IUletle 
toplanacak olan paralar eaaslı 
bir yardım sermayesi teıkil ede
cektir. Cemiyette şimdiki halde 
1000 usta ve kalf~ 2000 de 
çırak vardır. 

Ancirmal çocuklar 
Fahrettin Kerim Bey 
buna dair konferans 

verdi 
Doktor F ahrettim Kerim Bey 

evvelkı akşam Türk ocağında 
«Anormal ve mücrim çocuklar» 
unvanlı bir koaferanı vermiştir. 
Konferansta bir1 çok muallimlerle 
talebeler hazır bu unmuıJardır. 
F abrettin Kerim B. ezcümle de
miştir ki: 

« Umumi harpten sonra birçok 
ailelerde çocuk cinayetleri inli -
barlar görülüyor. Bunlann sebep-
leri f..tetkik etmek, ayrı mahke
meler vficuda getirmek, hapisa
neler, bmarhanelcr, ayrı terbiye 
ve islihhaneler yapmak için kuv
vetli cereyanlar baş1 amıştır. Fran
sada, Almanyada, Avusturyada 
« Hayil Pedagoju» hıfzıssıhhayi 
akli laboratuvarlan ve terbiye 
müeS&eseleri yapmıştır. 

Bu mahkeme ve teşkilitm ya
pılmasından ıonra çocuk cerai -
minin azaldığına şahit olunmuı
tur. 

Bir çocuk mektebe gittiği za-
man zeki, ıeclye cihetinden mu
ayene edilmesi, meseli ıınıfta 
kalıyorsa sebebinin talim ve 
terbiyeden mi, yoksa ruhi bir 
arızadan mı ileri geldiğini tetkik 
etmelidir • Bu muayenelerden 
sonra yapılacak tefrik neticesin
de ruban zinde ve sağlam genç 
yetiştirmek kabil olacaktır. 

Bunun için de saydığım mOes
ıeselerin vücudu lazımdır . • 

V AKIT ın tefrikası: 44 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Ynzde doksan dokuz... doğuracağım .. 
- Ya bu diişiincen vahi bir - 26 _ 

zandan ibaret çıkarsa. Ali Safder gider. Avnüsselih 
- Ôyle çıkarsa seni ne asar- hoş durmaz. Nedim Beyi kar

lar ,ae keserler •. Fakat bir de bot manyolaya getirmek için tl\rltl 
abp dolu vurursak Nedim'n ana- plAnlar düşünür. 
smı ağlabnz.. Haydi göreyim Dedikodu içtimai bir ahllk
seni.. Şevkiye hanımın karşısında sazlık sayılır. O umumi hayatın 
alacağın muğfil tavurları, mukni ara sıra emniyet supapını zorlu
yalanlan bul da zihninde tekrar- yan bir tehlike gibidir. Tatıp 
laya tekrarlaya git.. nolünü eyi saçıldığı zaman çok fenalıklara 
eyea.. Sen dününceye kadar ben sebep olabilir. Ne yapalım ki 
burada bu erkek halimde dokuz halk dedikoduya bayılır. Sütun .. 

• 
Iranda bir 
cinc:ıyet 

Katli Mahmut lda· 
ma mahkum oldu 

Geçenlerde lranda çok feci 
bir cinayet olmuıtur.Dünkü pos
ta ile gelen İran gazeteleri bu 
kanlı cinayetin tafıilltile dolu
dur. 

İran gazeteleri, bütlln lranda 
dehıetle karşılaşan bu cinayat 
hakkında şu tafsilAti verilmekte
dir. 

Ahmet oğlu Mahmut isminde . 
bir adam, bir gece k omşuau o
lan lımail isminde birinin evine 
tecavüz etmiş ve kapıyı kırarak 
içeriye girmiştir. 

Bu sırada lsmailin biri 6, di .. 
ğeri 4 yaşında bulunan Emir ve 
Zehra isminde ıki çocuğu gll
rUltUden delifetle uy:an ıılardır. 

Mütecaviz Mahmut, ilk hamle
de önüne çıkan bu iki çocuğu 

İktıeadi ha.yat: 

Celal bey 
Pazartesi günü gjdiyor 

İt bankuı umum müdürO 
Celal Bey puarteıi gtlnü Anka
raya hareket edecektir. " Pöti 

Parizyen " Ye " Ôvr " i•zeteıi 
muhabiresi madam Pavlof dt1n 
Celil Beyi ziyaret ede~ek, mem
leketimizin ikbsadi vaı:iyeti hak
kında görüımllf ve malftmat 
almıfbr. Celil Bey madam Pav
lofu kizım Nami Beye de tak
dim etmiştir. 

Maarifte 

Ecnebt mektepl~rde 
Ecnebi mekteplerdeki TOrk 

muallimleri dün de toplanama
dıklanndan, içtimalan geler.ek 
cumaya tehir edilmiştir. 

ikdam < ı~ ı yor 
ikdam refikimizin yanndan iti• 

haren her sabah vazifeyi nttfri • 
yesini ifaya batlıyacağı haber 
alınmııhr. 

derhal öldilrmfiş, sonra İsmailin 
gebe karııı Nusret Hanımın Us

tilne yilrlimüı ve bunu da öldllr· 
dükten sonra kaçmıya başlamış, 
fakat zabıta kuvveHeri tarafın
dan yakalanmıştır. 

Katil Mahmut isticvap olun
duğu zaman, Nusret Hanımın 
bazı kim!le!erle gayrı mqnı mil· 
nasebctlerde bulunduğunu, bu 
hareket kanına dokunduğu için 
öldürdüğünü söylemiştir. 

Ahiren Tahran cinayet mah
kcmui, Lir ıuioc; ve i~l o\:ul.. 

katili olan Mahmudun idamına ka
rar vermiştir. 

G ü z e 1 g ö z 1 e r ~~~ 
• CAZiP IAlllSl.ARI •• 

" - Mü~ttb1Jkanın birinci devreJi -
Bu güıel resimlerı ıaklayını1JI 

Sizi ıintmalara bağlıyan o ılık bakışlardır. 
Bunu dtişüncrek gazetemiz yeni bir ınilsabaka açıyor. 

Bu ınilsabaka iki kısımdır. Bir müddet bu sütunda gtızel gazln 
artistlerin tam resimlerini göreceksiniz. 

Bu sayılan saklarsanız hem güzel bir kolleksiyon kaıanmıt, 
hem de mllsabakanın ikinci devresi için bazırlanmıı olursunuz. 

ikinci devrede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini ıöre -
ceksiniz. O zaman size soracağız : 

- Bu bakıılan tamyabilir miıinis ? 
Siz, o gözleri tanıya bilmek için bu ıtltunda çlkan dilber 

resimlerini saklamağa başlamabsımz 1 
Ancak bu sayededir ki mtilabakanm ikinci devresinde mu

vaffak olabilir1iniz. Kur' aya dahil olup mtıklfat kazanabilmek 
için bntnn o gnzel gıszleri tanımak llzım olacaktır ••. 

lannda bu lezzetli taamla :ziya
fet verdikleri vakıt gazetelerin 
sllrUmleri kat kat artar.Dedikodu
dan zarar görenlere mukabil 
kazananlar da vardır. Halkın 
bllyiik raibet ve inhimaki teai
rile bu, onu ıeytanetklrane ida
re edebilenlerin ellerinde müthif 
bir kuvvettir. 

·Avnüaselih bu mel'anet için 
yaradılmıt bir dedikodu üstadı 
idi. Evveli bu maharetinden 
utifade etmek için ,ayle bir 
ıey kaleme aldı: 

"F mdıklı sirkati atrafında çok 
şayialar deverana.başladı. Vak'a
yı saran esrar ıisleri içinde sağ
lamı çürükten ayırmak hayli 
mtlfkUl görtıntıyor.,, 

"Ahfap, köhne bir binanın 
ytiz bin liralık bir servete me
mu itühu edilmesi evvel emir-

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

de naıan hayrete çarpan bir 
keyfiyettir. Piyaaamız da naktin 
bu nedret Ye kıymeti esnumda 
bayle ktılliyetli bir paranın ko
nakta bulundurulmaaı hakkında 
gizliden gizliye bazı esbap ve 
ıeYaik dermeyan edilmektedir. 
Aile earanna ait hu ıuaabn if
taaından mncanibetimiz haaebile 
timdilik bu noktalar tb:erinde 
dk6t edeceiiz.,, 

.. yalnız fU kadar 13yleyelim ki 
bu aenetia ey ka1U1Dda muha
fazuandan mddaattar olabilen 
aile efradmdu buılan bulun
duiu iddia edilmekle beraber 
konak dahilinde yardım g6rme
dikçe lirkatin hariçten ikaına 
imkb tuanur olunmadıiı 
şayiası da bazı mabfellerde aitz
dan }(ulağa fısıldanmaktadır. 
Hemen her faciada ltoıanua 

1 K OCOK haberler 1 

Yeniden açıla
cak fabrikalar 
Kaydedildiğine göre lktısat 

vekAleti memleketimize en fazla 
ithal edilen mensucab burada 
yapmak için bir taraftan mevcut 
fabrikaların imalibnı takviye, 
diğer taraftan yeni mensucat 
fabrikaları açılmaıım temin ede· 
cektir. 

Sanayi bankası bir mllyon 
lira aarfile yeni bir pamuklu 
mensucat fabrikası afatı siparit 
etmiıtir. 

Bu fabrika alb ay sonra işe 
başlıvacaktır. Müskirat inhisan 
da bir şişe fabrikası yapmak 
üzeredir. 

Maliye Vekaleti çuval için 
harice çok para verdiğimizi na
zarı dikkate almıt ve çuvallan 
Adanada yaptırmağa karar ver
r.ıiştir. 

Piiramızın kıymeti 

Hükumetimizin paramızın kıy
met ni tayin için ilk tedbir ola· 
rak ithalatı azaltmak, istihsalitı 

çoğaltmak üzere tedbirler aldığı 
malömdur. Bu husustaki tetkikat 
devam etmektedir. Yakında tan
zim edılecek beş senelik proğ· 

ram Heyeti vckileye takdim 
olunacak oradan meclise sevk
edilecektir. 
Dev!et bankası raporları 
Alman maliye mfitabassısı M. 

Mnller memleketimizdeki tetki
katı neticesini bir raporla bil
dirmittir. Buna Alınan Devlet 
bankası reisi M. Şahtın da bir 
raporu merbuttur. Raporlar ter· 
ceme ettiriliyor. 

Ilga ed Jecek vergiler 
M .. 1:1 ... ...--t.::.1-1.: o"'&l.: &M..U.ı· 

den kalma gerek timdi de me
rit umi var cismi yok bazı ver
gileri ezcümle harp kaı:ançlan, 
vasaiti askeriye, taraktiSr gibi 
vergileri kaldırmağa ve tasfiye 
etmeğe karar vermiıtir. Bazı 
vergilerde de mükellefler lehi· 
ne tadilat icrası takarrür etmif tir, 

Bir tevkif 
EfkAn umumiyeyi tehyiç eder 

mahiyetteki neşrıyattan dolayı 
müddei umumilik tarafından 
hakkında dava açılan "Resimli 
ay,, mecmuası meı'ul mUdOrU 
Behçet Beyin tevkif edildiği ya
zılmışb. İstintak dairesi "Köyüm· 
de neler gördüm,, Unvanlı yan• 
mn muharriri Emin Türk Beyin 
de teYkifine ltızum görmUı ve 
Emin Bey te•kif edilmiştir. 

Y 1JhV1J Kemal Bev 
Madrit ıefirimiz Yahya Kemal 

Beyin felçten rahatsız olduğu 
teeaalirle haber alınmıştır . 

bir qk zenbereği olduğu gıbl 
bu ıirkate de sevda kanştığı 
16yleniUyor. 

.. Eairfirq ihtiyar Paıanm 
kaynar çağda terriltaze bir zev
cesi bulunması zihinleri türlü ih
timallerin htıcumuna maruz bı· 
rakmaktadır.,, 

"Bir kerre ipliği pazara çık
mıt olan bu esrann yakında 
ucuzlıyacağına ıüpbe yoktur ... ,, 

Amtıaaellh Nedim Beyi böy
le birkaç cepheden birden vur
mak mllfıidetile meşgulken he
nb aradan üç saat geçme
den Ali Safder avet etti. 

Çehresinde muammat bir dur
gunluk vardı.. Bir tarafa çekilip 
oturdu. Sısyleniyordu. 

Avnüsselih mütecessis bir 
hiddetle: 

(Bitmedi) 
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Ne olacak? 5 milyon lira 
''Doktor,, mu, 
''H k. ·~ e ım,, mı. 

Doktorlarımız kendılerıne 
"Hek ım., deneceğı şayıası 
kar ısında Of' fıkirdedırler? 

Verilen maltlmata nuaran ba· 
dema doktorlara kekim denmesi 
ve doktor ünvanlDlD doktora 
Yeren meslekler erbabma tahsısi 
hakkında bazı allkadar ynksek 
mahafilde kuyvetli bir cereyan 
baı göstermittir. 

Avrupaya yalnız şapka 
için her sene bu parayı veriyoruz 
Halbuki lstanbul ve Bursadaki fab
rikalanmızda bunlar kadar güzel ve 
çok ucuz ıapkalar yapılmaktadır "'.,.,,,....ı /~ ~ ,,,..., 

Biz dlln bu mesele hakkında 
maruf birkaç doktorumuzun fi· 
kirlerini aldık. 

Ali Pa,a dlvor ki: 

Hillliabmer reisi Ali Paşa 
fUD}an töylemift!r : 

., Doktorlara 
bekim denmesi 
doğru değildir. 
Avrupada dok-

Şapka ye kaıket için Avrupa lam, oldukça zarif, f6trler, 
ve Amerikaya verdiğimiz paralar melon ıapkalar, kasketler yapıl· 
her ıene ktıJliyetli bir yektlna maktadır. Haber aldığımıza g6re 
baliğ olmaktadır. Allkadarlarm yerli ppka imalAtaneleri, 10n 
16ylediğine g&re bu para senede gllnlerde milli taaamıf cereyan-
5 milyon Türk lirasım geçmekte- lanndan kuvvet alarak ppka 
dir. Halbuki ppka inkılibımızın iatibsallerini artbl'JDlflardır. 
daha ilk gOnlerinden itibaren Bu hususta maliımat almak 
Buruda, Konyada ve batta . ruf 

. llzere mllracaat ettijimiz ma 
ıebrimızde tamamen yerli meva· . 
dı iptidaiyeden ppka imaline fabrikalarımızdan Karamiinel ku-
bqkndmıfb. Buglln ise bu mq fabrikUı mtıdtırtl Mehmet 
imalAt, biJhaua ıebrimizde genif 

1 

Ali Bey bize fU izahab YermİftİJ': 
bir ıekil almlfbr. • - Fabrikamız dahilinde aç-

F abrikalanmızda çok sağ- bğımız ppka iınaJAtaneai bir 

mOddettenbcri faaliyette balua
makta ve her cins ppka imal 
etmektedir. Şimdiki halde glbıde 
10 duzine ppka yapıyoruz. 

Rağbet arttıkça bu miktan 
çoğaltmak mtlmklbıdDr. Bizden 
bqka memleket dahilinde daha 
bir çok ppka imalltanelerl 
tetekktll el:miftlr. Tllrk fapka
lan .. ;ıımlık Ye ucmlak itiba
rile ecnebi ppkalarma mlrec
cahbr. 

Şekil Ye zerafet itibulle de 
en mOfkGJpueat ldmselm tat-____________ , .. ·-------------

Y eırli ildç münakaşası 

min edecek derecededir. Bugtln 
12 liraya alman bir ecnebi f&P
k•••D hemen ayni olan Tllrk 
ppkuma 6 liraya ılmak mllm· 
kaad&r. 

s.; .. pblanma ise 3-5 lira 
anmnda •blmıktadır. Halbuki 
bu ayarda ec:aebl ppkalan 9-10 
liraya ahnabilmektedlr. 

Jlslı yokJ 
Ayni zade Hasan 

Tahsin Bey ior kelimemi kul
lanılmak ta dır • 
Hatta bizim 
memlekette bi
le doktor de • 
yfnce biz anla
tdınz. Maama· 
lila bu mesele 

Etibba mubadenet cemiyeti 
dlln fevkalAde bir içtima aktet· 
miftir. lçtimaa saat on birde 
bqlanmıı, hafi bir celsede 
etibba odaalDlD teıekknlll herine 
istifa eden Tevfik Salim Pap 
ile Nq'et Osman Beyin yerine 
reis ve reisi sani intihabı yapıl
mlflır. Riyasete Niyazi l.met, 
reisi saniliğe MU1tafa Tallt 
Beyler intihap ediJmişlerdir. 

Eczacılarla doktorlar dün 

Dilyünu umumiyedeld 
para hırsızlıaı, mesel& 
sinde kendisi için st;y
lenenlere ne diyor'/ 

Dr. Ak p""' tetkik edilmeli, 
ondan 10nra karar venlmelidir • 

Sonra doktoraımı veren bir 
doktora 11 sen doktor imzasını 

atamıyacakam, hekim imzasım 

kullanacaksın 1,, nuıl denecek?,, 

ilk defa karşılaştılar 

Operat6r H.lfemalB. divor ki: 

Biri birlerine ıikayetlerini söylediler, 
birlikt, tedbir araıtırdılar. 

kararlar verdiler 
vperato 

lan 16ylemiftb : 
"Hekim de

mek pek doğ
ru olur. Felsefe 
lkbsat ye uire 
dok torla nn dan 
tefrik etmek i
çbı doktorlara 
bekim denme -
lidir. Banlar gi· 
bl operat6rlere 
de cerrah de-

'aı1ııı,.. ___ _,. melidir. Ben bu 

Opera& M. Kemal B. fikirdeyim.,, 

Be51m Ömer Pa~a di'J'OI' ki: 

Besim Ömer Pqa fU mtıta
lAadadır: 

"Bn meıele hakkında biç dD
fUnmedim. Birfey IGyliyemem. ,, 

lahreffln Kertm B. dıvor ki: 

F ahrettin Kerim B. diyor ki: 
"Tıp fak81-

tesinden çıkan

lar doktordur • 
Doktorluk hak· 
kam diploma· 

lan ile kazan· 
IDlflardır. 

Bir doktora 
HD doktor de-

lil ' hekimsin, 
Dr. Fahre/Jin KerimB. denemez 1 " 

lsveç zırhlısı 
Enelki glln ıebrimize gelen 

ikinci Oıkar nammdaki l.Yeç 
11rlılw kumandanı ıerefine, dlln 
alqam l.veç sefaretinde sefir 
M. V alenberg tarafından bir zi.. 
yafet verilmiştir. Bu akşam da, 
Serkıldoryanda gene M. Valen
berg tarafmdan bir ziyafet ve· 
ritecektir. 

yerli mllatahzarat amili eczacalar 
almmıtfardır. lçtimaa riyuet 
eden Neı'et Oıman Bey hazır 
bulunan eczacılara: 

- Sizi dinliyoruz. Demiıtir. 
Bunun tızerine eczacılar cemi

yeti umumi kltibi Nizamettin 
bey fUnlan 16ylemiftir: 

., Muhterem beyefendiler: 
Cllmhuriyet htık6metinin hi

maye ve yardımile tqekk&I Ye 
taaDPY eden milli mDeueaeler 
meyanında TDrk eczacılannm 
tetkil ettikleri bbbl mOatalııarat 
llboratovalan da vardır Ye bu 
Yadide memleketi muhtaç bulun
duju bir kısım ihtiyacabn temi
ne arfı gayret etmektedirler. 

Buglln Avrupadaki bir kaç 
fabnk .. nm haiz olduklan tqki
llt ye tesisab Yllcuda getirmedik 
ye Avrupa mllstazaratmdan ha
kikaten kıymeti haiz SO kadar 
mDatalıun yapamadık. 

Fakat benllz bir fabrika tekil 
Ye mahiyetini haiz olmayan, kll
çtıldtılderine rağmen TDrk illç 
fabribJannm temelini kuran 11-
boratunrlarm mahtaltl mllatah
zarabmı:ıan btıy&k bir dikkat ve 
itina ye mabaultl oJduğuaa hu
zurunuzda tekrar iddia ederim. 
Burada blytık bir rağbet g6ren 
Anupa mOıtabzaratından mll
bim bir Jaammm bizimkilere hiç 
de faik olmıyan eczahane libo
ratuvarlarile matlup tetkillb ve 
te1i1ab tım•m bulunmayan ser
beat mle11eaelerde ihzar edil
diklerini tetkikatımız netice1inde 
anladık. Muhterem doktorJan
mızın tavsiye buyurdukları !eki· 

ftı yaldapcağımm ka91yyea 
mwe d" • d f tımit eder ye ken ~ crm en ~v-
kaJAde bir mecburıyet olmadık
ça ecnebi milıtabzarabm yazm~
mak ıotfwıda bulunmalarmı bır 

• LJOtt/ld """°"' '1alunanlar 
TDrk ntandqı llfatue iltirham kararlqmlflır. 
ederim.,, içtimada bulanan operatlr M. 

Bu s6zlerden aonra Temk Kemal bey tanlan s6ylemiftir. 
Salim Pqa ktıni _.... bu .. Biz dokto.Ur ~e~i mlll-

' }'e P-.., tahzarabnm memJeketımızde mu-
11r~da N~ ~t 01111-.ı bey gaze- kabili olmıyanlan kullamyorm. 
tecileriD ıçtımada buıunmaJannm içtimada bu meaele g6rGfnldO. 
niumnameye muhalif oJdupau Eczacılar bizden ve biz eczacı· 
IGylemiı, bunu Bıerbıe gazeteci· Jardan temennilerde bulunduk. 
ler salona terketmitlerdir. Eczacılardan lnllne pleaiain 

İkinci hafi içtinıa bir Aat ltızumlu JOzum1Uz mtıatalazar 
ıGrmOftllr. içtimadan çıkan dok· çıkarmamalarını, ihbyaCJ tetkik 
torlar konuıulan meaau blkkında etmelerini istedık 
bir ıey söylemek istememitlerdir. Biz doktorlar hiç bir uman 

Aldığımız mal6mata nazaran Avrupa ıpayalite mllatahzaratı
ikinci hafi içtimada çok tiddetli na almamakhk yapama)'IZ. 
mlnakaplar olmuş, bir kısım Biz daima yapamıyacafımız 
doktorlar eczacılann •alona terk· ıeyleri Avrupadan almata mec
etmelerini ve bunlann gıyab111da buruz. Bizce ikbaattan ziyade 
keyfiyetin mOnakata edilme.ini hastanın llhlıati evvel dtlfllnnlllr. 
ileri sOrmllflerdir. Operat6r M. Biz yerli mOstahzarab ancak 
Kemal bey: Avrupa mtlstahzarab ile ayni 

- Aleyhlerinde de, lehlerinde kuvvet Ye tesirde olduju zaman 
de, s6ylesek yüzlerine karp tercih etmekteyiz. Bunu da haı
konutmabyız dedi. tanın bayab emretmektedır. Biz 

Mllnakap bqlamıı, eczacıla- Avrupa mO.tahzaralını bize Ye
nn gazete'er vasıtuile doktor- ri'en nilmuneleri tetkik ettikten 
lana TOrk mllıtahzaratım kullan· sonra kullanıyoruz. Mllataburla
madıldarı yolunda fiklyette nmz yanlış yol tuttular. NOmune 
bulunmalanna tee11Qf edilmiştir. g3ndermeden bizden kendi ilaç
Neticede doktorlar eczacılardan lannm kullanılmasmı istediler. 
mOrekkep bir komiıyonun icap Fakat timdi anlqbk. Y akıqda 
eden mukarrerab ittihaz ey!emeai mesele halledilmit olacaktır.• 

Dllyw 1111111111iyedeld para 
lurmbtı twhlcikatile ID8fl'll olu 
...U,e mllfet
tftlerİDill yeni 
bir nokta11 t.
tilt ettikleri bir 
Ankara telgra
fma atfen ya
_, l"L Tel-
pafta bUdfril
clitlae ~ o 
ftldtl• Mali-
yede aaklt it
leri mldtlrll
jihacle balaaan Avni mJe H ... 
Kama Bey, ya· Taluln B. 
kılmam kararlqbnlaa eaki kljıt 
paralarla yerlerine tedavtlle ça
kanla lhtiyatlUID numaralarmua 
telblt oJunma•ı ehemmiyetle 
teJlkki etmif, fakat O DmaD 
mlatllfU' olu Ayni zade Huaa 
TaUin Bey bm lllıammz bal-
mafbu'. 

Ba ikbad filr:ria netic:eal olarak 
çalmwn paralann hakiki rakamı
mn teabitine imk•n buhmmaclıta 
kaydedilmektedir. 

Muele bakkmcla dla •tlra· 
caat ettitlmb Haan Tabsiaı Bey 
bir mulwrimin f11 bahab Ter-

miftir: 
• - Benim mllateprbjım za• 

maamda blyle bir muameleye 
lllmm pierlldfjiDİ Ye beDİID 
bu ip muYafabt etmedijiml 
habrlayamıyorum. Eter blyJe bir 
ıey geçmİf iae buna dair dot
yeyi bularak tetkik etmek. bu 
IUJ'etle her iki taraftan ileriye 
ıtırtılen esbabı mucibeyi anlamak 
mllmkllndtır. 

Bununla beraber benim tara
fımdan ileri ıllrllld0j11 yazılan 
fU tarzda bir ademi muvafaka
tin para IUi iatimaline Ye aul 
istimal ediJeıa para miktannm 
anlaıılmaauıaına bir ıebep ola
cacaj1m da zannetmiyorum. 
F...HD para değiştirilmesi itine 
Dllyunu umumiye memur edil
mifti. Eski paralarm yakılması da 
h111111I bir muameleye tabi bu
lunuyordu. Yakılması ilzam gelen 
paralardan bir kıımınm yakd
mayıp yakıldı denilmesinden de 
haberdar dejilim.,. 
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W&\IBTI~ 
il i lor' · e .e ı ·yati 
Menıup oldukları camiayı ha

kir görmeye veya onun hakir 
gösterilmesine tahammül etmey\ 
alışmak, milletlerin uğnyabile
cek eri rulı ve şüur hastalıkları
nın en vahim!erindendir. 

Cemiyetlerin hastahklan, bil
hassa, milli tarih ve edebiyat 
sahifelerinde teşh '• edihr. Bu 
bakıma göre, Osmanlı tarihi Türk 
milleti içinde bir zümrenin bfr 
zaman uğradığı ruh ve şüur 
illetinin ne derece ağu olduğunu 

apaçık gösteren bir teşhiı vesi
kasıdır. Milli h re.ketlerin ve 

inkilapl&Tın ruhiyatı i e iştiğal 
edenler, Milli mllcadeleminn saf

halarını tetkik ve tahlil ederken 
:zillet, esaret ve mahkumiyete 

katlanmak istidadı gösteren kafile 
ile şeref, hüriyet ve istıklal 
arayanJaıı Osmanlı tarihinin tel
kin ve tesiri altında kalmış 
olanlar ve oimıyan1ar diye tavs·f 
ve tasnif etseler belki hataya 
düşmüş olmular. 

Muasır fikir cereyanL"ln i;inde 
beynelmilel akidelere en ileri 
mertebede taraftar olanlar ara
ıında bile mensup oldukları 
milleti kendi müverrihlerine tah
kir ettirnıeği hatırmdan geçire
bilecek hiç bir fert çdrmamışbr. 
Henüz içfode bulundu umuz yıl-
da, yani daha bir kaç ay evvel, 
bin erce atim ve mütefekkirin 
iştirakile topJanmış beynelmilel 
terbiye kongralaıında söz tarihin 
tedvin ve tedrisine geldiği za
man bumm beynol.milel ahenk 
ve muhabbete halel vermemesi 
arzusu yanında milli sevği ve 
tem;z vatanperveri k hislerinin 
inkışafına mani teşkil etmemesi 
emeli de en hararetli ve ittıfaklı 
bır tasvip ile yer bulmuştur. 

Biz bu ~ünün bütün makul 
ve manbki beynelmilelcileri gibi 
nihayet milletlerin yekdiğerini 
aeveb· mek istidat ve kabiliye
tinde ileri gıtmderiıu ve mede-

niyetin ruhi ve manevi sahalarda 
da hakiki inkişafa varab lmesini 

temenni ederiz. Ancak b mef
kôrenin tahakkukuna sai ve 
hadim olabilmek için kendi 
milletimizin yükselmesini istemek
te haklıyız. Türk milleti mede-

Yarım asır evvelh 

A !T 
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lzmırde bir darülfünun kü
şat eylemek üzere muvazenei 
umumiyeye müracaat olun
maksızın meba iğı lazimenin 
Aydın vilayeti ce!ilesi dahi
linde tedariki zımnında bi 
meclisi umumi davet ve mek· 
tepler ve telgraf hatları tes s 
olunmasına daır valii vilayete 
ruhsat ita buyuru1muş oldu
ğunu Monitor de Komm,ers 
yazıyor. 

• 
Almanya hududundan Rus-

ya memalikine hatıyen erbabı 
ihtilal marifetile külliyetli ec
zayi nariye ve bahüsus Nit
rogliserin idhal olunduğu 
Ahnanya polis memm:la:ı ta
rafından Rusya hükumetine 
ihbar olur.muştur. 

--"' ilb 

niyet aleminde layık olduğu 
mevkie yani bütün milletlerin 
fevkine çıkıncıya kadar bizim 
şime ve şiarımız ancalç bu, ve 
bundan baıkası merdut olacaktır. 

Medeniyttte billün milletlerin 
fevkine çıkmak emeli bizim 
için ne bir cür'et ne de bir 
fazla taleptir; sadece Türk mille
tinin on binlerce yıllık hayatına 
nispetle pek kısa sayılabilecek bir 
zaman için elden kaçırılmıt bir 
« hak » hr. Bu hakkın c ahidi 
tarihtir. 'l 

Hak, gökten vağması bekle
necek b r yağmur değildir. 
( Hak ) ile onun istihsal veya 
istirdadı arasında iki zaruri saf
ha vardır. Bunlardan birincisi 
hakkı iyi bi1mek, iyi tanımak; 
ikincisi iddia ve ispat edebilmek
tir. Türk milletinin yabancı mü
Terrihler tarafından :dahi inkar 
edilemiyen tarihi hulnıkunu en 
iyi bilmek ve bildirmek, kuvvetle 
iddia ve ispat etmek ve böylece 
istihsal veya istirdat zeminlerini 
hazırlamak, Tiirk müverrihine 
düşerdi. On bin senelik mazi 
mesafesi içinde bütün dünyaya 

asırlar ve asırlarca hayat, kuvvet 
ve kudret aıılamış ve "Chipiez,, 
ile «Perrot » nun dedikleri gibı: 

« Garp alemine vücudu bes 
liyen buğday tanesinden başka 

bütün faydalı san'at tohumlarım 
ve fikir mayaiannı taşımış)) olan 
en asil ve en kadim koskoca 
Türk milletini dört yüz çadırlık 
bir kaçak ve mülteci alayı olarak 
tavsiften asırlarca usanmamış ve 
utanmamış Osmanlı müverrihine 
lanet olsun!.. 

Bir çok milletler tarihlerinin 
muhtelif devirlerinde bünyelerine 
musallat olan tereddi amillerinin 
tesiri albnda, o zamanlara ait 
medeniyetlerde geri kalmışlardır. 

Son bir kaç yftz senedir Türk 
milletinin de uğramış bulunduğu 
bu arızi gecikme onun bu gün-

kü medeniyetin ilk anası olmuş 
bulunmak hakkını selbeylemez 

ve onun yarın yine ilk safa 
geçmesine asla mani . teşkil 
etmez. 

Geri kalanları beklemek mede
niyetlerin usul ve şiarından değil
dir. Yetişmek ve ileri geçmek 
için çare, en ileri olmak hedefini 

bütün mhlet için sönmez ve tüken
mez bir heyecan menbaı olacak 
mukaddes mefkure haline getir
mek, ve tutulacak yolları iyi 
seçmektir. Bu mefkôre ancak 
yeni ve milli bir « terbiye» esnsı 
üzerine kurulabilir. Her milli 
terbiyenin temeli ise tarih olmak 
2aruridir. 

Biz bu temelden mahrum mu
yuz? 

Türk tarihi, ilmin hali engin
liğinin çenesine göz erdiremediği 
hır derya, bir hazine, bir kainat
tır. Türk tarihi buğün elimizdeki 
kıyas ve mantık ö.çülerile takdir 
ve tahmini imkansız büyük bir 
milli kuvvet, ve Türk milletinin 
en büyük eserler yaratmak için 
nefsine itimatta ile kadar haklı 
olduğunu gösteren reddi na ka
bil bir vesikadır. 

Türk tarihini Osmanlı müverri
hinin örümcekli pençesinden 
kurtararak hakiki ilmin aşığı al
tında bütün gür.elliği ve yüksek-

1 liği ile cihana göstermek ve 
yeni yetişecek inkılap nesillerine 
öğretme~ bugünkü Türk mlinev
ver ve mütefekkirlerine terettüp 
eden milli vazifelerdendir. 

Aydın Meb'usu 

D. Re1lt Gattp 

B·r Zırd.e1 " 
ir şair: "deme ak en eğer 
sadece J\1ecnuna deli· ey

lesen halka nazar, her biri bir 
g"Una delil,, demiş. Bunu, san'at
l<arların her şeyi değiştiren, baş
ka renklere boyıyan menşurla
rındaki hususiyete \ niştim. 

Fakat aradan yı .ar geçip te 
"marazi ruhiyetn in ellfbesini 
gördükten ve hele Doktor Maz
har Osman bey nstadlmızın ki
taplarını olnıduktan sonra, şaire 
hak vermemek elimden gelmiyor. 

Evet, herkesin biraz ve bir 
tfirlü deli olduğunu ıspat edecek 
bin bir şahit bulmak kabil. Bu
nun içindir ki biz artık sade 
:zırdeli olanlara deli diyoruz. 
Ama doğrusunu isterseniz ben 
şimdiye kadar bu türlU ruh ve 
kafa hastalıklarının yalnız resim
lerini görmiiş, kendileri ile teşer
rüf etmemiştim. Dün bir tram
vay tesadüfü beni onlardan 
birile karşılatbrdı. 

Uk gördüğüm vakit, hayretten 
ağzım açık kaldı. Genç, hatla 
çocuk denecek yaşta bir mek
tepli ıdi. Başında tefne dalına 
benzer acayip armalı bir kas
ket, arkasında lacivert bir par
desü, ayaklannda açık renkte 
getirler vardı . 

Bilet alırken oynak kızla 5ibi 
kırıhp dökülüyor, eli ikide bırde 
kasketine gidıyor, bir el ayna
sına bakarak bir teviye gözlük
lerini düzeltiyor, dişlerini seyre
dıyor, kra\fatın:ı dokunuyordu. 

Biraz dikkatle bakınca gözlük 
çerçevesinfo altından ta göz 
uçlarına adar inen iki çirkin 
yapma kaş gördüm. Yüzünün 
rengi de tabii değildi ve suntur
lu bir maskaralık olarak saçları 
da takma idı. Ben ömrümde in 
ıaın bu kadar çirkınleştiren bir 
perük görmemiştim. 1 k hissim 
erkeklik namına utanmak oldu. 
Sonra gülmekle aclmanın arasın
da kaıaım. 

Kafasında o iğrenç peruka, 

Hatıu gelenler 

8ır sak ayış 
"Prens Doranj" bir gün ga

yesi sırf kendisince malum 
olan bir sefere çıkıyordu. Ya
nındaki zabitlerden biri nereye 
gidildiğini kendisine söyleme
si için prense ricada bulundu. 
PreftS dedi ki: 

- Söyliyeceğim &ırn iyi 
muhafaza edeceğinize emın 

misiniz? 

• 

- Evet ceneralım .•• 
Prens sadece: 
- Ben de öyle .. 
Dedi ve mükaleme mevzu-

unu değiştirdi. 

" İhtilalikebir kumandanların-
dan meşhur «Hoş)) derdi ki: 

- Eğer kalpağımın planla
nma vakıf olduğu kanaatinde 
olsarn onu çıkarır ateşe atar
dıın,: 

• 
On beşinci 11Lui,,nin çocuk-

lu =runda naibi hükumet olan 
prens Dorleanın metre~~ kon
tes dö Sabran, bir J::cyıf sıra
sında prensten hükumete ait 
bir sırrı kaprnnk istemişti. 
Prens kontesın elinden tuttu 
ve onu bir ayna önüne götü
rerek dedi ki: 

- Kendine bak . . . böyle 
güzel bir çehre ile hükumet 
işleri konuşulur mu ? 

uçlan ~akaklarma inen yağlı ka
ra kaşlar olmasa be ki bu kadar 
çirkin olmıyacaktı. Hele insanı 

kutup buzlarından çok ~üten 
kmtmalann etrafına verd•ği'nef
reli bil eydi belk· bu sirk soy
tarısı haline girmiyecekti. Fakat 
dedik ya, bu çocuğun başının 

dışı kadar, içi de bozuk. Y ahıız 
aklımın ermediği iki nokta var : 

1 - Haydi onun aklı ermiyor 
diyelim; ya ailesi niçin onu bu 
kepaze tekilde sokağa çıkarıyor? 

2 - Bir mektep nasıl bunu 
kapısından sokarak onunla bera
ber kendi forma~mı da rezil 
ediyor? 

Günan .srva~eti 

Suth siyast:tine karşı 

Ubey konferansının arefesinde, 
Fransız meclisi mebusanında pek 

hararetli milıakereler cereyan 
eylediği son gelen telgraflardan 
anlaşılıyor. Sağecenah mebusları 
Mösyö Briyamn harici ıiyasetini 
tenkit etmişlerdir. M. "Franklen 

Buyon" "Lokarno,, yu Almanya 
leh.ne akdolunan bir misak diye 
tavsife kadar varmış; La.hey mü-

ıakeratına gidilmeden mukad
dem Almaoyadan teminat alın
masını ileri sürmüştür. 

Şu suretle Fransız meclisinin 
sağ cenahı daima ibranndan 
hali kalmadığı şovinizme sadık 
kaldığını bir daha izhar etmiş 
oluyor. 

Harbi umumi nihayet bula
lıdanberi Fransız burjuvazisini 
rahat nefes almaktan mahrum 
bırakan bir düşünce bir endişe 
vardır. O da mağlup Almanya
nın ahzi a:ır lc.aydile p.rk k0D1-

şusuna yanaşmasıdır. Esasen bol
şevizmi en büyük bir tehlike 

adeden Fransız burjuvalan bu 
yaklaşma ihtimalini da göz 
önüne getirince bütün bütüne 
huylanmakta ve M. Briyanın 
siyasetini adeta bir nevi ihanet 
olarak tavsife kadar işi vardır
maktadırlar. 

Bazı bazı ltalya aleyhinde te
celli eden bu zihniyet, gerek 
Fransa ve gerekse cihan sulbü 
müsalemeti için bayırlı değildir. 

Almanların mağlup ve zebun ol
dukları bir sırada imzaya mec
bur tutuldukları "Versay,, mua-

hedesi, esasen Cermanlığın kal
binde unutmaz bir yara açmış· 

ken, bu yarayı tehditkar beya
nat ile mütemadıyen deşmek 
siyasetinin muhass~natı pekte 

anlaşılamaz. Almanya harbı umu
mide kaybetmesinin cezası ola
rak, Alzas Lorenin ilhakına, en 

feyyaz era.zisinin if galine, inkişafı 
için muhtaç olduğu müstemleke
lerin elinden alınmasına boyun 
eğmişti. M. Briyan, Alman yesi
nin" tezyidinden cihan sulbü na
mına bir fayda elde edilemiye

ceğini ihata ile, iki memleket 
arasında açılan derin hufreyi 
dolduracak bir takım köprüler 
atmak teşebbüsünde bulunmuftu . 
Lokarno, T uari, Briyanın bu dur
bin siyasetinin mahsulüdür. 

Karagfık siyaset recülllnfin bin 
zahmetle vücude getirdiği eseri 
yıkmak ve " Lahey ., de umumi 
bir tasfiye ümit edildiği bu 
ande, uyuyan bir volkanı tahrik 
edercesine harekattta bulunmak 
siyasetle pek te kabili telif ol
masa gerektir. M. Briyanın ce
vabında söylediği veçhile 11 La

Yeni bit s"l" h ! 
Pa§abahçede üç kadın ara"'ın

da bır kavga çıkmış, neticede 
bu kadınlardan biri yaralanmış. 
Fakat bu yarayı açan vasıta ne 
bir bıçak, ne de bir Aliye Ha
nım tabancası değildir. Bu yarayı 
bir iskarpin ökçesi açmısbr. 
iti ayağa düşürdükleri anlaşı
lıyor. 

~ 

Azimkar kaza 
Birisi Cümhuriyet refikimizi 

okuyordu. Ben de göz ucile uzak
tan bakıyordum. gözüme bir 
aerlavha ilişti: 

~ Azimlr&r bir kaza,, 
- Mutlaka, dedim, otomobil 

kazası olacak! 
~ 

Bir vecize! 
'Bir de dünyada, simdiye kadar 

söylenmemiş, güzide hakikatler, 
iıidilmemit vecizeler, yoktur, 
derler. 

Dünkü refiklerimizden birisi 
ıu seçme cümleyi yazı yordu: 

« Güç olan düşmek değil, 
kat.kmaktırJ » 

1 oplu İ 1w 

Rusyada talak! -·-Gfln geçtikçe arılığı için ..•• 
Moskovadan bir amerika ga

zeteaine bildirildiğine nazaran 
Rusyada boşama vakalarının 
günden gtine çoğalması naz n 
dikkati celbettiğinden komiserler 
meclisi son içtimalarmdan biri
sinde bu husu u müzakere et
miş ve neticede talak kağıtları
u.u pcu a llc Daulwa1>1ucı ıuu iil' 

vermiştir. 

Şimdıye kadar bu kağıtlar 
bedava verilmekte imiş. 

Tepeba1' tiyatrosunda : Bu a~şam 
şaat 21,30da . 

Raf es 
rkasında ı 

5 Perde 
Yazan Hil.· 
sahip z~de 
Celal bey 

Bu ak~am için fıatlard ten
zilat yapılmı§lıır. 

miştir.,, Fakat eğer Lahey tre
ni boş gider veya, itila giriz bır 
heyeti hamil olursa bundan en 
ziyade mutazarnr olacakların, 
gene bugiln endişe içinde çır
pınan Fransız şovınistleri ola
cağı aıikfırdır. 

H Gavur 

Cumartesi 

mm 
Kanun evvel 

1929 
Güneşin doRuşu: 7,25 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• lldodı Akı m \'ataı maak 
5,64 12.15 14,35 16,41' 18. 6 os 87 

BugünkO hava 
fH• bııl11tlı.ı, R.ı11rl• oyra:ı:dır 

hey treni henüz. huekct etıne- 'll••-•iiilil~ı:im:i:%:::;:::t:::::~~ 
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Zampara Kırat] 
1 Çocuk sütunları 

Afacanın Selimin Hazin es· 
hilesi 13---~ 

Yeni bir sevda peşinde .. 
Gözdenin güzel olmamakla beraber fettan 
b11 hemşiresi vardı .. Kıral bu seter bu genç 

kıza göz koydu ... 

Büyük resimli masal: 2 
(Dünkü kısmın hu a ası) 

Halife Harun Reşidtn Ebulhann Wmli sadık ~ namuslu bir sadra· mı t' ır 1 
rJez/r/er 0e lıiik,ameJ adamları /emdi menfaat arını l rrıln ı :in a ır. y ud ı 
hasarı lıal~ın ~tiği sefaldi anlatıyordu. Harun &11t niha 'l mrnı ekd 
~ar verdi. 

Senenin bazı günü ıırf içki 
Uihı Baküse tahsis olunur ve bu 
gilnlerde dare tamamen "Ko
mlla"e terkedilirdi. Bu gibi ıen
liklere "küçük ziyafet" ismi veri
lir ve baş rahıp mabede «Segavi» 
«Fatma• '·Zelide,, gibi kimseleri 
kabul ederdi. Ancak bunl:ır bu
lunduğu vakit sırrı azam J.-eşfolu· 
narak ayini cem icra olunmazdı. 
Filhakika onlar mezhebin gava
mızına valuf değildıler; ayinler
de mühim vazifeleri yoktu ve 
sımn kendilerince keşfedilen 
mahdut kısmından fazlasını bi
lemezlerdi.,, 

ıi fİfman idi; terlediği zaman 
piı pis kokardı. lbtiraaı okadar 
ıedit idi ki, garip sataşkanlık
larla karalın muhabbetini celbet· 
meğe muvaffak oldu. 

1739 senesi haziranının yedi -
sinde yeni metres t nıldı. O ak
şam ilk defa oiarak matmazel 
dö Nel "Müet,, te lcıraHa akşam 
taamı etti. Matmazel dö Şarole, 
Matmazel dö Hcrman, Madam 
DaoteP, Madam Des re ve Ma
dam dö Mayyi ziyafette hu unu-

Afacanla Kamçıkuyruk biri bi· 
rinden aynlmıyan iki ııkı fıkı 
dostturlar. 

Bir kaç yerlerde 
Halk aç ve çıplak· 
tı. Mini mini çocuk
lar mektebe gide
cekleri yerde so
kakJarda dileniyor-

Bu aç ve çıplak 
çocukların yemiş 
Ye paralan kapmak 
için birbırlerine gir
meleri görülecek 
ıeydi. Harun Reşit 
onlan bar•ştırmak
tan çok zevkah· 
yordu. 

Hü ümdar işte 

böylece gündüzleri 
köy kö , kaslba 
kasaba, şehir şehir 

yorlardı. Evet kı .. ala olan mu -
habbetınden dolayı ıçinde doğan 
isyanı susturmuş olan madam 
Mc1yyi de orada ıdi. 

( B tmedi ) -----.--
Çay 11vaf~ıi 

Her gün beraber gezip tozar
lar. BugiinkU gezintilerinde kar
şıda, bir iri ağacın ... 

lardı. Harun Reıit 
onlara para Ye ye
mit dağdı. 

dolaşıyor ak am 
olunca her hangi 
bir han ve köylü 
evinde misıtfir kalı• 
yordu. 

Şu tavsiften anladığımız veç 
hile " kilçilk apartöman ,, larda 
hem sofra zevki, heµı de aşk 
zevki tatmin edilirdi. Müelliften 
öğrendiğimize göre bu içtima
larda kıralın ismi "Sof ı,, , göz
denin iki "Retime,, idi. Aşk faslı
na, kırahn reziline zevklerine alet 
olacak veya bu zevklerin tatmi
nine şahit olacak hi katle olan
lardan başkaları kabul olunmazdı. 
Diğ-erJeri daha namusk ar olanlar
dı. Müellifin " Se~avi,,, "Zelide,, 
ve " Fatma ,, dediği kimse er 
kont ve kontes dö " Tuluz,, ile 
Matmazel dö "Şarole,, idi. Onlar 
bulunduğu zaman herşey edibane 
geçer, içilen şarap ancak dimağı 

Etıbba Muhadenet Cemiyeti 
her sene bir ba o vermek itiya· 
dında olduğu halde bu sene ikb
sada riayet etmek için bu ba· 
loyu danslı çaya tahvil etmiştir. 

Bu çay dün Beyoğlunda Mos
kovit lokatasında veri!mittir. 

Ziyafette ıhlamur içilmemiş, 
çay içilmiştir. 

Arkasında saklanmlf iki kişi 
gördillcr. Bunlar hayduttu, yolu 
kesmişlerdi. 

Bir obmobili bekliyorlardı. 
Afacanla Kamçıkuyruk hemen 
birbirlerine bakarlJc anlatıver
diler. 

KöylO'er cö -
mert, ve misafir 
pe"er adamlardı. 
Harun Reşit onlarla 
bir ıofrada yemek 
yemekten o kadar 
hoılanıyordı k · • 

Geceleri klSy ~enç 
lerinin eğ encele
rinde bulunan hali· 
fe ihtiyarlarla da 
konutmağa fırtat 
bu!uy.or onların hı
kiyelerini merakla 
dinlryordu. 

Sndırazam Ebnl
basao da kilçük 
klSy çocuklanna 
masallar anlatıyor
du. Velhasıl halife 
de veziri de birçok 
feyler öğrendiler. 

EmanFtın lcambıvo 1htiv11r.ı 

Emanette müdürlerin iştirakile 
yapılan bir içti nada Emanetin 
kambiyo ihtiyacı· tetkik ve mik
tarı tesbit edilmiştir. 

~--v_u_K_A_ı_· _._ 
Sokakta bir 
müsademe 

Sefahatten bafka 
eğlence nedir bil· 
...,,.... ~ini 

Böylece seyahatını uzattıkça uzattı. 

"''''"'1u'tw ..... ah ~--= '!:>~ .. ..,,,.. .. :ııo-&'•f'v-a• ... ~ .... •• 

ebecek derecede kalır idi. O 
meclislerdek· samimiyetten istifa
de eden " 1 .at~emez,,, « Dajan », 
"M .. "K . •'S orqpa ,,, uanyı,,, uvre,, 

O anda bu haydutların bir 
otomobili durduttuldarını gördü· 
ler. Sahibinden para i•Hyorlardı. 
Lakin afacanın küçllk bir ifareti 
üzerine K11mcıkuyruk f>ir ok gi
bi ileı i} • fırladı .. 

hayattan, bu yem 
yqayıf pldindea 
çok memnun kal
m11tı. 

En ufak köyleri dolaştı ve nıhayet kcn
ttlal'ıt -'tabi olan bfr derebeyinin mem• 
leketine geldi. Her taraf yem yeşildi. 
EkiJi tarlalar göz aJabi diğine uzamyar
lardı. 

gibi J.imseier kıraJa birçok haki
katleri boş yere ima ederek 
.kendisini ikaza çalışıyor Jardı. Karagfimrükte evvelki gece 

bir kaç serseri He po'iı arasın
da b·r müsademe olmuştur. 

Sa bıkalıhrdan Kamil , Şükrii 
ve ik• arkadaşları ar aJannda 
kavga çıkarmışlar, KAmil taban-
casını Çl'kerek Şükrilyti cerhet
m ş, Hüseyin ve Etem Efendi
lerden mOrekkep polıs devriyeıi 
hadise mahalHne gelince kafa
darlar bu sefer polis memurJa
rına ateşe baılamışl1trdır. Müsa
deme bir müddet devam etmiı, 
Kamil kaçmış, dığer eri derdest 
edilmiştir. 

6 Yaralı 
ikisi düşüş, ikisi kavga, ikisi 

otomobil kazası net,cesı oiarak 
6 kişi yaralanmıştır. 

.... Ve kuvvetle lıaydutJardan 
birini ısırdı. Adam can acı•ın· 
dan haykırarak aililıını yere fır
latb. Afacan ıaten bunu bekli-
yordu. Hemen yerde11 tabancayı 

aldı . 

Afacan tabanca)'I haydutlara 

çevirdi ve batırdı: 

- El!er.. yukan ... 

İki adam ellenni yukan kal

dırarak Afacana teslim oldu

lar. 

Prensesler çeki!dikteo sonra 
ve yahut bulum:ı .. dıklan sırada 
esatiri en büyük rezaletler bu
rada cereyan ederdi. Şampan
yaya son derece meczup olan 
Madam dö "Mayyı" kıraJa bu 
içkiyi sevdirmiştı. Eski meşhur 
sarhoşların içki alemindeki kah
ramanlıkları yadolunurdu . Her 
kes rakibini masa altına yuvar
<famaktan batka bir şey düşün
mezdi. Uzun bir mukavemetten 
•oma hizmetçiler gelirler ve ga· 
Jip ve mağlup bütün misafırJeri 
alıp götürürleıdi. Bu şenlikler 
kıralı taciz ediyor, onun içinde 
uyuyan ve daima yorgun olduğu 
haJde asla doymayan şehvet hıı· 
aiyabm tahrik ediyordu. 

Hu 81ZI k vak' alan 
Son 24 saat zarfında 4 lıır

ıızlık vakası olmuıtur. Bunlar· 
dan maada Pangaltıda Yozgat 
meb'usu Salih Beyin evi de so
yulmuıtur. Hırsazıar aranmakta
dır. 

Mes'uller 
Artık metresini evvelki kadar 

cazip bulmıyordu; yekabeoklik 
canını sıkıyordu. Tam bu sırada 
Madam da 41~yyi" den iki se
ne kil ;ilk olan « Potin Feliıite 
d6 Nel• kendisini yanına alınaaı 
için hemıiresine ricada bulunu
yordu. « Por Ruaya1 » rahibe 
mektebinde kapalı olan bu genç 
kız kalbinde pek büyilk bir 
turln emel beslerdi. O, Kıralın 
kalbini kendine bendederek FJö
riyi reıikirdan kovdurarak ve 
Framaya hakim olmak emelinde 
idi. Vaktindan evvel ölmesi pro
jelerinin ancak birinci kısmım 
ifa etmesine imkin bahıedebddı. 
Maamafih bu genç kımı cazip 
bir noktası yoktu. Rişö!yöniln 
dedijine göre boyu umu, kendi· 

Bır kadın kayholdu 
Akaarayda Hueki caddeainde 

bir evde zevci ve çocuklarile otw an 
Emine isminde bir kadın çocuk
lannı vaJdeaınin evine bırakm11 
ve kaybo muttur. Kad1D1D inti
har etmiı olmuından korkul
maktadır, 

Muhtehs Cemal efendı 
Ecnebilerden tahlil edilen 

nakdi cezalan zimmetine geçir· 
elde maznun JiOliı 4 Oncil fU· 

m · · C 1 be komiıer muavını ema 

r OıtarJı t tnd aayıfamızd• J 
Hadiseye vazıyet eden mOd

def umumi muavinlerinden BW'-
hanettin Bey diin de polİI 5 inci 
ıubede alqama kadar mO..de-
me tahkikatile me,guı olmUfhu · 
Şimdiki halde yeni ceza muha
keme usum kanunu mucıbince 
hazırlık tahkikatı yapılmaktadır. 
Bu tabkıkat, dlin bitirilemediği 
için bugün de devam edecektir. 

Haber aldığımıza glSre henOz 
ldmıe tevkif edilmemiştir.Yalnız 
batan vapurdan kurtulan 5 Bul-
gar ile Yunan vapuru ıOvarileri, 
facia dedHerinın toplanması için 

efendi meydana çıkmlf ve d6r
dOncil pbeye milracaat ederek 

nezaret albnda bulunmaktadır· 
lar. Hazırhk tahkikatının bugOn 

bıtirH mesi ve tabkıkabn inkıp-

tuwia olmuttur• fına nazaran mes'uliyet mevkiin-

de bulunmalan icap edenler hak
kında tevkif müzekkeresi kesil
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Hazırlık tahkikab bitirildikten 
aonra hadısenin adJI tahkikat 
cephesine geçilecektir. 

Facia Türk kara aularında 
cereyan ettiği için TOrk ceza 
kanunu mucibince adli tahkikat 
ve muhakemenin Türk hAkimleri 
tarafından yapılması Jazım gel
mektedir. 

TaJl'J'ilred n ha er vok 
Geçen salı günü şe ırımizden 

-Brendiziye hareket eden Aero
Esp• eıo kumpanyasına mensup 
bir deniz tayyaresinin fırtınanın 
teıirile Adalardenizine inmeğe 
mecbur olduğunu dün yazmıştık. 

Dün yaptığımız tabkıkata gö-

Otomobil sahibi ile Afacan 
bu iki ıakiyi birbirine bağhyarak 
arabamn içine at~ılar ve en ya· 
kın jandarma karakoluna götür
mek ilzere otomobile bilyilk bir 
sür'at verdiler. Bakımı en önde 
Kamçıkuyruk nasıl kuruluyor ve 
Afacanın da keyfine diyecek yok.. 

(Çocuk ~esı) 

HATİPLER 
MUGANNİlER 

SPORCULAR 
VALD 
hstmmıı Tecru"be Ediniz 

fe.kaltde ıne u.a 
kılacıksınıl 

Bütün eczane Ye ecza 
d polarında 

uıılır. 

VALO.~ 

re tayyaren n akibet ne da r 
ıehrimizd ki al kadarlara h n ı 
malümat gelmem ştir. Tayyarede 
yalnız 5 mtiretlei.>at bu uudu u 
biJdırılmiştir . 

0 
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Birinci küme .. 
• 
ikinci küme! 

İkinci kümeden iki kulübü müsabaka 
yaptırmadan terfi ettirmek bugün 

için bir hatadır. 
Bu sene küme değiştirmekte 

bir yenilik var: 
Şimdiye kadar , niıamname 

mucibince, ikinci knmenin birin
cisi mafevk sınıfın ıonuncusile 
bir terfi mnaabakası yapar ve 
bunu kazanına birinciler arasına 
geçerdi. Yeni futbol heyeti, 

1 - Sınıf deiiftirmek için 
terfi mOsabakuına Uizum olma
dığına; 

2 - İkinci knmenin birinci
sinden mada ikincisinin de ma
fevk ıınıfa terfi edeceğine karar 
vererek bu llıülü tamamen de
ğiıtirmit, ve knçükJer arasına 
nmitler serperken btiyüklerden 
bazılannı da inkisar Ye nemıl• 
diye düıflrmüştür. 

Bu vaziyet eaaah bir tetkike 
mubtaçtir. 

Biliyoruz ki futbol heyeti bu 
kararı ittihaz ederken bOynk 
bir h6snn niyetle hareket etmit 
ve ikincide çalışan, muvaffak 
olan kulüplere anzasız, tabii Ye 
otomatik biz mnkafat teıninini 
kendiaine yegine gaye ittihaz 
eylemiştir. Fikir gOJ;eldir. Avru· 
panm birçok taraflarında da 
• her yerinde değil • bu Osul 
caridir. 

Fakat bunu bir ihtiyaç doğur- · 
mı~. ~eaell bir İngiliz ikinci 
kilme&IDI tedkik edersek göril
rnz ki arumda gerek teıekkn
lnndeld metanet, gerek takımın
daki kunet Ye teknik itibarile 
birinci ıınıftakilerle mtıteva:ziıı 
bir surette boy &lçGtebilecek 
ayarda b~aç kultıp vardır. 
Bunlar bagutere kupuı maçJa
nnda btiytlk takımlan mtıteaddit 
~efa yenmitler, birinciye geç
tikten sonra da kendilerine Jftk
sek mevkiler temia ebnitlerdi 
Knmelerinin mevcudu 12 ,ı ha:: 
ta hazan 18 1 geçtiği için bun
lardan iki tanesinin terfi mftaa. 
bakası yapmadan yukanya çık
ması pek tabii bir hak muka
bilidir denilebilir. 

Bizdeki vaziyet bntnn bntnn 
başkadır. 

Bir kerre birinci kilme yalnız 
6 kulllpten mllrekkeptir. Bunlar
dan 2 sini yani mevcudun ytlzde 
33 ilnil sınıf değiştirmeğe icbar 
etmek spor noktayi nazarından 
muaazzam bir milvazenesizlik 
ibdaı eder. Ç nkii gelenlerle 
gidenler arasındaki nisbet bu 
gilnkü günde 100 Un 30 a nis
beti dahilindedir. 

Sonra ikinci kümemiz maal
esef zaif, pek zaif bir haldedir. 
Şilt maçlarında azim farklarla 
mağlubiyet, bu zafın derecesini 
gösteriyor. Bunlardan, daha 
kuvvetsiz teıekkülleri yenerek 
başa geçtiklerinden dolayı iki 
taneı'ni bili imtihan birinciye 
geçirerek faraza İstanbul sporla 
Beykozu ikinciye atacak olwsak 

elde edeceğimiz netice geçen
)erin bilytık farklarla yukarda
kilere ezilerek yese uğraması, 
inenlerin yine btıyiik sayılarla 
aşağıdakileri ezerek yese uğrat-
maamdan ibaret kalır. . 

Genç kulllplerdeki arkadqla
nm bu tok ıözlerimden dolayı 
beni affetsinler. Ben hakikati 
gördüğüm gibi, duyduğum gibi 
yumağı bir vazife addederim. 
Bence ikinci ktımenin en bilyük 
kuauru mesai fı.kdamdır. Bu gün 
Galatasaray, Beşiktaf, Fenerbab
çe kulllpleri birinci, ikinci ve 
tlçllnctı takımlarında iyi neticeler 
elde ediyorlarsa bunu ellerinde 
tesadtıfen bulunan tıç bet oyun
cuya değil, yeni gelen oyuncu
lan çalıfbrarak yllbeltmeğe 
muvaffak olmalarına medyuııdur
lar. Bu kulilplerde haftada iki ve 
hazan llç glln idman mecburidir. 
Halbuki ikinci kOmenin yGzde 
doksanı yalnız maç gtlnleri bir
birini gören futbolculardan mn
rekkeptir. 86yle olunca tabiidir 
ki terakki edilmez. Terakki et
meden, yüluek bir derece tut
madan birinci ldlmeye geçmek 
ise bidayette belki bir tctviktir, 
fakat arası çok geçmeden bir 
hilarana inkılap eder. 

Kendi kendimizi aldatmıyalım, 
elyevm ikinci klmede Vefa ile 
Beykozla mnkayeme edilebilecek 
bir teıekkal meYcut değildir. 
Y •nn belki olacak. Fakat bunUll 
yolu eneli aımfça ynkaelterek 
sonra yetiştirmek değil, evveli 
teknik kabiliyetini inkitaf etti
rerek ıoma kuvvetlilerin arıuuıa 
koymaktır. 

Futbol heyetinin ikinci keme
ye fazla ehemmiyet vermesi ve 
bu takımlan daha llt bir sevi
yeye is' ada çalışması çok güzel 
bir harekettir. Muhtelitler fik
ride bu gayeden doğmuştur . 
Ala.. yalnız ıimdiye kadar ıa
yanı kayt bir netice verdiği id
dia edilemez. Bence yapılacak 
ıey bu takımlan evveli munta
zam surette çalıımağa alıştır
maktır. 

İdare adamlan bu cihete li
zım geldiği derecede ehemmiyet 
verirlerse gelecek seneye kadar 
oyunlannda mahsus bir ter,kki 
eseri görecekleri ıüphesizdir. 
işte buradan bqlamak )Azım .• 
~ ?kaa bu hallerile pek zaif olan 
ıki kultıbn. sırf dıaha zaiflerini 
yenkdiklerinden dolayı birinci
y~ ~eçirerek, Vefa gibi, Beykoz 
gıbı, latanbulspor gibi kuvvetli 
ve zinde teıekkfillerden ikisini 
mevkilerini ağlebi ihtimal bilyük 
bir muvaffakiyetle mlldafaa için 
meydan bırakmadan ikinciye at
mak bir cihetten tqvik olur mu? 
Bilmem, fakat spor namına tllp
hesiz bllyilk bir gllnab olur. 

itte biltüıı bunlan dllflhadn-

Boks ve güreı faaliyeti 
Son glnlerde yeni Ye kunetll 

bir boka Ye gGrq faaliyetinin 
canlandığını memnuniyetle ıö

Dünkü futbol 
rOyoruz. 

lstanbul gtlrq 
heyetinin mii
aabalmlan, Ga
latuarayıa boks 

maçlan ve bun-

.. ' 

ların ifade etti" · 
esulı bazırlıf 
bizi beynelmilel 
temaslara doğ
ru g&türüyor. 
Geçenlerde ya
zılmıştı: Milli 
boks takımımız 
mayısta Peştede 
yapılacak olan 

Çoban Melımt!I Avrupa güreı 

birinciliklerine iştirak edecektir. 
Bunun için umumi bir çalııma 

var. Kulüp ringlerinde fark olan 
bu gayret son zamanlarda boksu 
terketmif olan degerli gençleri 
de ringin etrafında toplıyor. 
Rauf, Nevzat, Nuri yeniden ça· 
hfmıya bqla
dalar. 

Bu kıymetler 
bir araya ge
lince kunetle 
tahmin ediyo
ruz ki, kıynıetli 
bir boka ekipi• 
mlz olacaktır. 
Bu takıma tq
kil edecek olan 
isimlerden ba
zılannı yumak 
bu huauatald 

K. Kemal 

tabminioıizin ha
kikate çok ya
kın olduğunu 
ıösterectktir: 

K. Ke-.al, Nuri, Rauf, NeY
zat, Sıtkıı Melih, Necmi, B. Ke-
mal ••• 

Gtıreıe ıelince: Yapılan teı
'rik mllaabakalarile her an için 
hazır bir halde bulunan güreş 
ekipimiz ıelcek ay içinde şeh
rimizi ziyaret etmeleri muhte-
mel bulunan ecnebi gilreı ta
kımlanna kartı iyi bir netice 
alacak vaziyettedir. 

Ağır sıkletteki bankamız Ço
ban Mehmet te çalıfBD arkadaş
lanna iltihak için ıebrimize gel
mİf ve Millcerrer sigorta tirk~
tine kendi.aiai memnun eden bır 
vazifeye girmiştir. Mehmet tim
di haftanın muayyen günlerinde 
Haliç kuliibünde idmanlarım 
yapmaktadır. 

Mehmedin iltihakile gllreş 
takımımız bilsbütün yüksek bir 
kıymet iktisap· etmiş olıyor .• 

Bu itıbarla bugün sporun bu 
iki.. şubesi ilmit verici bir çalıımak 
yofunda beynelmilel temulan 
kemali emniyetle beklemektedir. 

ğüm içindir ki heyetm akdettiği 
umumi içtimada bu karar mev
zuu bahsedildiği vakit itiraz et
mif, fakat asıl alakadar olanla
nn bile müzaberetini temin ede
memiştim. 

Fikr mce iki kulübll mllaaba-
ka yapbrmadan terfi ettirmek 
bugün için bir hatadır. Bundan 
dönülebilir mi? Bilmiyorum. Fa
kat dönülmezse biç bir mllabet 
faide iatihsal etmeksizin birinci 
derecede iki kulübümilz vahim 
bir vaziyete dQşilrillmtış olur. 
itte hakikat. .. 

Menemenli zade 
l'1avllff 1Jk 

ve Kroskontri ••• 
Beşiktaş (O -1 ) Vefayı , F enerbahçe 
Beykozu(0-3) mağlup etti. Kroskon

trilerde derece alanlar 
Dün futbol lik maçlarına de

vam edildi ve iki büyük kros
kontri yapıldı. Su itibarla dünkü 
cuma da koşularile , futbolil ile 
heyecanlı bir spor gfinii olarak 
geçti. Futbolde bilhassa Beşik
taı - Vefa maçı - evelce de yaz
dığımız gibi - alaka ile bekle
nen bir karşılaşma idi. Şimdiye 
kadar çok canlı oyunlannı gör
düğümüz Vefa Beşiktaşa kartı 
nasıl bir oyun oynuyacak ve ne 
netice alacaktı ? .. 

Dün onun için Taksim stadyo
munda bir haylı kalabaık top
lanmlfb. iki takım bu alikayı 
boı bırakmıyacak kadar güzel 
bir oyun oynadılar ve neticede bir 
tek sayile Beşiktaş kazandı. 

Beşıktaş - Vefa 
MOsabaka Hamdi Emin B. ra

hataız olduğu için Mıntaka reisi 
Y nuf Ziya B. tarafından idare 
edildi. Takımlar berveçhi ati 
oyunculardan mürekkeptı: 

Osman (Beşiktaş) 
Kadri Adnan 

Rıdvan Hüsnü Nuri 
Haya.ti lbralıfm Nafi şn1cı-n F..şref 

Natık (Vefa) 
Halil Hayrı 

lhıan Refik Emin 
Seyit Muhterem Gazi Saim Sefa 

ilk dakikalar karıılıklı hücum
larla geçti ve bir az sonra Be 
şiktaş oyunu basım nısıf sahası
na ıık aık indirmeye baıladı. Bu 
vaziyet bazen Vefa kalesini müş
kiiJ vaziyetlere sokacak kadar 
tehlikeli bir hal alıyor fakat ka
lecinin yerinde müdahalelt:ri ve 
biçimsiz vuruşlar tupun kaleye 
girmesine imkan vermiyordu. Bu 
vaziyet ikinci devrenin ilk on 
dakikasına kadar devem etti. 

Nihayet Eşref sağdan gelen 
bir pası sıkı bir ıütle Vefa ka
lesine attı. Bu ilk goldll. Aynı 
zamanda oyunun sonuncu ve ye
gane golü oldu.' 

Bundan sonra Beşiktaşın gay
reti, Vetanın mukabil çahşması 
baıka bir semereden oyun Be
şiktaşm bu bir ıayısile bitti. 

F enf"'rbahçe • Br-ykoz 
Bundan evvel yapılan Fener

babçe • Beykoz maçı ilk dev-

resinde Beykozun cidden güzel 
bir müdafaa oyunuyla sayısız 
geçti. 

Bu muvaffak vazıyeti bu dev
re idame ettiren Beykoz ıu o
yunculardan mnrekkepti: 

Mustafa 
Sedat Nebi 

!iya lbrabim Naci 
Vitali 8 Mehmet Sait Mehmet Behar 

ilk devreyi sayısız geçiren F e
ner ikinci devrede bir az geç 
olmakla beraber ikinci haftayı • 
mm on beşinci dakikasından 
sonra beşer dakika ara ile il9 
gol kaydetti. Bu golleri yapmak
la ve galip gelmekle beraber 
iyi bir oyun oynamamıı olan 
F enerbahçe de şu terkiple çık
mışb: 

Hnınii 
Kadri Füruzan 

Riza Sadi Ziya 
Niyazi All Zeki Muzaffer Fikret 

Hakem Rhat Osman Beydi. 

lkin i t kımlar 
Sabahleyin aynı takımlann 

ikinci takımlan arasındaki lik 
maçları da şu neticeleri verdi. 

Fenerbahçe (O) a karşı 14) le 
1Joyl.oına1 D .... y:l.l--t (O) "" l.:•n-t• 

(2) ile Vefayı yendiler. Bu iki 
oyun içinde Fener'n Beykoza 
karşı göıterdiği müsabaka ka· 
bihyeti bilhassa ıayanı dikkatti. 

Zaten bu takım ıimdiye ka
dar hep sıhra karşı olmak ilze
re ( 4 ) galebe kaydetmek su
retile bu yüksek kıymetini mn-
kerreren izhar ve ispat etmittir. 

Kroskontrıler 
Sabahleyin Kurtuluşla F eriköy 

ve Şışli arasında küçük ve bü
yük koşuculara mahsus olmak 
üzere iki kroskontri yrpılmlftır. 

Küçükler arasındaki koşu 
3000 metro ilzerinde yapılmıt 
ve neticede şu dereceler tesbit 
edi miştir: 

1 - Panaki (yeni yıldız). 2 -
Y orgiyadis (Rober Kolej) 3 -
Necdi (Beşiktaş) 4 - Ahmet 
(Galatasııray) 5 - Dayopulos (Ye
ni yıldız). Büyilkler arasındaki 
müsabaka 7600 metro llzerinde 
yapılmış ve şu neticeyi vermiştir. 

1 - SOnusi (Beşıktaş) Muhsin 
(8 j. K.) 3 - Yorgi (B. j. K.) 
4 - lrabim (8. J. K.) 5 - Lipya
tos (Kurtuluı). 



Mulen Ruj 
Müzikhol şeklinde ıehrimizde 

Jlk defa olarak açılan yer bu 
milessesedir. Genç mfidiiriyeti 
yorulmak bibniyen bir gayretle 
gtinden güne daha iyi olmıya 
~şıyor. 

Binanın nıfizikhola mDsait 
olması mfiessesenin istikbali için 
llmit Yeriyor. Yalnız locaların 

imtidadınca yapılmış olan deko
rasyonun tadil edilmesi lazımdır. 
Ba dekorlar modem üaltipta 
olan avizelere uymadıktan baıka 
zeYksiz ve fenadır. 

Sahnesi çok mükemmeldir. 

Y egAne lamırn projeksiyon ter
tibatının noksan oluşudur. Fil
hakika IAmbalar sönfip aahneye 
projeksiyon tevcih edilince ar

tistler karanlıkta kahyor. 
~ "Ari•qna,. iaimli bir riS.ı\ he-
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( Bu hafta 

Majik -V aka irtibab, sahnelerin kuv-
vetile kaybolmuş olan bu filim 
heyecanını artistlerinin kuvvetle

rile arttırıyor. Jina Manes, Andre 
Noks muvaffak bir oyun oynu
yorlar. ÇöJde • hecinlerin geçifi 
orijinal bir laThaydı. Vapurun 
batışı uzun bir surette gösteril
miş, üzerinde fazla ısrar edil
miştir. Bu filim içi.o yapıhfı iti
barile « impreasioniste » diye
biliriz. Varyete de Joze Padilla 
ile heyeti, hayranlarını « mest 
etmede berdevamdır.» 

Melek 

"Lui,, nin "Ateş gibi,, filmini 

gösteriyor. ffot bir komedi. Fa
kat Melek anemasımn yakında 

Elhamra 

Pazartesi gününe kadar Emil 

Yanningsin ., Vatanperver " fil
mini oynıyacakbr. Bundan sonra 
Ramon Novarronun " Çıplak 
Atıklar ,, iıimli sesli filmini gös

terecektir. Bu hafta gilzel sesli 
Rozita Barios Elhamrada prkı 

söylemektedir. 

Fransız sineması 

imdat filminden 

Sesli bir makine koyacağını 

vadeden bu sinemada, ba hafta 
Rİf&I' Bartelmes •Kelepçe. ja.. 

minde, kartısmda Alis Coys olı
duğu halde, kuYVetli bir fllm oy· 
nayor. Varyetesinde iyi bir f8D· 
t6r olan Muks ve Ringelfelt çifti 
vardır. Sahneıi en iyi ve m6'ait 
ıinema burasıdır. 

oymyacağı KJayv Bruk'ın «Silik ı~~~~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~tl 
çehreler » filmini sabırsızlıkla Bugünkü sinemalar 

Majik 

[ 1=<ÜçCık haberler J 
Pola Negri kocası Premı Mi

dvaniden ayrılmak için bir dava 
açmıştı. Bu dava ~n ll ünde 
Pariste görülmilstllr. HAkim da
vadan evvel alel'usul iki tarafı 
banşbrmak üzere nasihatta bu· 
lundu ve evliler" yalnız görüşe
bilmeleri için kendi odasında 
yalnız bırakb. Hakim odasına 
yanm saat sonra dönd~ğü za
man artık taıak mevzuu bahs bıle 
değildi. Prens ve Prenses Midi
vani kolkola otellerine döndüler. 

• 
B .. t r Kiton (Malek) yakında 

os e f ı· d 
sesli bir filim yapacaktır. Bu i ım e 

kadm rolünü "Anita Paj,, oynu-

yacaktır. 

• Sesli filim insanları konuştur-
duktan sonra hayvanları da ~o
nuşturmıya başlamıştır. R~dıyo 
Piktür kumpanyası Margı, • Al 
ve Y erri isminde üç papaganı 

b . . . J·e etmiştir Ken-u ış ıçın anga . · 
dilerine söyJenılen sözlerı te:r 
etmede papagan•ar kadar m r 
insan var mıdır? 

~ B . 
Brodvey Melodi mübdii . essı 

Lov, Vılyam Haok ile evlenı.yor. 
Norma Şerer, Karmel Mıers: 
Mari Aıtor Bebe Daniels Bessı 
Lovun mer~simde yanında bulu· 
nacaklardır. 

• · Abel Gans " Dünyanın so• 
nu isimli filmini bitirmek 
lize;edır. Bu filmin Türkiyede 
iraesi hakkı için 7000 dolar 
istenmektedir. 

<> 
Sesli filmin en büyük düşman-

larından biri, meşhur sinema 
yıldızı Şarlodur. Şimdiye kadar 

hiç bir sesli filim çevirmeyen Şarlo, 
niheyet bir sesli filme iştirak 
etmeği kabul etmiştir. Fakat, 
kendisi sesli filim aleyhdarlığını , . 
muhafaza ederek, bu sesli filım 
de dilsiz bir adam rolünü oym-
yacakbr. 

<> 
Sinema mecmualarından biri 

D.V. Girifitin hatıratını ne§ret-

mektedir. Bu habrat içinde fU 
fıkra da geçiyor: 

''Bir akşam, pek acıkmışbm. 
DostJanmdan .biri beni bir 1taI
yan yemeğine davet etti. Ve bu 
yemeği son derece hararetle 
tavsiye etti: kabul ettim. 

Evvela İtalyan makarnası gel
di. Bunu, bir genç f tal yan bizim 
şerefimize pişirmiş ve bize tak
dim etmişti. Kendisi bilhassa bu 
makarnayı pişirmekte mütahassıs 
imiş. 

Ogfin çok aç olduğumdan m\ 
nedir, bu İtalyan makamasım 
derin bir iştiha He yemiş, bize 
hizmt eden genci en güzel erkek 
gibi görmüştüm. 

Belki, her kes bu genci benim 
gibi göreceğini tehmin ederek, 
o zaman, onu çevimekte olan 
bir filme davet ettim. İsabet 
ettiğim, bilaheree anlaşıldı. Çün-
kü genç adam, Rudolf Valantino, 
idi. 

• "Garp cephesinde sükunet hll-
kümfermadır,, ünvanile genç bir 
Alman tarafından yazılan ve 
dünyanın her tarafında en çok 
satılan ve okunan, en çok mü
nakaşa edilen eserler sırasına 
giren eser sinemaya alınmakta

dır. Eserm, sinemaya alınması 

için büyük bir hakkı telif veril
miştir. Eserin, rejisörlüğü Levis 
MayJiston tarafından der'uhte 
olunmuş, başlıca roUer, Vilyam 
Rekvel, Ben Aleksander, Volter 

B ovn tarafından alınmışbr. [Harp 
r k' eydanında geçen va alar ara-

:nda kadınlar pek nadir görül-

mektedir. 
-<> 

«Song offhe» flame,. ~ani«.Alev 
nağmesi » unvanlı eserı~n .sı~
maya çekilmesi esnasın a ııt h
dam olunacak 7000 rusun, sa -

k 1 kullanmalan kabul 
te sa a b ak 
d·ıınemiş bunların sakal ır -

e J ' • ti 
l tekarrür etmış r. 

ma an .. den Holivut, sakallılar 
Buyuz 

ı keti olacaktır. 
meın e 

~ 

yeti hoş, iyi, gilıeJ bulUJID nu
maralan ile nqe saçıyorlar. 

Mulen Ruj mildOriyetinin İstan
bul halkına bir çok vaatleri var
dır. Bunlardan birisi de bizde 
rövü yapmakta ınanıf olan bir 
muharririn hazırlayacağı muhte
lif, bize mahsus \re günDn hadi
satından alınmış mevzuları •ah
nesinde gösterecek olmasıdır. 

Vedat Urfi Bey 
Vedat Urfi Bey Mısırda bOyilk 

bir filim çevirmektedir. Bundan 
başka tiyatro eserleri de yazı

yor. Bu aşağıdaki satırlan Mu
b adenet refikimizden iktibas 
ediyoruz: 

Vedat Urfi Beyin vucude ge
tirmiş olduğu eser mevzu itibarile 
Mısır matbuatının merakını celp
etmistir. Bu eser Afgana ait olup 
Beçe Sakanın hayatına dair 
muhtelif vesikalar taşımaktadır. 

Tiyatro eseri şeklinde yazılmıf 

olan bu eser elyevın bOkiimetin 
himayesi altında bulunan Ram
scs heyetince prova edilmektedir. 

bekliyoruz. Burada da Rozita Majik - lnıdat 
Barios mevcuttur. Ebmll - Endoln. gılll8 

A A Alkuar - Kml kelepçe 
Srl Lnbenbarg - ôlnm arabası 

- Melek - Atq gtbt 
Gllzel Marfon Davis « Afk Opera _ Son çarlar 

uameti» ol g6steriyor. Varyetesi Şık - Atlabna yanfl 

en kuvvetli .mema buraaıdır. Elhamra - Taçlt cananr 
Astor ve Mezei heyeti, Relli Ye Fransız - Kelepçe 

Rolli. Karmenya çiftleri çok hoş Asri - aşk awnett 
Alemdar - Ledl Hamılton 't'8kit geçfrtiyorlar. 

Tlyat.roıar 

Opera Dariilbedayi - Kafes masında 
Son çarlar. Rus ihtiJ!li 

artık filim aanayiinin meyzulannı 
inbilara alllllf gibi g6rilnilyor. 

Ba filimde Sibirya menfi ha· 
yatı çok canlı bir surette tuvir 
ediliyor. 

Çıpfa -şs 1 aa 
Ramon Novarro 

Heyet mOdürü Yusuf Vehbi Bey 
esere bir ehemmiyeti mahauu 
atfetmektedir. Sabah gazetesi 
böyle bir mevzuu yazmak husu
sunda gösterdiği muvaffakiyet-

• 

Ellıamrada 

ten dolayı Vedat Urfi Beyi teb
rik etmiftir. Mııır methur mu· 
harrirlerinden Habip Gamati bu 
eserde müellif ile teşriki mesai 
etmiştir. 
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Sulhu istiyenler onu hazırlamalıdır 
M. Briyan parlamantoda siyasetini tenkit 
edenlere müthit bir mukabelede bulundu 

Pariı, 26 (A.A) - M. Brian, kendi akidelerine muTafık bir 
p beyanatta bulunmuştur : karar aureti kabul etmek mesa· 

.. Sulltu arzu edenler onu ha- liyetiııl deruhte etsinler. Hentız 
zırlamabdır zaıuundayım. Benim kat'i biç birtey yoktur ve Labey 
aiyaaetimi tenkit ettiler, fakat treni de hareket etmif detildir. 
onun yerine nasd bir siyaset ika- Bu a6zlari miiteakıp kllniden 
me etmeli; muhalifler bu nok- inen M. Briand, nazırlarla birçok 
tada ank6t ediyorlar. Eğer, hii- mebustar tarafından tebrik edil

l)elileri zürriyetten mah
rum etmeliyiz! 

Bir doktorumuz bu fikri mildafaa 
ediyor 

T ababctt ruhiyeci ile hukukçu el ele vermelt ve debnin 
k6metm bata ettiği fikrinde iseler, mi§tir. nesli kurutu mabdır 1 

R At k · b f Bu hUIU8ta konUflD&ta bm usya ve n anya ~'~yevı, r ıtt ·k m• yap·vorlar? aevkeden aon ,naıerde Avrupa· 
Pans, 27 (A.A.)- Meclısı meb usanda hariciye bütçesinin mn- da Ye Amerikada delileri dr-

zakeresi esnasında M. Franclin Bouil!on M. Brianı Versay mua- yelten mahrumiyete matuf hab9r-
laedesiain ~zı tatbikinden d~Jayı muahaıe etmit ve esasmda bir lerdir. . 
Alman esen olan Locamo mısakının Fransanın e'indeki teminab Fi hakika ilk eneli lsveçrede 
tenkis etmiı olduğunu isbata çahşmıştır. M. Brian, buna kuJı ıonra Ameribmn Mi.figan eya
protesto etmit ve Alman başvekili M. Mü!lerin Alaas Lorraine !atından bir kısım delileri ( ~ 
maelesinin sureti kat'iyede tasdık edilmiş olduğuna dair olan be- tres=kısır) ettiler. Bilhaıaa Miti
Jllllabm batırlatmıttır. ganda buna bir ıekli kanuni de 

verdiler. lsviçrede daha ziyade ~· Brian, Loca~? _misakının Cemiyeti Akvam prensiplerine cinneti ahllkiye Jaamma ithal et-
teıvfikaa vilcu~a getirilmlf oJduğunu ilave etmiştir. M. Franclin Bo- tiiimiz hastalara hem zlirri1et
uW?a, R~y~ ile Almanyamn kimyevi ve havai teşriki mesaisi sa- ten mahnım etmek hem de te
y~ınde Çın1? ~a~çuride ezilmi§ olduğunu söylemiş ve birçok mü- naaült dallletlerine bir hatime 
hım. Alman. ncalmın bol§evikleşme tehlikesini Fransa ile itillf lehli- çekmek fikrile tatbik edilen bu 
kesıne tercıb etmekte olduklarım gizlemedikleriai HiYe etmiftir. çareye Amerıkada daha ziyade 
M. Glu~~ach, huna karşı şiddetle proteato etmİf,bu çqit itham- nesli korumak kaygaalle bat 
lann kat ıyen doğnı olmadığı. nı ı5ylem.İftir. M. Franclin Bouillon, vurdular. 
Y IA ._ Bu meseleyi mtınakqa ve 

oung P mm tenKit etmif ve pllnm tasdikinden evvel hiçbir ,eyin mütalia edebilmek tçin 
80

n 
katileı~e.me~i için Laheyde icap eden tedbirlerin almmau ve lhım rubu UU'da pek .ziyade ç•bplan 
ıelen ıhtirau kayitJerin ileri aürnlmesini beyan etmittir. delilerdeki Yeraset menuuna 

Bankada bomba dair bil ·ıerimizi toparlamak ~ n(A ~~~~~~~ ıce, .A.)- Bir bankada bir bomba infilak etmit ve ka- ruetle allkam ancak aon elli 
layı delmiı iıe de bir sirkat ruu bu'mamıştır. ıene zarfında •peyce etnt edil-

Lokomotıf devrildi met• ye tanılmaia bqludı. 
Prag, 21 (A. A.) - Prag sftr'at katan yoldan çakmq, lokomo- Her ne kadar lpokrat zamanm

tif devrilmiı, hir makinist telef olmUf ve dokuz kifi yaralammftu' • da bile aar' alllll ini bir butalık 
C·nde neler oluvor? Atlas okyanosu müthiı ! :1~tum::!ı: i~m~:;:r.N:: 

Tokyo 27 (A.A) - Kabine, Madrit, 27 ( A.A ) - Atlu tekim halk iodinde de ıllllabı-
Brii~el ~efir\ M. Matsuzonagayi Okyaom aahillerinde- IOD dere- ' ele deli olanlana dMetl mal6l 
Loadra baluf konferamma gide- ce tid.sJetli bir. fırtına b6küm olması beklenen ve biJinen key· 
ce~ Japon heyeti murabhasasına sürmektedir. iki vapur batmıf fiyetlerdendir. 
taym etm · tir İniyet meselesi Dana •e 

T .._ lf27 · tayfuı kurtanlmıştır. Gemiciler, Lamarktan aonndır ki biyoloji 
Oa70, (A.A) - Resmen d . . pek a.a.L! b • -• 

latihbar edild'.,;,: N k' enızın manzarasınm muuuı babaini esalh ir mrette 115 .. e · 
J51De glSre an m ld Aoow -• l kt eli baılam•fbr. Darvenia iDNnlan htıktbnetl M Ob t 1 .1... . • o u5 .. nu .uJ eme e r. 

· a anın e çı ıgım Y h ta maJJDunlar• kadar nz•nan 
bltul etmekten kat'ı aurette ı.. unan ariciye nazın bir neale tabi lalmua iniyet bab-
tinklf ebniftir. Japon hilktmeti hasta IİDİD en mllheyyiç aahifelerinden 
im kararmı g · al N kin bın· 0 dir. 0 ---dan kopu ftll..nıta-hllkdm ti d en maımı an Ati~ 26 tA.A) - Hafıfçe 1JU11 •--

. e n . en talep etmif aksi ler veruet ilminin her tarafta 
takdırde Çın· J~pon ıiyui müna- gripten muztarip bulunan hari- Ye her tubede tetkikine' yol aç-
1ebatuıdan vahım neticeler ha- ciye nazarı yatağından çıkma- b. Bu meyanda bp aahaamda 
111 ol~ima llUan dikkati el- maktadır. da çabpldı. İlk faaliyet tababeti 
betmiftir. c ruhiye tubuinde ,arllldll. Fal-

Nankin, 27 (A.A) - M k zt Brezilya meb'usamnda hakika veruetin en mtlhim rol 
IİJUI meelia akdetıniı eldr ~H bir hadise oynadıit ubaJardan biri de te-
mo.tacel bir içtimada · ~ u... Rio de Janero, 27 ( A.A ) - babeti ruhiyedir; fakat •eraaetİD 
leket imtiyazuwa na~•::~ Aralanndaki siyul ihtillf Ye ilmi •e bilbaua biyolojik tetki· 
o.._ Ye Çinde oturan ecne~:rin niza dola)'llile meb'ualardan ki ıerefi nebatat &limleria-
Çin kammlarma tabi oıa .... Lı___ Simoea Lorwıı• ar kadqlanndan den papaz (Mendel)e aittir. 
"'-- ed ç -......... r- Bu zat çiçekler, karanfiller -~- •Ye inlilerle ecnebi- Soiza Ye FilhoJU meb'aun dai- berinde ~ ve muhtelif De-
ler aramdaki hakukt muameıata reainla içtima ulonunda katlet- viJer yetiftirmeie utrqarka 

· m~eallik • ~unu ihtiva ey111ea miftir. bazı tayanı dikkat hususiyetler 
•IDll'DUle11 bır k1nunuumde _,. Almanlar barice ne karfıaında lmlmıtbr. Bunian eJi-
retmıye karar Yermiftir. ce arqbrmlf, tesbit etmiı ve 

Alelade tavassuttan isbat edecekler? nihayet kendi illllile anılan ... 
ibaretmiş! Berlln, 26 ( A. A) - Vaziyet ruet kanunlanm ortaya çakar-

Paria, 26 (A.A) _ Hariciye pek o kadar nzılı delildir. Ha- IDlfbr. Meadel kanunlan fUD· 
ne••retinde M. Herbette nm· Ro- ricl İltikrazı izhar etmiı olan lardır: 

- M. Hilf b--'--•---- 1 - Bir nebat Ye hayvanın -··ve notasım kabul etmekten erdinı alman llllK&UU'llUll ftJ d L--ul el -.,- çi 91me1in en au- eg eaya•-
imtiaa edea M. Uhinof ile ara- İtine Janyacak dahili bir iltikraz ıularcla - Ye babadu yaJms 
lannda geçen hadiseler haldmı- elde etmek için muevre çeYir- birinin enaf ve allmeti mtlmeyi
da hBldlmete rapor Yermek Gzere melde olan M. Schachbn tahri- zelİ diğerine pllp gelerek ço • 
Pariae gelecejıi ha beri tekzip kıtına kurban olmut pbi girin- cuta ıeÇer. Bu galip allmete 
edilmeldedir. M. Herbette nin mektedir. ( Dominant) = hlkim, geçemiyen 
alellde bir tavauutta bulunmut Birçok Pleteleı M. Molden· ye mailOp olan eyufa (reıreuif) 
oldujıı illve edilmektedir. hauerin •etaaet 'ıe-t•ecetini = afU derler. 

tımit etmektedir. Mumaileyh, 2 - Bu çoculdar da aralarm-
3 tayyarecinin ceset maliye Duaretinl derahte ettiif da birleftiıiline yapacaldan ço-

leri bulundu zaman ufkun karanıak oldaiun caklardan ylzcle 7S ine hlldm 
Paris, 26 (A.A)- Garp Traplu- ~yle.miı ve tayle delDlf· leli •• .. 8:~ allmetler, ytlzde 25 ine de alil 

hari ... AA alAmetJeri hıtikal eder. mndaa ba•a itleri nezaretinde ce aneak keneli ftİmizc:I 
-•en bir telarafa nazaran ltal- intizamı fesi• etmete mukt--u•r Bu ytızde 75 hlkim allmeti 
•- ·- d ıcuı Yeren nesilden ytızde 25 i aym 
ya zabitleri Syrte yalanında ol uğumuzu İlpat etmek IUretile mretle daima hakim allmetlerl 
dltf,ip parçalnmış olan Lessale hnrmet Ye itimat telkia edebillrls. ne geçirirler. Halbuki yflzde • .. ,,,.,eUi tqhia t?biıişler- Derin 11Iahat icra etmek Ye 50 ai ıODraki çiftlqtmelerinde 
tlır. 3 pilotun cesetleri tayarenin ticaretle ziraat lehine verıUeri gene ytızde 75 hlkim, ytızdeSOsi 
7aki•ıacla bulunmUflur. ı tahfif etmek lizımdır. afil allmetJer intikal ettirir. 

S.- S.aa mlmeyyfs naaf 
bir çocukta at olarak bir ara· 
da intikal etmİf buhmur. Yal 
hem h•ldm hem de alil YWflar 
mllfterek olarak pçmit.:= 

( Mendel )la eau 
banlanbr. Ba yolda ba~ar 
ve nebatlar lzerbıde yapalan 
tecrllbeler ekaeriyetle uypn 
neticeler Yermİftir. 

Kaaa lmllrltl nebat Ye hay-
vanlarda kabW mutalaa olan ba 
ke,fiyet inunlar tberbade •it
kili olmUflur. 

Ancak aenelv Ye Hileler pç
mell Ud bu bmaata ....ıı bir 
netice elde eclilebllain .. Fakat 
buna nim• bllbuu tababeti 
ruhiyede oldukça kıymetli •· 
mereler Yermİftİr. 

Nud ıilr, mualld Hdye tıibi 
birçok kabiliyetler ebeveyiDClen 
çocuia ıeçiyona buı delilikler 
de intik&l ediyor. 

Geçen vuaf doiradan dojru
ya ebeveyinden r. (billvuıta 
Yeruet) hem uadaa hem baba
dan iae (muzaaf veruet), ebe
veynin yalnız birinden iae (buit 
Yeruet) bnytlk babadan Yeya 
anadan toruna geçmipe ( bllva-
mta Yeruet), daha ald muhtelif 
wllleriade ~ Jlld•mipe 
(mtıçteml nruet) tati1rlerhd kul-
lamnL lniyet dopaclan dofra
ya ana baba yeya bo,ak ana 
ve babadama ( Yeruetl uriha) 
= ( H. clirect ) amca. teyze pbl 
diier aile erklmadu İM ( ve
rueti canibiye ) = ( H. collate-
ral) denir. Eier ebeYeyindeld
nin aynı çoaılda da g6rlllllne 
( Yeruetl mlltec:anlae ) - =- ( H. 
limillaire ), eter bqlra tekftde 
ime ( yerueti _pyn mtltepbibe ) 
== ( H. tramfona•) eleriz. Bu 
yeruet bazu n.Wer ıeçtlkçe 
fazla olarak hıtikal eder. Buen-
de fittikçe ualar. Acaba hangi 
neslle kadar Yeruet tesir edi-
yor ? ( Galton ) an lelduma gi
re bir çocukta m ve babaiaın 
}'Ulll nrdar. 

O halde iki bGytlk baba Ye 

ananın 1·4 i, bir nesil evvelki 
dede Ye alnelerin (1·8) 1, ondan 
enelkilerhı 1-16 11 pçecektlr. 
Ba takdirde bet babn IOlln 

eber vuıflar kayboluyor • Şa 
halele eald familyalara i8tinat 
eden laalet mefhuma fada bir 
maaa ifade etmu elemektir. 
( Tababeti ralaiJ• ll•mar O.. 
IDUI ). 

Delllerde YenHl bahlile at
rqan allmleria Yardıjı neticele
re ,are cinnetha eababmda en 
m&bim mey)9 ifıal eden YerUet 
delilerde buu (Meaclel) kanu
nuna m~bib .Jbalar anetmek· 
tedlr. 

Delilik enamda • zlJade 
( erken bunama ) dofnclu doi
raya bazı mllelliftere nazaran 
% 90 1Dti1ra1 ediyor. Cbmeti mu-
,_,. inldtatlyeye Jlsd• 80 ba
hmlHflm • Dipr cbmetl• 
hun •Jllfm basen Pfl'I ml
tefablb ..... bilavuata ba-
... bllftllta bann canibi mt• 
lerde ı&1lfflJlr. 
Şana da daim• bamda tat· 

malıyız ki bayle mecnaalar ve-
reD ayilelerde ba._wea bir dalai 

çakıveriyor. Meseli meşhur Rus 
edibi DC>lltoyenkinia alluinde 
iki ileri derecede alkolik bir de 
felci umamill vardır. 

. 
Budaruıda daha ile clımetin 

mlftenk oldapu g6r0yoruz. 
Muell Do.ıoyenki bllyllk de
ha"M njıllea aar'ah idi. Na
~leoaa aar'a hamleleri gelirdi. 
Helmoch aar'ah icli. 

Gatede chmeti deniye vardı. 
Nice Mopaaan, felci umumii mll
tenldben, Lenin atlebi ihtimali 
dalma frenpindea aldtller • 
Fakat bunlar tudır. En ziyade 
makta aldbetJer neali lmpalar. 

faYDI dikkat olarak melan
koli ile hıtihar eden neailıl ayi
leler glrlllmllftlr. Bir doktor ar
bclqıam Tardı. Babuı gibi ay
al tanda intihar etti. Yuauf lz
uttia efeadl de babuı .Wtan 
Aziz ıibi damarlarım kuerek 
lreaclial lldllrdO. 

• Şa neticeler gideriyor ki de-
lilik eberiya intikal ediyor. Av
rupa lmtilderi 60 % ill 80 % 
hıtikal kabul ediyor. Her ne ka· 
dar bHI delilikler aynen geçi
vona da bazdan gayrı mlltqa-
bila bir veraset g6ateriyor. Ya
nm akıllılar dediğmiz cemiyetin 
bqma bell olan insan acubele
rini çıkanyor. Bu yanm akıllılar 
veni pa:!,:t•tlar ne deli ne de 
akılb o ııfabyla cemiyete 
pek muzirdirler. Bir çok mllc-
rimleri bunların arasında bulu
ru. 

Bir drtl ablak dllfmanlan bu 
puba mensupturlar. Avrupa ve 
Amerikada b6yle mlitreddi ço
culdan normallerden ayınyorlar 

'~" hatta •JJ'I m~..,Jerde~ 
ettiri1orlar. Buna ratmen •ene 
ba cemiyet dGtmanlanndan kur
tulmak kabil olmuyor. 

Sailam ana ve babadan ••i
lam çocuk doğar. Yalnız ana 
ye babanın cenumelerini frengi 
gibi, içki gibi kiabt ( trauma ) 
larla bozmamalan •e canibi 
olarak bala, amca gibi akraba-
lardan cinnetle ma 61 olanlarm 
bulunmaman lizımdır. 

Her ne kadar bu canibi Yera• 
ıet kuvvetli değilse de nazarı 
itibara alınmalıdır. Fakat deli 
ana Te babadu mecnun tocuk 
beklemek icap eder. Bu itibarla 
meanmlann tenadl •• tekesll
rtbıe mani olmalı mı ? Her De 
ladar bir deli hukuken evlene
mu •e ahhat vulka11 alamaı1a 
da baa deliler vardır ki hemen 
temamen iyilqirler. Bır 1mma 
hiç nllka etmez. Fakat irsiyeti 
bozar Ye intikal eder. Sar'a gi-
blli nazarı dikkaten kaçabilir. 
Bazı hutabklarda 6yle Hliblar 
prtllllr ki mlltehauız olmıyanm 
nuan dikkatini celb etmeyebilir. 

Hele aar'ahlar ve manyaklar 
bthıyei maruiyeleri itibarile fazla 
telıvetpereat de olurlar Ye pek 
pbuk evlenirler. En fecü ailenin 
meHla iatiamaya mllptele bir 
erka banamahyı iyi olur hulya· 
lile doktorlara rağmen evlendir
meleridir. Bayle izdivaçlardan 
olacak za•alh aeali artık taaaY. 
Yar edin ..... 

Bunlara kup yeglne care te-
babet ruhiyeci ile hukukcu el 
ele •ermeli ve mllmklln oldutu 
kadar 1Untle bir maddei kanu
niye kabul ettirerek vazıh cıne· 
neti tebeyytbı edenleri pek bud 
bir ameliye ile tenuW Ye teı<e
ıllrden menetmeli, yani . k1811 
bırkmahdır. Cemiyet biJhaua 
muzur mtıtereddilerden kurtara
cak en aon ve yegine care bu-
ur. Dr. lluan ŞtJKl'tl 
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Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Saldr 

Vaktın bul
macası Milyarderler 

Nasıl zensıın oldular 1 
;;;;==:==:iiiiiCon Piyerpon Morgan: 15 -

Şanı Osmaniye layık bır sulh 6enç milyarderin harpteki rolü 
Ord11, h,,nüz Çatalcada iken artık (şanı Osma-
11iye) tdyık bir ıulhün tuısıl takarrür edectğ;ni 

tuhmu' edehılirsinı~ 

Ninayeı gettç mıl.fl'lrder dünya harbindP itilaf 
oı dulaı ının harp malzem,.ıini te11un eden 

bir ad11m olmuş,u 

Mu.tafa isminde bir hızmetçi 
neferimiz var. Askerlikten başka 
her İfe yarar bir adamcağız. 
Bqlıca aan'ah, dWğerlik. ve bil
haua fırın inpcıbjı. Allah razı 
olnn itte bu Muatafadan.. Adam-

cağız, çadınn içiııde toprağı 
oyarak bize o kadar mllkemmel 
bir ocak yaplDlf ki cidden bir 
eseri 1a11'at denebilir. DomnUf 

bir halde, titriyerek çadıra gir
diji111iz zaman, Bmit edilmiyen 

bir ııcaklılda karplaıbk. Oca
im k&l'fWna geçtik ve arkadq
larla ıtlnlhı bavadialerinden bahs
ettik. Ocağın alevleri ..Smneğe 
Jtlz tutarken de kapatlanmıza 
aanlarak uykuya hamlandık ... 

4 Şubat 328 
- E, .ayle bakahm Nlzım 

ravuş efendi... bu telgrafa ne 
buyurursunuz? .• 

ee 

kir fikir ~e emrinden Allah razı Ticarette ilk mavaffaldyeti zemi harbiye cihetinden ltiıafıa 
pederinin vefatından bir aene en mllhim ihtiyaçlaruu temin e-

ola un. •• * ıonra ihtiyar "Piyerpon Morpa,. dea adam olda. 

Ekmeklerimiz bizi doyurmadığı m cesim kollebiyoalanm aatarak Mabtelif idikrular m11yan 
için ıehirden ekmek tedarik paraya tahvıl etmek olmaftar. buldafandu bunların 8zeriDdea 
edebilmek Gmidile bir vatka Bu IOjuk k•nldık, ba mlliıHk 
ele geçirnıiı Ye vesikayı da lımı- Amerıkacla bile birçok ı.;.-ı.... .., ııııı,-.ı.. fula ......,_ 
dalııl Albn onbqıya bıralmufbk. tıınılmdaa fiddetle teaı.idi .ı-.t alııılflı. Ne lruuchimı aaı.m.lı: 
AlbD onbqım geldi. Ağhyacak °";!'.:,!:.;-:;:-' etti. Halbuki hareketi bir çok için ......... alz &albae ptirmek 
kadar mDteeslir bir vaziyetle aoaraclu ..... elerin , menfaat lrAfidir ki 1914 te 71 mi1JOD 
ıehirden ekmek tedarikine im-

1 
1 2 3 4 5 6 1 8 10 911 uğruna ga.terclilderi uhte -·at dolar .ı.. •uoıpa. çelik tra.-

kill bulamadığım 16yledikten 
2 

• atkından çok ıa,..ettardı. tDlala budab ufi7eai 1916 ela 
ıonra elindeki kırmızı mendil 

3 
-1- •Con" tenkitlerdea icap eden 1'3 mllJOD& pkmlfbr. Ş... ela 

çılanw 6n0m0ze koydu. Bizi aç deni ibreti aldı ve elinde kala ftl' ki, Amerika harbe pince 
bırakmamak için bugOnldl tayinini ~ kolleblyonlan Nn York mlze- Amerikahlar Yerdikleri .ıiJaa n 
bize getİrmİf... Ah fedaklr yav-

6 
ıine hediye etti. Sonralan pede- mDhimmat lçia IAalettaJia pua 

ra.. Hiç mtlmldln olur mu?. Tek, 
7 

rinin ldltBpbueli ile atikafanm iltiJemediler. 
biz aç kalahmda, ıen kalma... 

8 
ve birkaç milyoa dolan amamaa O ftldt lrAr 191 milyon &... 

Jf 9 nef'me taUil etmiftlr. p dlftll. •Morpn,,m emri .ı-
bdndiye dotra Nazmi ile Ke- 10 Genç Piyepcm Morpa babua hpdakl amele ordma, m•mm-

DAD geldiler. Bizi 3zlemifler de 11 gibi mlcadeleci bir tinette de- da. Yalaa Onited Stea Stil koı-
arayıp halmutlar .•• Herhalde dille- ~~;;;;; =ı...;;..;;..-- ğilcli. Ôyle dahiyane ibclalarda poreıfiade elli bin kifid• fula 
rinin albnda birfey vardı. ........ W•·aw - bahmmach. Bah111a1 -•--L-te nrda. 

........... ,.... .... n:ıaaDC 
Nihayet, yamwtladılar... Gtya Soldan nta •e ~ ..atı karp plecek, lllzamunda hake- «Con Plyerpon,. harpten ltillf-

lzıet Pap bat kumandanlıktan 1 - 10 (2), para bozan (O) mete boJUD iğclireeek umı kat' la beraber plip olarak pkb. 
ıtifa etmiı. Sebebi iatifa da, izzet 2 - Y ahlan ter (S) iye malik değiJdL Pek tuJik etmİJ• bir deJia 
pqaıam kol ordularla re'ıen mu- 3 - Yemek aaklanaıı .,. (S), kof (3) O bu zamanın aiyut maliye- halhal talanda. Oç Hile mBddetle 

Dl!n akpm, ( ordu geliyor ••• } 
diye heyecanla bağıran Nlzım; 
elindcJd telgrafa bakıyor. Ve 
ınt dakmOı kedi gibi dflştlntl
yordu. Kıtaata tamim edilen 
telgraf fU idi: 

habereline Mahmut ŞeYket Pa- 4 - Sahra (a), bedel (5) ciıi oldu. Cereyani ahvali mabi- harp borçları mevzuu bahlolmu-
.. şanın mumanaat etmesi imiş. S - Tahftft mutar ed.rl(2), el iti (3) rane takip etti. Kı·--we taL--- kea, o da amta. Fakat bu m0cl-

-ı;~~~~~~~~~+~~~-.~---·-.+46•~Bir=.!!tı~ya~tronun ltad 11) -J .,.... bnhmaıı ........ bir ~ • ,,. ..,.... 14) .. ........... ......... det ııeciııce o ela diier bllyllk 
denberi vukubulan taarruz neti- bu herifleri biru daha dinfedik- 8 - Fala ceeur (4) ı · · k dileriDe • hleft • ,.._aaa.; 
ealnde dllflllıuı kıtatı tardedl- ~- - ....._ Şemt p... 9 - Bıi ... (9) :-ıımı: .........,. pı- - ..... ......... oma -
lerek ordanun piftulan Çatalca ııbı aldı bqmda bir ı.n-..da- ıo - Z.... (!IJ. ..,._ ..ı... (3) BllJllk lwp ~ rı,.,.. A.._ twı.. tıuıyik foı.W.,.ı.. 
meYlüinden yirmi kilometre ile- DDlt bilhuaa blyle bir umanda 

11 
- ~.__~ memlel:cd (J), ilk ,_ Mftftnl11m ı..&:cla.J- ..a.t--LıL Am.tb etki mlltteRkleriDe Jlk-uml Ye kaide hillfma bir iddiada - ola -- bir dDema -·e- .. u Ullll __ ....,..- Jeacli.-.-la. ela .A 1--- --.JH 

riye ıDrillmllfttlr. DeYUU mu- b tddm. meli f .. '- ;.,; bir ftllle olda. ,_- _._,,.yı CMU&er. ulunamıyacajmı ve binaenaleyh ~ ·r Mali '----ı.a. --•- ---...ı 
Taffakiyet eltafa ıtlphaniyeden daha dlla izzet Pqadan resmen Pederinia yanm amr eYYel yap- el -~- ~d_, ~·-
JDiltedani ve te,tidi mOdafaa ile mlf olduğa yeçbile Mld 8i1Ahlar 1 • ve _,,welmA ı are memur-
temdidi mukavemete himmet ba· telgraf seldıtı ciheti bittin im uumda d-edip ııJıll-bunların mabadı mel'unaae ile Halkın dile.ti aDrmiye mecbur olmadı. "Mor- __.._ Buna hın •• bam-'--'t te 
Jnllmua tavıiye olunur.,. fak& k ,,.,....... lllUI 

81
, .tumaaclaıl nllll t ço alımakçaRDa uydmal- gan,, iamhWa dellletile ba,tlk- luimam ediyordu. "Con Piyerpoa 

Alund h-ı mUf birer masal olduğmm ...... Hacı Manıur soka""• ten İfe ıirifebileeek bir vam,et MoıpD • m iRiii AmJpada mrt 
M pbat • Bir daha uker arumda blyle e aalübi bulunuyordu. bir ehemmiyet kazandı. Ona 

Sulhla (f&DI O.mani) ye ııyık •çm• sapan f'eylerden bahae- lamba istiyor TemayGIAb Ye menafB keacll- Amıpa pa)ltalatlarmda bir ,... 
l»ir aarette tekarrtlr etmekte ol- der erse, qek sudan ıe)inciye Şiflide Hacı Mamur sokajmda ı·m Franaa ve İngiltere tanfma det d-tatan adam nazarile bala-
duğana dair aadaretin de bir kadar dayak yimeğe hak kaza- oturan bir karümiz bu tokakta ceıbecliyorda. Fakat eleı' ulea yorlaıdı, Ona herkes bertarafta 
telırafı ftl'IDlf ama, ona henlı nacaklanm dyledikden aoma, bir tek elektirik liınbası olma· Alma olup Hanorada dojmaf ...a ek 1...61..--'-- U'.x.....u.-.1. 
pmedllr. Onla, laedz Çatalca- pclırdıuı defettik. P"ıa beriflerM chpu, emuetia rebn ..-P olu ~ bir A..ılaılı • Al- ~~ "':'~ ........ ba-L•-~:-..
da ilı:en utık ( Ş.... omnaal) ye Mahnt ve mel'm ktlnılnm rezil karar venliil Jelli ( sOoı JAmba- ınan dtıpnam " llorpna mi ~ lillllt w·-- -
llyık bir mlhtla .....ı tekarrtlr propoğandacılan... keratalar, bi- dan bir ikisini bu 80bk için kutetmemit olaydı bltb imci- Ba Almanyanm ld.._fn ..

aYeaeU olmabızm maliyeainia 
dllıelmeliae kadar deftlll etti. 
.. Morp•. tehlikeye dtlpa &..,. 
brtarcla. .. DaYel,, p)lnmcla 11-
dlll peirdl. 1924 yanaü Loa
clrada aktoJaMa mlulg takdir 

edebileceğini bir tirli kafam zim maneYiyabmm imtihaM emredene ytlzlerce U..am Mu reti maliyealai ltiW dmetleri 
almadığı gibL. ( orda geliyor •• ) -•-=·ı bittin Beye duacı olacapu bir lelııne tahm etmemeli mahte-
deyealerln de ba telgraf &zerine r~ er... * kaç aparH5manla imle kadar eYin meleli. Katil bir kaç p IODl'a, 
hayalden ziyade mw... aanlacak- lkind d de keranhktaıı kurtulacapu yaz- .. temmuz 1915 " adanında 
larma me1DD1111 oldn-· Dllfman, 1 en aonra, .-ene aakta •• ricada bulunmaktadır. intihar etti. " Morpa ,, m ba 

_, tehri bombarclımaaa baflaclı. mulri~ ntanpenerden aldıiı 
Maamafih, ba telrraf, ,_e Soluk Ye ıhglr, gittikçe Olt, eaç, freast h .... ı.1r1an yara Çabuk eyilefti. O ~-

lti•iu yaradı. Zafer; ae olana ıiddetinl arttırıyor. Çadınmm, m6tab••... itibaren bitaraf Amerilrada lti-
ol-_n zaferdir... mademki d&t- koparacak tibl sanıyor •• Direkte DOK TOR llfm bankm olda. 
.... tantedHmi•· mademki uı1ı mı1hı-n1DJ1, çabr çabr Ahmet H&mit İtillfçıJarm Ameılkada _.. 
dU,maa- y8zG pri çemlmif.. birbirine çarpıyor.- Al.lalı Iİper- Galata, VOJYQda cack'-' ru akteylemeleriai kolaylqbrda; 
yeniden, &mit edilmiyen badia· lercleld arkadatlarmma yuclam Atma blınkaıı yan1nda ._ ıb bu muamelenin lalllaB --1e 

etti. Nilaa1et Alman Da ... imk
rumdu mllhim bir meblq b
swh. Filhakika Mmpn ula· 
mlfb ki iman itini &aprmak 
lçia mlh Ye itbf politibllDa 
,...,..k kadar mlDMp bir .... 
JOldar. bn mhlnı mtlmldbl delil mi?.. ebin.. içten IODl'L intacı için mahir maaYialer bl-

Haydi balcalaıa: AkplD taJlllllllll olu peyniri 11aı---=--~---ıı lanıyorclu. Nihayet çelik tr6dl-
- Y ...... onla. yap-o E- kara_.ıa pifirerek yadllı:. ııir bir ooiuk var. N&betçi ye- nb ba oahetli btıldbadan ..ı- Son 

dirne.. ne duruyonanaz çocuk- Bombardıman, ~yrek fa11lalarla rinde duramıyor •• Tepine tepine '-=============~=~===~:= 
Jar •• bUIDll tarlayı... devam ediyordu. ıeziror... ı• 

Bu gllıı arkadqlar, siperlere Sancak nlbetçili: Gayri ihtiyari, gGzlerim ya- Yarından ı· tibaren 
gitti. Biz de tamamen bazır)an· - Y anpa yar... prclı. Şimdi, meakenıerini bu 
mııken, Malıittia Beyin emrile Dile .tealeacli. Çachrdan çık- inaaDa alevlere tealim ettikten çadırlarda kaldık. BBttln bllBkler tık. OoBmbdeld ağaçlıpa ua- aonr• kimbilir nerelerde titreten Top tüf k b b K gittiği için tabur karaııı1bı zabit- mnclan. gittikte gaıifliyen bir ra..ılıluı dllfllndUm.. Cenabı I e a ası 
aiz kalıyordu. Cephemizde de, kan lekelİ tibi larmm bir aln ffaktan, bu zavallılara aabır ve 
tiındilık hiç bir hareket yokta. parlıyordu. Dltman mermileri, tahammD ve ... ordumuza da hir Nas } k betH~ bir tf kra k dı "\ 
Bu •Oğukta lllzamııuz yere ıılper- " Yı1clınm .. -made pııe "" ewel gelerek bunLın halll 

1 
ay •U&& serve te r azan r 

terde btremekteue ı-.sla bir kimbillr lııuıl1 betbabbn oıtuı- etmelİ için zafer.er diledim.M Size bunu tefrika olarak takdim ediYQJ"UZ 
İfe yaramak ihtim.İi daha fazla dıiı yuvayı yakıp kOlediyordu. 7 tubbat 328 

idi. Kuman,ıdmmıan bu 11yanet- imam ça!dırtacaK kadar mllea· 
( ........ , 
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EMNİYET İLAN ATI 
,• , . . . . ... 

Emniyet sandığı müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mll1ayed 
bedelı 

L 

Muhammen ikraz 
kıymeti N. 

merhuoatıo ciDI Te ne•'lle 
mevki ve mü,temelltı 

Borçlunun lemi 

L 
135 810 9159 BOyiikadada Niıam mahalle Ye so

bğmda eski 11 •e yeni ıo numa
ralı yüz yirmi &l'f•n arsa ilzerinde 
klrp iki buçuk katta a1tı oda, bir 
ufak sofa, bir mutfak ve doksan 
artm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Madam Aryadini 

965 4315 10150 Şelızadebqmda Ağayokutmada Ko
malp&fa mahaJJuinde Ağayokuşu 
cadduinde aki 14 ve yeni 4 nu
maralı ~rt y6z doksan bet aıtm 
ana &zerinde bir bb klrgir iki 
kab abpp olmak here üç katta on 
bet oda, dort alon ve bahçede 
altm11 arpn lberiade ltir mutfak ve 
çamafU'htf Ye iki bin yüz otuz d6rt 
UflD bahçeyi ve denmuna cari 
mailaizi laavi bir konatm tamamı 

Naaim B. Şadiye H. 
175 1630 12594 Peykanede Tabtaminare mahalle

sinde Şerefiye caddeai•de eaki J4 
ve yenJ 44 numaralı yüz elli bet 
Bl'flD lizerinde kirgir üç katta on 
bir oda, iki ufak sofa iki uf ak taş
lık, iki mutfak, iki kuyu ve yirmi 
atflb aralığı havı iki bölllldü bir 
haneDİll tamamı. Ahmet Hulu.si, Ömer Cemal 
Beylerle Fatma Zehra, Behiye ve Abfet H.lar 

203 3J7 137~2 Ka81m,aıada HaCJfaban mahalle
ıinde Akarca sokağında eski t 4 
ve yeni 32 numaralı yftz dört a'IID 
ar• üzerinde ahşap iki katta alb 
oda, bir ıofa, bir mutfak, bir kuyu 
Ye yOz altmış dokuz al'fln bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Emine Nüzhet H. 

285 "64 13786 Mollaglranide SeyitlSmer mahalle
sinde Küçilkhamam sokağında eski 
mükerrer 66,56 ve yeni J2 numa
ralı ytlz otuz ıekiı artın ana llıe
rinde ahşap iki buçuk katta yedi 
oda bir sofa, bir mutfak, iki Jcuyu 
ve iki yiiı elti Hkiı: fll1ID bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı lsmail izzet 8. 

Emine Ruhsar ve Ayte Şerife H. lar 
335 738 14245 Divanyolunda Firuuia mahallesin

de Kuyulu sokağında eski ı O ve 
yeni 18, '20 numaralı ,cız bq arım 
ana Ozerinde kirgir ftç katta alb 
oda, bir ıofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve aekaen •rtm bahçeyi havi bir 
hanenhı tamamı Emine H. 

192 408 l~t~ OıkOdarda Kazukerahmetefendi 
mahallesinde Etmekçibqı aokatmda 
eski Ye yeni ı numaralı yilz otuz 
beı arşın arsa &zerinde abpp iki 
katta beş oda, bir sofa, bir mutfak 
bir koyu ve ytlz anma bahçeyi havi 
eskice bir baaemn tamamı Yahya Ef. ve 

395 1500 15165 Beyoflunda Kalotla mahallaiııde 
Sabire .H. 

Ktllban ıokaimcla eaki ı 2, J 2 mü
kerrer Ye yeni 12' l 4 numaralı dok
san ıekiz U'f• Ahla fberinde yanm 
klrgir beş katta dert daireyi mOı· 
tefmkU beher dairede ildter oda, birer 
u a •ofa birer IDUtfatJ ft bodrumda 
avnca bir oda He ÇUllaflrhtı bir 
tavan arasını w. on altı ...... arahğı 

havi b r apartömanm tamamı Mehmet Kadri Ef. 
325 ~O'.) 15345 Kasımpapda Hacıpban mabılle-

sinde İmaaefeDdi tokaimcia eski 
6 ve yeni 4 •umarala y6z elli IU'flll 
arsa ilzerinde ahşap iki buçuk katta 
alb oda; iki 90fa, b&r kuyu •e en
llstte balkon ve cihannlma ve otuz 
arşın ilzerinde ahşap bir mutfak ve 
ilç yüz yirmi arııa bahçeyi havi bir 
h~nenin tamamı Hilseyin HOsamettin Ef. 

155 302 15945 Aksa rayda Oraçgazi mabaJlfl9inde 
Knlhan ıokatmda eaki ve yeni 5 

109 202 J 5950 

125 240 15951 

1480 30JO 17387 

2065 5809 17854 

260 546 18313 

3530 15735 19524 

480 584 19619 

860 3568 19659 

890 3603 19790 

numaralı yetmit arşın arsa Ozerinde 
zemin katla beraber ahşap iki bu
çuk katta biri ufak olmak üzere 
beş oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve yirmi iki arım aralığı havi 
bir hanenin tamamı Halli Ağa 
Horhorda Sofular ..;ahallesinde Ha· 
midiye sokağmda eski 7 ve yeni 
23 numaralı altmış arıın arsa ilze-
rinde ahşap iiç katta dört oda biri 
ufak o1mak üzere iki ufak sola, bir 
mutpak, bir kuyuyu havi idi ve 
eskice bır hanenin tamamı Halil Ağa 
Horhorda Sofular mahallesinde Ra-
gıpbey sokağında eski 24, 26 ve yeni 
24 numaralı yüz yirmi artın arsa 
tiıerinde kirgir bir katta iki oda, 
bir mutfak ve yftz kırk sekiz artm 
bahçeyi havi mukaddema dükkln 
elyevm bir hanenin tamamı. Halil Aia SıdıkaH. 
Sanyerde Mesarburnu caddesinde 
eski 1 6 ve yeni 7'~ numaralı yliz 
elli alb artın arsa ilzerinde kirp 
iki katta beş oda, bir sofa, bir mut-
fak ve altında bır diikklnı ve kırk 
dört arsın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Mehmet Ef. Fatma, Milferref Ye 

Tahire H. lar 
Kandillıde Mezarlık sokağında eski 
15 ve yeni 6,6-1,6-2,6-3,6-4 numa-
ralı ikiytız seksen arıın arsa llzerin-
de ahşap ilç katta on yedi oda, 
bir sofa, bir kuyuyu ve ytız altmış 
bq arşın arsa Ozerinde bir mutfak 
ve bir ahır ve 1ki dönOm bin yl1z 
elli beş arşın zira bahçeyi ha'fl bir 
köşkün tamamı Zahide H. 
Samatyada Beyazıdıcedit mahal• 
lesinde Samatya cadde9incle e8kl 
65,65 mükerrer ve yeni 99,99-1 nu· 
f aralı yftz otuz 81'f1D ana Oıerinde 
yalnız düklcnnm ön tarah abfap 
ve diğer taraflan kirgir olmak 
Uzere bir katta bir oda, bir aofa. 
bir mutpak ve bir dllkkiDı n ota 
dokuz a"ın bahçeyi baYi bir hue• 

• 

11in tamamı Kemal Ef. 
Beyoğlunda F erik<Sy ikinci la1ım 
mahallesinde Kır aokajıncla eski 3,3 
mftkerrer Ye yeni 41 DWIUU'ah iki 
yüz otuz sekiz arşm ana ilzerinde 
maa çab klrgir alb katta biri ufak 
oda, kiler ve biri hamam oduı ol-
mak ilzere on yedi oda, bir salon 
ikisi uf ak olmak üzere üç sofa, bir 
mutpak, bir hamam ve d6rt yilz 
otuz iki arşın baltçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Cenan H. Alp ve Mehmet 

Celisin Beyler 
Haydarpap.da Hasanpatı mahalle-
sinde eski TaşklSprft ve yeni çık-
maz F ıatıkh sokağında eski 7 ve 
yeni 17 numaralı seksen arşın arsa 
ilzerinde ahşap Oç katta d8rt oda, 
iki sofa, bir ~utfak Ye doksan do-
kuz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hllrmll H. 
Y enikapıda KAtipkuım mahaJ!esin-
de Vah sokağında eaki 13 ve yeni 
15 numaralı yüz aekaeo arım ana 8-
zerinde kirgir ma,a zemin iki buçuk 
katta biri yemek odası olmak Oze-
re on bir oda, iki 90fa. bir matpak 
bir kuyu ve yetmiş yedi ....... bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Hristald Ef. 
Haydarpqada Osmanağa elyeTm 
Hasanpaşa mahallesinde eski Km.o 
Jarcığası ve yeni Kıılarçeşmeai IO-

kağmda eski 2 mtıkerrer ve yeni 
34 numaralı yilz •lbmt beş UfUl 
arşa üzerinde iki kah abpp yarım 
katı kirgir olmak ttıere iki buçuk 
katta alb oda, ıki sofa, bir mutfak 
bir kuyu ve yüz yetmiş d6rt artın 

bahçeyı havi bir nanenin tamamı 
Mehmet Reşit il 

280 948 19818Aksarayda Katip 
maslahattin ma
halle ve cadde
ıinde eski 20 ve 
yeni 22 numaralı 
yilz beş arşın ar-
18 üzerinde, ahşap 
nç katta altı oda, 
iki sofa, bir mut
fak ve iki yüz 
kırk alb arım ı 

bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı 

Tefsire H. 
300 693 198S10skildarda Ah

metçelebi mahal
lesinde Açıktürbe 
sokağında eski 33 
ve yeni 39 numa
ralı doksan arşın 

arsa lberinde ah
ıap iki katta dört 
oda, iki sofa Ye 
elli beı artın arsa 
Oıerinde bir mut
fağı ve liırk iki 
arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tama
mı Hadice H. 

980 2570 19880Kocamustafapaşa
da Çırağıhasan 
mahallesinde Ali
fakıh caddesinde 
eski 14, 14 mü
kerrer 14 ve yeni 
14, 16, 18 numa
ralı biri iki yilz on 
arıın ana üzerin
de ahpp maaci
bunuma üç katta 
biri yemek odası 
olmak t\zere dör
dil natamam alb 
oda, bir sofa, o-
dun ve kömilrJük 
ve bir sarnıç ve 
bir mutfak ikinci
ai seksen sekiz ar• 
ıın arsa üzerinde 
kirgir bir katta 

iki oda, bir mut
f ı1ğı ve üçüncüsil 
yetmiş alb arşın 
arsa üzerinde ah
ıap iki katta j}d 

odA, bir uf ak sofa, 
bir mutfak ve se
neden bin dört 
yilz e1li dört arşın 
bahçeyi havi üç 
hanenin tamamı. 

Aziz Salihi Ef. 
Yukarda cins ve nev le mev

ki ve mOştemillb yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle 
talipler herinde olup 8 klnunu
ani 930 tarihine mftsadif çar-

ıamba günü saat on buçuktan 
itibaren mOıayedeye milbaşeret 
olmllll'&k -t on beşte (mu

bammeıa kıymetlerini geçt · ği 
takdirde) kat'i kal"arlanmn çe
ki melli mukarrer bulunduğundan 
talip olanlann me%ktlr günde 
saat on beıe kadar sandık ida
resine miira~at eyleme eri ve 
saat on beşten eonra vuku bu
lacak mlracaatlann kabul edil
mi~ği n mezkdr emllke ev
vek:e talip olanlann kat'i karar 
eaaımda haıır bulunmadıklan 
ve başka talip zuhur eylediği 
takdirde ent! ki taliplerin mu
zayedeclen çekilmiş addotunacak
lan lünma ilin olunur. 



Bugünkü ~ rogram 
( l.tanbul ayarUe) 

lstanbul: 1200 m. 5 K v 

17.30- l 8.30 Saz heyeti-Bom haber· 
lerL 

18.30 - 20.30 Cazhand ·orkestra 
Sveden: Zorahaide 
legende sarasate : 
Rouranza andalon
se, Mossenet: Bal· 
let d 'opera Cid -
Vıolon solo -Veber 
Robin de bois, ou· 
verture Sens Seans: 
Bacchanal • Tzigan 
orkestrası. 

20.30 - 22.30 Saz heyeti, Anado

Belgraf: 
11.30 
19 
21 
22.10 
23.10 

Ju ajansı haberleri. 
429 m. 2.5 kv. 

Gramafon 
Sırp şarkılan 
Bir perdelik operet 
Dram temsili 
Oto kulüpten nak· 
len dans haberleri 

Berlin Königsvusfıuvsen 
1636 m. 30 kv.• 

Gramafon 
Hamburgtan naklen 
K10nser 

15 
17.30 

21 

22 
Buda'OP şte 
18.10 
19.40 
21 

Bükre~: 
17 
17.15 
17.30 

21 

D J1enlrv 
20.40 

Klasik musiki konser 
seri 
Senfonik konser. 
55r m 20 Kv. 
Gramzıfon 
Konser 
Baras gazinosundan 
naklen Tzigan ha-
vaları. 
N~ m 12 Kw 
Hafif musiki kon -
Konferans 
Ha if musiki ve 
halk muajki kon -
serı 

Tiyatrodan naklen 
temsil. 
1554 m. 25 kv. 
Mendelsonun asarı 
musikiyesi 

23.1 O Konferans 
23.35 Vodvil 
"M.45 Dans havalan. 

B eslav-Ul vıç 253 m. 5 kv. 
17.30 Gramafon 
20.20 Konser 
21.30 Konser 
23.35 Dans havaları 

Mi/&no 500 m. 10 kv. 
12.25 Grama fon 
18 Torinodan naklen 

FETICME 
a 

l:T·PIVER •• 

l. T. PIVER A. Ş:-. lstanbul Şubesi 

Sişll Ahmet Bey sokak No. 50. Tel. Beyoölu 3044 

Türk 
13 Üncü numarası Pskısi gibi 

mükemmel bir ta])ıla çıktı 

Abidin Daver Beyin futbol tarih:mize ait güzel b'r ya71s1, Halk 
Fırkası katibi umumiainin spor işlerimiz hakkında beyan tı Kan
dilli kız mektebinde ıpor, lstanbulda, Ar adoluda, Avrupada son 
faaliyetler, Türk gibi kuvvetli. Sporda sinema, Pariste biriocilıği 
kazanan futbol hikayesi 24 sahıfelik zengin mündeıecatının bir 
kısmını teşkil ediyor. 

=-==a:ıwa 
~ıwww- .......... 

- ... == 

Emniyet sandığı rr1üdürlüğiinden: 
fkraz No Merhunatın cins ve nev'i İsmi ·-----------• ı 1:::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::1 

154 089 1 altın saat 1 altın madalyon 1 altın 

170 434 

185 627 

5 328 
6 084 

6 309 

6 873 
7 493 
8 990 

9 219 

9 77S 
10 316 
10 690 
11 061 
11 968 
12 025 
12 183 

13 915 
14 678 
18 424 

19 392 

19 673 

20 816 

yüzük bir gümüş tabaka Hüsniye H. 
1 pırlantalı saat iki altın bilezik 155 
dırhem Hüseyin Avni B. 
l aJtın saat bir altın kordun sUrgtisU 

elmaslı 155 dirhem A i Hikmet B. 
Bir roza Broş Refia H. 
1 roza bilezik bir parçası kiiada sanlı 

bir roza tek taı yUzUk dört adet lira 
ceyreği 
1 pırlantalı arma iğne bir roza menek
şe iğne bir roza tek taş yüzük 1 gümiiı 
kemer 

2 altın halka 3,5 dirhem 
1 çift roza menekşe iğne 
1 pırlantalı iğne beı taş noksan 2 pır-

lantalı karavana iğne 
1 çift plrlantalı incili ktipe 1 pırlantalı 
pantantıf l pırlantalı bilezik 1 pırıantaJ1 
yüzük 1 albn kolye 9 adet muhtelif 

irfan B. 

Nazmi B. 

TalAt H. 
İzz t B. 

Salih B. 

altm sikke Süreyya H. R02iye H. 
1 Çift roza kOpe l roza maşaallah Mediha H. 
1 roza yfizilk Emine Hüsniye H. 
1 ,, dal iğne Zeynep H. 
1 altın köstek 18 dirhem Huriye H. 
1 çift pırlanta ikı taşlı küpe Zeliha H. 
1 altın köstek Huriye H. 
1 çift karavana gOl küpe iki pırlan~ 
talı yüzük SGleyroan B. 
1 pırlanta yüzük ortaıı sun'f yakut Mehmet B. 
1 altın bilezik saati Zehra H. 
1 çift roza küpe bir roza gravat iğnesi 

İsmail Safa B. 
1 altın bilezik saati ilç albn bilezik 8 
dirhem Latfiye H. 
1 çift pırlanta tek t~ kilpe bir altın 
saat 
1 roza pantantif bir çift roza kfipe bir 
pırlantalı yüzük AJi B. 

Hacer H. 

Seyrı·sefaı·n H ALEMDAR ladeıer si !! V A P U R L A R 1 il 
~M-er-lcu_M_ceo .... teat_·_G .. 'a-lata-K"'!'o-.. p-rü~b.-,ın-d_a_• ~i Seri ve lliks Karadenız p rns 1 
Beyoğlu 2362. Şube eceotest: Mahmu~ :: eu·· ıent vapuru 29 

diye Hanı altında ııtanbı,ıl 2740 ii kanunevve 

.... --,-,a-o-,u-,-b-· -te-ı -u-o.:,-ıa_s_ı --•ı~, Pazar fgnüd:kşaS.rk:~~ 
( KARADENfz ) vapuru 30 i rıhtımından hareketle ( Zongu • 

Kanunevvel Pazartesi 12 de ~I· dak, lnebolu, Samsun, Ordu, l 
Galata nhtımmdan hareketle iı Gireson, Trabzon ve Rize) ye 
Lnebolu, Samsun, Giresun. H azimet ve ayni iskelelerle 

Trabzon, Rize, Hopaya gide- lf: (Görele, Ünye) ye uğrıyarak f 
:5 av et c ece tır. cek ve dönüşte Pazar iskelesıle ı d d k · ı 

Rize, Sürmene, Trabzon, Göre~ IJ Müracaat mahalli: fstanbu : 
le, Giresun , Ordu, Ünye, ·ı i! Meymenet Hanı altındakı ya 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa i! zıhane. Telefon lstanhul 1154 • 
ı ı Qı-1 yarak ~e 1 ecekti r ::ı:::c::::m:::::=:-..:::::::·.:::::::::::::::::::.::::1 

-------------------------111 ~ma~yd ı U~la~ı 
( İ N E B O L U ) vapuru 29 

Kanunevvel Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Radqs Fethi
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte And fli, Kalkan, Sakız, 
Çanakkale, Geliboluya ukrı
yarak gelecektir. 

::::::::::::~:::::::::: r.:::::::::::::::::::: ::: : :: : :: :.: : ii 

m,===ı=>=o===v~=!•~=ı :i~v:.\=~::r i::=::=~=;~:·ı~f i 
... '( .l ••• ! 
m I Iamburı~, Brem, Anvers, lstanbul H'İ ... . .. .., . h d ... , fü ve Pahrıslya arasın a azım er 'c m: .. , .. 
!f avdet munıazxm poscalnrı· p:: 
!i! fJamburg, Brem, Sretin, Am·crs :aai 
fül ve Roterdamdan limanımıza mu- ;;;! 
nı ını !!i va alılcı beklenen vapurlar: :fü 
ili DÖYÇLAND vapuru lıma füf 
:::ı d :::i :::. nım1z a ı::. 

._ ___ L_O_Zc_a_a_oa_ıı_OS_l_as-, ---Ilı mi! A KAlA vapuru 1i man m ızda EHİ 
m VATERLAND rnpuru4 kil fgı· (GELiBOLU) vapuru 28 !== .:: 
:U nunsanidc. ::= 

Kanunevvel Cumartesi 17 de .i:.==iı OSTSE vnpunı 1 Okdnunsanıde .L.iiı· 
idare nhtımmdan hareketle • 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, m. Burgaz, Vurna, Kö~ccnce, Kııla~ m 

•ıııı•• ••• 
lmroz, Bozcaadaya gidecek ve fü! ve lbrail için lımunımııdan ha i;: 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya mı rcket edecek vııpmlnr- u;: 

lr k 1 kt" •r.ı ... = uıı;rıyara ge ece ır. :::: AKA YA \'npuru Jımanımızt.la EM 

.:::------.-u-a-an_y_a_p_os-r-as-ı---;,. ~m Hamburg, Brem, Anver~, Ro ~m 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam· ;m terdam ve Dıınç·~ limanlarını iFİ 

ba günleri idare rıhtlmmdan ;g~ doıtru yakında limnnırmzdan bıı m' 
9 da kalkar. :::: '"' " ::: kintet 

20.30 T orinodan naklen 
20 887 
20 935 

:i:i reket edect·k vapurlar: ::: 

llı•------1----1• :gi DÔYÇI tL~D vapuru llmn- m 
Oeuıeı demıryoll~rı ue linınn- ~~~~ nım•7.da ~ m 

1 pırlantalı yüzük biz altın halka 
1 elmaslı saat iki altın yüzük üç altın 
ağraf iki altın bilezik bir altın kordon Hikmet B. operet. 

23.40 Torino programı. 

Morav.ska-Ostrava:2b3 m. ıo Kw 

12.30 Grama fon 
18.30 Gramafon 
23 Pragdan naklen bir 

24 

Ronıa 
18.30 
20.20 
24.02 

Vivana: 
17 
17.30 
19.50 
21 

Varşova 
13.05 
17.15 
20.25 
21.30 
24 

gazino orkestrası 
Loit gazinosundan 
naklen konser. 

441 m. 3 kv. 
Günün konseri 
Havadisı yevmiye 
Koııser. 

516 m 15 Kv 
Resim neşriyatı. 

Gündüz konseri. 
Stutyo oı kestrası. 
Tıyatrodan naklen 
bir temsil. 

1411 m. 12 kv. 
Grama fon 
Gramafon 
Gramafon 
Akşam konseri 
Br stol otelinden 
naklen dans hava
larL 

21 064 
21 122 
21 263 
21 307 
21 657 

3 yfiz diı hem gümüş Nazile H. 
1 pırlantalı yüzük 2 taşı yok Nazım Ragıp B. 
1 çift roza kilpe Fahriye H. 
1 çift pırlanta küpe artalan dimrüt Madam Eftima 
1 pırlanta hurda gerdanlık 3 roza iğne 
1 çift roza küpe 3 altın saat 1 albn 
mineli kutu bir altın anahtar zinciri Kamil B. 

22 306 1 altın çalar saat Mehmet Rııa B. 
22 426 1 çift roza küpe 1 roza yüzük Ônıer Mekki B. 
2 019 2 adet Rumeli şömendöfer tahvilatı Bahriye H. 

Yukarda isimleri yanlı zevat mücevherat ve tahvilat mukabilinde 
E ni et sandığından istikraz: etmi' oldukları mebaliğt vadesinde 

md' y tmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgAh. 
te ıye e d b d kl 'h' 
lanna ihbarname gönderil~iş ise e h u. 1unam~ ı ~rından tarı. ı 
'I" d itibaren doksan bır gün ve ta vı me yun arınan da bır 
1 

aftan an f nda tediye veya tecdidi muamele eyJemedikJeri takdirde h a zar ı ., .. 

h t mezkfırenin biJmüzayede satı!acagı alan olunur. 
oıer una ı 

- LÜLEBURGAZ iCRA DAi- iş'arım havi ilanab ınUteaddide
RESİNDEN: Lüleburgazda ke- nin müddeti hitam buJunduğun
reste tüccarından Şevket efe~inin daknl"fi ~um~ilekyhin konkokrdato 

t 'fl,. kanunu rnucibınce te ı nı muza ere ve te arrur 
cra ve ~ .

89 
konkordato hüküm- ettirmek için alacaklılarının 21 

bo~çları 1~1:.f d maksadile vakı kanunsani 930 sah günü alacak· 
lerınden ıs kı a e . oJarak med- larını havi vesikalariyle maan 

U aab arargır 
1 m rac 1 h. alacaklıJaı mm dait emıze müracaat an ilan o!u-

ları unıunıJ ı~aresin~en: 1111 n;.;,~~:RL:.::,:Hp::~n I~~.. ıııı 
225 adet masa,dolap ve yazı- •.. 

1 
.... 

k al arfl k m reket edcu:·k \ .ıporlıır • m: hane ap ı z a müna asaya .... .. .. :m J)O"ÇLANO vı.ıpuru lima- :.:! konmuştur. :::: 1 
:·.: .... . ... 

Münakasa 20 ilcinci ka'"nun m: nımızdıı :::: :::: :::: 
pazarteai günü saat 15.30 da An- HH Fazla lııbı :it ı~·ııı G ' c d. ::!~ 
karada DevJet Demiryo lan ida· HH Ovakım' un hanınd:ı umumJ a ~:H 
resinde yapılacakbr. gg cı:nculıp;ınu nıı.ir ıc ı ıt f.:; 

Münakasaya iştirak edecek- HH Tt:!t'lon: BcyoJ).lu 6.ı ı u7-l ::H 
!erin teklif mektuplarını ve mu- :::::::::::::::::::::::::::::::::··.:::::::::;-: =::r:· =:: 
vakkat teminatlarını ayni günde 
saat 15 e kadar Umumi Müdür
kalemine vermeleri Jizımdır. 

Talipler münakasa şartname
lerini 5 lira mukabılinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, ls
tanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1::::::::: 

1.. oau ı ııı 1-akülıe.tnden dlplomaJ• 5i 
o~. !: 

g Hüseyin Naşit İ~ 
:.C Dotum ve kadın hastahtl1r1 müıehassıs :: :a •• 
:r Türbe, ~:ski H llillehmer binası No. il I! 
H Her -"n IJftede onu ... , 14-11' :S 

:: : ::: :: : : :: ::::: :: : ::: :: :::::::: ::: :: : : ................... . 
Piyanko nıüdiirlii-

()iinden.· 
1 ~30 senesi piyango müdür

lilğil ihtiyacı olan kırlas ye ve 
zarfların pazarlık suretile müna
kasası icra edıleceğinden müna
kasaya iştirak edecek erin 2811 / 

929 cumartes günü pey akça ar le 
birl kte mlidürJrkte müt ~ kıl 
tayyare cemıyet Mübayaut l\.o
misyonuna nıüracauLan. 

unu muoıaı ey ın 
~atJuplarını kayt ve beyan ve nur. 

J aw Tolefeıı I~ 2ö~ fi 
tuJlllllUl&alMlllMMl'M'''W;ç;ı·ı=:ıw::wcıw 

• 



Acun~ şartları 

ftlrkı,.d. ~ 

Kuruş K~rn~ 

1 A.yhfl 150 ()()(, 
1 .. 400 800 
, .. 750 145<1 

i l 1400 2ıoo 

Gazetemizde çıkan 1azı ve r~im· 
lerin bütOn haklan mahfuzdur 

\ 

Gazeteye gönderllecek melı:tuplaru:ı berine 
idare içlııse [ idare ] yazıya aJtse [yazı J 

lşaretJ konulmalıdır 

Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlannda yüzde 20 tenzilAt vardır 

Büy1lk veya bir lı:aç daf.a tçto verilen lltnlarla 
basml mabiyetteld llAolann tlcretl 

l lan şartları 
Satın Kuru) 

6-8 inci aayıfa 1250 
5 • • 25, 
4 • • 4o 
2 • • 100 
1 • • 200 

BasıJmıyan mektupların ıadesloden, lı:ıymetl 
mııkaddereslı rnelrtzplara konulmuş paralano 
l(avpolma~ıodao ve 11.!olano rıtünderecatıodan 

ıd .. re mesnl delildir lST ANBUL, Bııbı&li, Ankıırıı caddetinde c V AKJl YURDU > 

~~~~~~~~~~~~~-------· Tel. 1970 iDARE fSLERt 19il YAZI iSLERi • rel~rar. VAIITf posta Kn: 4!\ 

idare ile lı:ararlaştınlır 

Gazetemize busost llAn lı:abol eden yer. 
H. S. H. llAoat aceotesl 

1-Sinci sayıfada 10 
reami ilanlar 

1-~er g~ saat alt d ın yirmi dörde Ye Cuma 
gün erı de on döriten yirmi dörde kadar 
mükfıımmel caz takımı kış ık programlarına 
başlamıstır. 

Yıl başı gecesi · Salonumuzda fev-
- kalade bir müsa -

mere verilecek her zaman oJduguW' gib" ı 
d 

.
1 

• ı sa on 
ı:iya esı e tezym l!dilecektir. O gece tabesabah 
devam etmek üzere muhtelif eğlenceler. 

Sabaha kadar eğlence, 
da<ıs, ınüzik, kalıkaha ve 
neşe ... 
Rağbeti fevkaledeye ~itıaen muhterem müşte-
ri! . . . . 

~r~mıze. şımdıden masalarını angaje ve yer-
l~rını tayın etmelerini tavsiye eder aksi tak
tird~ müdüriyet mes'ul olamaz. 

Adana vil8.yetdaimi encümeninden 
40707 Ura 43 kuruş bedeli keşifli Adana Karaisalı kazaaı ara

sınrla \'e Ada.naya 14 kilometre mesafede Çkıt nehri llzerinde 
evvelce beş ayagı yapıJmış Odn köprünün bakıyei inşaab 930 sene-
si kanunusaninin 8 ınci çarşamba günü tam aaat llde «hnkumetin 
en üst salonundaki sıtttin ayan muteberdir.»Encümeniviliyet huzu
runda ihale edılmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedil· 
miş:ir. Talip olanlal'ln daha evvel şeraiti münakasayı anlamak üzere 
Encüm.eni vilayete veya baş mühendisliğe müracaat ve ihale günü 
de tarifah ka. .. uniy• dairesinde teminat ve teklif mektuplarını en
cümeni vilayete İl:(l eylemeleri ilan o unur. 

Ankara erkek lisesi müdürlüğünden: 
Ankara •kek lisesinde bir İngilizce muıillimliği müııhaldir. 

m3aşı 37,S tutan 120 li adır. Yüksek tahsili olmak ve liaam bak
kile bilmek şarttır. Taliplorin on güne kadar bizzat veya mektupla 
m:1rac:;ıatlan . 

o • ~ '~"I:• ........ .... ... ' f; -, • • • ' • . • r..-.:·:··. . • ! • .... .:;t,t~~·.....a".,,...,~ ·•·. " .. v,,,. ı. , i' ,.. , . . • _,.....,._.._~~~r--'·~ .I' •r) o'J'.' '· ı , • • , • Mustafa Şamlı Mahdumu 
Müe~sesata 

• Bazı dairelerin 

Ilga 

• 
dolayısile 

Mühim ucuz satış 
başlamıştır . . ~-~·;ı...;, • 

' . ~'~'#--:'~ .. a: 

Bursa vilayeti Nafia baş mü
hendisliğinden: 
. 9466 lira lO kuruş ke~i~ bedelli Bursa Gem ik yolunun 1+290 

kılomdro'ttlndan ., -t-165 kılometrosuna kadar ı k t · · o an ısım amırı, 

keş fnamcsı~e yazılı şera.;t dairesinde 16/1/930 perşembe günfi 
saat 16 ya. kadar kapah zarf ~sulile 1?ünakasaya çıkarıJmışbr. 
. 111.lıplı::rm, şartn~me 

1
ve. keşıt.na1?esıni görmek üzere tatil giinle-

rınd~n marta her gun Nafia daıresme ve ihaJe günü de münakasa 
l<:mnnunc' w i tarifat veçhile Vilayet Encümenine mürac~atları. 

Mağazamızda herkeseye uygun yatak, ıalon, 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalartmız 
reitabet kabul etmez derecede ehvendir Bir 
ziyarte iddiamızı ispata kafidir. fstanbulda Fin-

cancılar yokuşunda No. 27. Telefon: İstanbul 7. 34 
Aı-%uedenler ma§azamızı •arbeatce iezebtlller 

• 

AHMET FEVZi 
Doktor ''e ebe aranıyor 

]1araş vilayeti dahilinde Pazarcık - Göksun - Elbistan 
kazaları bükumet ve belediye vazifelerini görmek üzere 
üc doktor ve üc kabileye ihtivac vardır. Doktorların . . .. . ' 
nıaa~ı aslisi 80 lira ve kabilelel'e de ayda maktuen 60 şer 
lira verilecektir. 

~lütekait etibba kabul olunur. 

Talip olanların Ankarada sıhhiye vek~letinc ve fstan
bulda sıhhiye nıüdiriyetine nıüracaatla izahat alnıaları 
tavsiye olunur. 

ayyare pıyan osu 

Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BtYüK IKRA~1IYE 200,000 LiRADIR 
Ayrı<·.a . 50.oor i 40,00 30.000 20,000 t 5,000 

10,000 liraJ·k ıkraı ı.ı yeler ve 100,000 

Baro riyasetinden: 

Avukat Beylere 
7 kanunuevvel 929 tarihine vaki olan heyeli umumiye içtimaının 

mezkur içtimaa ait ruznameye devam edilmesi için 28 kanuevvel 
929 cumartesi günü saat 15 e talik edilmittir. Yevmi ve saati 
mezkiirda rüfekanın baroyu teşrifleri rica olunur. 

Mektep inşaatı
nın münakasası 

Mourif uetôleUnden : 
Balıkesirde inşa edilecek olan 

erkek muallim mektebi şeraiti 
atiye dairesinde kapalı zarf usu
lile 12 ka. s. 930 tarihine kadar 
münakısaya vazolunmuştur. 

1 - Müzayede ve mftnakasa 
kanununa tevfikan tanzim oluna
cak teklif mektupları 12-1-930 
pazar günil saat 15 te Ankara
da Maarif vekaleti inşaat komis
yonunda açılacak ve en u 
fiat teklif eden milesseseye 
vekaletin tasdikine talikan ihale 
olunacaktır. 

2 - Tekliflerde mukabil şe -
rait dermeyan edilemez. 

3 - Talip olanlann fada taf
silat ve izahat .ile pilan ve şart
namesi f ennileri ile mlinakasa 
şartnamesini almak nzere ehli
yeti fenniyelerini müş'ir müsad
dak vesikalarile beraber her gün 
Maarif vekfileti inşaat dairesine 
miiracaatlan ilan olunur. 

Tahlisiye umum mü ... 
dürlüğünden: 

Anadolu Tahlisiye mmtakası

nın 80 lira ücretli Tababeti 
münhaldir. Tabibin ikameti için 
Anadolu Fenerinde bir hane tah-

iJl!mgl/~Ql/t?JDJa&QD~g-5~ sisT:~~m~r::İann 2 kanunusani a OSMANLI BANKASI q 930 tarihine kadar vesaiki ıa-a j la zımeyi müstesbiben Galata rıh-
~ ~ Sermayesi: 10,000,000 ngiliz lirası m bmmda Maritim hanındaki mer-B lstaıılıııı aeentelığı Telefon· lstaıılıul l 94~ ~ kezi idareye müracaatlan ilin P Beyoğlu dair~si - Teıeton Beyoğlu 1303 il ,11 _o_ıu_n_u_r. _________ _ 
\Dl Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- P il saı cari suretile avanslar, poliçe ve iskontosu. a 
~ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memallkJ ecne- ~· 
~ biyeye senedat1 çe~itibbar mektuplan ve celgral' emirnameleri ~ n irsilao. ~ 
~&rıaammmammm~a•~~~ 

ÖksQrenlere Katranı H!lkkı Ekrem -
Edirne kız muallim mektebi satın alma komisyonundan: 

Mektebimiz talebesi için nümunesi veçhile 700 metre lacivert 
yerli kumuş ile 700 metre saten 10 - 12 - 929 tarihinden itibaren 
yirmi gtin mnddtle eleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin nü
mune ve şartnameyi görmek üzere her gün mektep idaresine 
müracaatlan ve ihale günü olan 30 - 12 - 929 Pazartesi günü saat 
15 te mektepte müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

senesi 
Pedingcon 

beyne] milel 

ı:ı.~~ müsabakasında 

O MEGA 
Kronomecrosu birincllıği ve di

Jter bir Omega ıkincilıği ihraz et
mişcir. Omet;a saaci herkese elzem 
olan saattir 

Acenta ve d ipoziterleri: 
lıtanbulda Çarşuyukeblrde 

Boğos. lf.. Rrapvan 

Mes 'ıu müdür Refik .flhmet 

t-=rii i r ·yan giii s o iid tr r m e · ·rria ---- ----ı ne erı 

Resmen kabul edilmiştir. Memleketimizde geçen sene 
kurtardığı servet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Ha1ıs Selahattin Telefon. B. O. 1447 


