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lenlngrad'ta işçiler.. Gazete salan kadın.. Boyacı uyuyor! 

Bundan ne Rusya, ne 
de Çin hoşlanmadı 

- --~-

~f§_on Habe~ler 
Mühim bir layıha 

18 'rasıı1ı bitirenler . ; llH'lll lll 

olabilecel(ler 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Maliye Vekaleti tarafından Fransız parlementosunda son haf-

talar zarfında cereyan eden müna- zırlanarak Başvekiilete takdim edilen liiyihaya göre 18 ya~ın 
katalarda bir hayli mebus içlerinde- mal etmiş her Türk Memurin kanunu dairesinde memur o!ab 
ki derdi döktü. cektir. 
B~ mü~~"":. harbiye. ve ~ı;i- Ancak memuriyetleri namzetlik devresi olarak geçecektir. B 

TOKYO 21 A A İ .1 ye hutçelen~n .muzak~esı v~ilesı~ !ara sinni askeriye dahil olup ta askere alındıklar. takdirde, , · · · - ngı - le zuhur etmııtir. Bahrıye butçesı- ··dd 1. f d h" · ' · tere, Fransa, Japonya, ve Ame nin müzakereıi uraunda bahri tahti- mu . et ~ sını tan a ı olsalar, memunyetle alakadan kesılece 
rikanm Ha:ribin konsolosları di teslihat meselesi hararetle mevzu kendılenne maaş verilrniyecektir. 
Mançurideki vaziyet hatclcında bahsolduğu gibi harbiye bütçeıi ko-
tah!k~kat yapmak üzre hususi nuşulurken ele dillerin ucuna gelen 

kelime ·,.."Almanya,, oldu. H ı tt f 1 1 k bir trenle Mançuli şehrine git- Almanyamn istikbalde Fransa ası a a a ry a 1 
mek istemişler, fakat Haylarm için bir tehlike tqkil ettiğini ileri L · 
75 mil cenubu şarıkisinde kain ıüren bazı Fransız mebuılannm en- ~U 

Rusya'da hafta beş gün .. 
er es ö tgünçalısıyor, 
be ci Un ·nıeniyorl 

Mientuhodan ileri geçmeğe mü dişelerine Almanyada sala~.iyettar ,l j tün/erimiz için mühim b 
vaffak olamiyaraık öğleden son bazı ~dam!ar cevap •~ek l~u-

H b. d.. .. lerd. K nu hıuettiler. Bunlar diyorlar ki: kı•tar n hazırlanıyor ra ar ıne ~uş ır. on- 1 "En mühim harp vel8İtinden mah 'I:' 
solosların tahkikat yapmak ta- rum olan Almanya her türlü aari ve Ank 22 (T 1 f 1 ) T .. t" inhi. .. d 
savvürünün ne Çin, ne de Ru- aaite malik olan devletlerin ordula- ara, e e ona - u ~ s.arı umum mu 
savvürünün ne Çin, ne de Sovy- nna karşı ne yapabilir .. ,, Behçe! bey .. yarın akşam Is~aııbula .doı:ıc;_cektır. Behçe.t burada 
et memurlarının ho ·•na gitme- Bugün Almanyanın resmi ordusu lundugu muddet zarfında cıvardaki Vılayetlerde teftışatta bul 
d . •· h 'b 1 t ~- 100,000 kişiliktir. "Resmi,, diyoruz, muştur. Behçet bey inhisar idaresinin yeni faa!iyecinden hah 
ıgı a er a rnmış ır. •ün'~' emJ k ti" d"- ·· ı • · d k . .. , . . h • • "u m • e n ıger oy e uır er en karton fabrikası ile ip, şerit, yedek edevatı imaiathane N ankın hukumetıne muza aret takım teşkilab .. ardır ki bu vaaıta- - b .. . - . . .. . 

LONDRA 21 A A _Şan- larl nl d · __ ._ ı·- al yapmaga teşe bus ettıgını soyledi ve hazırlanan beş aylık , . . . a geçe er aıma aaK:er ıge ıı- . . ... .. . . . 
khaydan bildiriliyor: Şankhay ~ılıyor. Bu takdirde 100.000 kişi- t~tıstıge gore g~çen sen~ye nı~betle ıd~renı.n has~latında .~e 
valisi Yenhsisharn tamimen lık resm~ ordunun bir. gun gelip de/ k_i.lo .. ~~ g.erek. l~ra hes~bıle !llzde on ı:ıı.sbetınde hır teza~:ut. 

.. d d .•. b. t 1 ft Yarık- ıeferberli~ .yapmak l":"un _gelin~e ruldugı.mu de ılave ettı. Yeru seneden ıtıbaren evra:a musbı 
gon her. ıp .

1
r e1. grda ba lunan 400,000 kİ§ıye çıkanı lmiyacagını kim 1 !er ve cetveller tetkikatı maliye gibi inhisarda yapılacak muh 

Rusya' da artık pazar 
~ünü .. diye bir şey 
halmamışhr .. .. 

,ı 

Beşiı ci gün kilise gerine halk 
müzeleri gezmiye gitmektedir 

71. lıaftaya çık:arılan sene 
zarfında btından hÖ)1 le 

• 

istilısalatın çok arta-
cağı Üınirediliyor .. 

işaret memuru vazife başında 
Moskovadan yazılıyor: -

Bütün Rusyada istilısaliitı ar
tırmak için yeni bi,. usule mü
racaat eclihniştir. Rusyada ar
tık pa.tar gününün lıir tatil gü
nü olarak kalmasına lüzum gö
rülmemiş, yeni usule nıü:-acaat 
eden Sc..vyet Rusya dini bir mc: 
hiyette olduğunu düşünerek 
parazı kaldırmıştır. Bu şayanı 
!liokkat bir tertip, adeta bir tak
vim oytinudtlr. Teşrini evvel
denberi tatbik edilen bu usule 
göre memleketin çalışma sene
~j yetmiş iki haftJya ta-ksim e
<ıilrniştir. 1 Mayıs ile ferdası 
gün ile Sov~ inkılabının yıl 
dönimlü olan 7 Teşrinisani ve 
ferdııeı gün ile 23 şübat günü 
tnüetesna olmak üzre şimdiye 

Fakat umumi istihsaliitta ne meğe haçet vıaımıdır ... ? Votlka 
netice elde edildiğini anlamak satılan yerler saat üçten cvel 
için rakam ve istatistiklerin ne- açılmaz. Onun içm içki içenler 
şri h.~.ı:l~niyor. ~aıkat bir ~esa- de tatil günlerde bu saata ka
b~ gore ıstıhsalatm umıı:nı ye- dar va:kit geçirmek için müze
kumı ar~ış olacaktır. Zıra se- !ere gidiyorlar. Müzelerde bir 
nenın butun pazarları ortadan d .. h r al Fak h Ik 
1<alkrnıştır. Senenin elli i'.d pa- u u ıye ımyor. at a m 
zan ortadan kalktığı gibi ev- toplu ~~r~tte . ~.ider.ek is~fa~~ 
velce tatbik edilen üç tatil gü- etmesı ıçın bu ~uhulıye bir.kiş'. 
nü de çalışılmaktadır. den çok almdıgı halde yımıı 

Bir de bu usulün konmasın- 1 kişi beraber giderlerse her bi
da amil olan noktai nazara gö- rinden alına<:ak dühuliye beşte 
re dört gün çalışrp, beşinci gün bire iniyor! ... 
dinlenen bir işçi, altı gün çalı- Her gün iş ve her gün tatil 
şıp haftanın yedinci günü iştira olduğu için sokakların, tram
hat eden bir ameleden daha çok vaylarrn kalabalığı daima na
istihsale kabiliyetlidir, deni- zarı di·kıkati celbediyor. Sovyet 
yor. hükı'.lmeti travay adedini arttı-

Karı başka, koca başka ... 
Bu tatil usulünün diger neti
celerinden de bahsetmell, Me
seıa bir kadın bir yerde çalışı-
yor, kocası da başka bir yerde .. 
ÇocUkları daha başka bir yer- j 
de çalışryor, ya!hut da mektep-
1ıe değil mi? ... Şimdi bu aile
nin müşterek bir tatil günü ola
mıyor!. .. Kadınnı tatil gilnün-

1 

de ~ocuğu veya koca-sı evde de
ğildir. Adamın dinleneceği gün 1 ' 

1 de karısı iştedir! ... 

Bir birlerine bakanlar! .. 

Caddelerde, tranıvaylarda 
tuhaf bir manzara hasıl oluy<Jr: 

İşten çllkanlar karşılarında o 
..-: gün tatil yaparak geıımeıkten 

dönenlere yan gözle bakryor
lar. Kadınlar tatil günlerini de 

Moskova'da bir otel kapıcısı ve 
bir k6y/U kadın 

ekseriya sinemalarda geçiriyor 
kadar riayet edilmekte olan di- !ar. Kiliselere kimse gitmediği 

ltningrad'ta tramvay makasçısı 
kadın/ 

çe ne nnın şıma ın e U temin edebilir?. şte Alman yanın I k. 1, k · d. 1 k · İ f ' ' ·· ·· 
rd l ·· _,_ b · altına al h" h" ·il· -hı d t .t )e teş ı atı ta vıye e ı ce tır. dare edakarlık yaııarnk Tl'un o u arı mur ...... a esı - ıç ır zaman ı a arın an ecn e- .. .. . . T .. k F b.. .. . · h ı 

mak şartile Nanken hükumeti- d~mediğini ve istikbalde müthiş bir tunu '.çın ~r çe ve , 'rans;zça . u;ı- uk bır eser a~ırlaına-
.. h et göstere<:eğini be kimya harbine hazırlandığını iddia dır. Kıtap, hantalar, resımler, ıstatıstıklerle C'1 sı:hıh malu 

ne muza. ~ 

1

. eden Franaızlar bu ıuali so<uyorlar. ve vesaikle teçhiz edilecektir. Bunun için bir komisyon teşkil 
yan etmyışt~.J .

1
. 

1
. . Bütün bu münakaşalar, bu nqri- dilecektir. 

em ngı iZ se ırı yat neyi gösteriyor.? Umumi harp- ---------------------
MOSKOVA, 21. A. A. - İn- · ten maglup olarak çıkan ve on bir J 

gı."lizSefiriSör Esm. undOvey ıen;dir. kendini her ·~retle topl~- Alınan pa·ra nedı·r 
itimatnarnesini taktim etmiş- m~a m~v~k o~an bır m~~leketi~ • . eıki galıplerınde ıdame ettigı endı-
tır . d ğil "? 

. 'e~u :ndi,:;ı.;.. mukabil ıedbi.ıeri ha Tayyare Cemiyeti suiistimal habe 
Fr, Sada zırlatıyor. Bir taraftan Franaa·Al- ) • • k • d• an manya arasında mu~a~enet tesisiı;ıe erını te zıp e ıyor 
T hd"d" t l"h t çalıımak üzre her ıki memleketın a 1 1 es 1 a fikir adamları teşkilat yaparken bu ~NKARA, 22 (Telefonla) - Tayyare Cemiyeti İzmir gaze 

kabil münakaşaların nasıl bir te;ıat lennde mevzubahsedilen sui istimal meselesi hakkında bir t 

Jngiltereye bir muhtıra 
yollandı 

vücude getirdiğini söylemeğe hacet- zip neşretti. Bu tekzipte 27 bin bilet satınakla işe tiaşhyan 1 
var mı? şubesinin satışr 92 bn bilete çıkardığı tasrih edilmekte ve C 

PARİS, 21. A. A. - Fra!16a 
hükumeti İıngiltereye gönder
diği bir muhtırada ~~mm 
bahri teslihatm tahdıdı mesele 
sine müteallik uımumt noktai 
naz~mı izah etmiştir. Bu muh
tırada nahri tahdidi teslihatrn 
Akvam Cemiyeti tarafından 
hallonulması lazımgelen umu
mi tahdidi teslihattan bir cüz 
olduğu, Kara deniz hava tes~
hatının biriıbirine bağlı addedil 
ınesi kap ettiği bey~ olunm~~ 
·ktadir Fransanm ısteyecegı 

harp gemileri~ıı:ı. ~arı mi.lli 
müdafaasına aıt 1htıyaçlara ı.s
tinat ede<:e-ktir. Bahri teslihat 
meseJ.esi alakadar memleket
lerden herbirinin mılhtaç oldu
ğu emnütıeUimet teminatına gö 
re nazarı itibara alınmalıdır. 

Jngllterede 

Kabinenin vaziyeti 
LONDRA, 21. A. A. - Hü

kUınetin geçen perşembe günü 
me<:liste >kazandığı zayif ekse
riyet müzakere edilen layiha 
üçüncü kıraatinde reye konul
duğu zaman alınacak neticeler 
hakkında kendisini endişeyese
vıketmedctedir. Amele fırkasına 
mensup birçdk mebusların inti
hap dairelerindeki taraftarları
nı yeni intihabat ihtimalinden 
haberdar etmiş oldUkları söy
lemnedcte<lir. 

LONDRA, !konferansı hak
kındaki Fransız notasına İtaly
a hükfuneti. tarafından verilen 
ı;evap M. Briand'a tevdi edil
miştir. M.Briand matbuata bu 
hususta hiçbir tebliğde bulun-

. Almangada maıruşt~Bli sene başı 
Yeni yeni tebeddül/er PARİS, 2ı. A. A. - Metı'u

san me<:lisi mali senenin 15 te-
BERLİN 21. A. A. - Bran- şrinisaınide başlaması hakkında 

d«ıurg eraİeti vali~ Ber~ ŞC- sosyalistler tar<rfm<lan verilen 
'hremininePrusya hiikOmetı. na tatil takririni 265 muhalif reye 
mma gönıderdiği bir tezkerede k~r 330 reyle reddetmiştir, ve 
Berlin şehrinin idaresinin bu- mali seneye mebde olarak 1 ni
günden itibaren Prusya hi.iktl- san tarihini tesbit eden hüktl
metinin nıezareti. altına geçtiği- met teklifini el dm1drrmak su
ni bildimıiştir. Bu tıe.r.'loerede ba retile ıkabul eylemiştir. 
zı mali ahkam da vardır. Bu ted 
bir belediye meclisinde ve Ber
linin siyasi mahafilinde büyük 
bir heyıx;an uyandmn~tır. 

Yeni istikraz 

BERLİN, 22. A. A. - Al
man bankaları konsorsiyonu 
Alman hükfunetine 350 milyon 
mar'klı!k bir kredi açmıştır. Hü 

Lehistan da 
Kabinenin teşkili 

V ARŞOV A, 21. A. A. - Rei 
-sici.imhur yeni k : '-ıineyi teşıkile 
M. Barteli memuı etmiştir. 

yete bir buçuk milyon lira kazandıran ve·bu tezayüde amil olıı 
larm sui istimali söylenen adamların gayretleri olduğu ve tzırı 
de dağılan bu paranın bey'iye olduğu zikredilmektedir. Müd. 
le muhasebecinin müstafa Jddedilmesinin bu işle alfıkası o 
dığı tekzipte yazılmakta ve sui istimal edildiği söylenen parall 
emek mukabili verildiği bildirilmekte ve bu hususta yanlış neŞ 
yat yapan Anadolu gazetesile onu takip eden diğer gazetel 
neşriyatı teessüfle tekzip edilmektedir. 

Vekillerimizin koııferansı 
Ankara, 23 (Telefonla) - Hukuk mektebinde her salı günü 

rilmekte olan konferanslar meyanında vekillerimiz de konfera 
lar vereceklerdir. 

İlk konferans, Adliye vekilinin "demokrasinin end;şeleri,, ı:Jl 
zulu konferansıdır. 

İkinci konfera.rıs:< Dahiliye vekilinin belediye, ve üçüncü ko 
feransta maliye vekilinin "paramız,, mevzulu konferans!ard 

Ciddi bir şey yok! 
Osmanlı Bankası da diğerleri 

gibi bir rapor verecel{ 
Ankara, 22 (Telefonla) Osm<IPlt bankası müdürlerile burııd 

Maliye vekaleti arasında yapılan müzakerelerde yegane müsP 
netice şundan ibarettir: 

Bundan evvel Devlet bankası için diğer mütehassıs zevıı~t~ 
alman raporlar gibi Osmanlı bankası da çok kısa bir zaman ıÇ' 
de Maliye vekaletine bir rapor verecektir. Ciddi addedilebitece 

ğ r tatil günleri artrk ort d ı için bubinalar looşturFakat kili-
e a an ı k b·ı ·· l "d •-l<l 1 t G .. rül.. k , seye mu a ı muze eregı en «a 

ı1:a ırı ~·~1 rı:. 0tt lmuyor . 1 ~a- ' labalığın hesabı yoktur; denebi 

racaıkcir. Fakat beşinci günde 
kilrnet bu parayı1930 mayısının 

en şayanı dikkat icala'halrk mü 15 inden itibaren ellişer milyon 
zelerde, daima bir çok resimler luk ayltk tırksitlerle ödeyecek

Romanya ile münasebat 
BÜKREŞ, 21. A. A. - Le· 

hi6tan ile Romanya araısmda ak 
tedilmiş olan mütekabil adli 
müzaharet ve konsolosluk mü
kaveleleri imza edilmiştir. şna gun erı ar ırı ış, ışsız- r H . . . 

!er .. iş bulmak maksadi takip e- ır ... alkın maarıf s~vıyesınde 
l ·ım· · R d h f rtıfk ne bu}-uıı: rol oynadıgmr söyle< ı ıştır. usya a a ta a 

teşhir edilen yerlerde göze çar- .tir. 
pryor ... Kabineden istifa 

BERLİN, 21. A. A. - Rei
skürnhur Hindenburg M. Hil
fierding ile maliye müsteşarı M. 
Popitz in istifalarını kabul et
mistir. 

beş gündür. Herkes, işçi, gün 
istirahat etmekte, sonra gene 
işe başlamaktadır. Faıkat herl<e 
sin ayni günde tatil yaptığı zan 
nedilmesin... Her müessese 
kendi işini göre :-ı işçileri beış 
grupa ayırynıştır. Bu gnıpların 
her biri ayn ayrı tatil gününe 
maliktir. Bu 6Uretle işlerin dur
mamasına, mütemadiyen ç;ı!ı
şılmasma imkan hazırlamak 
maksadı ta:.lcip ediliyor. Rusla
rın noktai nazarına göre bu u
s:.ılün ilk neticeleri müspet su
rette görülmüştür. Mesela bir 
mensucat imali\tanesinde ev
velce 800 amele çalıştığı halde 
bu usulün tatbikinden.beri bu j 
mioktac 1,000 işcivl buiITluştur. Rus stevierinde bir deve arnbr•• 

Rayhiştag meclisi M. Hil
berding e ademi itimat beyan 
edilmesi hakkında komünistler 
tarafından verilen takriri red
detmiştir. Meclis gayrimunta
zam borçların tesviyesi için bir 
itfa sermayesi vü<:uda getirıl
mesi hakm<laki dı:.anun layiıhası 
nı birinci ve ikinci kıraatlerin
de, tütün resmi ile hububattan 
alman gümrük resimlerinin ar
tınlması hakkındaki layihaları 
da üçüncü kıraatinde kabul et
miştir. Meclis gece yarısı yeni
den toplanacaıktır. 

-------
Din dersleri 

faarif vekaleti Milli talim 
ve terıbiye dairesinre verilen 
bir kararda Din derslerinin es
kisi gibi müfredat proğramı 
dairesinde tedriıs edileceği, an
cak bu derslerden talebeye not 
verilrniyeceği ve imtihan yapı
lmıyacağı aJakadarlara bildir
ilmiştir. ___ .... __ 
1'opal paşa nerde 

ANKARA, 22. (Te1efonla)
İsmail Hakıkı paşa A..t<köprüde 
Amir beyin çini fabrikasında 
esıki aııkadaşı Hayri beyin nez
dinde misafirdir. 

Dün ve bugün fabrikadan di
şarıy~_,1<rkmamı11tır. 
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Şehrimizdeki iranlzlarzn memleketlerine çağzrzldzklarz ve 
gitn1iyenlerin tabiiyetten is kat edilecekleri doğru değil .. 

~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~
~~~-~~~~~~--~~-~-~;._~~~~ 

· ~t 11 uldaki hanlıların 
telaşına sebep yok 

Ta~~"'Tare 

şeh . leri 

Fırtına dehşetli 

Karadenize fırtına
dan vapurlar 
çıkama yor 

Milli tasarruf cemiyeti şubesi 
bugün teşkil edilecek 

••••• 

urndaki Iranlıların ınen1leketle- ihtifali pelcparlak 

riııe çağırılc.lıl(ları asılsızdır olacak 
Bir /spangol vapuru 

karaya o/uzdu 

Emanetteki içtiınaa baııgerler, matbuat ve 
müessesat mümessilleri davet edildiler 

Karadenizdeki kara.yel fır
tınası bütün şiddetini mühafa
za etmektedir. Şiddetli rüzgar
lar Akdenizdc de, gemilerin 

~~~~~~~···· .. -~-~~~~ 
f stanbuldakl İra• Cernivet ınü·'ürü Fehmi 

Kahveciler ve çaycılar müsterilerine çay, kahve 

nilerin adedi on- B. in heyanatı 
ıhlamur vert:cekl~r 

dokuz bin değil 

ancak 3500 dür 

Jran konsolosu davet 
rivayetlerini kati
yetle tekzip ediyor 

seyrüseferine mani olabilecek Yerli mallan memleketin 
şekilde dalgalar husüle getir- her tarafında tamim etmek ve 
miştir. Birçok vapurlar, Büyük israfa nihayet vermek i.çin An

derede havanın sükilnetini bek- karada başlayan büyük ve mil
lemektedir. Şimdiye kadar hiç- 1i iktısat ve tasarruf mücadele

bir geımi dışarı çıkmağa cesaret si çok hayırlı tesirler göster
edememiştir. Fırtınaya yolda mektedir. 
tutulan bazı gemiler, saatlerce B"lh A k d G · h 

. ı assa n ara a azı a-
cesım dalgalar arasında boca- · · k"" , · 
1 d k b. .. ···ı·tı zretlerımn o;.ı.dennde kahve 
a ı tan sonra 1n muş·><ı a a . B 

b _ d . . . b"l . t. \ e çayı kaldırmaları ve aşvc-
ugaz an ıçen gıre ı mış ır. 

Dün geç va.kit limanımıza ge
len bu ecnebi şileplerin kaptan-

Jşsiz Iranlılar arzu eder larm ifadesine nazaran, Kara-
. denizde hüh."i...'rn süren fırtına gö 

lerse men1leketlerıne rülmemiş bir şidettedir. Bütün 

Rızahan Pehlevi iade edilıyor bu gemiler, büyük dalgalar ara 
sında •kay bolu ı;ıbatmaık tehlike-

"l 9000 lranlı teli§ ta ... ,, Bu serlevha altında dünkü sabah re Tayyare cemiyeti mildl1rl1 Fehmi B. sine mari.ız kalmışlardır. Seyri-

lilderimizden biri çok ta-Yanı dikkat bir haber veriyordu. Bu ha sefainin bazı vapurları da Ka-
ber ıudur: Tayyare cemiyeti tayyare radeniz ve Akdeni:ııde limanla-

T ahran hükUıneti tehrimizdeki bütün tebaasım Irana davet et şehitleri ihtifali için büyük bir ra iltica etme<k mecburiyetinde 

llıektedir. Bu emre itaat etmiyenler Iran tabiiyetinden iıkat ve merasi mproğramı hazırlama- kalmışlardır. Fırtına yüzünden, 

toıvalü emlakin zaptedilecektir. ktadrr. Bu hususta kendisile gö liman haricinde büyük bir ge-

lıtanbulda bulunan lranlılar bir seneye kadar memleketlerine rüşen bir muharririmizc- mi- mi, iızun bir müddet dalgalar 

tvdete mecburdurlar. Bu bir sene zarfında memleketlerine avdet yet müdürü Fehmi p ;;tt J".Y"\- arasında çalkandıktan sonra ka 

ttnıiyen lranlrlar ana vatana döndükleri zaman tiddetli bir ceza natt'a bulımmuştur: raya düşmüştür. Öğrendiğimi-
h nakdiye tabi tutulacak, ve yine gitmemekte ısrar edenler ta- - Tayyare cemiyeti tayyare ze • ·~::e ıkaza boğaz haricinde 

biiyetten iska edileceklerdir.,, şehitleri için bir ihtifal mciiısi. ~ • -·- 1 burnunda olmuştur. 
mi hazırlamaktadır. Cüml·fi _. _ 

_ , ___ , • 1 kişi kac!ar kalmış olmalıdır. yet Halık frrıka~mda "millı me .,, · le gemi dört bin tonluk 

Kwn, kireç vesaire taşıyan mer rasim" encümeni toplanaca.• ~ ~n;a bandıralı Tiflis vapu

kepçilerden ise nürnunc olarak programı tespit etmektedir. rudur. Bir Ingiliz tahlisiye ge- t.~l İsmet paşa hazretlerinin 

bir tane yoktur. Son içtima yarın yapılacaktır. mişi, vapurun tahlisi için kaza 

1300 çuvalcı var denil:yor. Bu içtimada esasen tespit etti- mahalline hareket etmi-ştir. 

Bunlaıuı da adedi (200 J ü güç ğimiz teferrüatr son defa konu- BalkanJarda kar yağıyor 
bulur. !'00 kırtaiiye taciı önden Kış Balkanlarda daha şiddet 

bahsedllı·yor. =. ~ıbuki İstanbul şacağız. Merasim kanunusani- 1. b. d ..,ı; G 
"'~ nin 27 sinde Fatihte abidenin 1 ır surette evam ~~yor. c 

da bu işle meşgul 25-30 kişi önünde olacak ve askeri resmi len haberlere göre Sofya<la ha-

a.-ı.cak sayılabilir. geçitle başlıyacaktır" raret sıfırdan aşağa-44,çreceye 
Gorülüyor ki refikimi:o:.ın ver kadar inmiştir. 

Fehmi B. yeni tertip tayyare 
diği m:dlınat bir csa'!a ıst'.nat et Kar fırtınası yüzünden bir-

memektccir. ~;'~~\goou hakkında Ja demiş- :;ok yerlerde telgraf direkleri 

Bizın• öğrendiğimize göre, devrilmiş rnııhaberat inkitaa u-
yul::-.rda kaydettiğimiz glbi bu - Bu işle resen piyango mü ğran1ıştrr. Balkanlarda okann ir 

I daki . ( di.iriyeti meşgul olmı:fatadrr. b 1 
gün stanbul mıktan 3500 M r· b" k. b' ak .. tifaı bir metroyu da u muştur. 
40,•c) i tecavüz etmez. Vakıa ama 1 ıze va: 1 

• 
1
: ç mura- Balkanlardaki fırtına yüzün 

eskiden htanbulda 10000 k:ıdar caatlardan b_ı: ~e~~·~,n ha_lkı çok den konvansyonel iki saat tee

İranlı vardı. Bugün diğerleri iş m~un et~ıgıı:ıı ogrcn~ık.1:1~1- hürle şehrimize gelmiştir. 
siz kalarak memleketlerine dön ıkın hıç ek~ıın:ııyen rağbetının Dünkü ekspres treni da saat 

•ısko.ısul AIJbas lran st/lrl FrDgi müşlerdir. İran konsoloshanesi b~ s: reı:~p 1~ d~~akçok,;eza- 8,5 teel:ıhürle şehrimize gelmiş-
l/un Han iki sene evvel 7-800 İranlıyı yut ecegı m a a trr. tir. -·-------

Zekai B. Ankara- Meyhanelerin lis-
dan geldi tesi hazırlanıyor 

Refiknnızm verdiği bu haber men;ıle~et~eri.ne iade etmişt~r. 
şehrimiz İranlıları arasında he Cıddı bır ış tutamayıp dan 
yecaru mucip olmuştur. Bir çok 1 boşta gezen 300 kadar İranlı da 
kimseler konsoloshaneye gide- ha vardır. Bunlard~ arzu eden 
rek işin hakrkatini öğrenmek is ler ~e peyder pey goml.:nle.::ck

temişlerdir Bizim salahiyettar le~1.:· .. .• .• _ .. .• t 
1 

Sahlk Müş.kirat umummüdü Dah1liye Vekaleti birahane 

nıahafil nezdinde ve İran kon- . un goruşttigumm: ran ı ta rü ve yem dainler vekiı.i. ZC'kai ve meyhaneler hakkında yeni

soloshanesinde yaptığımız tah- , cırler gazetede çıkan bu ha~rı B., Ankarada, idarei inhisari- den tetkikat icrasını bildirmiş-

kikata göre bu haberin asli esası hayr~tle karşılryarak hususı he yeye ait işlerle .,.1 ol,.,..uş I ti. Polis müdüriyeti bunların 

yoktur vekimbilir nasrlbirmuzip celenle: . ve yeni vazifesi- listesini yaparak Vilayete gön-

tarafından uydurularak gazete .-. P~s ... bu meı;nle~et. hen- ne ait talm-ıat dermiş ise de bazı noıksanlar ol-

sütunlarına geçirilmiştir. mız;~ oz ~e~meçetım, ızdı_.. Ey- da alaraik dür duğu cihetle iade edilmiştir. 

matbuat erkanına verdiği ziya
fette çay yerine ihlamur ikram 
etmesi derhal wnumi bir alaka 
uyandırmıştır. 

Bunu ehemmiyetle nazarı i
tibara alan kahveciler cemiye
ti, iktısadi seferberlrkte uhte
lerine terettüp eden vazifeyi 

bir an evel ifaya karar vermiş

t:t".Cemiyot, kahvehanelerde ih 
lam ur da ·bulundurmak vr: bunu 
kahve müdavimlerine hatırla

tacak reklamlar yaptırmak su
retile kahve ve çay sarfiyatınm 

mümkün mertebe azaltılmasına 
çalışmasını müvahk görmüş

tür. Esasen artık bir çokları 

kahve yerine ihlamur içmeğe i

tiyat haline koydukları için ka
hvehaneler, bu iıhlamur ihtiya
cını temin için tertibat almak

tadir. Bu sene ihlamur gayet 

İran Viskonsülü gazetede bu ran ı a~la .. ~rk:er g~r.dt;~t~! b sabah şehrimi MüdL'riyet bu noıksanları ik 

haberi okuyunca hayret içinde ~~~ınl a .soz er .e işe ·ı"mız_ e el ze gelmiştir. Ze· mal ettikten sorıra Vilayetçe ı 
kalarak bunun katiyen valan ol 1 3J ı ~ıcaret ış ene ugraşan kai B. kendisin" tetkik olunaca.kotir. 

dduğunu söylemiştir. Konsolos !;anılerın zaten seyyar ve geçi gören bir muha1 Meyıhan.elerin bilhassa sıhhi 
bey demiştir ki: 'cı. 0.lduklaı:rnı ı:ıe~lekete sık sık ririmize şu beya- ve inz:ıbati cihetleri, vaziyetle-

- Evvelinden nihayete ka-' grdıp geldıklennı ~u~ada kalma natta bulunmuş- ri tetıkik edileceoktir. Tet1<ıik, 
dar böyle bir şey yoktur. Ne 1-' kla henf memleketımıze .~emİ~a tur: evvelce yapılan tahdit esaslan-

ran hükfuneti böyle bir karar na f:ıydalı olduklarını soylemış "-Ankara'dan na göre yaprlacaktir. Mamafi 

bol ve ucuz olduğu iç.in ihtiya

cı tatmin mümkün olacaktır. 

İş Bankası İstanbul şubesi de 

çay ve kahve adetini kaldınn:ış
trr. Diğer taraftan, bu büyük 

memleket işinde çoı= şumuııü Vatand as.'· !' 
vazifeler deruhte oden Milli ik- · 

tisat ve tasarruf cemiyetinin İs 1 k f 1 - ki r zanıp bir yiye, 
tanbul şubesini teşkil etmek ü- " k · ı 

~ ce sın. f 
zre dün ihzan bir içtima akte- ~ - 2 Kaba, biçimsiz , ı 

dilmiştir. Cemiyetin umumi :& pahalı da olsa her şeyın ba- i 
meri<ez idare heyeti azasından ;ıı ~ında Türk malını arayacak 1 
Koca eli meb'usu Reşit Saffet, ~ ıın... . -· . . 

şehremini Muhiddin beylerle 1 ı>: 3 ,-. Yıyecegıne hıç hır 

F--'· ··f · · Hakkı ş· . " ecneoı zerre karıttınnıyacak · 
ı.ı.-a mu ett· şı ınası " • 1 

@In. ' 

paşa bu içtimaa iştirak etmiş :& 4 - Lüks, inci boncuğa 

ve şube teşkilatı hazırlıkları gö ~ para vermiyeceksin ... 

rü~üştür. ~ TÜRK TÜCCARI 
~ 1 - Türkiyede yapılabi- l 

Neticede sür'atle faaliyet ~ len ve ya çıkan hiç bir feyi i 
gösterilmesi tekarrür ederek § avrupaya ııımarlamıyacak - l 
nizamname mucebince şubenin ~ ım. ~ 

resmen teşkili için milli banka ~ 2 - Temiz mal satacak-; 
~ ıın. ! 

lar müdürleri, cemiye<tler voe • 
··h· 'ık d• e4cküll .. ~ 3 - Rağbet çoğaldıkça~ 

mu un ı ·tısa ı teş er mu ~ fiatlan da çoğaltmıyacak- ~ 
messillerile Frıica ve matbuat 1 ;ı: ıın. l' 

~ ~ 
erkanının davet olunması mu-

1 
~ 4 - ~~z. ~imayı, ucu_z 

vaftk görülmüştür. Bu sabah § satma!•• ıyısını, satmayı hı· 

saat on birde Şehremanetinde leceksın ..• 
miktarı otuza baliğ olan bu ~ TÜRK FABR!KATÔRÜ 
zevatın iştirakile büyük bir iç- ~ .. .. . . • .. .. 
timaa yapılarak şube idare he- 1 - Buyuk ıst h•al buyı. 

!ıl sermayenin eseridir. Serm 
yeti, reis, katip ve veznedar in- ~ ·eni tevhit ve teşrik edip 

tihabatı icra edilecek ve umu- ~ büyük e~erler vücude g.etir

mi merkezin muvafakatrnr isti- ~ meğe çalı~mak ilk i~in olm~ 
hsal etmek üzre şube te§lkilitı ~ lıdır. 

b. · ·ı ekt" 1 2 - Memleketimizde ya-
Ankaraya ıldın ec ır. t~ d - f '- t b lb ı, 

1 
pama ıgımız a"'a o. o 

Şubenin tabii reisi Şehremi- ı· kullandığımız harcı alem §CY 

'd" kad bi 1. - • 1. . eık ı;: !eri yapmağa bak.. ' 
m ır. ın r ıgı, yer ı ıp - ;ıı 3 S ·· · d , 
. . d , - anayn nescıye en, 
lılenn kadınlarımız arasın a basma, pazen ı:;bi Türk lcöy 

çak ciddi surette rağbet bulma- lüsünün en çok kt•llandığı ve 

sı maksadile bir içtimaa akti i- ~ harice para verdiği manifa- ~ 
çin Sanayi birliği tarafından ~ tura eşvasrnı vücude getir-' 

vukubulan teıklifi memnuniyet- ~ meğe çalış!. ~ 

l~ kabul etmiştir .. tç:im~m gü- ~Haydft vatan .. 
zıde hanmılarm ıştırakıle bu 

1 
~ t 

hafta içinde Darülfünun konfe- ~ c;llaŞ ftŞ Ve V8• 
ranssalonundaaktimuhtemel-:~ znfe başanaı. ~ 
dir. ~..WA~~~~~~,~~~~ 

venni" ne de İranlılara böyle lerdır. b ·· ld" · bi ıı.. b h h" 1 

b
. ,.., bliğ d"lm' n· En k t"' Bir tütüncü şunları söylemiş ugun ge ~~ - . . . rauan~. ar, mey ane sa ıp e 
ır şey te e ı ış r. a ı . Burada hususı !Ş ....... nler ve.kilı rinin geceleri a~ bulundukla-

şekilde tekzip edebilirsiniz.,, ıtır: N "'bal dır b lerimle meşgul Zekai B. n saatlere dair makul i.ticazla-

Refiknnız bu haberi verdik- • ~ e mene m~ ~a ~ olmaktayım. Birkaç ı:üne ite- n da dinleoecflktir. 
ten sonra şehrimizde mevcut ki, u;lambulda seçcız yuz tefecı d Pari 'd - . D" 

var d' 'd 1 · ti' B" ar se gı ecegım. uyunu 
İranlıların adedini (19000) c zim ıye cen e ere geçıp r .. 1 umumiye sui istimalile alaka-

c;ıkararak aralarında bir takım Eyranda . tuhal denz. d lmad M .. ı;ıkirat huh.-uk 
tsnifler yapıyor Bu malfunata Munlar bohça içınde tefarik sa ~ 0 

• • ~- ~ • 00 .. 
Avrupaya tetkik seya

hatı vok 

Bu ne acaip iştir, muamele 
yapacak türk kalmadı mı? 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
nazaran Istanb~daki İranlıla- tf<• 'ardı. _Şimdi bu tefeciler, Ey muşa~- ~ . -~~·· m kın
nn (4300) ü çaycı ve kahveci ıaı <!~t bıle azaluptur. Dört min bum~ı _ge ş~;;1;;: . ~ret_ .. ~ Viyana ve Dresden şehirlerin 

deki hayvan borsaları hakkında 

Bakkallar kooperatifi rum makarnacılarile 
.. • • ' 1 be~yuz çaycıya menim gülesim ctmıştır. ı tn ısanı 

(1300)u kwn, taş ve saır ınşaat, leli A 1 1 b 1 .. d vazifemi Asom B. e devrediyo-
1 · nakli · · (7 ) · ge cep s am u ıçın e mu 

ma zemcsı yec111 00 ı · k d ah . ru'll Paris'te il'k irtimam ne 
al · kli · · ·· ·· nun yansı a ar g vecı çaycı · -. 

mk. - zemekısı n~ rec:ı!'.1 ( 1 ~uotoun) .: var mı?" wki t olacağını bilmiyorum.Fa-

tetkikatta bulunmak üzre Avru 
paya gitmek için bir heyet ha Neft aendikatle yaptığı ı:nU 
zırlanmış isede kambiyo hakkın kavele hayli dediıkoduları mu
daki karar mucibince bu seyaha cip olan Bakkallar kooperatifi 
te müsaade edilmemiştir. Zira- şimdiden malkarna işleri le ehe
at bankası tarafından Avrupa- mmiyetli surette meşgul olma
ya tetkikata gönderilecek heye- ğa başladı. Fakat, kooperatif 
tin de seyahati ayni maksatlate müdürünün, mahiyetini gizli 
hir olunmuşur. tuttuğu bu meseleye ait muka-

agrt ve ~sıye ~cın, .. u kat içtimaın yıl başından son-
c;uvalcı, mutebakrsı de tuccar, ra olması muha!Ckak görüyo-
ınüteahhit, doktor, bakkal, ka -
ı:ap vesair meslek erbabıdır. Ecnehi şirketi erden 

Halbuki bizim alakadarlar- türkll'rİn listesi 
dan öğrendigimize göre şehri· · , d' 
mizdeki bütün İranlıların ) ekil ıs.en 1 
nu 3500 ile 40CO arasındadır. Ticaret müdüriyeti ecnebi şir 
Muhtelif mesk'.ı: erbabının nis-, kederden Türk memurlannm lis 

neti haldan~~ i!eri sürülen ra- ; tesini ister:ılştir. Ecnebi şirket 
kaml:ırda mııthış mubalaga var; !er memurııJ kadrolarında yüz 
dır. Mesela bütiin Istanbu!daki, de yinni beş nisbetinde türk me 
çaycı ve kahveci İranlılar 50 ve mur bulundurmağa mecburdur 
nihayet (60)ı geçmez. Tütüncü lar. Şirketlerden bundan aşağı 
lerinn adedi. 7000 olarak gös- memur kullanan olursa tecziye 
teri!miş. Halbuki İranlı tütüncü edilecektir. Türk memur istilıda 
)er, (50)ye vannaz. Tefecileıe mına ait karara en ziv?dc sigor 
celince, i:ıunlardan nihayet 8-10 ta ııirketleri riay _,.ti!dir. 

nl:ll11. ,, 

iftihar edilecek bir 
rnuvaff: kıvet . 

Pangaltıda Gazi Hal'\lkar cadde-

Matbuat hatıraları sinde 124 numarada !İ< kerci Kalyon
cu zade lcmail Hakkı bey müossese
ainin Avrupanın müteaddit sergi ve 
panayırlarına gönderdiği mamulatı Haber aldığ~ıza göre, Ah
fcvkalide mazharı takdir olmuı ve met İhsan bey ın matbuat ha
Şarlı.m td<ercilik rekorunu kazandı- tıralarına ait yazdığı eser, maa
ğına dair Hakem heyetlerinin muh- rif vekaleti tarafından mekte
t~lif takdirnamelerini k~zandı~ı iı- plere ve muallimlere tavsiye 
tihbıır kılmmı,tır. Bu Turk muesse- . . . İ 
sesinin kazandıiı bu munffakiyet odılmıştır .. ~s:ın ?ey, bu mev~ 
memleket namına mucibi mernnuni- hakkın<lakı ıkincı kısmmı Mıl-
yettir. livet'te nesrP.decf'olttir. 

vele de hareretli bazı dedikodu 
lara sebebiyet ~nnektedir. 

Bilhassa mi;ıkavelede bir 
Rum fabrikatörün alakadar ol
duğu ve bazı menafi temini is
tıihdaf edildiği söylenmektedir. 

Bakkallar kooperatifi namı
na makama çikaracak olan fa
brikanın yerini bile ticari esrar 
den olduğunu ileri sürerek sak
layan ·kllnoeratif müdürü Fethi 

anlaştı mı? 
Bey, şunları söylemiştir: 

- Bizim Rum '~hrikalarile 
alakamız yoktur. 

Kanannsani iptidasından i
tibaren kooperatif makarnaları 
piyasaya çıikmağa başlayacak
tır. 

Rum makarna fabrikalarile ala
kadar olanlar belki de bazı me
vki sahibi zevattrr. 

Biz gayri Türk anasrrla teş
riki mesai etmi~ değil-iz. Biz he 
nüz kat'i hesabı yapmadığımız 
kin makamala-·· ' ··~ fiatleri 
be.Ui değildir. 

Bak.ıil.ıı ~ıwpırulıJı ııı .• Jıırü 
Ff!hi ıl. 

·kan da zararı da alakadar bak
kallara ait nlacaktır," 

Fakat şimdikinden yüzde on, 
on beş kadar ucuz olması muh
temeldir. Bu işi doğrudan do
ğruya kooperatif yaptığı için 

~--------------------------~~~~~~~
~';Jn·,;·~=· .. 
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OAREHANE - Ankara cadde•!· No 100 
Tclı:raf adresi : l\11lliyet, Jstanbul 

Telefon numaraları ~ 

ı.tanbul 3911, 3912, 591J 

ABONE ÜCRFTlERl 
'.) 

3 Dyl1J,1ı 
6 .. 

2 " 

Türkıyt için 
400 kunq 
750 " 

l.fOO ,, 

Hariç için 
IJOO kııruı 

14lXJ il 

:000 .. 

Ce1ea evrak. gtrl verllmez 
Müddeti ıeçea nuıhılar lO karuştut 
C.aıetc ve matbaayı alt 4;1cr içle 

müdürl•ete müraacat edilir. 
zaıctcmlz llA.nlırıo mcJuliyctlnl tabut etme 

Yerli nıa 1ı 
Evet her şeyde memleketimi

zin mallarını kullanacağız ••. 
Artık umarım ki, ediplerimiz, 
hikayecilerimiz:, mizah yazıcıla
rımız da ecnebi matahlannı bı
rakıp yerli malına rağbet eder 
ler! 
MURUVETlNl GORSUN 
Öğreniyoruz ki lstanbul me

murlarından bir zat Hopadan 
bir ayı yavrusu getirmiş. Yav 
ru pek sevimli şeymit. Buna 
şüphe yok ... Ayı yavruıu o ka
dar şirin şeydir ki çocuklara o
yuncak yaparlar .. Memur beyin 
bir ayı yavrusu intihabı da şaya 
nı taktirdir. lngiltereden, Danı 
markada11 yüzlerce liraya köpek 
getirmedenıe böyle bir yavru 
almak elbette müraccahtır. Şim 
diki halde bu zata diyeceğimiz 
bu kadar ... 

Allah mürüvetini göstersin! 
UZUN GECELER. 

Dün geceden itibaren bir iki 
gece senenin en uzun gecesidir. 
Bana hesabı kuvvetli bir arkada 
tım demiştir ki: 

- Hu; bir şeye şaşmıyorum: 
Şu günler uzaclığıhalde yine sa
atlerin kısa giinlerdeki gibi 24 
bulunuşuna taaccüp ediyorum! 

Bu çocuk Fen .f'akülteıinde 
de okumuştur .. Bu günlerde gör 
düğün yo!· ! Rast gelirsem, uzun 
geceler hakkında mutalaasını ıo 
racağım. Fakat Şair onu kime 
sormalı? Şu beytinde söylemit· 
tir. 

"Şebi Y"!c!ayı müneccimle mu 
valr.kit ne bilir.,? 

"Mlipte!5.yı g'.\ma sor kim ge 
celer kaç saat ., ? 

FELEK 

lş basına .. 
' 

32 nci haftanın 2 nciliğini 
Dari.is "' f.ı\ 'ı s~sinden 950 Fe
ti bet -a am .ı .,, trr. Yazısı lj'.l· 
dur: 

"Azami ta.,.<1.rruf, şiarı milli
miz olmalıdır.,. 

"GAZİ,. 
Bu h ftanı'l en mühim habe

Ti. 1 . ır ma Lrı müdafilerinin 
tuttU-ti<ın saf, giriştikleri mü
cadeledır. Üç büyük Türkle 
bu scf..:.-berlige atılan gazeteci
lı:'ri'lllz, milli bankalar - bil
has~a İş Lankası - Türk iktı
sat mucadelesinin ilk mücahit
leri olmu~larrlır. Pek az bir za-. - . 
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K L A Y V BRUKun 
en güzel filmi 

s E H R E L E R 

~~~~~0'""'-"..A.A.~-.-....A.l'-1 
ATEŞ EVLATLARI 

Tamamen renkli sesli filim mümessili 
RlŞARR DİKS ~"V"'"""""V''V"'.,...,'"V'V"""0,....,...,....__,..._v-.,-.,....,.....,....,~ 

ALT 1 N 
ll.- 1 ÔÖ~-;te;;a-;;ti;t: ! L1AN HAID 
JİNA MANE 
ALFONS FRİLAN 
ve ANDRE NOKS 

iMDAT 

Te~eb•şı dya 
rosunda S&I 
günü akşamı 
saat 21 ·30 d 

yılınız mu ılli 
ve talebeye 
Kafes 
arkasında 
5 perde 

Yazın: l\!Osa· 
hıp zade CelAI 

cuma günltrt 
matiı~ e sııt 

15,30 da her cumartesi •kşamlarl 

11111111 

1111 

için flatlarda ıenzilAt yapılmıştır. 

Hali tasfiyede bulunan Orman mektebi alisi T t " d 1 d Ankara milli mensucat nıezunıarı cenıivetinden: Ü Üll İllııisarı UIIlUIIl IIlUuür Ü~ÜOuen: lki orman mühendisi bey tar;fından müteaddit mesleki sualle İdare için alınacak 69 kalem levazımı kırtasiye kapalı zarf!, 

TURK ANONiM ŞiRKETi TASFiYE MEMURLUGUNdan: 
k 1 T li ı · 1 · .. k · ' 

ri müt'ir olmak üzre meslektaşlara gönderilen matbu mekbıp' münakasya onu muştur. a P enn numune en gorme uz. 

1- Hali tasfiyede bulunan Ankara Milli mensucat Türk ano 
h · ı 30 12 929 · .. ·· 11 1 

muhteviyatı ile cemiyetimizin hiç bir alakası olmadıg"ı haaıl olan er gün miıracaat an ve - - pazartesı gunu saat re · 

nim •irketine ait olup Anko.rada sarı kı•la civarında kain menau 
d fl G ı d "b k · d' 1 

T 
T zaruret üzerine ilan olunur. ar zar arını a ata a mu ayaat ·omısyonuna tev ı etme en. 

cat fabrikasının icra olunan müzayedesinde teklif edilen 70,000 ----------=-----------------lira bedel ile maa müştemilat talibine ihalei evveliyesi icra kılın ~ucu~ ve Ja~r!Jk satışı dığından işbu mıktara asgari yüzde üç zammiyle mezkur fabrika Ö 1\ U 71 şartnamesi vechile iştiraya talip olanlar arasından en fazla be del teklif edene ihalei katiyesi 20 kanunusani 930 günü saat on Halkalı ziraat mektebi Rektörlüğfu\den: beşte ivra edileceğinden işbu müzayedeye ştirak edeceklerin vak- 18 kanunuevvel 29 da satılacak iken talibi çakmaması hasebile ti muayyeninde Ankara Zafer caddesinde Zafer Otelinde müte- geri kalan mektebimiz mahsulatından 12 teneke salamura yepşekkil tasfiye mmurluğuna müracaatları. rak ile (266) kanğal sucuk 25-12-29 çarşamba günü pazarlıklı;ı 2 - Fabrika hakkındaki izahatı ve müzayedeye iştirak edecek satılacaktır. Taliplerin yemvi mezkiirde saat on beşte defterdar irin riayete mecbur oldukları 'eraiti havi yeni tanzim olunan !ık binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmele 
~artname arzu edenlere derhal posta ile gönderilir. n. 

htanbul Üçüncü Hukuk 
meıinden: 

mahke-

Bakırköy, Yenimahallede (I-inci) 
sokakta (68, 70) No. arsanın sahibi 
Foti efendinin kayip ve mefkut ve 
hayat ve mematı meçhul bulunması
na binaen vakfı canibine icaresi ve· 
rilmediğinden icarenin feshi ve aha
re teffiz salahiyetinin verilmesi ta· 
lebile Istanbul Evkaf Müdiriyeti ta-

rafından müddeaaleyh Kosti efendi 
aleyhine açılan davadan müddeaal l' 
he tebliğ için gönderilen iptidai laF 
ha hali gaybubette bulunduğu şer!ı·· 
le bila tebliğ iade kılınmış olmaktı 
kayip hakkında malumatı olanları~ 
mahkemeye haber vermesi zımnı.ni' J 
bir sene zarfında altı ayda bir deia 
ilanı takarrür etmiş olduğundan bi· 
rinci defa olmak üzre ilan olunur.?!! 

"J,i. lıyet,,in tefrikası 17 şün<lliklerimi olduğu gibi, doğ- ·yalanını bell. tek başnnauydur- 1 !ine aC Gönül arrkadaşı -ol amru söylediğim için bana kızdın, madrın, bu ikimizin birden ha- ,ma, gönül oyuncağı olma. 
ranın ne kadar zaman süreceği
ni de tahmin edebilirdim . 

TehHke mevcut Nimet . 
Biliyorum, şimdi bana sora· 

caksın: 

iştin . .ı{a~ına bir Ahmet, bır 
ehmet çrkmıyacak mı? 
«İstanbulda, senin gibi genç, 

üze!, az çok parası olan dul bir 
adını raıhat biralanalanna ih
mal yoktur. 

«Senin i9in yapılacak bir ş.ey 
ar, vakit kaybetmeden evlen· 
eh. Eğer evlenmezsen, her 
ngi bir erkeğin eline düşme
mahkumsun. Bundan kurtu

ş yoktur. 
Önüne, sevebileceğin bira
m çıkmışken fırsatı kaçırma. 
Ün}"3da, ayağına gelen saatle-

ti köl'körüne tepenler, ömiirLe
ı:inin sonuna kadac bedbaht ya
şamağa mahkum olan budala
lardır. 
H~ bu dünyada bir günlük 

beylik beyliktir. Bu söz kula
ğında küpe olsun. Bir günlük 
bile ol.sa saadet 1ıepilmez. Gön
lünü geniş tut, boş sözlere ka
pılıp, manasız hükümlec verme. 
BiT takım safsatalı nazariyeler 
gütme. Akim varsa keyfine bak 
kızım.» 

Bu sözlerim pek hoşuma git
memişti. Açtk rkonuştuğun, dü-

kaşlarını çatıp somurttun . tırına geldi. Sen, olur mu, ol- Aşkın sihiırine kapılıp, gönül - Ben artrk o adamın yüzünü maz mı? deye düşünmedin bile oyuncağı olan !kadınların akibebile görmek istemiyorum! deye derhal ıbavulwm hazrrlamağa ti iğrençtir. Gözünü aç, yoksa ... haykrrdm . başladın . karyola, karyola dolaşırsın. Ben sözümü kestim, fazla is- Hazırlığını yan gözle süzü- İki.nci bir yatak maceranı rar t;tmedim . yordum. Sarohana geldingeleloi, dinlemem ... İki gün sonra, için için kım- bir gün bilıe giymediğıin ipekli Galipten Nimete la.nmağa başlaıdm . İstanbula kombinezonlarını, geceliklerini Muhterem Nimet, gitmek ıiçiın can attığınr anla- kemali itina ile yerleştird.iğıini Bursaya gittim, Şıefik>lıe gö-dım. İstanbula gitmek istiyor, göriince, mevut olan akibeti riiştüm. İstanbula gelip se.n.infakat bir türlü bahane bularm- sezdim. le konuşmam kabildi amma, yordun . Başına geleceği evvelden melktup yazınağı tercih ettim. Biraz da benden utandığın- tahmin ettiğinmen, mektubunu Ka.t'Şında olumam yüzünü gö-dan açıktan açığa: okuyunca hiç şaşmadım. riit'Sem,betkıi yazaca:klanmı söy - Şıefiği göreceğim geldi, İs- Ben esaısen günleri ı;ayıyor, leyemelldim. tanbula gideoeğim ! deyemiyor- tarihleri kaydediyordum. Tah- İza:hat ve tafsilat venneden dun. minimde yinni dört saat aldan- ı evel, emrini yerine getireyim: Ben de iınadrrna susuyor, ar- mışrrn . «T». zunu arnlamamazltktan geliyor- Şimdi sana gene bicaz vaaz . Evet Nimetçiğim, maalesef dwn. edeceğim. Ben söyliye~1eri- tehlike vaT, hem de büyük bir «Hele eabredeyim, diyor- mi söyleyeyllıı, sen ister dinle !tehlike! dwn, biT şey söyleımeyıinı, gü- ister dinleme . Eğec, bu seferim kadın da, nün birinde nasl'l olsa kalkıp Bir hafta daha, G.sted,ğin gibi şöyl~böyle bfr rkad1J1, basit bir gidecek .» eğlen, zevket. Fakaıt biT hafta hatun kişi olsaydi, rahatım hiç Oğlumun Avnıpaya seyahati sonra kendini topla, i.nııdeoi • ı bozmazdım, ııatta bu SOD -

Bazı kadınlar vardır; yüzle
rinden, ne kadar zaman sevile
bilecekleri anlaşılır. 
Kadın vardır, yirmi dört saat 

sevilir, kadın vardır bir hafta 
sevilir ve kadın vardır bir ay
dan üç aya kadar sevilir. Za
man kadının sevilme değerinin 
mizanıdır. 
Kadının bııkışr, dunı.şu, söz 

söyleyişi, nüfuzu nazarı olan 
bi• eı:ıkeği bu hususta aldat
maz. 

Sevilme değeri yirmi dört sa 
atten- üç aya kadar olan kadın
lardan 'korkulmaz. Bunlar za
rarsiz mahluklardır. Sevdada 
tehlike üç aydan sonra başlar . 
Bir eıiteği, üç aydan fazla ken
dine raptetmek kuvvetinde o
lan kadınlardan 'korkulur . 
İ~e Şefiğin yanındaki •';adın

da ben lbu kudreti gördüm ve 
kolktum. 

- Ne yapayım? deyeceksİll'. 
Ne yapman Hizım gel<lii(-irı' 

tamamile bilmememe rağmen 
sana: 

- Şimdil~k hiç bir şey yap· 
ma 1 deyeceğim . 

Çünkü borda yapılmak üzere 
akla gelen bir şey var: Bursayı 
gitmek. 
Sakın ha Nimet, bunu yar:· 

yun deme, Bursaya gitınen·~ 
faydasından ziyade zararı o}L· · 
Şefiği bi-raz daha kevıboders·n~ 

Bence beklemek ıazımrl. · 
Ben de aldanmış olabilirim. ! · ,,._ 't c: rn" luı:ıı ya, ça'buk p:ırlıyan a c., 
buk sönermis. Belki benirrı t'"~. .. . (\ lasrrn Hlzumsuııdur. Senı ç · 
sevdiğim için, hissiyat•~a fa~~ 
la kapılmışımdır. Hele bıraz 
~ld bekleyelim . un 

Ellerinden öperim kar<leş 
llitınedi 



flla-·-vli bir l{adın nasıl 
kaçırıldı __ .............. __ _ 

ttal I--Iacer 1 I. ı zorla tn L yoksa 
arzusile ıni kaçLrdı? 

ilk pazar'da sabunhane j lı herıifler seni bekliyorlar. Sa-

1nda 9 numaralı evde o- kın dışan çıkma. Faıkat o beni 

!ıammal kürt Mehmedin dinle•niyereık hemen dışarı fır

ındaki çOk genç ve. gü~el 
1 
l~dr. B_attal' la konuFağa, gü

liacer, H., Fatma ısmın- ı Iuşmege başladı. Bır az sonra 

kadıın tarafından ayartı- j Hacor'in annesi çdctı. Ne konu

Çtnlmıştır. Öf~rnrliğ ' :ni- \ ştuklannı bilımiyorum. Battal 

e Hacer H bıçağını çıkardı. Üzerlerine yü-

.ct ile evle rüıneğe başladı. Hemen polis 

r sene o· çatrrmağa koştum. Ben kıoşar

nişanlı 
Ve biı.i)İrlı 

scviyorla: 
Kız Mel 

evleniv• 
Battal m 

ir olmuş,b 
ac-erin ev 

P~ncereler: 
şlamı:ş, •. 
zden m al 
Olmll'Ş. N ' 

t bunda 
et eve 

mahkfi-

Jcen ıbir polis benıi çeviıxlıi". Fa
tma'nin ifadesi böyle olma:kla 
lıerabeı: kaçrrılıma hadisesinde 
Fatma'nın iştiraki mutıakıka1ı:

trr. Hacer H. zabıtaca aranı-

yor. 
Ko1u kırılmış 

Aksarayda otu.ran Belediye 
·nemuru Hay<lar Efendinin o
ğlu Fethi Aı:rsarayda bil' tram
vaya atlama;~< istemiş, fakat 
:nilw.zencsini kaybederek ye
re dllşınüş ve kolu kırılmıştır. 

113 lira mı çarpmışlar 
Smk>eıcide Bahrisefit ote lin

de mı>kıim Mehmet Efendi Ka
raköyden geçeı:ılten meçhul bir 

-ıahrs tarafından mantarcılık su 
retile 113 lirası çalmmıştıc. 

4 sirkat vakası tinıi i4mıal e Kaçırılan 

çıkmış.Ha Hacer H. 
ocası Melınıedi sevmedi- 1 - Meçhul bir hırsız istik

in aralarında daima kavga lal caddesinde Madam Kati.na-

. 1 nm 2~ ku;uşwm çalrı;.ıştır. . 

çen cuma Fa~ma isminde 2 -- Langada camcı Rıfaıt efendı 

•<ı<lm, Hac~rin eV'inin kapı- ' nin ~ü'.i:anma gi~en meçhul tırr 
<;alıyor, ıkapıyı açan Ha- sız bır takım elbı'5C ve 45 ktJrUŞ 
: çalmıştır. 

Kızıım diyoc arkadaki ar- 3 - 100 lira kıymetinde bir 

. seni v~liden bekliyor. , gr~ofon; Üsküdar v~!1ur isık.e
Iacer, hiçbir şey<len şüphe- l~sınden ç~lınmrştrr. yuzbaşı A

iyerek giyinip, kadının ar- ı nf beye aıt olan b~ gramofo

ndan arsaya g.idiyor. Fakat nun hrrsızı meçıhuldur. 
e ne baksın!. . . ı 4 - Nişantaşmda Dere saka-

. . .. • . . ğmda yüzba~ı Irlan ıbeyin hane 

ımesını goreccgım :r.anne- sine giren meçhul hırsız bir 

e,n. bı<_;aklı tab'.ln~alı Battal 1 Singer diık.iş malkinesinıi çalıp 
11.~daşı İ'bralum ı buluyor-. ı;avuşmuştur. 

tal ve arı'.tadaşı krzın üzeri- B d l k l 
ul brı.ıyor, alrp kaçırıyorlac. I o ur ~ıza ya a andı 
·s tara iından yı;.pılan taki- Eminönü ve civarında dev

netic es:nde Fatm a isminde riye gezmekte olan sivil memur 

u düzenbaz kadm yakalan- lardan Mustafa efendi, koltu

tır. . . . . ğunda bir takım eşya taşıyan 

atı:na ıs.mındeıtı bu kadın bir adamı şüphe üzerine yaka

r ·!<i : lamış daha Hk sualler kaıışısın

Bir iıki gün evel Battal da şaşıran bu adam 'kendisinin 

i geldi gördü. "Fatma, de- meşhur sabtkalılardan bodur 

en H a-eri kaçıracağım. O- Riza olduğunu ve o gece Davut 

Çok seviyon1m. Eğer onu paşada polis ikinci şube memur 

ıramazsam kocasını vuraca- !arından Mehmet efendinin e

" Aklım başımdan gitti. He vinden bir takım eşya ve hatta 

n kızm annesine Battal'ın polisin yeni alanrş olduğu mıi

le:li-kle·ini söyledim. Cuma şambasmı bile çaldığını itiraf 

Ü o M~halleden geçiyor- etmiştir. 

. Battal'r bir arkadaşı ile ------
a~cr Hacer'ön kapısı önün- Komisyoncular birliği 
gördi . Huylandım.Hemen . Komisyoncular birliği idare 

cer'in .'capısım çaldım. Ha- , heyeti intihabatı çarşamba gü

';: : "Kızım, dedim, bu bela- nü yapılacaktır. 

!Jf ahkemelerde 
rxı;:ılla1 .............. ... 

Hakimi tahkir eden 
1'1 me Marika ile Ali B. 4 ay 
I1apse ve 133 er lira cezayi 
nak liye mahkum oldular 

L ijjer maznunlar beraet ettiler 

Dun ikinci ceza mahkemesin 
Beyoğlu sulh ceza hakimi 

ilmdi beyi ifayı vazife halinde 
hkir ottııekle maznun Marika 

Ali B. aleyhindeki davaya 
evam ve intaç olundu. 

Hadi9C şudur: 
liamdi B. bir tahliye kararı

Ilı. infazı için vazifcten maz
Marikanın !kiracı bulwıdu

eve gideır. Bu esnada Mari
hakime hitaben: "Siz e.llah

n korkmıyorsunuz, h~lıka m
etle iş görmiyorsunuz" demiş 
e kendisine göııterilmiş olan 

ayı tanı:ırn.ıyarak: "Bu evra
t &iz u)'Uurıyorsunuz" demiş 

e hüviyetinin sorulmasına kar 
'.Qa ta'hkir ve istihzai bir ma-
1}'ette asılsız cevaplar vermiş. 

la lvfarika ile ayrui evde kiraci 
/ak bulunan diğer maznun 
ı B. de f,ı:arısı Nazımiye hanı-

_. i h 

runa gelereık: 
- "Sen kim oluyorsun, be

nim karıma bas.ton kaldırmış

sın" diyerek tecavüzatta bulun
muş. Dinlenen müteaddit şahit 
ler maznunla.n.n bu file müca
seretlerini teyit ettiler. 

Müddei 11111umi muavini B 
iddianamesini denniyan ed0: 
reık maznunların. "Fili müma

~a~ s~le vazife başında b!
ıkimi ta~ır ettikleri" şahit ol
duğundan tecııiyeleııini istedi. 

Mamun vekili "esbabı mü
cibeli" müdafaasını dermeyan 
edeceğini söyliyerek istimhali 
müddet etti. Fakat mahkeme 
bu talebi reddederek müdafaa
nın ?erhal yapılmasınr söyledi. 

~et~cede.maıhkome maznunMa 
rıkaıleAlı beyin4ay hapis veı 33 
cer lira nakdiye mahktltniyeti
ne ve diğer maznun Nazmiye 
hanrmın ıber etine ka 
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Müteferrih H. j l 'flt.yette 

Yerli mal ---
Jrtişa tahl(ikatı 

----

Emanette 

Ekmek 
Mehteplerin hiremit- Kamil B. 6,000 lira Kışııı pahalılanması 

/eri de yerli olacahtır almahla maznun ihtimali yohtur ' 

Heyeti Vekile buna Daha bazı meoıurlar 
karar verdi isticvap edilecek l!:koıek narlıı 1/J kuruş 19 

t 
. paraya indirildi 

Vilayet daimi encümeni dün rtışa meselesinde isimleri ge 

toplanmıştır. Bu içtimada mek çen . mem.~rla~dan. İstanbulda Emanet ekmek naı'hını oın 

teplerin ihtiyaçlan hakkında ba !'i~lıye mu.fettışlen tarafından para tenzil ile onbeş kuruş on 

zı kararlar vermiştir. ıstıç.vap ~ıl~~-k yal~z .sabık paraya indirmiştir. Şimdiki 

Bu kararlar meyanında mek Malire mudu;u _umumılennden halde bundan fazla inmesi mil

teplerin kiremitlerin de Heyeti ~amıl .~· d~~ıldir. ~o~ya~a Ma mkün görülmemektedir. 

vekile kararı mucibince yerli ma lıye_ muf~ttışı kay?ıle ı~ıne te Ancak mahsul iyi olduğun-

lından alınması vardır. s~dilf edi~en ~e mut~akıben t~ dan krşm pahalanması ihtima-

--o- kıkat netıcesınde Rusumat mu li mevcut değildir 

J !asan Rıza B. fettişi olduğu anlaşılan diğer _,_: 
memurların da ifadesine müra- Ekmek ve francala narhı 

Şehrimizde bulunan Riyaseti caat edilecektir. Şehreınanetinden: Bu ayın 

cumhur daire müdürü Hasan Ele geçen kayde göre Kamil 24 ncü Salı gilnünden itibaren 

Rrza bey dün vali vekili Muhid B. altı bin lira rüşvet almış ol ekmeğin kilosuna ıs kuruş on 

din beyi ziyaret etmiştir. makla maznundur. Tahkikat para ve francalanın •kilosuna 

-o-- dosyası meyanındaki ifadelerle 23 kuruş azami fiat vazedUmiş-

T enz i lat' ı satış ih'\nları delfülin ve vesaikın Kamil B. . tır. 

al ·!yhine tecelli etmekte olduğu 
da mevsuk bir tebliğden öğrenil 

--0--

Beyoğlunda tenzilatlı satış 

namı altında gayri meşru reka
bet icra ettiği ve mil.teımadıiyen 
depolardan mal getirerek tatı
şa çıkardığ"ı anla-şdan David'in 
ticarethanesi haılcltmda Ticaret 
müdüriyetince yapılan tahki
katın netice9İ Ticaret odasına 

bildirilmi·ştir. Oda bu hususta
ki •tetkikatını bitirdi'ktC'll sonra 
bu müessese aleyhine dava ika

me edecektir. 
--o-

Ankara h;rahanesinde 
arbede 

Siı:ıltecide An.kara birahane
sinde sarhoş olaraık gelen Par 
laık Hasan ile Rifiici Mustafa o
tıırd ukları masanın karşısında 

oturmaha olan Kazım ve Kel 
Abdullah tarafından keındileri
ne atılan şişe ve ibardaı':tan 

muğber olıınuşlardrr. 
Bunlardan Mustafa •Ll

tı yedi el silah atımış çıkan 
mermilerden biri çalğıcıların 

yanında bulunan Bilal efendiye 
tesadüf ederek ayağından ya
ralamıştrr. Hasan derdest ~il
miş Mustafa firaır etmiştir. 

-o--

Şoförler arasında kavga 

Beyoğluında Panorama palas 
lokantasında şoför Recai ile 
Kadri ve refil<leri İzzet ve Sey
fi aralarında kavga çtkımış Re
oaii darp ve cerh edildiğinden 

aı1kadaşları derdest edilmiştir. 
-0-

Tabancayıkarıştırırken 
Üskıiidarda koltukçu Yusuf 

Efendi kendisine emaneten bı
rakılan tabancayı karıştırmak

ta iken kazaen ateş almrş sol 
elile, sol dizinden yaralanmış

miştir. 

Kooperatiflere yazıt
ına yan köylüye para 

yok 
Kooperatiflerin azası olmı

yan köylülere paca ikraz edil
miyecoktir. Bazı köylülerimiz 
ihata kredi kooperatiflerine hl 
olmakta tereddüt ediyorlanmş. 

Halbuki köylüyü kurtaracak 
vasıta olan bu kooperatiflere a
za olması gayet !kolaydır. tkra
zat mevsiminde bile olsa köylü 
bir beyanname ver.erek d.coopera 
tife dahil olabilecektir. 

--<>--

Askeri ceza k~nunu 
Yeni askeri ceza ıkanunu Ia

yrhası ile usulü muhake:ne ka
nunu layrhasi, milli müdafaa 
encümeninde tetkik ediliyor. 
Encümen tetki:katına temyizi 
aSkeri müddeiumumisi de işti
rak etmektedir, Layıhalar üze
rinde bazı tadilat yapılmalkta

dır. -
Güzelsanatlarbirliğinde 

tetkikat yapılıyor 
Güzel san'atlar birliği Tiya

tro şubesinden: 
Azanın ellerinde bulunan Hü 

viyet varakalarınm hükmfikal
madığından yenisini almak ü
zre birliğe göndermeleri ... 

Seliinik Bankası 
• 

(Birinci sayfadan mabat) 

tetkikatla meşgul olmaktadrr. 
Dün maliye müsteşan Ali Rı 

za bey, bu mesele dolayısile bor 
sada on beş gün kadar kambi
yo üzerinde iş yapmaktan men 

--<>- nedilmesi muhtemel olan Sela 

Basındatln v. aralnmış nik bankası direktörlerini ifade 
tır. 

!erini almıştır. Çok telaşe dü-

Sirkecide Hüdavendi f,ar cad şen bu müdürler bankanın yap 

desinde Ankara oteli altında tığı muamelelerinde spekülos

kahveci Sait ile Güzel İzmir o- yon olmadığın ispata uğraşmış 

telialtmda kahveci Ali v e Rii- !ardır. 

Hanıallığa talip olanlar 
ç k 

Şe'hremanetine son zaman
larda 'hamallık için birçok mü
racaatlar va!ci. oluyordu. F.rna
net bunların bir kısmınr tayin 
etmiş ve ıbic kısmına da iş ol
madığr cevabını vererek müra
caatların aı1kasmı almıştır. 

Tahsil işleri ___ ,.._ 

.l\1üfettişler 

rında işe 

n1ıntakala

başladılar 

İstanbuldaki devairin mali 
~§leı:ıi ve bilhassa ıkazanç vergi
si tatbi lmtı görülen lüzum üze
rine Maliyıe vekaleti tarafından 
gönderilen müfettişler tarafın
dan tet!cik ve teftiş edilmekte
dir. 

Maliye müfetti-şlerinden Na
= Ragıp bey Defterdarlığı, 

Fark ve Nihat Ali beyler Beyo
ğlu cihetini, Halit, Namık Ke
mal ve Esat beyler lstanb~!! 

cihetıi maliye tahsil şubelerile 

Düyıinu umumiye i'§lerini, Os
man Cemil bey Balııkhane mua 
melatını, Ha-kı Kamil ve Tev
fik lbeyler Bakıı\köy maliye işle 
rini, Mahmut bey ise Üçüncü 
kolordu m'lllhasilbi mcs'ullüğü iş 
lerini tetkik etıındktedir. V eka
let bazı teftişat için müfettiş 
Celal Esat ve Hasan Fehmi be
yleri de şehrimize izam etmiş

tir. 
Teftişatın iki ay kadar sü

receği muhtemel görülmekte 
ve ıketumiyet muhafaza edil
meıktedir. 

Kumkapıda yangın 

Dün akşam Kumıkapıda bir 
kahve dükkanında çıkan yan
gın neticesinde bir kahve ile 
üstündeki ev yandı'ktan sonra 
ateş söndürülmüştür. 

--0--

Ü s k ü darda karınan ·ola fekasi arasında !<avga cıkmış Ali Rıza bey, bu husustaki 

neticede. Sait sus talı ça:kı ~le bo tetkikat ve tahkikatı neticeleri 

ğazmdan ve ense:;:n<len yaral' ni akşam vekalee arzetmiştir. 

lanmrştır. Ali derdc~t cdilmi~- Tahkikatın şimdilik teehhüre Üsküdarda Nuhkuyusunda 

tir. uğramasını mucip olan hukuki oturan baıkkal F ehmi, e . gece 

-o- cihet hakkında selahiyettar ze- evine gitmekteyken, Yusuf ve 

lk~ kahvecı anısında vat ketumiyeti muhafaza etmek İzzet isminde ~ki kişi öniinc çı 

Beyoğlunda kahveci Ahmet 
ile Muamer arasında münazaa 
ç~kmış neticede Ahmet Mua
mmeri başından yaralamiştir. 

-<>·-

Bir şoför yaralandı 
Kalyoncuda şoför Muzaf

fer ile Ahmet arasında müna
zaa zuhur etıniş netioede Ah
met Muzafferi biçakla cerh. et

mi~. 
--0-

te ve vekaletin emrile bu mese kara:k, omuzııından bıçakla ya

Ienin inaç edileceği pek yakın ralayrp kaçmışlardır. 

da vaziyetin tavazzuh eyleyece Fehmi efendi hastaneye kal-

ğini borsanın şimdi intizar vazi dırılmıştrr. 

yetinde olduğun beyan etmek
tedir. 

Dün İngiliz lirası ( 1028) ku
ruştan açılmış ve (1029) kuru

Adana pamukları l:e. 

zenfekte edilecek 
şta kapanmıştır. 

aPzar dolayısile öğleden son Adanadan Dezenfekte edil-

ra borsada muamele olmadığı mek şartile İzmir mensucat fab 

için dün yapılan bütün kambi- riltalarına pamuk ihracatına mü 

yo muamelesi (i0,000) !sterlin saad e edilmes} h~kkmda evvel 

den ibarettir. ce İktısat vekaletıne yapılan te 

. Ali Rıza bey, evelki günküne ~~bbüse gelen c"ev~pta bunun 

nısbetle puvan fark olmakla be ıçın Adana pamuk ıstasyon mü 

raber vaziyetin normal olduğu dürlüğüne müracaat ederek de 

nu, bilhassa temevvüçlerin azlı zenfekte edilmesi bildirilmiştir. 

ğı da muamelatın tabii şekilde Mersinde pamuk istasyonu ol 

cereyannu gösterdiğini söı11e- matlığına göre oradan ,ihraç ol 

mi§tir. unacak pamuk için ne yapılaca 

12 günde 175 vaka 
Kanunucvelin onundan dü

ne kadac 175 polis vakası olmu
ştur. Bunlar arasıında 97 s.irkaıt 
49 cerh hadisesi vardır. Hırsı.z
lann büyük bir ekseriyeti. yaka 
ıa.nınıştır. Cerh ~alarınm mil 
hiın bir kısım saı-hoşluktandır. • • • 

()ton:ıabil ve tramvay kazıa- Dünkü nüshamızda Maliye 

ğı ayrıca sorulmuştu. İktısat 
vekaletinden bu kerre gelen talı 
riratta Mersinden sevkedilecek 
pamuk için de Adana istasyo -
nuna milracaat etmesi bildiril -
miştir. 

ları neticesinde yaralananlar müsteşarı Ali Rıza B. in gazete 

d
a bu yekil.na dahildir. mize beyanatında: Eğer bazı 

zaif imanlı kimseler varsa iman 

Hırsızlı1dar~ dörtte ü~ünU lanndaki zaaf zail olacaktır 
ufak tc~k hadıselel' teşk.i~ et- cUmlesi yerine bir tertip hata~; 
mektedir. Y aptığıımız tahkika- olarak imanlarmdaki zaiflik kes 

ta nazaran 49 ceı1ı valkasmda a bi kuvvet edecek şeklind 
ğ~r.s~~ _yaralananlardan 12 lış olarak çrkı:nıştır. e yan-

kı ı olmii tur. Arzı itizar ederiz. 

Şu hale göre Adana çiftçileri 
pamuklannı pamuk istasyonun 
da dezenfekte cttiımeic şartile 

İzrnirdeki mensucat fabrikaları 
na ihrac edeceklerdir. 

- ---
Ekonomi 

iki inhisarda tasfiye 
Şeker inhisarı kalktıhtaı 

sonra fiat 4 kuruş 
fırlayacak ını? 

. Şeker v~ gazdan alınacak in 1 Bu suretle şe ke.ı'.'I. "'f ıtucll'ş 

h.ısar r.e~mı yeni gümrük tarife · daha pahalrlaşrna•ı m'.lhtemel

sı ~ucıbınce g_ümrüklerde alma dir. Bu hususta seker tacirlerin 

cagınd~, bu ıdarenin beş kişi den mürekkep bi~ heyet maliye 

den n;.urek~.ep h~~eti teftişiye vekaletine telgrafgla müracaat 

kalemıle! dort ~ış~den mürek- . ta bulunmuşlardır. Tacirler mu 

kep tetkik heyet~n vazifesi de amele ve okturuva resimlerinin 

bu ay başından ıtıbaren niha- alınmamasınr istiyorlar 

yet bulacaktır. · 

Şimdiye kadar 99memur mev Fransa ile ticaret 
cudu olan bu iki idarenin gerek Frarıııta ile aktolunan ticaret 

~em~rla~ başka vazifelere na muahedesi ahkamından bu h:.1-

killen, .ger~k tasfiyeleri üzerine kfimetin müstemlekelerinin de 

adetle~ 40 a dil~müştür. istifade edeceı.lcleri dün Gümrük 

Tasfıxeye tabı tutulan memu i-' 1 resien tebliğ edilınü~tir. 

rl~a do~der a~lrkları. ni~etin- 1 : racatınuz hakkında 
de ıkramıye venlecektır 

Şeker ve gaz inhisar. idaresi İktisat vekaleti tırrafından 
muamelatı gayet dar bir kadro vakı ~ebligat üzıcrine, Ticaret o

ile önümüzdeki Nisana kadar i d~sı ıhracatımız hakkında tet

dare olunacak, Nisan da karni- kikat yapmaktadır. Yakında 

len rüsumat idaresine geçecek hazrrlanacak olan raporda, ihra 

tir. catımızm miktarr, daha ziyade 

Şeker inhisar resmi kalktığr t~zyidi ~~releri, ?aric piyasada

zaman yüzde altı alan muamele ki ~v1m ve rakıp memleketler 

vergisiyle okturuva resmi alına emtıasıı;a !karşı nasil rekabet, 

caktrr. Bu vergilerin yekünü şi- etı_Tıek lazımgeldiği gösterile-

~di almmakta olan 8 kuruş in ~r. • • 

hısar resmini tecavüz edecektir. Tıcaret odası ıntıhahatı 
Es.:ısen gümrü_~ t~?feleri ya- Ticaret odası yeni heyeti' i-

pıldıgr z~a;ı gumruk resmine dare ve divanı riyaset intihaba-

8 ~uı:ış. ınhısar resmi de ilave tı kan1X1usani iptidasında yapı-

edılmiştır. lacaktir. 

htanbul mahkeme.i Aıliye Birinci 
Ticaret dairesinden: 

PARA VERiLiR 
1000 liradan 100,000 liraya kadaı 

~ehmet Halet, Münir Hüsrev ve 9?'1ü: Üz~ne birinci decece ve ikin· 

Bekir Sıtkı kollektü şirketi vekili cı. derece ıpotckle her yerden ehven 

Feridun Fikri bey tarafından muta f!'1zle para verilir,ve latanbulun teref 

arzuhal üzerine Istanbulda tütün lı mevkilerinde emlAk alınır ve rabla 

gümrüğünde Cumhuriyet buzhane- Galata Ada Han Yardım Yur~u 

sinde mevcut 392 teneke ve 5292 Telefon: Beyoğlu, 3837. 

kıye yağı~ b~lmilzayede furuhtuna htanb ı Vili ti O ba ·· 

karar verılmış olduğundan müzaye- di . ti' du ye mıan !mu-
d · · k . rıye n en: 

eye ıştıra etmek ısteyenlerin H T b k 
Kanunuevvel 929 Salı ·· ·· t 10 ursun ey azasmda alaçaro:ı or-

da mahalli mezk!lrde h!:ub~~~nma- manının sukuldak mevkiinde iki bu

ları ilan olunur. ç~k sene müddet ve beher metro m ı . 
kabı 300 kuru~ bedelle mü•ayeder e 
çıkardıp talip zuhur etmeyen 3654-

Kütahya vilayetinin Gediz kaza- 070 metro mik3p devrik çam eşean 

sında vaki kara pınar devlet orma- şeraiti sabıka dairesinde ve puarlık 

nmda elde mevcut kat'l işletme plam auretile ihale olunmak üzre bir R"I 

mucibince senevi 1610"'"288 metre mtiddetle müzayedeye konulmuştm. 

mikap h~s~bile beş senede 8051/445 Talıp olanların Balikesir orman ida

metre mıkap gayri mamul san ve ka- r011ine müracaatları ilan olunur. 

ra çam eşçarı kat ve ihraç 'Olunmak lstanbul ticaret müdürlüg"ünde-;; 
üzre beher metre mikap gayri ma - G 
mulü 661 kuru§ bedeli muhammenle ümrük komiıyonculım latanbul 
ve kapalı zarf usulile olbaptaki p.rt- birliğinin ıcnelik idare heyeti intih~

name ve mukavelenamesinde mtin- :rb ~/l~l.929 ~·~!>-.günü ~i: 
deriç şeraiti mevzua dairesinde 7 / 12 . eti dah_ılıye gumnı.gu hınası da>ı,. 
/929 tarihinden 7 / 1/ 930 tarihine !inde tatbıkat mektebı salonunda • •· 

kadar 31 gün müddetle müzayedeye P.ılacağı ve saat 1~ ten. ?6 :ı_:• kadar'" 

vazolunmuştur. Müzayede 661 - ı !'~aba devam edılecegı alü:adarane 

al k 
. nu . ilan olunur. 

mar ı anunun ahkamı umumıyesı -

dairesinde icra edilecektir. Sureti ~ ÇIKTI _.. 
müzayede ile şartname ve mukave-1 CE DET , , 
lename muhteviyatlarını anlamak is- 1 V K (1 D RE l 
teyen taliplerin Gediz orman idare- ! · · · 1 • 
sine ve Kütahya. Konya, Eskişehir ı~ şıır en 

Istanbul, Ankara , Bursa, Adana "il BIRİNC{ PERDE 
orman müdiriyetlerilc İktisat veka-
leti Orman müdiriycti umumiyesine bu hafta 

müracaat eylemcl. ri 11in olunur. -ÇIKTI --=•ı!!ll~ 

- Yerli ma~ı kuı:ıaslar~ız si ~c gece ve gündüz için b:ı ~a. 

rafet ve tuvaletı temın edeb leccktir. 
H~ı:ıımefendi, yerli ma luu her yerde arayınız! ... 



l~/AYATll 
!Ve~ir Şiire 

il 

es~ 

dair 

azım 

r~~~ .. ,.y~~~ . Nasıl yaratıldık 1 Bıze Allahın Talmz Ademi Tarat· mezlerdiı eğer her birinin üatüode ier clirileoler 6zerinde dolaıtırdı. ~ 
Sone 

Onlar, ah işte onlar, toprağa karıştılar: 
ve bfıru Öğrettiler. Ne J&nlııı sene heTU mermer me1•l• sihi ı- Hepııi ne kadar tendi, ne kadar me- ~ O gÜn ilk silndü ve Allah beyu T8Z ve hareketsiz upuzun vüeutler ıuttul - Hepai dudaklan, diıleri, ~ 

Yanan bir fırın gibi sıcak gelince yatak, 
Üstlerinde ne varsa bir tarafa atarak, 
Ayni yaydan hıza/an ok gibi yarıştılar .•• 

I' as'k Nazım önlüğünün üatünde a.muımıı koU.. bulunmuayclı. EYet vücutlar beyaz, gözlerile aclalelerinin en küçük titre- ~ nnı çaprulıyanak büyük Ye müıta· bareketaiz. üıtiine kireç dökülnriit yişlerile &iilümıüyorlardı. Fakat bu ~ . til bir aalona gi1'di. Uzun ı.e,.u - heykell• ıııl>i mütevazin, CU1ll2 vÜ· kalp, bu aon kalp hiç te iyi iılemi· ~ 
. Deli bir Ç:lyın genış ve duz ı çok ç.airler, aynı ~insten bu ka· J.:Jı beyaz bir ıd bali!'de, ~~ de- eutlar... :rordu. . . ~ 

Jır oc.u~.; _.. ........ ıu~tada na· dar faz a kafıyeyı hır araya ge.
1 
~~~d~. k:'.':rf>olan nehirler ıııbı aea- Gözler oe ali, ne ılyah, ne yqiJ, Ne JÇmah? Al~ b~ ~ye onu ~ 

;ıı üu" ka.rua. .ıa om , s r· tirme te buy.ı hır müşkülat, ıı.z, onluğunun beyazi!i~ ~flYor ne -Yi:vcli. Gözler Kurunauli bey. tekrar ıepete atmay~ duşund\1. 0 Bu ~ 

Onlar, daha dün gece kanat aramıştı/ar, 
Bu gece bir çiıkura düştüler <;IIılçıplak; 
Nasıl diş geçirirse bir ipek saça tarak, 
Köşede, kıvrılarak, öyle ısınştılar • •. 

~ .... l .... ,. du. Alnının kat kat çızgilen albnda ketlerinin rnsi unutulmUf ıııözleri aon beyaz, hareket11z upuzun ınaan ~ 
Jc:;t .ıa..ı,m ua h.J.ıJııı: nazrmıa Ç=er er ve a.Se'.1ya sun ıyete henüz yeni doğmuı bir çoeuk safi· gibi sadece gen• renkaiz veya beyµ Yiieudü, i)i iılemiyen bir kalple, yat· ~ 

Ölünce ayni yere tıkılsın/ar ki, denmiş, 
Mezarda yazılırsa kaç günah Allah kerim, 
Mademki soluyarak bunlar yarış edenmiş ••. 

.tarşılaştqı vır.-ıt edebıyatımı~ du~erler •.. Fakat ışın asıl maha- yetile bekan iri ve ıeffaf gözlerini hudutlarla alından ve yanaklardan tığı ümitli uykudan uyanırsa yazık- ~ 
•d v.1 •~ u .. nı.., .. u •• erç, oyıe hır retı bu dort tane bir cinsten ve zemini mermer döşeli salonda ııre farkedillyordu. Dudaklar kireçten· h. Yazıktı onun pheıerinel Hem ~ 
.ı:arşrklık oldu .•. Serbest n~ı d?rt tane diğer cinsten olan se- aıra uza!ıl~ıı gene mermer ma.aalar- di ve yaıUılı.la~ da kireçtendL Ve artık çok ihtiyar.~ıtı. Y?~gunluk, ~ 
ercın ede.ııer, ıç.1.1ıze muthış kız kafiyeyi bize pek tabii gel- ela gezdırcli. .. . saçlar bu genç, çizgisiz, ıııerııin yüz. saf çocuk gozlen 11bına edılirse, al- ~ 
)ir ihtilal ordusu gıbı girdiler .. miş gibi göst.ennektedir San'at 1 Amadakin Allahım mermi er doıe!~_ıda· lere yak:~mıyacak kadar beyazdı, be- ~ru~- kıazl~adarından, ıbnak~tiı!"°yg": ~ 

. . • • on mermer masa arın ne ..., ar yaz, bembeyaz, daha ne dtnebilir? ruı ~Y ıgm yere ·~ . enı ~ 
. ı:;unıar deınc" ı:,tıyor ~ı: Bı- kar buradakı b "tün muşküliitı çek! Hepsi düz, damarsız, perdahlı Omu7.larm mermer yuvarlaklığı, a- bir kalp yarabnak? Hayır, bunu ya· ~ -Şıyrıldı ateşime bir gömlek ola;ı derim, 
ıım heyecan ".e hıslerımız mun belki zorlukla bertaraf. ed~cek, ~·ı:.mcr masa~ar .. Ve bu dört ~y$ dalelerin mağnır tümsekleri, bacak p_amıyacakb. Çok yorgun ve çok ih· ~ Ôyle sarılmışım ki mezarda, kenetlenmiş, 
,azam dcbııdır. Onlar muay· fakat tabii görünecektır. ustıınde lckeaız hır beyulı.kla yukse- ve kolların muktedir olgunluklan tiyardıl.. .. . ~ Zayıf kaburgasına kaburga kemiklerim .•• 
yen bir \ e.tnııı hep hır boyda Bize: "Vezin denilen şey gay len mermer masalara, O hı' lmnılda- kartısmda beyaz gömlekli ve kolları Allah tered~ut edıyordu. Artık bu ~ ,... 

olan mısraıan içme gıremez.. b .. d.r'' ~· 1 r H lbdk" madan, oyun~kıarının bolluğu k~r: sıvanmış Allah, y:ılmz, derin bir bı- son mermer.~cut, ~ene.mermer uy- ~ CEVDET KUDR.:. T 

. . n ta 11 1 1 yor a ·· a .ı ş111nda tereddut eden çocuklar gıbı !ere bakıyordu. Bu göğü•ler ne ka- kusun da, gogsu denn bır bıçak ya- ~ .. 

. Luna m=abıl b~n Uıyecegım hız bun~ ~ kadar alışmışız kı, iri şeffaf çocuk ı:özlerile baktL Uzun dar boştu Allahnn! . Susuz kuyular rasile yarılmış, upuzun uyuyacaktı. ~~~~J~ffe"B'~ 
Ki: Bu vezııı, şımdıye kadar gel artık klasık nazım kulaklanrnı· uzun baktı. kadar boş, bnşdöndürücü uçurum· Fakat böyle olınadL miş ve geçmış bütün dahi şair za tabii, fakat serbest nazım Bu beyaz menner masalar gene lar kadar derin. Kollan sıvanmıı Allah aon defa o- yi tekrarlıyorlar. Ve, (Biıyük re cesetelerini venncge m 

ı~rın heye1.;anını en hurda tC· gayn tabıi gelmektedir. be~~ salnllı Alla~'? saf ço~u~ !IÖ'-· Ve Allah yaralma~a başladı. Bu !arak bu bozuk kalbi kulaklanna gö- hayatların romanı), (Meşhur kum oldukları gibi, ıç.nde 
erruatma ,.adar göstermegel Vezin ve kafiye denilen şey, lermı bu kadar dcrındcn sıhırlıy~- liiyuat mermer ınasalann üstünde vü türdüğü zaman, kocasını tazip için adamların hayatları), (Hayatı zen o kadar ıstırap çekmiş cut bulunmıyan bir teki, derin ve yeni bir usul k••feden talebe gibi . "b" . l duk 

ıealı gcınıı~ti. bir tckamüliın neticesidir. İlk sa7.dan bir sepet ta•ıyordu. Ve AJ. k ' aşıkanelerı) gı ı tıir Ü unvan lan ömürlerile de bir e • 
., urnaz ve müstehzi bir tebessümle • f 

Sız, mc eıa, Shakespear'den şiirlerde vezin ya pek düşkün, ..•. . Dalga bir dağdir, . ·- ~·. lalı yarabnağa başladı. Sıvanmış kol- gülümsedi. Ve bu iyi işlemiycn kaJ. altında tesis edilrnış muhteli ce, vakit geçirmemiz ve he 
Jaha mı tazla bir his, bir ihtİ· yahut ta hiç yoktu ve kafiye Kayık bir geyik; öteki koluyle bir şeyler çıkarıyordu. bi, mermer vücudün derin yaraıma Kolleksiyonlara, hemen on beş can duymamız için bir alet o 
·as ve hır heyecan fırtınası i- hemen baştanaşağı bozuktu.. Dalga bir kuyu, Aman Allahım, fakat bunlar kırmı· tı~kı ötekilere yaptığı gibi ihtimam- günde bir yeni bir cilt inzimam yorlar. Kontes Noil:es'm ş 

d · · H" K k b · k zı, •ekifsiz ve srcnk şeyler, bunlar • 1 · d" V · d" · · b" b'" ük" · • h d 

çın esınız?. Hayır.. ıç zan- Aradan bir çok asırlar geçmiş, ayı ır ova, kal ' . k lb" di •a yer eştır ı. e sonra viıcudiın e ıyor; mazı ye aıt ır uy , sıyetı ve yaşayışı alt ·ın a 
, , ~-

p, ınsan n ıy • · · • dinç bir tcbeHÜmle bavata gu"lümıe· d h k d J d b" h k 

ııet nem.. bırrok san atk<U!ar bunu ıslah Hery dini sepete daldm•ta çıl<ar· . ki , a amın veya meş ur a mm çen er e ır mu arnr pe 

~ J " mesıni be emeden mermer masarun b h • 

Baudelair, kitabı için yazdı· tadil ve tekamül ettirmişler. niyor kayık, dığı bu kınnızı ştkilsiz ve sıcak in· bir köşeıine bir etiket mıhladı. hayatını, bambaşka bir kalı a abbetkar ve hönnetkar, 
,) bir mukaddeme taslağında Şimdi biz çı.kıp bunu kamilen Çıkıyor kayık, v.s. aan kalplerini, evvela kulağına gö- Şimdi, ey karilerim, bu mermer sokulmuş ve tasavvur edilen kin hayli hareketli "e neşeli 

ıatınrnda kaldığına göre şöyle yıkıyor ve gene eski hale rücu parçalan muntazaman 5 er he· türüyor ve her kalbin yeni bir saat maıaların uzun uzun 11ralandığı bu türlü ihtimaller birer kat'iyet eser yazdığı için, aıre kı 

diyordu: "Şairane bir cümle ile ediyoruz; bu, az çok ta, şehir ha ccdir. Naznn burada hecenin gibi mu~~ tıkmlmru duyduktan mermer aalondan biz de tıpkı Allah şekline girmiş olduğu halde an metler kopardı dem. · ıerdi . 
.;ıir hattı, yukselen ve inen yatından çadır hayatına avdet 6 + 5 veznini esas olarak alınış aonra gul~.•uyo~du. Ve bu ~"!'iZi' gibi müsterih bir kalple uzaklaşa· latan birer cilt. Gazete sütun·ı' cak, herkes, mesel.1 ı-.iz 

11cak, tekilaız . ınıan kall?len bır_er l.mı. Arkamıza bakmıya ne lüzum 
Jir hattı rnünhaniyi taklit ede· etrneğe benziyor. ve daima bu veznin cüzülerini bey~ ~e.~:ts.ız: upuzun ın~ vu· var? Çünkü Allah bile bu bozuk· lannda edebiyattan bahis ola- sene evvel ölmüş bir ıtadrn k 
oilir - bu suretle musiki ve ri- Esasen, gene kendi iddiala- kullanmıştır. Yine bu şiirdeki: cutleı:ının gogsune? o ~~~." hı~ak kalpli aon adamın ismini küçük bir rak çıkan ilk yazımda işte bu binin en mahrem köşeleri 

,.aziye ile temas eder - ,, rma göre, klasik nazım yazma· Devrilen yarası)~ .Y~ ı.naan ııogualerme etikete yazdı ve bqı ueuna mıhladı: eserlerin en rnuvaffaklarmdan ıaçmağa ve ha'iclcmdalo birtaık 
1 · · 1 ff kı b b · t yerleıtırildiler. "Ş · 1" b" · · L · M t' · ti · h l bb 

şte, şaırın ası muva a Y· dan ser est nazma geçmek doğ ıra ın Bu beyaz, hareketsiz, upuzun aır. . • • .. ınru, prenses ucıen ura • nvaye en cm ae 1a e 

yeti, böyle düz bir mısram için ru değil ve terkip yapmadan sırtından inip IMBn vücutleri, göğüslerine bu ,,. Dııon: SABRİ ESAT nın büyük Katerina'nın hayatı kubbe yaparak anlatınağa 
ie bize muhtelif inhinalar gös· tahlil yapmak yanlıştır. "Ma- şahlanan cak, kırmızı ve tekilaiz insan kalp- aşıkanesine tahsis ettiği kitabı lahiyettar. Bu romanlaş 

erebilmesindedir. Yoksa, dai- demki aruz ve hece denilen iki bir ata leri girince kımıldanclılar. Saçlar sa· Edebi tetkikler mevzubahsemiştim. Prenses tarih kitaplarında, öh.ilerin 
re çizmek için satırlatı bir daire unsura malikiz, bunlardan ni- biniyor kayık "• kumral, ıiyah, koyu, açık renk- Veski Rus saraylar'nda birçok yıplarını gizlemeğe değil, f 

k d d d -·1d· . • p 1 !er aldL Dudaklar larnm:tlaştı, göz. . 1· 1 dk k . 1 d"kl . .. hl k 

1e lin e yazmasın a egı ır. çin istifade etrniyelım,, dıyor- arça an: ler Allimiıemanın bütün renklerile yenı ma umat topa ı tan son· atış eme ı en guna an 
.d~ ~~kle. ait ~ir ?Yur:dur ve şi- !ar:. Fakat ma.demki onlardan Devrilen bir atın sırtından inip boyandı, Vüc-.ıtler hafifçe kızarbl- Tarihin romanlaş- ra -kitabını yazmış olmakla be- bul etrnerneğe bile halrlan y 
ırın ozu ıle hıç hır alakası yok- ıstıfade edeceğız, şu halde ge- Şahlanan bir ata biniyor karıkı mışlar ııibi pembeleştiler. Yuvarlak raber, iınperatoriçenin aşıkla- ı Mahaza, bu tarzın aıelitlak 
:ur. ne hecenin ve aruzun ahen~ini şeklinde yazılırsa m<:vzun ve omuzlar, mağrur adaleler, muktedir ması etrafında rile dört dıvar arasında ve he-ı leyhinde bulunmak ta doğ 

Çerçeveyi kırmak, işin kolay istimal edeceğiz demektir. Öy-: rnükeı:;:!:<ıei l:kl mısra olur .. Şa- kollar ve bacaklar titredi ve ı;erindi. men iki asır evvel ettiği soh- olmıyacak. Üslupları 'i,.ı;rı 
f k ' 1 . b 1 k ' . . Allah i.naanlan yaratmağa başla- b 1 . k" h "b" tur" c"ltl . A t 1 F ' 

:ara ına açmaKtır. c _ ıse un an ter etrn_!'.:-;_~ nıç j İr esas olarak 7 + 7 veznini al- ınıştı. Goethe ile Schiller'in hayat- et en san ı azırmı:ı gı ı • ı en na o e ıance m " 
San'atkfir, san'atini bu dar çer mana y~;-;... ı saydı, bu seferde onun cüzüle- " 

1 
t 

1 
!arını okumuş olanlar, birinci- lü lafız oyunlarile yazıyordu. masalında deııdıgi 6°bi de 

· d ı b 1 l • · 1 3 4 7 l k 1 •anız, eve , yanız son masanın · • E K f İsmi bizde pek iyi bilinen ve yükü olarak taşı.r.a~aK kad 

eve ıçuı e, ıo.ıı: a az I E ~wıe· Dikkat ediyorum, Niiznn n o an , ve unsur arını u önüne ı;elcliği zaman sal çocuk göz- nın ya~.dı.gı . ~m~n~ oı~tu a-
> n, ~ete d.ışmeden gös- Hikmet'in bir çok satır lan ya lanacaktı.. J,ri durgunl;ı•tL Be•·az, bemb-az cıasını ılıncının nıçın begeıunc bence şöhretini derinliğinden 1 kesir olan müverrihlenn ebe 

F · b ·ık · ı d b" ' , _, ziyade ustalıg"ına borçlu olan bir merhuliyet uykusuna da 

.t:.~.,m·, en adam iır. tamarnile aruz, yahut ta hece· aKııt unu ı şaır er e öy bir a."\kalm çerçevelediği yazunde diğini ve Gcethe'nin buna ver- . 1 ~ 
_ e a, l.wsııı: şiirde en sıkı dir. Mesela: le kullanırdı. Bu, vezni dü~ük kmnızı b!r tül Uıravetile açılan ıe- di<Ti cevabı elbette hatırlarlar. bu n~vi terc~meihaller, isimle- I dmiıkl,ar~ ni7e ~ehre;i. hay~ 

, rçeveyi. Sone yi alalım. bir aruz veya heceden başka bir bessümü taka~iıs etti. Allah düıunü Pi~esin kahrama .• ı olup esere rine ızafe edılen adamlaıw. ha-. vı. san atın sıhrı ve kudretıl 
... urada bırınci kıt'anın her han ~~gg~~~ t~< :a;,· şey değildir. Şu kadar var ki, ~:~!':·v:~~~n ·~i'ğ;'::'.':;.:;:;,..s::. ismini ".'eren Eı;mont kont~- yatlarından bazen o kadar baş-'peı< değişmiş, unutulmaz b 

ı iki mısraı kendi arasında ka- "' Nazim oldu~u için bunu daha larda yatanlardan biç farklı olmıyan nan tarılıçe mazbut adama hıç ka oluyor ki; bu kitapları o öliı- cazibe ile: pürheyecan ve pil 
eli oldu u gıbi altındaki kıt' Otuz milyon, iyi idare ediyor ve vemi daha insan viıcudürıe kısmet olan son k:ı.lp benzemediğini Schiller yazın- !er okusalar, unutulmuş bir şa- hayat gördük. Ve r.::ı!ta, b 

rn.ı abııi bulunan ıki mıs- Otuz milyon. bic;imlı bir yerinde kırıyor... İyi itlemiy~r~u._ ~azen adeta nefesi ca, Gcethe: "Bu Egmont benim irin bir mısramı az değiştire- zen, 0 gençleşip yen;Icşmiş 51 
ala da kafiyelı olacaktır ve bi· mısraları (mefailün, rncfailün) Fakat burada hiç kimseye l<ısılacak gıbı ıuratle çarp.~yor, •?n· Egmontumdur!,, demiş. Kari- rek: (Ne kadar benzetilmemi- malar bızi öyle :ı.liikaılü.r etti 

· k d" ·k· ·b· ld • "b" t · d" d"l · ra kum .. .Ja son dal("asmı ıon<lerdık- ı · h l F' d cı"m bana ben) diyeceklerinde roman teknı"g"ı"le y~zrlan o cil 

ncı ıt anın ığer ı ı mısraı gı ı tamamen aruz o agu gı ı arız e ıyorum zanne ı mesın. ten sonra iılcn deniz gib; sakinleşi- ~rıı;- . e e .r~nsa a ve şu son ., " 
ynı şekilde, ikinci kıt'anm di· ''Bahri Hazer,, manzumesinde Nazım bu işin daha ziyade ehli yordu. Daha sonra t krar bir fcla- hır ıkı sene ıçınde tutuldukla- şüphe edilemez. !erdeki malfunata kanmıyarak 
,er iki mısraile kafiyeli buluna bir çok satırları ya tamamen, oldu}u için, misalleri tercihen kett~n kaçan ayak ıeıleri gibi sıkla· n meşhur adamların hayadan Ben, kendi hesabıma, bu İŞ· tozlu ve kalın tarih kitapların 
:aktır. altı beş, yahut ta bu vemin cü-

1 
ondan aldım .. Ben burada sade ••yor ve bir~en~ire,_ aJ:ı ~irdenbire nı öğrenmek merakını tatmin te zavallı öl~leri"; ya~y<l";I~ yavanlıklarmdan ve çetinlikle 

Gorülüyor ki, burada dört ta· zilleri ol::ın 5 • 3 veya 6 unsurla- ı ce kendi fikrimi ve kendi dü- kurşun yenuı bir agu ~hı ıuıuyor· etmek üzre kalem çalan ve kil· karşısında elım hır acızlenm, .nn· den kor'--•arak gı"ttı"g' i· 
du. Bu kalp, bu ıno vueude kılllllCt • . • Nıu • . , 

te bir cinsten, dört tane de di- rını havidir. Mesel.1 o şiirin bir· şündüklerimi söyledim. O ka- olan son kalp iyi iılemiyordu. 1 g~~ .~aralıyan. rnuhamrle~ de, feci bir m0ag1lfıbiyd<:t~e1~ Ç"Örü~ miz de oldu. ' 
e in~ten sekiz kafiyeyi sıra· parçasını şu sekilde de yazabi-: dar 1 Allah bir saniye tereddüt etti ve goruyorum kı, aynı tenkıt ve yorum. n ar, ırı er ıçın çı- · · 

ama't mecburiyeti vardır. Bir liriz: _______ 1 CEVDET KUDRET . _ r.enis,_~ çocuk gözlerini bütün cli~-~uaheze karşısında ayrıı cümle çek, su ve türlü gıda olmak üz NAHİT SIRR~ :====:=====rr==:~a=·~;.l·::.a·::::n:::ı=,·=·n·""''h'=====,~k-':::a':::y::ı=·e.:ı:sm=-,·~"lr~·=;=-fi·~\~;~:.~~:~iı;:~i;e ~=~ ~= ~rnç:~~~~aro:!~~~i~~= i: ııı J 1 h i tun bu hallere goz yummuştu nede hakiki benliğini gösterir· ı: ı: ' dem k? k ıl k d" h • h 
.::::::::::::ı; .. • .. ·r:=·m ı=c::maıuc:=·=-.. =-··ı=·:ıc::•·-.. :: e . en as ome ıyayı ususı a Tiyatro, halk, eser, rol, artrk yatında oynayordu. hepsi hatırından çrkmıştı. Şirn- Bu sahne, bu gözleri önünde 

Alkışlar 
Yazan: Yaşar Nabi di beyninin içinde mütemadi· karısile şimdi en büyük düşrna-1 bir testere gıcırtısı vardı. Kes· nı gördüğü adam ara-.;mda ge-Salon hıncahınç doluydu. ği sahnede onun· oyım kabi da 'kin bir testere sanki beynini in· çen aşk ve ihtiras sahnesi iki Meşhur rnuellifin bu yeni eseri· olsa • baş.ka erke'lderle dudak cebir toz haline getiriyordu • ~·'in bıçaf< gibi gözlerinden 1i halk aylardan beri sabırsız· dudağa gelmesindeki fecaati B"rden şiddetli bir zil sC6ile kafasına geçiyor, mütemadiyen ıkla bekliyordu. ve bu ilk tem- hissediyordu . kendine geldi: pecde açılıyor- , beynini oyuyordu . il gecesi için bütün mevkiler Nasıl olmuştu da şimdiye ka- du . Bir an karşısında rakip olaaha bir hafta evvelden kiralan dar bunu pek tabii bulmuştı.ı, Birinci perdede en fazla rolü rak geçen çok genç aktörü dilk· '.llıştı. Oyunım başlamasına ya- sevdiği kadını yabancı erkekle- olanlar karrs;ıe rak"lbi olduğu-! katle süzdü. Sahnenin kuvvetli nm saatten fazla zaman oldu- rin kollarında görmeğe taham- nu peık: geç far4cettiği genç ak- le ışrkları içinde pudralı matruş ğu halde pek az koltuk boştu. mül etmişti. tördü. Va'k'a şiddetli bir ihtiras yüzile adc-ta bir çocuğa benzi~irciler kendilerine ait yeri Sahnede, onun başka bir ak- hikayesidi . yordu. Muntazam bir burnu, kıJir başkaunm kapması ihtima- törle sevişirkaı gösterdiği çıl- O, kuliste, tahta perdeye da- vırçrk koyu siyah saçlan vardı. ' varmış gibi erkenden mevki- ğmca ihtiras içWı kopan alkış- yanmış yüzündeıki en küçük ma ' Dudakları her kadına öpmek ar erini işgal etmişlerdi. 1ar kendi aptallığı, kendi körlü- nayı bile kaçınnak istemeyen zusu verecek kadar pürüzsüz, Sahnede büyük bir teliş hü- ğünü yüzüne haykınruyor mıy- bir dikkatle kansını süzüyord\L dolgun ve şehvetliydi • · sürüyordu. Dekorlar daha eh? Onun her muvaffakiyeti Bu g~ rolünü ne kadar benim- Birde kendisini düşündü. Kır Jatlatıtan hazırlamnıı olmasma kafasında uzun zaman fartcına seyerek oynuyordu. Genç aktö- kını henüz geçmiş olmasına rağ ğmen bazı <*ıtör ve aktrisler vamıadan taşıdığı ve timdi ne re aı;kmı anlatırken kelimeler men yıpratıcı mesleğinin tesipılacak bir çok şey vannII kadar dil budak: salmış okluğu ağzmdan ne kadar tabü bir se. rile saçlarma kır düşmüş, yü-• i, fakat hiç bir iie yarama- nu farlcettiği boynuzlarına bir le çııkıyordu . iünde çak, pek çok hatlar pey-öteye beriye koşuyorlar di· dal daha iliive etmekten başka İnsan bu kadar tabii oynaya- da olmuştu. Filhakika san'at-'CI" bir ıkısrnı da elleıiodem ka· neydi ki? bilmek için mı.itl:lb hialerinde kardı. Bu yalnız güulliğile ka· an gör.den geçirerek rolle- Ve o bunları pek tabii bul- samimi olmalıydı. Ve hiç şüp- dmlarm hoşuna gittiği için al· · · unutup unutrnadlklamu muş, bu Ana kadar tahammül hesiz ki bu kadm şimdi rolünil kışlanan tüysüz gençle kıyas ontrol ediyorlardı. etmişti? Ha bu şüphe beynine rnuvaff-..kiyetle yapan bir ilkti· edileımiyecek kadar san'atkirYalnız bu telaşlı ve heyecan· bir zehir gibi aktığı dakikadan ris değil genç ve güzel bir erke- dı. Fa'kat bu neye yarardı? San' ı san' arkiirlar içinde bir tanesi beri onun her hareketini daima ğin karşısında sinirlerine mağ· I a'1:m, gençlik ve güzellilk karşıir Bııda heykeli gibi sakindi. artan bir dik.katla ~cessüs edi· lilp olan bayağı bir alüfteden smdaki aczini hiç bir zaman bu enarda boyalı tahta dekora yordu. Bilıhassa genç, güzel, fa. baska bir şey değildi. : kadar kuvvetle hissetmemişti . yanmış, ufalmış gözlerile yer ıkat kabiliyeUıiz bir aktörle olan Onmı dndaıklarmdan dökülen 1 Şimdi bu manasız fakat genç e görmediği bir nob.""tayı süzü- samimiyeti nasıl olmuştu da ev bu kelimeler filhakika gece o- ve güzel adamın yerinde olmak o du. velce gözüne bic diken gibi bat· dalarmda yalnız kaldıkları za- için ne vermeidi ki? t d günden beri bir üphe ka- mamıştı. rnan bazan, belki nezaket icabı, Sonra yine san'atkar gururu nm içinde bir kasırga gibi Kim derdi ki şu bir köşede, kendisine tekrarladığı kelime- ahlandı. Bu kansı olacak ka· nüp duruyordu. Senelerden kalbinin ne kadar hızlı çarptı- !ere peık benziyordu. Fakat ha· dm kendisi gibi bir san'atkiirm ri çılgın bir ~da sevdiği ka· ğmı göstermek behanesile genç tırlayordu ki o daima bir kedi aşkıyla istihza ederek kendini "lk defa olarak kıSkanıyor- aktörün elini alarak göğsüne gibi riyakirdı ve hiç bir zaman böyle beyinsiz bir gence vere-İlk defa Q!araık binlerce gö sokan, adeta nefe "ni içmek İs· kendisine hitaben söylendiği bilmek için ne kadar zevılc düş-

nın bastığı toprak olmaya bile Nihayet son perde başladı.A· ı nı sordu. O, lfilcayt bir tavurla layık bulunmadığı halde karısı· sabi ve rolünü benimserniyerek omuz silkti. Sadece rolüne çalıt na göz diken küstaha ne deme- oynuyordu. Sözle1" ağzından ke ma:mış olduğu için şimdi unırt· liydi? sik kesik çıkıyordu. Bazan yo- tuğunu söyledi. Diger bütün su Sonra bu aşk sahnesinden iğ- rulmuş gibi birden bire susuyor aller cevapsız kaldı. rendi. Hayat ona pek adi bir derin bir nefes alıyor, sonra dil· Bir az sonra tekraır sırası gel· komedya göründü . Kafasında ha kuvvetle yeniden söze başlı· diği için devam etmek üzere birden bire bir fikir yandı. Bü- yordu. sahneye girdi. Onları, karısile yük bir şey yapacaktı. Çok bü- I Perdenin sonlarına doğru aşrkı farzettiği delikanlıyı dili\" yük bir şey. Hayatının en bü- . büsbütün asabileşti. Ezberledi· yadan bihaıber, dudak dudağa yü't ve en kuwetli rolünü bu ği rolünü şimdi hemen tamarni- öpüşürken gördüğü zaman bil· gece oynamak istiyordu. 1 ıe unutmuştu. Süflörün kelime· ı tün kanı çekildi. Yüzü koı:4<Ul19 Salondan şiddetli bir alkış se 1 Ieri kulaklarına manasız bir U· bir hal aldı. İlerledi, duvarda si geldiği zaman başını kaldır-. ğultu halinde geliyodu. Kan şa asılı baltayı aldı. Yavaş yava1 dı ve perdenin kapanmış olma-ıkaklannda kulaklarmm zarını yürüyereık ta yanı başlarına ge sına rağmen yaşadıkları ihtiraz patlatacak bir kuvvetle vuru- di. Büyük bir eoğtk kanWd<I• dakikasının tesirile hfila kucak yordu . baltayı kaldırdı. Ağır ağır yu-kucağa, duda~-ı: dudağa duran O yine durmadan mütemadi- kan kalkan çeliğin mücella sat· genç kadınla erlteği gördü . yen söylüyordu. İki günden be- hı elektrik ışığı içinde bir Aı Al!kışlar devam ediyordu. Per 'n kalbine dolan ve şimdi kabı- parıl parıl yandı. de tekrar açılmaya başladığı na sığamıyarak ta.şan kelimeler Seyirciler nefeslerini ~lif zam;n adeta teessüfle biıbirin- dudaklarından birer kor parça- bu heyecanlı meclisin tef~~ den ayrıldılar. Ve el ele tutuşa- aı halinde dökülüı1ken kansı bu tını ·kaçırmamak için bütün dı rak kendilerini alkışlıyan hal- ini değişikliğin karşısında bir kaderini sahne üzerinde topla-kın önünde mes'ut bir tebes- felikct endişesilc titriyor. Ko- mışlardı. . süınle eğildiler. casmm mutlaka delirdiğine Koca salonda sanki hiçbil Ve o zaman kansını çok ya- hükmediyordu . canlı mahldk yoktu. SükOn ° kından ve çok iyi gördü. Göz- Ve oyun devam etti. Direk- kadar derindi. . leri hazdan baygın gibiydi. Ha- törle patronun kuliste ne ya~ Ağır ağır kalkan balta bif" la ihtiratımdan burun kapa.klan I caklarrnı şaşrnnış bir halde baş den bütün hıziyle yüzü ıııahfıeinip ka,lkıyordu. Hayır, bu buse · !arını dövmelerine, müellifin ye müteveccih olan genç alrt~ sahte bir buse değildi. O kadın t locasında hayt"etten dilini yu- rün sırtına indi. Ve o bir ces sahte buselerini muhakkat iri j tacak dereceye gelmiş olması- halinde yere diişerlı:en, fışıuraı' yalnız kendisi için saklıyordu . na rağmen oyun devam ediyor- kTp kırmızı bir kan, yüzü kof· Yavaş yavaş kendini topladı. du. ıkunç bir mana alan kıskan~ ko-Üçüncü perdedeki rolü için Seyirciler, bir şeyden haber- canm. elleriyle yüzünü boya· makyajini yapmaya gitti . leri olmadığı için bu içten gel- mıştı. .• Ü cüncü ve son perdenin he- l me kıskançlI'k isyanını asıl e- Perde bu !kanlı macera {ızeı;. men bütün ağırlığı onun üzerin- 'Serden bir tirat gibi dikkatle ne indiği zaman salondan g .. deydi. Kansilc devam edecek 'dinliyorlardı. gürültüsüne benzer bir ses Y~ . uzu!1 ve güç bir kıskançl~ sah-; Nihayet son sahneler başla· seldi. Hatk bu ölüm sahne.<lııı nesınden sonra son medıste o- dı: Tekrar girmek üzere piyes ve onu bu kadar madtaretle 1 a dada onu genç aktörle öpü ür- ı icabı sahneden kulise geçtiği re eden büyük san'atıkan avtl'? ken bulacak ve duvardaki silah zaman rejisör onu omuzların- lannın bütün kuvvetiyle atkı lıkta asılı duran an f 



MILUYET 

ATANDAŞ 

TASARRUF 

MİLLİ BiR BORÇTUR 

PAZAltlT.51 23 L\Nt.:'NUEVYIL ltB 

HATiPLER ~ 
flfUGANHİl.ER 

SPORQILAR 

VALDA 
hstl!Jerını Tecrule Ediniz 
fnbıade oıemaıın 

kıl1C11ksıııı1 
s- -uıOn ecı:ane .,8 ecza 

depolarında 
ıatıhr. 

VALDA 
l11nlal hf11•a kotalar 
denııiiade tıtıep edlııh 

IŞehremaneti ilı'nlariJ Kilosu 125 kuruşa kuştüyü 
Şehremanetinden: Emanet 

matbaasında şimdi}"C kadar to

planmış ve 930 senesi Mayısı 

ni!hayetine !kadar toplanacak 

·kağıt kırpıntıları satılmak için 1 
açrk müzayedeye konmuştur. 

Taliplcriıı şartnameyi gör
mek için lher gün müzayedeye 

Yüziie kuştüyü yasttk iki, yilziie yorgu onsokiz, yüzile şilte onbeş 

llradıL Enva! kuştüyleri ve kumaşlerı bulunur. lstanbuldı çakmakçılardo 

çeşme rnkık Telefon 3027 lstanbut ·İyi sık ve ucuz giyinmek için 
Galatada Karaköyde Poğaçacı fırını lttlsallndekl 

girmek için ihale günü olan 13 ...ı:::m 

Kanunusani 930 Pazartesi günü I ı 
Ievazım müdürlüğüne gelmele

büyük mahallebiclnln üstünde 

ri. • • • 
Şe~manetıinden: Hasta 

nakline mahsus 15,16 numaralı 

F ABRlKASINl 

•111111!1!111!!!11! .. --.;:;-.---I!!! berliye markalı iki otomobil sa 

TASARRUFA GöCÜSLERlNDE ;:~ i=;;1!~a~~~i~~~~ 
muztarip olanlarla zafiyet vesalr şartname alınalc için her gün 

Zıyaret cdıniz. Kadlil, erkek ve çocuklar içn 

Pardesüler, muşan1balar, paltolar 
ve kostümlerin 

Türkiye iş Bankası 

B~~~K TAlf ARE PilANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

6. INCl KEŞİDE 
11 KANUNUSANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca : 50,000 
40,000 
!J0,000 
20,000 

·15,000 
10,000 Liral•k 

ve 100,000 >> Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

~nana TaJya~e ~u~esi reisli~in~en : 
Yeniden ve tamiren yaptırılacak ol2n (14000) küsür lira bede 

keşiilı "Tayyare cemiyeti Adana şubesine ait bina 6 ikinci ka

un 930 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzre münakasa 

a konmuştuı .Şartname ve saireyi görmek ve daha fazla izahat al 

lak isteyenlerin Adana tayyare şubesine gelmeleri 

llelsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

nlOKTOR A. HORHORONi 
11eyoğlu Mektep sokak No 35 Tel. Beyoğlu 31.52 

lah~esir vilaJeti ~ainıi encünıenin~en: 
Altınova nahiyesi merkezinde mevcut temeller üzerine müced 

tden inşası kapalı zarf usulile mevkii müzayedede bulunan ve 

edeli keşfi ( 8243) lira ( 43) kuruştan ibaret olan mektep binası

ln iıış2srna talip zuhur etmemiş olmasından 8- Ka. S. 929 ta-

1lıine kadar bir ay zarfında pazarlık suretile talibine verilmesi 

'karrür etmiş olduğundan talip olanların encümeni vilayete mü

~caat etmeleri ilan olunur. 

APPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muası ı 
fennin en son 

şaheseri 

i lu;u<ii" FKANSlZ hükômetinin d•hl takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Iler ciheti taahhüt olunur. d~~ı 1~~::1t~ 
'ftirk~ye umum~cente.qi ; 

Y ŞI. "URKYA'\I; lstanbul; Sadıkı~e han 30.33 Tet lst No. 2256 

~ 

JNKIBAZ SUiHAZIM 
Karaclger bllbrek baatalıklannda hamile kadın

ların gaseyanında, deniz tutmasında 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. Cihazı 

hazmın en lüzumlu bir ya" 
dımcısıdır. Meyvelerin ekseri 
havaHı nalıaıını camidir. 
Babçekapıda Htsaa ve Za· 

man, Kadıkllyllnde Yalet ec
:ıa depolarında, Beyoğlunda 

Yellcanldla eczanesinde, Fi· 
atı Si) kuru, tur,_ 

BAŞLA 

ııa .. llm_!ll .... ~.....:ırm ... 

~eyri seiain 

NAi.\! VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN KAn~~~~~~eifn 
23 inci PAZARTESI 
&linQ 16 da Galata rıhtımınd&n harı· 
ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba günü 
lzmirden 1sıanbula bereket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
ınl ıcantaiığını müracaat Telefon 
Beyoglu: 1041 

1:: • 
-ıl!! 

t-iAJJIKZADE Bll!Al ll•:ı \. 
LER VAPURLA l 1 

KARA DEi\IZ l\llı.,TA 
ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sakarya 
vapuru Ç şa b 

25 klnunuevel ar m a 
gUnU ak~amı Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zongul· 
dak, lneholu, Samsun, Ordu, 

Olresun, 1 rabzon ve Riıee lake· 
lelerlne azimet ve avdet ede-
cektir. 
Talı~At lçla Sirkecide MH 

adet hanı altında acentalıtın 
Uracaat. Telelon:Istanbul 213 

yrette bırakın ve 

dünyaca fevkallde 
bir şöhreti haiz nrlf 
dakik V• UCUZ 

O MEGA 
saatleridir. 

Acenta vı depo:dıeriori lstanbwl 
Çarfuyu kebir. 

__ BÇ>GOS K. ARAPYAN 

·-

geçici hasta· ICV'lrZJm müdürlüğüne gclmcle-
lıklara dilçar ri. Tdklif mektuplarını da iha-

En müntahap ve gayet şık çeşitlerini bulursuru7_ 

._ Tedlyatta ta•hllAt ~ 

olanlann le günü olan 13 Ka. S. 930 Pa- Afyon Karahisa.r S. 1. M. mü
dürliığünden: 

mutlaka 

Emul-
sion 

G.BEYKO 
Darüşşafaka müdür

lüğünden: 
Talebe için alınacak 350 çift 

yerli mamulatı çorap münaka

sasrna iştirak etmek istiyonler 

pey a:kçelerile 24-12-929 Salı 

günü saat 10,30 da Nuruosma

niye camisi mahielinde Cemi

yeti Tedrisiyei İsl.!miye merke 

zinde bulunmalıdırlar. 

1929 Bmeion büyük müicAfatını da 
kazanmıı olan ' 

Piyasada sanlan saatler meyanıda 

10 büyük mgkflata malik olan ye· 
ıtne saaıur. 

Umuınl acentıian: lstanbulda 
Çuşıyı kebirde 

N.K. CEZVEClYAN vı molıtu.!"u 

zartesi günü saat onbeşe kadar 
me2.kfir miidürlüğc veımeleri. 

• • • 
Şehremanetinden: İstiııyc 

!koyunda bulunan Heybeli ada 
motörü satılma:k için açık mü

Beheri 100 gramlık kutularda olmak üzre (35) kilo saf kılor 

maiyeti kinin satın alınacaktır. Kompirmelerin tanesi 25 S. G. 
olacak ve buna aynca birde kikre raporu merbut olacakur.Afyon 

da teslim edilmek şartile talip o:anlann 28-Ka. E.-!"129 tarihıne 

kadar encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 
zayedeye k<mmuştur. 

Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün müzayedeye 

1 
girmek iç-in ihale giinü olan 13 
Kammusani 930 Pa7.artesi günii 
l levazrm müdürlüğüne gelmele-

1 "-· · --İL-,-Aı~-. --

lstan~ul tuz in~isarı ~a~ ınu~urlu~nn~en 
Konya tuz inhisarı baş müdiriyeti mülhakatından Yavşwı 

ve Tosun memlehalarından Konyanın Sarayönü istacyo:ıuna nakl 

edilecek. Beş yüz bin kilo tuzun ilcreti nakliyesi 10-121929 tari

hinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna

kasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların teminatı muvakka

telerini müstashaben ve şartnameyi anlamak isteyenlerin İstan

bul ve Konya tuz baş müdiıiyetlerine müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

' .. • 

edilmesi muhterrın 

011.kl•nd'ın yeni raıJ.yat6rftnGu. 
calibi dikkat hu,u,iyctinc """' 1 

n•zar ediniz. 

l3u'~~ni Oakİand 
' - Daha. şık ve. Jaha zarifti1 

'9290ııkland 6tomobllleri 
0

rtııhu ııO· 
ul ve dahu ~ıktırinr . Fi~er ; ttı:..'8 dr 
parlak bir muvaffakiyeı kazanmış o
tan sevimli ve caıip ı.:aro~erileriııi da
ba faıla mOkemmei!e~l!rıni~lir 

Aruhaıun huııııu fiı\•t•ukali Mrka\'8 
kadar leınudi eder. "oukluııti ınolö
ründe dohi daha fııda kuvvet Jıi .. ,edi· 
tir Uzun kıı;desi ve ga\"cl alçak 'lller
kczi sik leli, orızalı ve kıivi•ii •ahaiarda 
urahaııııı nıCıkemmei 'ilri'yüşOnO ve 
yenı frenler ise ora banın saı ·"uıtı-ııa 
ve Ani olarak tevekkufıınıı ıeınined~r. 

· Tamamen yeni rnJy~tôriı, Oakiand 
ile .. ir marka olomohii!er arn•ında . 
gay~t barit bir nlıiıneli farika leşkil 

~der. Kabul edilen bir reıinı kuı·~ısın
da biperva fakut lllU\"ufhık olunmu• Bu yeni tebeddülAıın icra edece~ 

tesiratı siz takdir ediniz, daha cazip. 
daha tık,daha cevval ve daha ıııı!gan 

,/· de;!il mi ? 

. bir ıccro be ... 

Üakland ... 
1 tôRKIYE ACENT ALIKLARI • 

l<adı Zad.t MehmctSc:nlhi Bey 
,._ lıta~baİ\Bı..yotfu. Talcıiın-Milli Gı~ ., 
fılOltııtadcMcbm<IHayn ve AllVahMelınıetA.I 

. GAZl_.\YINTAP • 
8.ullı iZ.ad• Blnıd!rlcr,A0Atl1ı 

AkseleratOrQnQ 'nihayete kadıir İti· 
niz ve harekete bırakınız. Her •ilra· 
tinde bukadılr cevval ve canlı hinaen~
lııyh bu kadar emin arabalar pe" azdır. 

Vadeli tak•itler!e salın alabileceği· 
iliz Oakiand oloıııolı .. i her lürhi ku· 
eurlara karşı bir sene leıııiııallırlır. 

I 

- .T ' 1 ıı.n Yedınci 
•• ,_. 4..l(J<fl 

"" "<I Y 1 mı:ıtett • ı · ıs ı~ı 

e 

, 

1 

a 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

il 

erın-

iç"'n 
dis 

Halit - ~ uallin1 Ahn1ct Halit 

·· rk bilgisi 
BAŞKUMANDAN MUHAREBESi 

25 Ağustos 1922 sabahı patlıyan toplar Türk ordu 
unun , Büyük Gazinin kumandasındaki büyük taarru 
.mu ilan ec!iyoı·du. 
Artık düşman cephesi yarılmış ve düşmanlar son 

ür'atle kaçmıya ba§lamışlardı. 
Sevgili büyük Gazimizin Türk milleti yaşadıkça 

..ıni kıyamete kadar unutulmıyacak olan büyük biz-
• et ve fedakarlıklarile Durnlupmarda kazanılan 

, !Jaşkumandruı ınulıart:besi) tarihe altın harflerle ya
.lmıştır. (31 Ağustos, 1922). 

Artık İzmir yolu açılmış, güzel vatanımızda !:ıir 
ek düşman kalmamıştı. 

Avrupa gazeteleri Büyük Gazinin dehasını ve mu
·affakiyetini takdirlerle methü senaya başladılar. 

Artık İstiklal harbi Türkün büyük zaferile nihayete 
:mişti. 

Istanbul ı<arayrndaki hainlerden başka bütün mil
:!t sevinçlerinden çıldırıyorlardı. 

Anadolu milli varlığımız İçin elinden gelen bütün 
,ayreti göstermiş, sırtında cephane taşıyarak buza· 
"ere kavuşmuşlardı. 

Halbuki beri tarafta saray milletin bu fedakarlığına 
mrşı düşmanlarla birlik oldukları yetişmiyormuş gi
'i Vahdt>I tin natnııssu7ca bir İngiliz gemisine binere! 
:açlı. 

Bu haii gören ınillet sultanlar idaresi baki kaldıkça 
:urtuluş yolu olmadığını anladı. Nihayet saltanatı kal 
lırdı. Memleketin idaresini Türkiye Büyük Millet 
'1eclisi hükfunetine verdi. Zaten .23 Nisan 1920 tarİ· 
tindenb~ri Osmanlı !.altanatı tarihe karışmış demekti. 

·-SULH-
Nihayet İsviçrede Lozan şehrinde ıulh için toplanıl

lı. B;z:;n ınurahhasmuz İsmet Paşanuzdı. Büyük Ga
·imizin İı-şatları ve sevgili İsmet Paşamızın her türlü 
akdire layık gayretlerile (24 Temmuz 1923) çok şe
efli bir ı<ulh yaplıd. Avrupalılar Türkün hakkını ilk de
'a o gün tanıdılar. 

Akılsız padişahların zaman zaman ecnebilere verdik
!:İ manasız imtiyazlar Lozan muahedesile başnnızdan 
.tılclı. 

Bir kaç sene evvel mirası taksim edilmeğe başlanmı~ 
'lan Türkiye şimdi kendisini boğmak isteyenlerin kar· 
ı.sında açık alınla ve bir galip kudretile yükseliyordu. 

İşte ölüme n~ahkiun bir milleti bu saadete kavuştu· 
an büyük halaskarımızı bu sebeplerdir ki bir an bile 
:albinıizden çıkal'amıyoruz. 

- TÜRKiYE CUMHURİYETİ -
Artık biı halk hükumeti olan Türkiye, dünyanın en 

yİ hi.ikumet şeklini kabul etmeli idi. Bunu düşünen 
nillct vekilleri hiç bir manası olmıyan ve saltanatın 
'ğvinden tonı·a bir müddet devam eden Halifeliği de 
;aldırarak Cumhuriyeti ilan ettiler. 

Millet Meclizin..in ittifakile Cumhur reisliğine de mil· 
~tin gözbebeği olan Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini 
nt~ha~ e~ti.Ier. (29 Teşrinievvel 1923) tarihi bu sebep
edı rkı hızım en mes'ut günümüzdür. Artık bizim için 
;u şerefli günlere kavu~tuğumuzdan dolayı Allaha şük
ederek rnil!et imiz ve memleketimizin yükselmesine ça
ışmaktan ba:ıka yapacak şey yoktur. 

• • • 
(;iiniin havadisl~ri 

Top yekun!. kalkmasıdır. İnhisar kalkın 
Mübadele işlerinin top ca şekerden muamele ver -

1ekun bir kalemde bitiril- gisi, oktruva gibi şeyler de 
nesine çalışıyoruz. Yunan- fiate binecektir. 
ılar bu işte bizimle beraber --
;i bi görünüyorlar. Dün ge- Şampanya parası 
·e Yunan Elçisi ile Harici-
1ecimiz Ankarada görüştü-
er. 

-o--

Şampanya için senede 
yabancıya verdiğimiz para 
32 bin lirayi geçıyormuş. 
İbret alalım! 

JHilliyct 

Büyük Erkanı Harbiye reisi Fevzi Pf. lfz. nln kerimesi Hanımla Erkanı Harbiye Hava mUşavır • 
lilnba91 Şefik Beyin nişan merasimi dUn Paşa Hz. nln Çanka.va'dakl kOşklerlode icra kılınmıştır. 

Merasimde Reioicumbur Gazi Hz. ile Başvekil ismet Pş. Hz. Vekiller ve meb'uslar ve diğer 
zevat bazır bulunmuşlardır. 

Ankarada fsmeı Pş. l(ız enstltOsOndo kızlanmııın ev vo aile hayatında kendilerine !Azım olan 
dersler rormoktedlrler. EnstltOdekl kızlara çocuk bakımı hakkında da muntazam ders verilmek
tedir. MUstakbel anneler kendilerlne razım olan bUtUo işleri bu müessesede llğrenebileccklcrdlr. 

Tiynfro ve sinemalar 

Ferah Sinemada 
Bugün ve bu akşam Düztaban, Bas
tıbacak: Yamyamlar arasında Bili\ 
Do v: Gelin duvağı aynea yılanlı 

varyete 
~- . 

Pangaltı Sinema tiyatrosunda 
Bu akşam lnkilip tiyatrosu .heyet~ 
ıemsiliyesl binncl defa l\ayserı 
Asrileri vodvil 3 perde 20 klşihk 

sız heyeti tanfızdan konser 

Ferah tiyatrosunda 
Yarın okşam komik Cevdet bey tem
sil15ri h•fız Ahmet bey saz heyeti 
büyük ,·aryete yılanla Sahnede Düz-

tabanla bastıbacak 

Kadıköy Kuşdili Hilal tiyatrosu 
Çarşamba günü akşamı komik Cevdel 
hey llayvanatı vahşiye sırkı birlikte 
canlınl.r 1 lafız Ahmet bey saz hey· 

: : tır lftnd ın kon:,er 

Bioks 
JŞİNh HAKiKATi 

Bioks diş macunu bundan bir 
müddet evvel hükfunetçe görülen lü 
zum üzerine Sıhhiye Vekaleti ve 
Şehremaneti kimyahanelerinde tah-
lil edilerek resmi formülüne mu-
tabık ve muhteviyatı sihhata muva-
fık olduğu anlaşılmış ve Sıhhiye Ve
kaletinin Istanbul Sıhhiye müdür
lüğüne verilen emir üzerine mezkUr 
macnunun satışına • müsaade olun
muştur. 

Memleketimizde imal olunması 
hasepile yerli bir mal olan Bioks 
macununun geçirdiği bu ariza hak
kinda mezkiır macunun sahibi olan 
şirket azasından İsmail Müştak bey 
bir muharririmize şu sözleri söyle
miştir: 

Bioks macunun hakkında Sıhhi
ye Vekaletince bu kerre yapılan 
mürakabe ve tahlil bizim için çok 
teşekkürü mucip bir şeydir, çünkü 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Beyoglunda Galaıasaray karşısında 

DAVIT 
MAGAZASINDAKt LİKİDASYON: 

N o E L ve y 1 L B A ş 1 İ~İD 
En n1akbul ve en güzel hediyelikleri 

Fabrika fiatlarından daha ucuz 
fırsatını size bahşetmektedir. 

Hatlarla takdim etmek 

lS'l'iFADE İÇİN ACELE EDİNİZ!!. 

Ebniye inşaat kondüktörü 
Anadoluda İnşaat yaptıran hir şirket 

EBNİYE İNŞAATINI 
Tedvir ve idare hıı~usunda tam bir ihıi~asa malik 

BiR İNŞAAT KONDÜKTÖRÜ 
Aramaktadır. Taliplerin kendi e!yazılarilc muharrer teklif

lerini evrakı müsbitderile birlikte " ehniyc ,, rumuzu altında 

1sıanbııl 1\"o. 176 posta kutusu adresine ı;öndermcleri ilan olunur, 

Flrtına dehşetli 
Karadenizdeki fırtına 

ıala dinmedi. Sofyada kar 
1arım metreyi bulduğu için 
\vrupa treni gelemedi. Bü
ün Bulgaryada telgraf tel
eti kırıldı. Hasılı Balkan
arda kış pek dehşetlidir. 

Istanbul ikinci ticaret mahkeme- bu sayede hem malımu!:ın nefaset ve 
sinden: sihhate muvafıkıyetini ispat, hem 

de bir müddettenberi Bioks aleyhine 

Dolayisile 

Mülıim ucuz satış 
Şeker fırlayacak 
Şekerin 4 kuruş artaca

;-ını söylüyorlar. Buna da 
ebep şekeı- inhisannrn 

Istanbulda marpuççularda Kezap- çalışanların hakiki maksatlannı iz
çıoğlu hanmda3 numaralı mağazada har etmiş olduk. Halkın sıhhati ile 
hazır elbise .t~careti~e meşgul iken alakadar olan Sıhhiye Vekaleti sop 
mahke_~ece ılaru ıflasın~ karar veri- derece adilane hareket ederek efra -
l~n ~ısı~ ~uta) efen~ın!n muame- dın hakkını da vikaye etti, böyle 
!atı ıflasıyesı hakkında ıflas daırcsın- haksinas bir muhitte çalışmak bir 
ce yapılan muamelatı ~übeyyin ra- zevktir, şirketimiz bundan cesaret 
por kıra~t edılmek ve muflıs tarafın- alarak pek yakmbir zamanda Bioks 
d~n. tek~ıf ohmacak konkordato şera- macunu üzerinde hiç bir mümasil 
ıtını muzakere etm~k !ilre alilcaklı- Diahn 'haiz olmadığı yeni bir inkişaf 
la~ın. 15 k!iııunuaanı 1930 ar§ıünba ,,., mükemmeliyet temin edecektir. 
günü sa t 14 te mahkemenin iilas- Muhterem miışterilcdrnizden gördü- ~lıl• 
odasında haur bulunınalan ılan o- ğümUz rağbete yakınlarda lüzumu 
lunur. vethile mı 1 t..a.be~c edeccğ!z. 

BA~LAMl~TIR ~ 

-· -=---
IST\\'BUL ViLAYETi 1 DEFTERDARLIK ILANATI 

'-r'J~s~k~u~.d~n:rDm"""'a~l~m~u~.d~u-.r~lu~ .. g~-u~ .. -: .. ı:a:-. ........ ..., .. ..,...,""""""'"""'I 
Mevkii Haydarpaşa, Mahallesi lkbaliye, Sokağı Ulusu!: 

( :imi · :.ane, No: 32, kiymeti M. lira 5200, Müştcınil 
~C:nl- • .ta 1 oda 1 butbah bir kömürlük birinci katta 4 oda b 
alon il.inci katta üç oda bir salon üçüncü kat tav n ara•ınd 
barettir. Bahçesinde iki satıhlı bir çamaşırlık bir hamam bir o 
e sahrıncı muhtevidir . 
• Icvkii Haydarpa~a, ma ailesi lkbı.liye , Sokağı lkbaliye, {;iıı 
hşaplıane, No: 9, kiymeti M. lira 250 müşt miliitı Bir ~ 

..izerindc k oda bir aralıktan ibarettir. 
Mevkii Haydarpaşa ,mahallesi Ulusuluk, cinsi astan , No: 3 

riyıneti M. lira 3600 müştemilatı Bir bahçıvan odası iki sal; 
folnbı bir limonluk 10 hayvan istiabnda bir ahır ve bir havuz 
l:i odalı hane ve uşak odalrı ve 32 ağaç vardır. 

9 Numaralı hanenin bedeli defaten diğerlerinin bedelinin ıt 
'ı peşin ve nısfı diğeri bir sene sonra tesviye edilme:C ıartile 
' ada cinsi ve evsafı muharrer Emlak satılmak üzre müzayede, 
1az edilmi~tir. Taliplerin kiymeti muhammenenin o/o7 buçuk pı 
betinde pey akçalariyle 30-12-929 tarihine müsadif pazartesi 
nü sot 13 den 16 tıya kadar Usküdar mal müdürlüğünde ıniil 
şekki satış komsyonuna müracaatlan ilan olunur. ,,. ,,. ,,. 

Mahallesi Kandilli, Sokağı Kandilli, Cinsi Arsa, Ziraı 
No: 54 kiymeti M. lira 2000 mü§temila·ı. 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile Balada Evsafı muhar 
Arsa satılmak üzre müzayedeye vaz edilmittir. Taliplerin ki 
ti muhammenenin o/o7 buçuk nisbetinde pey akçalariyle 2-t-9 
tarihine müsadif perşembe günü saat i3 den 16 tıya kadar Ot 
dar mal müdürlülüğünde müteşekkil satış komisyonuna müt 
atları ilan olunur. ,,. ,,. ,,. 

Mevkii Kadıköy, Mahallesi Rasimpaşa, sokağı tepe, Cinsi at~ 
Ziraı 200, No: -7 kiymeti M. lira 300 müştemilatı. • 

Mevkii Kadı. y. mah.ı.;esi lkbaliye , sokağı lkbaliye, cill 
arsa, Ziraı 192, No: 6, kiymeti M. lira 80 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile balada evsafı muha~ 
iki kıt'a arsa satılmak üzre müzayedeye vaz edilmiştir. TaliP. 
rin kiymeti muhammenenin o/o 7 buçuk nisbetinde pey akçaları 
le 2-1-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 den 16 tıya 
dar Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komiayonıı~ 
müracaatları ilan olunur. ,,. ,,. ,,. 

Mevkii Kadıköy, mahallesi Zühtüpaşa, sokağı Maltız, ciıt 
arsa, Ziraı 707 , No: 6, kıymeti M. lira 1517 • 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile balada evsafı muhat 
arsa satılmak üzre müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin kiyıı:ı 
muhammenenin o/0 7 buçuk niabetinde pey akçaleriyle 2-1·9 
tarihine müsadif perşembe günü saat 13 den 16 tıya kadar Ot 
dar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müra' 
atlan ilan olunur. .. .. "' 

Mevkii Kadıköy, mahallesi Caferağa, Sokağı Papazoğlu, cİJI 
kagirharf", No: 12 kiymeti M. lira 5000 müştemilatı 

Bodrumda bir oda ve bir mutbah birinci katta iki oda bir t~I 
lık ikinci katta iki oda bir sofa üst katta bir daracayı müşterıı1 

dir. Zahrında br mıktar bahçe ve br kuyu ve sahrıncı vardır. 
Bedelnin nısfı peşin nısfı diğeri bir sene sonra tesviye edilrll. 

şartile balada cinsi ve evsafı muharrer emliik satılmak üzre ~ 
zadeye vaz edilmittir. Taliplerin kiymeti muhammenenin 7' 
buç11k nsbetinde pey akçaleriyle 26-12-929 tarihine müsadif Y 
şembe günü saat 13 den 16 tıya kadar Üsküdar mal müdürliig 
de müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

,,. ,,. "' 
Mevkii Kadıköy, mahallesi Caferağa, sokağı Sakızağacı, dıt 

hane, No: 51, kiymeti M. lira 4500 müştemilatı 
Bodrumda kömürlük ve odunluk birinci katta bir oda ve Jll 

bah ikinci katta iki oda bir sofa üçüncü katta iki oda bir sofa: 
1 ihale bedelinin fı p.şin nısfı diğeri ,..~ı, bir sene sonra 
1 viye edilmek şarti' balada evsafı muharrer bir bap hane 11 

mak üzre müzayecl . ye va7 ""'"'ıiştir. Taliplerin kiymeti mulı\ 
menenin %7 buçuk nisbl't" r ;ey akçalariyle 6-1-930 tarilı' 
müsadif pazartesi günü saa~ ~ J den 16 tıya kadar Üsküdar~ 
müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 1 

olunur. " .. ,,. 
Mevkii Kalamı§, mahallesi Zühtküpaşa, sokağı Fener, ~!·~ 

hane, maa gazino , No 50,52, kiymeti M. lira 6000 müşteıııı 1 

Fevkinde 4 oda ve bir salon ve büfe gazino bahçesi . 
ihale bedelinin nısfı peşin nısfı diğeri bir sene sonra tes"1; 

edilmek şartile balada evsafı muharrer emlak satılmak ü:ıre el 
zayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin kiyıneti muhammenenin ,o 
buçuk nisbetinde pey akçaleryle 6-1-930 tari·hine müsadif ~~ı 
tesi gü"ü saat 13 den 16 tıya kadar Üsküdar mal müdürlüğıııt 
müteşPkkil satış komisyonuna müracaatlari iliin olunur. 

Şar~ Malt hül6s;ssı , 

lştiiıa kuvv<I '° sıhhat için 
en mue~~ir devudır. Bihlmum 
eczahanelerde bulunur. Umumi 
depoları : Uomontl labrika~ı. 
Telefon Be)·oğlu 383, ve Istan· 
buldn Ekrem Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78. 

Doktor S. Fresk o• 
Müvellit ve kadın hastalık-

ları mütehassısı 

Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyalı sokağın· 

ll.\Ş VI·: rıı.; \(,l'U,ı\ill: \ 
St 'IR 1 l.\ST \UKLAR' \ 

RO\f;\TIZ:\lı\ Yı\ 
hlHIKLlr,A 

. 'EZU: \ E GRll'E 
karşı eu müessir devadır. 

.\1·:o KAl.\ll~ı\ ~ 
Her eczahancdc~ / 

da 32 numaralı Mayidis ha· ' 
nının 2 numaralı dairesinde. Q..;;..a..a.;L1UD.;.ılr;..1ö 

Telefcın: B. O. 2917 jMüdürü Mes'ul 


