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iŞ MESELESi 
. 
Bir memleketin en büyük ser
-yesi ve kudret menbaı hiç 
ıiphesiz nüfusudur. İstihsal 
:'!ıeselesinde en birinci amil iş
i ve işçinin kemiyet ve key
ıyetidir, Hepimizin ağzında 

dolaşan ·bir söz vardır. Şimdi 

topraklanmızın imari için daha 
fazla nüfusa muhtacız. Bu bir 
:ıakikattır. Fakat diğer bir ha
kikat vardır ki bilmem bunu 
nasıl mütalaa ediyoruz? O da 
mevcut nufustan hakkile isti
fade edilip edilmediği mesele
sidir. 

Memleket nufusunun iktisa- ı 
di vaziyet ve faaliyetine ait do-) 
ğru istatistiklerimiz var mıdır? l 
Bilmiyorum. Fakat herhalde 1 
İstihsal kudretini haiz olan nu- ı 
fustan ne kadarının iş sahibi 
olduğu ve ne kadarının işsiz do- ı 
!aştığı katiıyetle malum olmasa J 
gerektir. 1ş ve işsizlik mesele- 1 

sinin bir memleketin umumi ha \ 
Yatında haiz olduğu ehemmi
Yetin derecesi malilmdur. İşsiz-! 
lik Avrupa memleketlerinin en l 
derin yaralarından biridir. Çün- 1 

kü bu yalınız iktısadi bir fela- i 
ket değil ayni zamanda siyasi J 
içtimai ve a:hlM<i zararları olan 
':ıüyük bir musibettir,. İngilte
re'de, Almanya'da devletin en 
ciddi meşgalelerinden birini de 
ou mesele teşkil etmektedir. 
Bizim memleketimizde de hiç 
üphesiz bir işsizlik derdi var-

c rr Bu belki Avrupa memle
tlerindekine ben~eınez. Fa-

1 'it netice itibarile ayni tesir
leri doğurabilecek mahiyette
lır. İş milletin iktısadi faaliye
.,mn bir çerçivesidir. İktısadl 
r tiyaçlar bu çerçi veye hakiki 

bir surette intı'bak edebilirse iş-
1er düzgün gider. Edemezse 
rgeç aksar. İş görmek kabili

vetini haiz olan her işçinin mil
F kudretin bir cüzünü teşkil e
len bir enerjisi v:ırdır. Bu P.· 

.erji semere verebilmek için 
"erhalde bir faaliyet zemini b-ı
''l.'bilmelidir. İşte bu zemin biz
rle asri ekonomi icaplarına uy
ınıyacak surette gelişi güzel ve 
her türlü arızaya maruz bir sa-
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e vergilerde 
e le leri memnun 

bikatı t 
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v 
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Vergilerde muvazeneyi 

rehber ittihaz ettik 
Bizde vergiler medeni mem
leketlerdeki nisbete teadül 

----·-
Hatta ondanda 
dun bulunuyor 

pin işleri 

Reisi Rifat Ef. nin 
beyanatı 

Tasarruf miicadele
sile din işleri riya
seti de uğraşa( a Jl 

Diyanet ~şleri :Reisi Rifat 

Tiirinl{liip l<on
gresi toplandı 

Kongrede n ühiın ka
rarlar verlldi 

Begnelmilel kongre hangi 
binada. tnotanacak 

Gazi ve inkılap 
< , Y• .. n: Siirt M~busu M•hmut 

J 
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" Behemehal her ırk, her unsur yaşadığı 

muhitler ile mütenasip olmak üzre ayrı 
ayrı ve her halde ilmi esaslara nıüstenit 

hüküm etler tesis etmelidirler,, 

Ef. ramazan hazırlıl-lan hak- ifade edilmiştir. Şimdi bu maz- zin bildiği gibi· azametli bir ]a-

kında Politika refikimize şu butata göre tekrar edelim: lam hükumeti vücuda geldi Afri 

beyanatta bulunmuştur: Halife;· bütün ehli lalamı bir kanın Şimal sahili da başlan 

"-Yeni sene ramazanına çok vahdet noktasında · cemede- başa Müslüman oldu. Oralarda 

~lüsakkafat 
cibayet 

· • · • bir zaman kalmadı. Bu sene ra- cek ... Halife; bütün alemi ls- lsli.m hükUmetle ~ teşekkül etti 

vergısının mazanı yeni bir mücar:leleye a- ı lamın hukukunu, haysiyetini, Şarka giden kol,H:.ıdistan icin-

ta rzı ) tılmış olduğumuz halde karşı- terefini, refahını, saadetini mu- de ve Çin hudutlarında lsl~i-

layoruz. Bu mücadele biliycr- bafaza edecek, muhafaza ve sı- yeti tesis eyledi. Isliim devlet-

sunuz ki Milli iktı•at v~ tasar- yanete muktedir olacak .. Halife leri meydana getirdi. 

1931 senesinde Tür- ruf mücadelesi?ir. Milli iktısat ıilemi lslima her nereden vuku- Şimale giden kol nihayet Oa-

ve tasarruf cemiyeti ile tema- bulursa bulsun, her türlü teca- manlı Türklerinin büyük ve a-

ki ven İn her tarafın- sa girdik. Cemiyet nizamna·r.e- . , " vüzleri menedecek ve bunun i- zametli imperatorluğu sancağile 

sinden bize bir miktar gönder- / on ?reye rıyaset ~ıletı r :. ~tnasl ~ş. çin de kuvvetli ordulara malik büyüdü. Fakat garbe, şarka, şi-

da bir olacak di. Bunu kafi görmeiik bu ni- Istanbul Turıng klup senelık olacak .. Bununla beraber bütün male vuku bulan bu taarruzlar, 

Başvekil lsmn Pş. hı. zamnamelerden trtiiteaddit Mü- kongresini dün Pe•:ı.palasta ak- bu saydıklarımızı yapmış, yapa- çok gecikmeden mukabil bir ta· 

ANKARA, 2 (Telefonla} - 3ütçe encümeninde tetkik e- ftülüklere ve imkan olursa bü- I tedilmiştir · Kor '>ilmit, yapabilen Halifei Müs- arruza maruz kaldı. ispanya bat 

dilmekte olan 930 bütçesi varidat raporunda hükumet tadil- tün vaizlerimize de gö'ldererek gereye klübün ~ 'min olmak lazım gelir.. tan nihayete kadar aüpriildü. 

edilmekte olan bazı vergilere temas ederek ezcümle demektedir ki onların bu husustaki vali!eleri- . azası iştirak et Efendiler! İslamiyetin zuhu- Orada lslamiyetten yalnız bir 

Devlet varidat ameliyesinin efradın servetleri le mütenasiben ni teshile çalışmak istedik. Bu- ıniş ve içtimaa undan beri bütün lalimları bir hatırai tarihiye kaldı. Fa~, Ce-

!vzii hakkındaki müesses vergi kaidelerine riayet edilerek nun için cemiyett n yeniden 60 Hakkı Şinasi p[ 1oktada tevhit mümkün olmuş zair, Tunus, Mısır, Tarabulus, 

vergilerimizde tatbikatı teshil edilecek ve mükelleflerin mem- ka~lar ni?:ınınrmp ·~tcdik şa riyaset etmi . 'lludur? Hayır efendiler, olma- Suriye, Irak, Hindistan ccn bi 

nuniyetlerini mucip olacak yalnız rötuşler yapılmı' ve yapıl- Cı:miyetin mak>::ı.t ve gaye- 1 tir. ?mştır. Bütün alemi isli.mm bir' idarelerine geçti. Kalan d vl t· 

makta bulunmuştur. Türkiyede bilavasıta vergiler ekseriyetle !eri bütün efradı millet için yal-, Turing klübr .nakamı Hilafet etrafında müt- lerin de hali malum ... O halde 

irada ve bazı emvaldede irada matuf kıymet eGasına istinat nız iktısacli bir şiar dei;il ayni j n bu kongresi, tehit olduğu görülmemiştir. Gö ne oldu? Hiafetten mııksat bü· 

etmektedir. Cümhuriyet hükumei iyi bir vçrgi sisteminin bili.- zamanda <lP d;ni, :-nilli bir şiar . 930 haziranında ülen şey muhtelif lalam hey'e- tiın alemi lsliimın mevcudiyeti. 

vasıta vergilerle bilvasıta vergiler arasında tam bir ahenk da- bulunduğu herke~e. v~zıh . bir Istanbulda top _ ti içtimai~elerinin, ayn ayrı hü- ni, haysiyetini, şerefini muhafa 

iresinde tereffü esasını ehemmiyetle nazarı dikkate aldığından surette anlatılmasr u;ın yem ve !anacak beynelmi Emanet mu- kfunetler ve devletler teşkil et- za etmek idi. Halbuki nazarla. 

ne bilavasıtalara yükletmek suretile milli sen•etin ezilmesine u.~un bir ta~i7? ha~ırladık. Bü . !el Turing klüp avini HiimitB. miş olmalarıdır. Bu devletlerin [Bitmedi] 

ve ne de bilvasıtaları ağırlatmak şeklinde halkın birinci derecede tun mensubını flmıye tarafın-, 1 • k . . . 'h başlarında bulunan zevata ayni C. 
h · l d f ı ki 1 d o • • · • er umumı ongresı ıçın ı za- d H l'f d . H. D ,J,. 

i tıyacı o an meva ın aza yü ü omasına ogru yiirümcmış daıı. turuku muhu •fe ve vesaı- . b' . . h' . . . zaman a a ı e e tesmıye o- • • .ı_ • lrn8 l 

v bu iki vergi ara ında matlup müvazeneyi dikkat il ti miimkiııe i)e c "~ra yerlere i rı ır ıçtım:ı ma ıyetını haız_bu lunurdu. Bugün dahi Fas Hali-

takip etmek yolunu rehber ittihaz etmiştir. Bu noktadan Tür- varınca_v~ kadM mıitemadi j..,.a lııntnakta ıdi. 'Bu bey~elmilel fesi, Sudan Halifesi, ve saire Ha Du" n H v 1 J 
.,, kongre k h ti '·'· 1 

eyoz u uıza 

kiyede bilvasıtaların sıkleti teklifiyeai, niaheti teklifiyenin milli tfat ve dini tenvira:tta bulunma· ço e emmye ı mwı.ar ifeleri vardır. ,, 

servete nazaran yüzde hesabile tutarı hakkında istatistiğe müs- sı bu tamimle alakadarlara te· rerat ittihaz edeceği için buna Efendiler, Afrikada yafıyan, kongresi top1 andı \'C 

tenit kat'i malumat olmamakla beraber denilebilir ki diğer bliğ edildi. Ayrıca lstanbulda mukaddeme teşkil edeı:ı dünkü Hindistanda yaşıyan, Ruayada l ncünıen :ntihahı 

medeni memleketlerdeki niabete teadül etmekte ve hatta noksan , bu sene ramazanda yapılacak , toplanışa hususi bir ehemmi • yaşıyan, Avrupa ve Afrikada 

bulunmakadır. ~ahyalann eks~risinde Milli ı' yet -~eri.~i~o~du. .. yafıyan,başka ~aşka muhitler~e yapıldı 

1 

ıktısat ve tasarruf c • .,,iyetinin Dunku ıçtımada yapılan mu- başka başka an anelere malık Cumhuriyet Halk fırkası Be. 

Ayni rapordaki sarahate na- cssirat ve eşkalini de bilhassa k · ı k · nl '-"ff 
gayeleri ve yeni mücadelemizin z;ı. erat en zıyade şu mevzular o ara yaşıyan ınaa arın Kil e- yog' lu kaza ko ı:rrası dün akde-

zaran yeni sene bütçesini ha- göz önüne alarak tahminat- f · · b' kt d t k ~ 
ana hatları gösterilecektir. etra mda cereyan ediliyordu. sını ır no a a ceme me ve dildi. Kongrada Beyog"lu mm-

zırlaııken verginin eski sene- ta buluıunuştur. 43 fasıl üzeri- b kt d k 'd 1 
Müftülerin bulundukları yer- 1 - Beynelmilel kongrenin u no a an sev ve 1 are ey e- takası dahilindeki nahiye!efden 

!erdeki seyrini nazarı dikkate ne tertip edilen varidat bütı;e- · · k f ·ı .. k" 

1 

lerde Milli iktı~t ve tasarruf içtımama tahsis edilecek bi- me ennen ve 1 men mum un müntahap murahhaslar bulnnu-

almakla beraker 1930 senesi i- sinde her fasıl v. e maddeye dair . 1 · . 1 
d ··ıd· 

-emıyetinin s.ube ennı teşkil o na ar ve resmi küşada ait mera egı ır. yorlardı. Kongra vilayet heyet.ı' 

Çin melhuz iktisadi, mali mü- [Mabadı beşıncı sanıtene j 
Beh h 1 h k h 

decek zevatla derhal tesriki me sım programı. eme a er ır ' er unsur namına idare heyeti reisi Emin 

sai etmeleri kendilerin~ tebliğ 2 - Seyahine gösterilecek yatadı~.1 muhitier ile mütenasip Ali bey tarafından kıymetli ve 

• edilmektedir. Hususi tarniınle- teshil5.tın daha umumi ve mü- olmak uzre ayrı ayn ve her hal- hararetli bir nutuk ile açıldı. 

Varn a Vapurunun tayfa rimiz ve tebliğleriınizle de bu fit bir şekle ifraği. de ilmi eı~ılara ~ü~tenit hüku- Müteakiben kongra riyasetine 

- cihetleri daima nazarı dikkatte 3 - Milli tasarruf cemiyeti metler ~eaı~ etmelıdı~. Ancak bu Istanbul Evkaf müdürü Niyari 

bulunduracaklar. Binaenaleyh ·1 .. b t t · · esas daıreaınde teşkil olunan Bey intihap olunarak kaza idare 

d h 
• b • h b k ı e munase a esısı. h"kUm ti k bT . h . 

bütün bu hayırlı işlerimizi bir Bu l .. · d u e er a 1 ıyetı ayatı) e- heyeti reisi Kamil bey tarafın-

S ln an ıç ır a er yo an eve! başarabilmek için rama yan e~:v:;:k~::~e~~:;j:. !erini muh~faza ede~ilirler.Yok- dan okunan rapor ve senelik m 

zam şerifin bir an eve! gelmesi d b k · · sa bu esası olan dustıiru unu- sai hül5.sası okundu. Bunu ta· 
e azı mu arrerat ıttıhaz o- t ak k "k k 

Dün de tahkikata 
Yunan süvarisi 

devam edildi, 
tevkif edildi 

Yunan kaptanı ifadesinde bütün mes
uliveti Bulgarlara atfedivor 

ni beklemekt •yiz 1 
ar gayet uza • yu se ve kiben idare heyeti intihabına ge-

~ . unmuştur.. . llahi bir noktada birleteceğiz çildi, ve Kamil Şehremaneti mu 

Beynelmılel kongreya tahsıs diye yürümek, mevcudiyeti teh- avini Hamit. Liman şirketi u

edilecek bina meselesi uzun mü likeye atmak demektir. mumi müdürü Hamdi, Defter· 

nakaşata sebep olmuş ve en zi- insan güneşi görür, hoşlanır. dar Şefik, eczacı Necip beyler 

Ali Rıza B.in 5 O lirası yade münasip olmak üzre Da- Günet çok caziptir,güzeldir, ha- ittifakla idare heyetine intihap 

bilet gişesinde riilfünun binası ileDüyünu umu raretlidir. insan onun feyzü olundular. Bundan sonra hesa. 

Maliye miisteşarı 

miye binası seçilmiştir. Bu iki hararetinden müstefit olmak batın tetkiki ve nahiyelerin ih-

ka q bo/du binadan birinin tahsisi için hü- auretile bayatını tenmiye eder. tiyaci için vilayet kongrasma 

Geçenlerde Ankaraya giden kllmet nezdinde teşebbüsatta Fakat gözünü güneşe diker ve arzedilecek metalibin tespit ve 

Mal. A Rı B bulunulması takarrür etmiştir. be~em1eha. l ben or .. ay .. a vası.l ola- tetkiki için birer heyet teşkil e-

Silivri açrklannda Yunan ıye müsteşarı li za ey - d k d 

a teşkil etmektedir. Bizde her 
'ıangi bir iş görebilecek kudret
te olan fertlerin enerjilerinde 
ccılc israf vukubulmaktadrr. İş 
~ölümü esası memleketimizde 
ıçtimai ve iktısadi teş'kilatın 

noksanlığından dolayı tesadüfi 
oir şekil almıştır. İş nevi
nin azlığı bazı işlerde lüzum
suz bir izdihama sebe4:ıiy,et ver
miştir. Bunun neticesi olara'k 
bir yerde bir işçi tarafından sü
rülebileoek bir işe müteaddit 
işçilerin iştiraki ve yahut istih
salden ziyade istihllike taalluk 
eden işlet"e teşebbüs gibi gay
ri iktisadi vaziyetler husule 
gelmektedir. Bakkal, bemer a
yaksatıcı esnafının çoğalması 

gihi. .. İstihsal edilen bir mal 
müstehlike gelinceye kadar 
peık çok ellerden geçmektedir. 
Bu ellerden bir ikisi belki ikti· 
saden zaruri bir rol oynayorlar 
Fakat diğerlllri ilktısaden düşü
nülünce tufeyli olmaktan başka 
bir mahiyeti haiz değildirler. 
Yirmi portakalı sabahtan akşa
ma kadar dolaştırarak yirmi 
kuruş klzanan işçinin milli ik
tısada hiç bir faydası yoktur. 

b .. hri · l k · Resmi küşat programı bir bu c.8. gım · .. ıyere _ Y. urura_e g.ı .ec.e- dildi. Tetkiki hesap encümeni-

.bandrralı Hrisi vapuru ile Bul· ugun şe mıze ge ece tır. - d - ı d b d 

H b ld - .. p çuk ay sonra yapılacak ikinci gı yer gu.neş egı • yenn 1 1 ır. ne Mustafa Faik, Kilisli Rifat, 

İş bulmak i~leri tensik et
mek işi semeresine göre müka
fatland:rrnıak israf edilen ener
jileri milli inkişaf lehine kul
lanmak cemiyetin ilk vazifele
rinden biridir. 

gar bandıralı Vama vapuru a- a er a ıgımıza gore, o- Ef d 1 b kt d k 

rasmdaki mılsa<leme tahkikatı- lis müdüriyeti vukubulan ihbar içtimaa terkedilmiştir. en 
1 er! . ~ no a .a ar a- müderris Tevfik beyler intiha~ 

. Seyyahine gösterilen teshila daşlarda'! bınnın &ordugu ~.';1.ale edildi. Metalibin tetkik ve tes-

na devam olunmaktadır. Hadi- üzerıne• Darüfüedayi gişesin- tın d h . il" b' h temas edıyorum. Bu dedıgım piti encümenine de gazetemiz 

se evrakina 6 inci müstantik de Ali Rıza Be- a a vası ve şumu u ır a 'h · ti ·· .. ·1 · 1 1• 

Süreyya B. vaziyet etımıştır. yin elli lirasının le getirilmesi kararlaşmış ve zı nıbayet e Y~hruyent akemd 
1 

baka- Yt azı işle;i heyeti mü.dürü Etem 
l"k d ma f an nı aye e a ar a a zzet kımyaker Naıl Abdur-

Süreyya B. dün gemi süvarisi ziyaa uğramasi- a a a ar makamattan bazı te- lım. ahın' A-1• C al' İ f . 

1 l · 1 · b l lm · r an ı, em , t aıye 

M. Ksantos'u istiçvap etmiş ve\ e netıce ener mennıyatta u unu ası tahtı lılimiyet ilk zuhurunda az "d" .. İh b l · tih 

b . -•- hakkın k ' mu uru san ey er ın ap e· 

bu istiçvap geç vakte kadar de · ır v-... ara~~ alınn;ıı~tır. . • zaman içinde çok terakki etti. dildi. 

vam etmiştir. İstiçvap bugün da tahki'kata ba Klup teşkılatının Mıllı tasar- Genitledi. Muhtelif kollardan Encümenler vazifelerini pa • 

de devam edecektir. Vapur tel- şlamıştır. ruf cemiyeti ile yakından ala- ilerledi. Muvaffak ta oldu . O zar gününe kadar ikmal ede-

siz memuru haber aldığımıza Ali Riza Bey kadar olması takarrür ederek kollardan birisi Afrikanın Şi- cekler ve önümüzdeki pazar 

ZEKİ MESUT göre kaza hakkında verdiği ifa- bilet almak içir. Şehremaneti muavini Hamit mal sahilini takiben Endülüae günü saat beşte tekrar Kaza 

I
•••••••••••••• desinde "ikinci kaptan eğer me ı gişeye verdiği beyin riyasetinde teşkil edilen giden koldur ki orada hepimi- 1 kongrası inikat edecektir. 

mektep ll• 'er vkiinde bulunsaydi bu kaza ol- 100 liralılk vera· bir komisyon bu teması temi- ··-··-·-·-·u-................................................ ,_,,.,,.,,._'"_ 
fı mıyac~·ktı" demı'ştı'r. lı:ayı· na'kdiyeye 

~ 
ne memur edilmi~tir. 

mu"sabakBSl D'ğ ft y k mukabil iade o- Maliye .................. . 

ı er tara an unan ap- Yıı11an vapuru kaplanı Ksontos l k .. 
tanı verdiği, ifadede ezcümle unan ısını ay- muste~arı elli lirası iade edilmedi~ine e-

34 üncü hafta demiştir ki: merdivenden istifade ederek . mış ve v !ira Ali R!za B~y I min olduğunu beyan ettiği için 

. bize geldiler. Müteakiben kaza noksan olduPunn t"""1•t ,.+~·" 'Tlesele kapanmamış ve taharri 

.Melr.teplller müsabakasının "Musa~e~e meı:uliyeti Bul- dakikasından gark ~ kad~r v~ gi~e?eki memurun nazarı yat yapılması için civarda polis 

34 oacıı haftası ba,ıamıştır. garlara aıttır. · · ~kı .v.apur çar- devam eden 45 dakıkalık bır 1 dıkkatıru celbetımıştır. bunun aranmış, liikin bulunamamıştır. 

ÖnllmOzdeki perşembe gUnU pıştı~tan s~mra bırbırın~ yana- müddet zarlında da Bulgarlar ıüzerine memur Efendi: Ali Ri- Buvaziyetkarşısındativatroda 

akfamına kader ğazetemlzde , şılk bır vazıyette 15 dak~a ka- 1 Y'll1:d~ımızı k":?ul _e:medil_er. 1 za. B.eyin ve;diği par~nın bir ki Emanet memurlarından biri

çıkacak haberlerden en mu- ı dar kaldılar.Bu sıra~~ murett~-1 ~nsı v~p~ru suva:ısı .t~vkıf e- ellı lı.r~n ıbaret oldugunu ve nin huzurile gişe muayene olun 

hlmlnl ıeçlp cumartesi ak· ı 'batıml": Va~a gemısıne mer.~ı- ~~Lmeınıştır .. ~ şıII1;dı~rk buna k~dısını~ yanılmadığı gişenin muşsada 100 liralık verakayi 

şamına kadar gazetemiz mü- ven :ve ıp uz~tarak yardım gos- luzıım da gortilmemıştır. Ma- muayenesıle de anlaşılacağını naktiye bulunamamrştrr. 

sabaka memurluğuna gönde- . terdım. Her nedense Vama ta?' ğruk ~ulgar :vap~ru tayfasın- 1 söylemiştir. . Ali Riza Beye ait elli Jira

rlnlz. falan yardıı:ıını. kabul etme~•:. dan dun de hıç Çır haber alına- 1 Fakat Ali Rıza Bey verdiği nın ne olduğu henüz kat'i su-

-·-••••••••••-1 ler. Ancak ıçlerınden beş kışı 1 mamıştır. ":ı.ranın 100 liraltk oldu~na ve rette anlasıllnış deeildir. 

- ince, zarif, şık, fevkat/ide idare[{ bir şey monşher .. 
- Eter atonıob/I olmasaydı, ideal kadın tarif ediyorsunuz 

derdim. tfostııırıJ. 
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Fransada endişe artıyor 

Akdenizde Fransa ile Italya ara
sındaki ihtilafın halline lngiltere 

müdahale edecek mi? 

Bu iki devlet arasında müstakbel bir 
tecavüz ihtimali sık sık mevzuubahs 
edilmekte.dir, ltalya müsavat istiyor! 

Fransa-ltalya-lspanya arasında bir itilaf 
hasıl olup olmıgacağı da Fransızlar 

tarafından endişe ile takip edilmektedir 

MILLlUT 

Fransada 

Hududuıı . ~ 

emnıye ı 

Fransu, Almanyaga 
karşı tertibat alacak 

PARİS, 28. A. A. - Hudut 
boylar"'!lda vücude getirilecek 
müdataa tertibatına müteallik 
olan ve öğleden sonra meb'u
san meclisinde büyük bir ekse
riyetle ka'bul edilen kanun la
yihası ayan meclisi tarafından 
da 26 muhalif reye karşı 274 
reyle ıkabul edilmiştir. 

Konferans için 

P ARİS, 28. A. A. - Meb'u
san meclisi Lahey konferansı
na müteallik iptidai müzakere
lerin şimdiki safhası hırkıkmda 
verilen bir istizah takririnin 
müzakeresile meşgul !bulunmak 
tadır. 

Hariciye bütçesi 

PARİS, 28. A. A. - Meclis 
bir gece celsesi aktetmiş, hari
ciye bütçesinin müzakeresini 
bitirmiştir. Bundan sonra tica-

Paristeın yazılıyor: - 1930 'tidi teslihat hakıkında da bir ret gemilerinde çalışanların ih
Senesi beynelmilel bir iki kon- itilafa varabileceklerdir. Fakat tiyar! ölüme ve kaza tehlike
feransm aktile başlryacak. Ye- bunun için İngilterenin muva- !erine karşı kendilerini sigorta 
ni ayın 3 ünde LA Hey konfe- fakatini almak icap edecek . . . ettirebilmelerini temin iç.in ba
ransr toplanacak ... Daha son- Meseleyi bir az daha izah et- zı teşkilat vücuda getirilmesi 
rada Londrada bahri tahtidi meli: Lokarno misakı mücibin- hakkındaki kanun layihası mü
tesllhat konferansı içtima ede- ce İngiltere; Avrupa kıt' asında zakere ve kabul edilmiştir. 
cak. Fransa parlementosu bu Fraınsanın Almanyaya, Alman- Çin sefirinin teşebbüsü 
konferanslardan evvel harid yanın da Fransaya karşı eımni-
<Siyaset ha:kkında hükilmeti din yetini muıhafaza e1ımeği ta~h- PARİS, 28. A. A. - Çin hil-

ıkiimetinin Paris sefiri haric ~-ledi. hüt etmemiş miydi..? Akdeniz-
Bahrl konferans meselesi de de Fransa ve İtalyayı yekdi- ezmemleket imtiyazlarının kal

dırılması ıhakkmda Fransa hü
Fransızları ti tiz ıbir hile getir- ğerine karşı temin etmeği ne-t d t kilmetinin ne düşündüğ, Jnü ve-
di. Hele Fransa ile tal ya ara- I en ngiltere ku'bul etmesin .. ? ne niyette bulundugun" u harici-
11ındaıki mesele Faris rnahafili- 1 Bu sual hatıra gelir. Fakat 
ni az meşgul eden bir şey değil- ıneden İngiltere böyle bir taah- •ye nezaretinden sormuştur. 
d 1 h d Kendisine verilen cevapta bu 

!r. talya hükilmeti ahiren ü e girsin .. ? Bu da başka bir · t' 1 1930 b' · · k' 
Fransaya bir n<>ta verdi. Bu no- sualdir .. ! Akdenizde hesaba ka- ım ıyaz_larmk .. .. d, ırın7ı .ibanu-

et · ed' lmeıd' F tıl k b~~ ı, b' d 1 d ,,_ ~ nunun ı ' gunun en ııtı aren 
tanın m nı neşr ı ı. a- aca ~a ır ev et au" .1 h d ç· h''k~ . 
kat muhteviyatı hakkında ma- 1 var: İspanya .. Bu devlet de do- I tı gasfı dusu~unh aed.ıln il' unıetı 

. ". . ara m an ız ar ı en arzunun 
lilrnat eksvk degıldir. nanmasını a:rttrnnak yolunu 1 F "-''k" · üh' . ransa ıuU umetınce tevecc 

Bu malOmata nazaran, Fran- tutmuştur. 10,000 Tonluk yenı .. h l' 1 
k 

1 
d " 

sanın ıkendini müdafaa için el- üç kruvazör yaptırdığı için Ak- ~~ıd·n;~ ~ asatd ah arş~ an b rgı 
zem gördüğü bahri kuvveti, denizde rolü artıyor. 1 't 1 kl~rfı ı\. vel a a eveFce azı 
İ 1 hük"'- · kd' ed' İ e ı atta .,u unmasmı ransa-
ta ya uıuetı ta ır ıyor Bundan başka spanyanın ç· ı ''k"- · d ı 

1 k d. d b ı . . nm ın m uıue1nn en ta ep et-
sac a en ının e uaun a mu beherı 7,850 tonluk üç yem · b 1 d " h ı lm 
savi bir donanmaya maliık ola- kruvazörü daha vardır. Sonra mış ' u un ugu atrr atı rştrr. 
hileceğinin hukukan da Fransa küçük sefain, tahtelbahir, mu- Belçika başvekili 
taraıfmdan tastikiıni istiyor. İtal harrip itibarile İspanyanın va- BRÜKSEL, 28. A. A. - M. 
ya. ayni zamanda tahtelbahir-

1 

ziyeti ehemmiyetlidir. J aspar Lahey konferansı hak-
lerın k~ırıl~sıı:a da taraf- Onun için Londra konferan- kında Fransız hükilrnetile mü
tar oldugunu soylıyer~k Fran- sına gidecek olan Fransız baş- şavere etmek üzre Parise glt-
s~ "'.e.İtalya ~as~da bı'. ~d:- veki' Tqrr , · •. . _ miştir. 
~~.z ıtılMı aktı imkanını ~-len su- and bir Akdeniz itilafına vasıl Başvekil hezdinde 
~yor. Fransa, bahrl musavat.a olmağı tecrübe edeceklerdir. PARİS, 29. A. A. - M. Tar-
hıç yanaşmıyor. Fransızlar dı- Fakat Londra konferansı ile d' b b h M J ·1 1 ki • ıeu u sa a . aspar ı e 
yor ar : . . ride toplanacak daha umumi Llhaye konferansı hakıkmda 

- An;.erlka ıle İngi.ltere __ ara- bir konferansın başlangıcı ola- · gÖrii§mÜŞ ve kendisini öğle ye
.s':°d~ musavat esasına. m~te- caktrr. Kak'i k~radar müstak- meğine alrkomuştur. 
nı~ bır anlaşma olsa tııle boyle bel ıkonferansta verilecektir. T d' b k 
b. ..c d'" d letl · b'l e ıyat an ası 

t' AZAKTF:Sl 30 Kl\NUNUfi:VVEL 1929 
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lngilterede 
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Tahdidi 
teslilıat 

Sulhü yapa.,ılmek bi ilan et- J. hh l 

*I= Son Haber er 

İrtikap layıhası 
1 ••••••• 

Layıhanın ismi değişti ve 
bazı tadilat yapıldı 

md,ten dana zoruuı·; ı.ıye bir sozl apo.11 mura as arı 
varJır. Fransız Plll'laınentosunda ha- Londraya geldiler ANKARA, 29 (Telefon) - mahkemeye sevkinden sonra 
riClye nazın M. ıı.mau son gunler- Bugün Adliye encümeninde Ad müstantiğin takdiri mucibince 
de yeniden bazı hucumlara cevap liye vekilinin iştirakile irtişa ve muhakemesinin mevkuf veya 
vermek mecburiyetınde kaldı. Yapı- Londra, 28. A. A. - Bahri itikap layihası tetkik ve müza- gayri mevkuf olarak cereyanr 
•an hücumların esası maglup ~- teslihatın tahdidi meselesini kere edilmiş, bazı tadı'la"tla ka- esası konmuş ve ilk tahkikat 

kab ı ettirilen sulh muahedesı- · f 
Y~Ya1 _ ·ıri'ı tatbık dilmediği iddia- tetıkık edecek konferansa me- bul edilmiştir. Tadilata göre esnasında maznunun mevku 
·
1md aytı 1 e ıyor e mur Japon murahhas heyeti Hl.yı'hanrn unvanı "İrtikap ve olmasına dair hükumetin tekli-
sın a op an · di ? L d 1 · · H · f' dd 1 B dan Fakat bu sulh muahedesi ne r.,.. _on raya ge mıştır. eyet reı sair cürümlerden dolayı maz _ ı re o unmuştur. un 
1919 senesi 28 haziranında Versaıl- sı M. Va!katsuıki gazetecilere maada her memur beyanname 

k d ·ı lh mu k 1 b d J nun memur ve şerikleri hakkın- verrneg-e ve bunda kendisı'le Jes (Versay) da a te ı en su • - va r o an eyanatın a apon 
d .. 1 Al bir çok agır b •h · . . . k 1. bahri da tatbik edilecek muhakeme u- k~~~mın emvalı·ru· gos·· terrneg"c ahe esı ı e manya. . . B ' a: rıyesı ıçın en uvvet ı ~~ 

k ti taahhu"tler altına gırdı. u d 1 t' d . ku 1 . • sulü kanunu,, olmuştur. mecbur tutulmuştur. ay ar, . . . d ğil' ev e ın enız vvet erının 
agır şeraitin ifası kabılnu dır, e yüzde yetmişine muadil bir nis Bundan başka layiha üzerin- Muaddel layiha tasdik edil-
midir .. ? "' b'r tarafa bı- pet temini hakkındaki kararda de yapılan bazı kelime tadille- mek üzre Memurin muvakkat 

Buna cevap vermegı ' d " · · ·· · · · d d ak encum·· enı'ne tevdi edı'lecektır' • rakalnn .. Fakat bu muahede yalnız ısrar e ;ceg~ soyleanış~ı~. nn en maa a maznunun anc 
Fransa ile Almanya arasında akte- Bahrı teslıhatın tahdıdı hak --------------------
dilmiş değildir, Halbuki . Aln""':ya- k~da,ki Fransız muhtırasını tet 
ya taahhütlerini yaptırabilmek ıçın kik eden ıbazr gazeteler Fransa 
Fransarun, başta lngiltere olmak uz nın ana vatana ve müstemleke 
re diğer miittefiklerile uyuşarak ba- lere ait ihtiyaçları müdafaa 

Yunanistanda Almanya da -
ek t bn · lazımgeliyordu. Unut- __ ... . . " V enizelosa hücum Amerika ile itilaf 

r e e esı . . . . mou.ıurıyetınde oldugu yolun-
mamalı ki muahed~nın tatb·kine aıt d ·1 · ·· "! b ·· 1 1 BERLİN, 28. A. A. - Al-
öyle meseler ç ktı ki lngilterenin a.,~ ~rı s;ırku e.n

1 
a
1
zr mı:tkak~a a /{. b. d 1,._1 y 

muvafakat ve iştirakini temin ede- n tntıra.zı ayıt ere tela ı et- a ıne e ff nazır manyanın oung planı müci-
l>i\mek ekseriya Almanyayı icbar et- mektedır. i f •ç ili bince Amerrkaya vereceği tak-
mckten daha zor olmuştur. Bir çok Daily Herald gazetesi Ak- S :,a e sitlerin ne suretle tesviye olu-
ahkrunırun tatbiki istikbale ait ve ga deniz hakkında Lokarno misa- ATİNA, 28. _ Milliyetper- nacağına dair hususi bir itilaf 
!ipler arasında birlikte haı:ekete müs kına benzer bir projenin evve- ver demokrat fırkası reisi ce- akti için Amerika ile Almanya 
tenit olan bir m~hedenın . ";""'~ la Fransa, İngiltere ve ! tal ya neral Kondilis Venizelos aley- arasında bir müddetten beri ce-
g-tikçe mag"luba ınfaz ettirilmesı, d ·k ---''l k ·ı k . . . reyan e·den mu"zakereler mu·· f 

-yk d .. k"I l - seneden· arasın a a t<:UL me şartı e a hınde gazetlerde tahkıramız · v-ı 
ne a ar muş u 0 acagı on '- ı d'l •· Akd · ah'l fakiyetle n.etı'cele"~·şt'r Bu 
be · ek · · anla ı tı j "u e ı ecegı ve enız s , ı - l:ıir mektup neşrettig" inden mez ·~ .. ı ı · 

n P ıyı '' rnış r.. 1 · d k' a· - d · itilafa naza Al ted' 
M. Brinad'ın bu tenkitlere verdiği e:ın e ı ı_ger evletlenn bu 1 kfir fırkaya mensup nuzzardan ran manya ıyıı 

cevaplar çok kuvvetlidir. Sulbü yap· mısırkı tasdıka davet olunacağı dahiliye nazın Argiropulo ile etm:kle _mük~llef buiuı:duğu 
mak harbi ilan etmekten daha zor zannındadır. sihhat nazın Papas istifalarını taıksıt!erı .?ogrud?n dogruya 
olduğu hakikati M. Briand'ın .özle- lki başvekiJ görüşecek vermişlerdir. Kabinede bunları ~merık? ~:ı-k~etıne verecek-
rinden -~ir kerre da~a anl~ş'.lıyo~. PARİS, 28. A. A. - ~nd_:a kimlerin ıiıstihlaf edeceği ma- tır. Bu ıtı!af dı~er devletle:le 

Sulhu kuvvetlendırmek ıçın bır ta- konferansı açılmadan bır gun lil.ın d "'ld. ı Y oung planı ıhakıkrnda aktedıle 
""? ~ed~hklar yapılmau ~~ ge evel M, .Tardieu ile M. Mac egı ır. • • cek itilaflaırla ayni zamanda 
~~§tir. ~~~ F~~·ız muh"'.'rınnıı_ı de Donald arasında Londrada ba- Toptan ıstıfa 1 mer'iyet rnevkiine girecektir. 
ıbraf ettigı gıbı 1919 daki vazıyet, , . . . . • . 
milletlerin haleti ruhiyesi 1871 de hrı teslıhatın tahdıdı meselesı ATİNA 29. A. A. _ Con- Murahhaslar kımi' .. 
Fransız • Almanya muharebesinin hakkında ıbir mülakat vıııkubu- dilis fırkas~a mensup bulunan BERLİN, 28. A. A. - Al-
bittiği sene mevcut olan §erait ve lacaktır. dahiHye ve sıi!hhiye nazırları A- manya <hükilmeti Lahey konfe-
vaziyet; benziyeıne~di. Yalnız m~~- lkı hri konferans tina gazetelerinden birinde Je- ransr !ştir~ edecek murahhas 
l~ba agır "tartlar yu_kletmek d_eğil, Londradan bildiriliyor: - neral Gondilis'in M. Venizel<>S heyetın kımlerden ibaret ola-
bır de maglubu teskin etmek, kin ve Talhd'd' l'h k f ö . . h k:k d . dd ti' cağını tesıbit etmiştir Heyete 
husumetfnİ izaleye çalıtarak ODU ı ı teS 1 at On eranSI - un sıyasetı 1 a ın a Şı e 1 • • • 

h d ·ı·hınd t niimüzdeki ayın 21 incı· gün" tenkitleri havi bir mektubunun bıı:1hafta M.Curtıus, M.Moldcn-
ınanen ve ru an e sı a an ec.. .u . . 
rit etmek lazım geldiği anlatılmıt- burada toplanacaktır. Konfe- intişar ı tmrri üzerine istifaları- hauer, M. V ırth, "M .. ~c~ct, 
tır. Harici &iyuotin idaresi meouli- ransı bizzat kral küşat edecek- nı vermişlerdir. ~: Schubert ve agl~ı ihtımale 
yetini deruhte <:<fen l>ir devlet ada- tir. Kralın irat edeceği nutuk gore M. SchC'ht dahıl bulunınak 
mı hem kendi memleketinin mena- radyo vasitasile dünyanın her tadırlar. 
fiini kıskanç bir dikkat ve itina ile tarafına neşredilecektir. Yeni hir keşif M. Schaeffer maliye müste-
korumak, hem de sabık diltmanı ken şarlığına tayin edilmiştir. 
dine ısındırmak v!.zifr'lile mükellef Fen alemi yeni bir kesif kar 
olduğu İçin türlii türlil itirazlara rağ- Parlak bir düğün şısındadır. Bu kesif Chikago 
men yolunda devam etmek mecbu- da senelerden beri çalışmakta 
riyetinde kalıyor. olan İskoçyalı doktor Mr. 

Almanyada ıon zamanlarda milli- Camıbron taraiından muvaffaki 
ciler tarahndan mesul hüküınetin yetle elde edilmiştir. Bu kesif 
harici itilaf siyaseti aleyhindeki te- V'-.t..=--d bildi 'l · · 
şebbüalerin akim kalması da görülü- Beyaz şua dır. Şimdiye kadar n.<Uım::: en rı dığ"v 
yorki devletler aro.smda her feyin ap meşhur olan X Suamm yerini Mam~on ve Vilson isrnın~ 
açık bir surette müzakere edilmesi za tutmamakla beraber bu şuam AVllSturalyalı seyyah yaya C.' 

Afrika da -
Y .sıya seyyahl::lr 

manı henüz gelmedi;ri gibi umumi göremediği hastalıklar yeni ke- rak Cenubi Afrikada Cape şeı 
harbin galip ve maV,luplan arasında şif &ayesinde anlaşılabilecektir. rinden Kahireye kadaı gelmi• 
ki mesafeyi azaltmakta her iki tara- Bu şua :bilhassa ensaç üzerin- !erdir. 
fın menfeatı vardır. Bu ııiditle 919 deki hastalrkların teşhisinde i- I Bu seyahat 7,600 mil mesa~~ 
~u:-ııedesi ma7.iye ıı.it bir yadigar şe yarayacaıktir. Dişçilerin pek üzerinden 15 buçuk ay dev:ım 
gıbı k~lacaifa benziyor. C 

-~~· -- 'korktuğu piyore hastalığının etmiştir. Seyyahlar enıııbi AI-
Ecnebi matbuatı derhal teşhisinde Beyaz şua- riıkadan bu suretle Şimali Afri 

, ııı şey,. ıger ev enn, ı - Müstakbel konieransm nerede 
has.sa Fransanm kaıbul etmesi.- toplanacağı bahsi Fransızları PARİ~·.29 · A. A._-' Me;l>'u- Tiirk-Rul~cıı- dostlZıX-u 
ne ımk!n yoktur. son derece alakadar ediyor. san meclrsı ıbeyneln:ıı!el_tedıyat Meclis Rei,si Kazi.n- Pş. Hz. 
Diğer taraftan böyle bir esas Fransızlar Londrada karşıla- ba?'ka~r ~a:ID~~dakı ı~t~zah. ~a- nin g-ecen g-iiıı Vivanava gider

kaıbul edilse bile her halde cakları İngiliz, Amerika ve Ja- kz:ır!~rının m~zake~~nı bıtır- ken Sofyada vaıki olan beyana
Fransa azami ihtiyacatmr dü- ponya mürahhaslarının Akde- mıştır._ Meclıs lhukumete ~7.1 tınr> yazmıştık. Snfvada çrkan 
şünerek donanmasını arttırmak nize ait mesailde ya hiç alaka- muhalıf reye ka.rş~ 316 reyle ıtı- nimresmi La Bulgarie gazetesi 

dan çok istifade edilecektir. kaya kadar gelinceye kadar sı
Kanseı:ıin teşhisinde de bu şua caktan, açlıktan ve susuzl ·k~an 
çok mühim bir rol oynayacak- lbir çok müşkülata oğramı~laı 
tır. Beyaz şua X şuamm yeri- dır. Bir çok müşkülata rağmen 
ne geçmemekle beraıber onun ' seyyahlar yollaırmdan dö.ııınc
mühim bir yardımcısı olacaktır. mişlerdir • 

meoburiletindedir. Zaten Ame dar olmayan yahut da Fransa- mat ıbeyan etmıştır. K~ · p H · b 
azım s.. . z., nın eyanatm-

rika ile ngiltere de bu esası ya muhalif birer noktai nazar dan bahsederek, kendisinin 
böyle kabul etmişlerdi:,.» sa~ibi olacaklarını düşünerek Yugoslav ittifakı Bulgar eraQJisin.e P,;elmekten mü 

Işte Fransızların hul!saten mustaıkıbel konferansın İsviçre- Yugoslavya başvekili cene- tevellit memnuniyetini kaydey 
fi.kirleri budur. Fakat azami ih- nin Cenevre şehıinde toplan- lcmekt 1 M k--' nyal 1 

·· · ral Jifkoviç harici bir istikraz . _e, a~ en il! "'.-1° 1 0 - Be/çıka Kralımn kızı 
tiyaç esasına ım:ıstenıt bir mü- masını istiyorlar. ak t b l B ı t k 

1 

aktetmek meselesiııden bahse- m ~ ı arı e u gans ana ar- İtalya velı'ahtı' ı'le Belçı'ıka 
ı avat, teslihatı azal·.rr:.;ık. def;.il . Müstakbel konferansta Fran- · e d • b' ı~k · h. · tt' "-' · derken demiştir ~I enn ır a" a ısse ı,,ını K 1 kr . d' 
bila:tm çoğaltmak gibı bır netı- sanın, İtalya hariç olmak üzere ki. lbeyan evletnesi Sofyalt refiki- . ra. ~~ .:m1zd~:z ıvaç :;~ra-
c:eye varmaz mı? 1 bütün Akdeniz devletlerini ken :...._ Mali piyase miz tarafmdan son dereee mem 1 sımdı oRnumud e ı lakyınb. a ta-

Fraın6a ile İtalya arasında bu dine yardımcı bulacağı ümit · · l k _:..ıı!diı k ed' L sın a oma apara ır suret-
şimdiki halde her nBnml ye~ eK~Y:'-' pme tH ır .. a te icra edilecektir. Meras;~•n 

hususta bir itilaf hiısiılü olsa ediliyor. · · 'kr - s m ~·~ 
Akd . hakk da b ik' F hangi bır ıstı. a. z ~ ~ll':;'aTrı.:J_ az;~ d ı·"' dz. ı;f parlak olması için hazırlıklara 

olsa enız ın u ı ransız eiikari umumlyesi bu ·· · d - ld mı ı uı·11. muca e eısın e ı a 
d 1 . 1 mal ·ı k ·'-'l 1 d . a mu. s.aıt. eg. ı _ ır . •. "hi 11· 1 . 'b'lh 1 devam edilmektedı'r. Bu parlak ev etın an aş arı e auı mese er e çok tıtizdir. Ahiren H b k tt t 

arıcı ır ıstı _ e ıgı mn m 1 ızme erı ı as d''"·· d İt 1 kr 1 k 
olabilir; deniyor. M. Briand'm alakadar devlet- razm elde edil _ sa zikredjyor. La Bulgarıie me-· rug~n Be 

1 
ika ~a 

1 
a : r ra-

Mesela Bahri mühiti kebir lere gönderdiği notalarda Fran mesi hükumet i- kalesin~n sonunda· divor ki: ıç~ı, be .9 k at ra ve lsıça-
hakkında 922 de Fransa, Ja- sız noktai nazarı tekrar izah cin mükemmel "Türk-Bulgar dostluğıır{un pek ~ 1~n ' aş da ~pan~ba ~e ~ç 
ponya, Arnerikıa ve İngiltere a- edilmiştir. Fransızların bu en- bir raklam olur samimi bir taraftarı olduı?;umu-

1 
a tarınh O: e d~lmzır 'ktued~ac1 -

rasmda böyle bir itilaf ıhasıl ol- dişeleri M. Briand'm hatala- . k d'Tc. - · ed · · .. k. arı a mın e ı e ır. n-
du. zu en ırcrme temm enz. ı'. ı ·ıt k.r 1 d"" - ·· d 

muştu. Böyle bir itilafın aktin- rmda resmi sürette ifade edil- F b" 1 B k' .1 . 1 k · bi b' · ed go. ere a ı namına uggun e 
d F ! al ah . . akat ox e aşve ıl [ı k~vı.ç m~ e.ketı kur ırınle rap\_, en kralın lciiçük og"lu 'bulunaca:k-
~ en sonra racsa ve t yat ' - mıştır. ;7:l~re muracaattan mustagnı- i':r ~~;g~ ~iy::~i ei:~~ ~f;.";:: tı~. rug~':' kralı da bir prens 

' J İhtiyaç olmadığı halde bir ye teskil etmektedir. ·Türk mil- gon ere ~-
• ~ istikraz akti memleketin mena leti hakkında Bulgar millet-inin İsfilıl\k r ·i fiine mugayir olur. İleride va- en samami hislerle mütehassrs" 

ziyet daha müsait olduğu za- olduğu kimseye meçhul değil
man bir istikraz akti düşünü- dir. Viyanadan avdetlerinde 
Iebilir.,, Kazim Ps. bizim misafirim.iz ol 

Lehistan da 
mağa karar verdiı?;i takdirde 
ıkendileri bunu şahsen de anla
yabllecektir." Sofyalı refikim.iz 

BELGRAT, 28. A. A. -Za
ruri havayiçten sayılan bazı 
maddelerden alınan belediye is 
ti<hlak resminin artırılması hak 
kında verilen karar başvekalet
çe iptal edilmiştir. Belediye 
meclisinin istifa edeceği zan-

Yeni. lcahı'ne Kiizim Pş. Hz., nin avdette So-
dd k lm nolunuyor. , 

fyada bir mü et ' a asını Hırvatların teı'sı· 
VARŞOVA, 29. A. A. - Ye 'ddetl t · ed' 

ni kabine sabık Başvekil M. şı e ernennt tyor. BELGRAT, 29. A. A. - Hır 
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Bartel tarafından teşkil edil- iz l irde hafif zelzele vat fırkası reislerinden Atchek 
miştir. Hal'biye nazaretini Ma- İzmir, 29 (A.A) - Dün gece tevkif edıilmiştir. Movıkuf tet-
reşal Pilsudski derülhte etrni~- 18,35 te 4 saniye devam eden hiş makısadile taıhr~kat yapma
tir. M. Zaleski hariciye nuare- bir zelzele hissedilmiştir. Hasa ğa taraftar olmakla mazn,ı.ın-

~~~--'"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...ı.....,_....__...__._~~~~..;.~~~~.:ı_...,...__...,.ı.,ru.L......~~~~~~~~' ~n~ , 
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ergilrde müvazene r MİLLİYETiN ŞE-H·iR HABERLERİ , 
;:;:=~~~~~..._~~~=m:::ll~~=-~i!;zm!~"' 

[ Birin,·' s ıifeden m abat ] 

cut malfun: si sayim hayvanlarının artması 

göre geçt:" na pek müsait olan memleketi 

kabul ed · mi.ııde lbu veırgi hasılatının da 

kanun mL seneden seneye tezayüt göste-

~e miısah receği şüphesiz addedilmekte 

it vergisi ga, ve sayim kanunuda tahdit edi-

fl irat üz~ len sayim zamanı ydklama ve 

en alınmak konıtrola ait ahkam zayiatın ta 

Enıanette Müt'!_f errih H. 

Ek mek narhı 

Narha on para zam 
icra edildi 

Polisteki ihtilas 

Cemal ef. Ağırcezaya 
uerilaıiştir 

t. Ancak me- mamıle önünü alacak mahiyet 
ketin her t<:> te olmadığından kanunda bazı Ekmek yarından ltibareıı Mııhtells sııi istimal 

da musa&- tıadiiata ihtiyaç olduğunu te- 1515 kuruştur hakkında ne diyor? 

t kanunu miı. crülbelerin gösterdiği zikredil- Emane.tçe ekmek narhma on 
dalı lm 

Polis dördüncü şubesinde talı 

~ce yapılma- Maliye vekili mektedir. Raporda 929 senesi para a zam yapı ış ve on 
b b k k k l sil ettiği pasaport cezayi nakdi 

olan tahrir Saraç og"/u sayını miiktıarı neticesi şöyle eş uçu uruşa çı arı mıştır. 
Halb ki E h f lerinden 6400 liı-ayı suiistimal 

elatı he- Şükrü Bey tespit edilmiştir. u manet geçen a ta .. . 

hitam bulmamış olduğun- ı Koyun ve kıl keçi 18,738,403 yaptığı tetkikatta fiatlerin da- ederek ta~ayyup eylıy':n fakat 

tahririn hitamına kadar tanedir,. Tiftik keçi 2,804,685 ha ziyade çıkmıyacağı, fakat sonra teslım. ola'?: ~?mı~er Ce

akkat bir mahiyette olarak tanedir. Koyun ve kıl keçi 18 ucuzlamıyacağı kanaatini izhar mal bey polıs mudinyetı tara

lı:azalarda eski tarzda ver- milyon 738,405, tiftik keçi 2 mi- etmişti. f~ndan tevkifaneye sevkedilmiş-
lınmağa devam edilmekte- lyon 804,685, deve 74,803, man- Şehremanetinden: Bu ayın 31 tır. . • . . 

1 

da 496,160, inek ve oküz inci Salı gününden itibaren ek- .. Ce'.:1~ ~~y, ver~ıgı ıfad~de 
Mü;iakkalat tahriri 4,718,803, 'katır 496,954, eşek ınek 15 buçuk ve fı-ancala yir- c_u~unu ıtıı-af etmış ve demış-

lııüsakkafat tahriri bugün- 849,485 liradır. mi üç kuruştur. · tır ki: 
--o-- - Bu parayı tedricen zim-

iııratile devam ettiği takdir- ı Bu verginin 930 senesinde Ol . . metime geçirmekteydim. Şibin 

Vi lliuet te 

Cemiyetler 
Kontrol daimidir. 

Yeni bir emir 
yoktur 

Vali muavini l'azlı B. in 
beyanah 

Rum ve Ermeni cemiyetleri 

nin varidatlannm kontrolu 
.ıakkmda Dahilıye vekaletinin 
yeni bir emir verdiğini bir re-
fikimiz yazmıştır. . 

Meseleyi tahkik ettik. Vali ı 

Muavini Faz1'i Bey şu cevabı 
verdi: 
"- Bütün cemiyetler daimi 

teftiş ve mürakabeye tabidir. 1 

Yeni bir emir yoktur." 
-0--

l.J nıuıni ınaaş 

1931 senesinde memleketin 15 milyon 250,000 lira varidat < truva ışı Karahisarda bulunan ve vali-

tarafmda yalnız (14 Hazi- getireceği tahmin edilmiştir. Oktruva tet kikatma devam demle müştereken sahip bulun- Umumi maaş tevzia.tına çar- ' 

326) tarihli kanun cereyan ı Veraset ve intikal verğisi edilmektedir. Emanet yerli şarnba günü başlanacaktir. 
duğum eve güvenerek bu işi 

·tek ve müşakkafat vergisi Bu kanun, kanunu medeni- ı mallarının revacmı temin için G k ah • 'h · --o-
yapıyordum. e;e ,§ s~ ı ı;ı- ,, , 1 7 , • • 

elatmda mevcut iki ta- den eve! tanzi~ 'kılınmış o~up, yerli mallardan oktruva resmi- yacım, gerek aılevı vazıyetım :l O\ ,1 ıçın j 

tarzi kalmayacaktır. kanunu medenı ı le kabul edılen nin tenzili ve bazı machlelerden berri bu yola sevketmişti . Vilayet muhasebei hususiye 

senesi gayesinde mevcut ı h:ı;zı h.akların vergiy~ sureti ta- kaldırılması mukarrerdir . Ecne- Nihayet günün birinde Mülki- müdürü Cemal Bey Yalovaya 

ltazamızdan yüzde 89 ı t ah- biıyetı hakkında sakıt bulundu bi mallara ise zam yapılması f li " ' - ıld "tın" · O d h • h j 
• ı...: ye mü etış gıne çagır ım. gı ıştır. ra a ususı mu ase 

~örmüş olacaktir. Henüz · gu giJw üç senelik tatbikatta düşünülüyor. Benden makbuzların hesabı ibe teşkilati için malumat ala-

·r görmemiş kazalar ekse- bazı tadilatı ve nevakısın ik- -o-- soruldu. Ben paranın kısmen catkır. 

etle şark vilayetlerinde dir. m alini istilzam eylediğinden Tcrkos rapo u iizerimde, kısmen de evde saklı --o-

tın içindir k i 930 but~esinde b~ devr.ei içtİn?-aiyede meclise Şehremini Terkos işi hakkın- bulunduğunu söyledim. Fakat Vilavet nıeclisi 

kkafa~ vergisi varidatı ge- lbır pro1e. takd.ım kılınacağı ra- da C~miyeti belediyeye izahat yalan söylemiştim. Ne üzerim- Vilayet umumi meclisi 15 su 

sene butçeye konan rakk.a- porda zı~:e?ılmekle ~ heraber vermek üzre bir rapor hazırlat- de, ne de evde beş param yoktu. b 1 . · · 

~ a. yni olarak muhafaz. a edıl- 9.30 senesı ıçın bu fasl~ 800,000 maktadır. D . ldi V . tı' d"· .. atta top anacaktır. Daıreler 

1 
_ aıreye ge m. azıye uşun b" 1 · · h ıam-'-1 

tir. . . . ıra k.onm .. uştur. Husu.sı orman. - Heyeti fenniye raporu ihzar - b l d M"f . lik C utçe ennı azır ""'a meş-

1 h 1 150 000 1 
hmi mege aş a ım. u etış u- guld"' 

Arazı vergısı ar ası atı . •. ıra~a· n için tetkikat yapmaktadır. martesi gününe kadar parayı ur. 

~aporun bu kısmında hükft- ve memleketımızde naklıye ve- -o- getirmekliğimi söylemişti. Ner- --o-

.. Türkiycnin he:tarafınd~ saitinin i~ldşafı istihsal ;dilen l\luvakkat kabuller den geirecektim? Bu sual beni U. Nüfus müd1;rii 

kü rayiç üzerınden yenı madenlenn nakl ve ecneıbı mem düşündürüyordu. Eve gittim. Umumi nüfus müdürü ş~h-

tan · -"- · · dil 1-"--I "!h tHıı.. ·ı l Eelektrik ve su şirketleri ko-
baışa bır t..,_,nr ıcra e - '"'"' ere 1 racmı ~·ı ey e- Ertesi sabah çocuklarımla veda rimize gelmiştı'r. Tedavi için 

ik d 
· b kt ld • d b · ·tı• · miseri Mustafa Arif ve imtiyaz-

. ı;e bu günün aıma azı m. e. e .o ugun an u vısa.~ 1?'1 1 ederek ayrıldım.Niyetim intihar Avrupa'ya ...;;ıecektir. 

- ink f ı d lı'k t !b - b 1ı şirketler komiseri brahim E- 6 '"" 

Yctleri mlıcip olmasının ta- ışa .ı e ma en.er a; 11 ır etmekti. Y apamadını. Bir iki --o-

o l t akk f bul tem B.ler Emanette toplanarak 

~
olduğu hissedilmekte, s- seyyr 1 e er · 1 ve. eyız - elektrik ve saireye ait muvak- gün ötede.beride ~dnn. Veni- Günıriik kanunu 

ı hükfunetinden cümhuri- du~dan7~~000~~sım~~ıama~- kat kabul işleri hakkında bazı hayet teslim olmaga mecbur Gümrük ıkanununun 31 inci 

ük:Clıınetine devrolunan çok en er en ' a a cagı kararlar vennı'şlerdir. kaldım. 

ık b. • l · ,._.__ın. dilmi'ştı'r maddesinde saraıhatle sayılan 

ı
. Ş ır vergı o an arazı ver- •il'.ı= e · --o- Cemal Bey, hakkındaki tahki 

llldeki nisbetsizlidderi düzel- Traktör rüsumü sayını res- ka akı l"' h k kanun ve hükümlerden baŞ~ai 
~k ir;n 924 senesinde arazi- minin çift hayvanatına da teş- .l\façka - Beşiktaş t e~r A'- uzumu mu a -en_ıe ıhususi mahiyette kanun ve hü-

,.. . . .. . . . . karanle gır ceza mahkemesı- kfiml . d ,. ld - v· 
Yeniden tahririne başlandı- mıh uzenne zıraatte ıstımal o- tra mva vı ·imi · erın e mer 

1 
o ugu ı-

~: . . . . . ". • ne ve:ı .~W:: .. !ayete bildirilmiştir. 

~~lde memleketimızde arazı- l1;1nan makınelenn res~den ha~ Maçka hat.tının ınşası kat'ı Polıs dorduncu şubede pasa- __ _ _ _____ _ 

gayet dağiruk ve küçük par nç bırakılmaması vergı .. ~?aletı surette karargir olmuştur. Tram port işinde suiistimali görülen M. fit 
a miinıkaşem olması vesile nok~as!ndan muvafık g_<;>r~le~~k vay şirkei tetkikat ve keşfi yatını komiser muavini Cemal efendi aar 11 e 

Olarak arazi tahririnin bu tez:l'.lt ıle bu vergıdeı_ı onumuz- kumpanyaya tebliğ etmişir. hakkndaki tahkikat devam edi Maarif mu·· steşarı 

Poliste -
Kasınpaşa cinayeti 

lranh Lutfullah nisanlısını kaçırmE 
zannile Celili bıçaklamı~ 

•••••••• 
Halbuki carihin nişanlısını kaçıran 

değil ~\ziz imiş 

Celil 

1 

Fakat Aliye H. Lutfullah' 
istememektedir. Aliye H. Azi. 
isminde bir genci sevmektedir 
Hadiseden bir gün evel, Azi: 
Aliye'yi kaçırmıştır. 

Lutfullah kızın kaçırıldığm 
ı duyunca Celil'den şüphelen 

~'."'l ...... t"'• miştir. Bunun üzerine bıçağm 
çekerek Ceı.il'i arayıp bulmı. 

ve sekiz yerinden yaralamışt' 'j Lutfullah, Celil'in akrabasriı. 
Polis hadise hakkında tahkik& 
yapmaktadir. 

lutful/alı larajırı dan 8 yerind 
bıçak/o"'"' Ce/ı / 

Kasimpaşada Kepekçiler so 
kağmda, 36 numaralı evde otu
ran ve kum ticaretile iştigal e
dan İr:"ı' Çe1·1 :.• .•. ı_ 

la!h arasıııda, dün bir kavga ol
mııs ve Lut f11 · i ;ıh , c .... ! 1 . ı:iz 

yerinden bıçakla yaralamıştır. 

Hadise bir kadın yüzünden vu
kua gelmiştir. Yaptığımız tah
kikata göre Lutfullah, bundan 
birkaç gün evel Aliye H. ismin 
de bir !kadınla nişanlannnştır. 

Ekonomi _I _____ _ 

-o-

Sirkat vakası 
1 - Beşik.aş pazarında se. 

yar elbiseci Kamil efendinin p 
tosu sabıkalı Hüsnü t arafmd< 
çalınmıştır. 

2 - Kumkapıda makini . 
Kirkorun 16 lirası Diyaman· 
ve V aron isminde iki çocuk tc 
rafından çalınmıştır. 

3 - Sabıkalı Muammer B: 
lık pazarında ye..rnişçi Bayr~ 

mm parasını çalıp kaçarken ~ 
kalanrmştrr. 

4 - Kasımpaşada Sipahi fı. 
runu sokağında mütekait Fai', 
beyin evine hırsız girmiş, ha. 
eşya çalıp savuşmuştur. 

5 - Ü sküdarda Balaban ca< 
desinde Şemsettin beyin depc 
sundan kömür çalan hamal ( 
mil derdest edilmiştir. 

Rusya ya ihracat işi 
llta m~buk gayrete rağmen deki sene (25,000) lıra alınca- yor. 

lup sür'atle yürümediği i- ğı tahmin olunmuştur. Türki- ;dilmiştir. -- - - M f · N b --- H i f t• t ' k ti 6 J k •h 
e edilmekte ve arazinin mü- yede takriben (2,000) traktör Fenerler rüsumü sahil fener- port~a::t~!kti~ı:par:Y·g~:i~TI- Mehmet Ewin Bey ar c ıcare şır e ay 1 1 racaf 

İİıı olduğu kadar kısa bir za- vardır. l~rinin işletilmesi imtiyazını e- mediği halde bunları istemiyen Ankaradan geldi A rgosa verd; 
l.ııda taıhrir imkfuıını elde . Gümrük resmi linde bulunduran Fransız gru -

r 
alakadar Defterdarlık memur - . . .. . 

ek için geçen sene meclise Raporda bir Teşrinievvelde pile vaki son anlaşma netice- !arının da ifadesini almaktadır Talim v.e terbı)l'C encumenı 

arazi talhrir tecrübe kanunu mevkii mer'iyete girdiği yeni sinde yeni sene bidayetinden Tallkikat tevsi olunmuştur. reisi Mehmet Emin B. dün An-

jesinin talkdim edildiği ifa- gümrük ithalat tarifesinin ne itibaren Fenerler hasılatmdan karadan şehrimize gelmiş 

tdilerek projenin tetkik ve İ fazlalık vereceği şimdiden kat'i hükfimet hissesi tamamen Ma- -u-- Maarif Emanetine bir müddet 

Una r;!'Pti temenni edilmek- olarak kestirilemiyeceği yazıl- liye Vekaleti emrine Ziraat Muhtelit nıübadelede uğramış ve bilahare istirahat et 

Alfıkadar tacir1er vekalete müracaat) ı şikfıyc 

niyetinde bulunuyorlar 

ir. makta ve şöyle nilmektedir: bankasına teslim edilecektir. Bu tasarruf mek üzre evine gitmiştir. 

il takdirde ıhükfunet tarafın- "Yeni tarifede ithalat resmi rüsumdan yarım milyon lira va- · ~ Rusyaya yapılacak ihracat iş-1 zevat bunu sureti kat'iycde te 

llıcmleketin muhtelif mahal- vasati bir hesapla takriben yüz- ridat tahmin edilmiştir. Türk murahha!ôı Nebil B. ile Gazi köprüsünün pro- lerini idare etmek üzre teşkil o- , zip emektedir. AIAkadar bir z. 

'nde seri tahrir teorüıbeleri de on ikiden yüzde yirmi nisbe- Tuz inhisarı tuz kaçakçılığı- yunan murahhası M. Pişcon · · I" lunan şirket, altı aylık ihraç diyor ki: 

ılaraık bu tecrübelerden alı- tine çıkmış ise de eşya fiatleri na karşı lazımgelen tedbirleri toplanarak mübadele masrafla- J:.>SI ge ıyor hakklnı Rus Argos şirketine ver j - Mevzubahs tahkikat, a 

k netayice göre mernleke- ~§ olan tru:ife sebebile yük- ittihaz eden hükfunet, memle - nnda yapılacak tasarruf hak- Köprüler mütehassısı, Fran- miştir. 1 centelerin sene başı hesaplar· 

her tarafına tatbik edilecek selmiş ve sarfıyat ve istihlaka- ketin her tarafında inhisar tu- kında müdavelei efkar etmişler 1 sız mütehassısı M. Biju Gazi Alakadar tacirler bu vaziyet nm tetkikinden galat olsa g 

birler ittihaz olunacaktır. tın bu vaziyet karşısında alaca- zu bulunmasını temin için bazı dir. köprüsü planlarının tamamla- karşısında hükfunete müracaat 1 rektir. Fakat hiç bir sui iııt 

5 den beri cüzü tamları ye- ğı şeklin makusen ineceği hu - mahallerdeki metruk memHiha- Bu müzakere neticesinde mu mıştır. ve şikayette bulunmak niyetin-
1 
mal yoktur.,,. 

en ta!hri.c muamelatı ikmal dudun seviyesi de henüz anla- larm işletilmesine teşebbüs et- htelit mübadele emrinde mcv- Şehremaneti, M. Pijuyu İs- dedirler. -<>--

len kazaların adedi 15 ve Ş~~mamış .bulundu~un~an güm~ miştir. 930 cI:ı- bu inhisardan cut bütün otomobillerin lağvı ta.ıbula getirtmekten vaz geç - Diğer taraftan banka müdü - Sadu 1l;:ı h B. 

· · devam eden kazalann fi:ilı: re.smıne tarıfenın tezyıt (7,350,000) liralık varidat alı- ve tali ı::-ıübadele komisyonu me miştir. Proje ve plan ay başın- rü Sadettin bey, şirketin teşek-

t!di de 48 dir. nısb~tı üzerinden bir yapılması naca~ı tahmin edilmiştir. mur ve ka tiplerinden 14 kişinin da İstanbula gelecektir. külünden sonra artık ihracat iş- . ~uma g_ünü YaJov~'ya gitt 

~ilayeti selase maktu vergi~i ~u.sıp gör_ülme~ğinde~ • anı;ak ~ibrit ve çalana~ ~nhisann.a açığa çıkarılması tekarrur etmiş Bı.:nlar geldikten sonra fen !erinin idaresile bankanın meş- ğinı Y~~, Seynııefaln 
1 

ltars, Ardııhan, ve Artuvm ~~yatlı .bır. mıktarın ılavesıle gelınce; hasılatın inkişafı yen- tir. erbabından mürekken bir komis gul olacağını, şirketin vekalet m~ mlid!rı. Sadullaıh B. ' 

~Yetlerinde cari o~a:ı bu ~er- ıktıf.a edılmiştr.,, ne naza~an (930) ~ .~az!a v2;Tİ- Açığa çıka.-ılacaklara kanunu yon huzurunda tetkik edilec ~. ile hali temasta bulunduğunu bugun ~ehrımıze gelmesi mul 

l.lsulü 930 ~~ t~lata ugr~- Bır teşrinisani tarihinden iti- dat ten_ıın olunac~gr. u_mıt edıl- sani maaşları 'verilecektir. 'on~ sonra ihale edilmek üz - söylemiştir. 1 
temeldir. 

~<l'k ve işbu .u~ vılayetten .mu- ba~~n petrol resmi kamilen gü- mekte ıse ~~ bu umıdın tahak- -o- re miınakasaya konacaktır. Şirket müdürleri ise şirketin 1 -o-

.Mat taıhrın.92~ senesınde mru~ r~smne karışmıştır. Şe - kuku takdın!:de.f~la z?hur ~- Rüs nlat ıno-to-r)en· .,.11emle· .. efle hus~si ~ir ticare~ mü~~ı;sesi ) Kaptan~ar nıuayeneyc 
len icra edilmiş ve 930 se- ker ınhısar resmi ticaret muahe- decek mebalig ınhısar ıdaresı- ır.11 H vazıy~tın~e oldugunı: soyliye- tabı tutuluyor 

"İnde müşakkMaıt ver -i ca- deleri dolayısile sene sonuna ka- nin inkişafı ve tesisatın ikmali va l<ında geliyor - 8· ı•r ı·dam rek şırketın muamelatı hakkın-' 
bulunmuş olduğund;.. ı ely- dar bersabık devam edecek için tefrik edileceğinden bu fa- da ketum davranıyorlar. Ticareti bahriye müdüriye' 

bcdel~tı rnaktuanm yalnız ve 1930 senesinde ise bu dahi sıl için 2 milyon liı-a vaz'ı muva- Rüsumat idaresi tarafından - kaptanları, sııhhl bir muayenr 

~iye ait :kısmı devam eyle- güm.rük resmi meyanına gire- fık görülmüştür. İngilterede inşa ettirilen mo- Emineye tecavüz ettik- Seyrisefainde sui isti- ye tabi tutmaktadir. Malfun o 

lttedir. O noktayi nazardan cektır. Bu esaslar da nazarı iti- Postadan üç, telgraftan da 3 torlerin 5 i Kanunusani nihaye duğu üzre Ticareti bahriye m i 

idat raporunda 930 sene-sin- baı:a ;ılrnarak P-ümriik viıdrı~tı- milyon, telefondan (300,000), tinde limantmI2a getirilecektir. ten sonra ()]düren mal yok I diriyeti ıtıı:z- beş senede bir, ka 

Yalnız araziden 50 bin lira na (1930) muhamınenatı ola- te!siz telgraf ve telefondan ya- A:çık denizl.crde kaçakçıları ta- Ali asıldı Dünkü akşam gazetelerinden tanlarrmbırheye: t;ı.rafmdan r 

lııaıbilec.eği tahmin olunmuş- rak (71) milyon t .;ıu~ cıv, L.. a nm milyon lira varidat tahmin çki~9~~:!:~anşlı b~ ~~ptotra~rvie- İn.ebolunun Kargı nabiyesin biri, Seyrisefain idaresinin tet- ayene ettinnektedir. Gözü, kı 

vaz'ı muvafık görülınüş_ür. olunmuştur. Raporda telgraf I d A·'-->ullah - kik şubesinde yeni bir sui sti- lağı zafa uğrayanlann eic:iller 

M 1 
. ·1 el f 8'l lira m<ıa~ıı ~ m'.!lci..,; ~t ~ı- en. ""' , a.g~ .. zevcesi mal ld - d ahkika 

Kazanç vergisi uame e vergısı e arziye ve sa- hasılatının azalması ve t e on - Em - o ugun an, ve t ta ne arızaların yazıhnasile ber 

" kü 'd 13 ·ı ire hasılatında geçen "eneki 1·ıe telsı'z telefon hasılatmm ço- maık üzre yaıkında müsabaka ı?e ıkay~~an !mgı~ arama başlandıg"mdan bahsediyordu . 1..-r, k~"nlıg"a varama:ı •-ay< 

<>ugün · van atı • mı yon - . açılacaktir. ı kta iken Şınli -0glu Ali~ ras- S . . . al dil ""' - ... ~ J • 

O bin lira taıhmin olunmuş ve muhammenat ipka edilmiştir. ğalmakta olduğu tasnh edil - -·-. gelmiş ve ineğinin kaybolduğu- uı ıs.tım e en para da 8 bin konulacak ve bu gibilerin ka· 

ika.tın verdiği netayice gö- Eğlence ve huausi istihlak miştir. Ecnebı" k 1 nu ona anlatmıştır .. Ali in.eği ~ra ~?iı.aSeyri stık.efain idaresin- tanlıklarda iııtibdaou mened 

lllükellefler için suıhuleti mü vergisine gelince; . raporda bu Bundan başka raporda darp- Şİr et erde gördüğünü söylemiş ve ne ta- e ta t yap Alikadar lecektir. 

olacak :k-0ntıroıu temin ede- verginin tatbikmda hazan hazi- hanenin hususı imaıat ve tami- Türk memurlar rafa g.ittiğini göstermek üzre 

:~ bazı rötüşlara ihtiyaç gi;i- nenin, hazan mülı:ellefin aleyhi- ratı tesri ve inki§af ettirilmesi onnana doğru ilerlemiştir. za- • • • 

~üğü ve hazırlanan yeni la- ne olmak üzre bazı müşkülatı mukarrer ?l.dugud· ifhade edilmh' ılek- Ticaret müdüriyeti §İrlı:etlcr vallı Emine de ineğinin bulu-

'1anm bu devrei içtimaiyede mucip olmakta bulundug·u, ta- te ve 930 ıçın arp anc as atı k . 1.•. '--'-'.zd-'-' nacag"ı sevincile Aliy' ~-'-' Kamblo Bona111 291121929 
'· · · • · d (25 000) lira tahmin edilmekte- ?JDlser ıgı şe. ıuıuı.u ""'-' .e. ene· ı ...... p et-

"tılse arzedılecegı rapor a · kd' d ı ·f - · · Ali · · 
yın ve ta ır e memur arın ı - d' ' bı baııılı:a ve şırketlerde mustah mıştir. ormana gJnnce der- ISTtXlVIZLAll 

Stih olunmuştur. rata vardıkları nazan itibara a- ır. . .. dem memurların miktarını te- hal kııOına taarruza başlamış 

Unvan ve ruhsat teskeresi lınarak geçen sene bu vergi icin .Dan_ıga resmı kanunu~un u - •kit etmiştir. Alakadar müesse- v.e kadının teslim olmadığını 

~lidatı Geçen senekinin ayni sağlam bir matrah temin etn:i'ek mıt ~dilen hasılatı veı:nege baş- selerden bu bapta maltlmat ta- görünce 34 yerinden bıçakla ya 

Dtiynw D'nıbhldo 189 
ı• ınru <lıhn \ 095 

llro1<lyeK frııılr ynh 6 

~k muhafaza edilmiş asker- gayesile Meclise bir proje tak- l~~mı raporunda ı~ade eden lep edilmiştir. 15 güne kadar ralaıruştır. 

lllilıkellefıiyeti varidatı ise dim kılınmış olduğu raporda hukfunet damga resmı kontro- ikmal edilecek olan tetkikat Haydut bununla da iktifa et- lı ~ •• ı .. 

; bucuk milyon lica tahmin zikredilmekte, fakat müzakere- lünün ~akviye edilmiş bu~undu- neticesinde, bu müesseselerde miyıcrek ölüm halinde bulunan A•ıdolu dnııır yola 

1lnıişıtir. si ikmal edilemiyerek kanuniye- şunu zıkrede~ek bu. resımden çalışan Tür'lı: memurların mikta !biçare kadıncağıza tecavüz et- !. TrıDvay. s. 

Sayım vergisi ti temin edilemiyen bu projenin (8,5000.00) lıra vandat bekle- rı ve gayri Türk anasıra nispeti miştir. 1
1
·_ ~~ ~·1,~,1 '11tet1 

~~porda sayım resminin ev- b d d k 'k · k di 
,. • • 

'l u evre e anunyet ı tısap ey- me te r. resmen tespit olunacaktir. Kastamonu ağır ceza mallrke T. HtOn 1ı. \ 

· ki senelerde memleketin ba- !emesi takdirinde husul istihlak Mahakim hasılatı da her sene Hükumetin tebligatına mü- mesi l:ıu caninin idamına karar 1. D•llrm .. 'J. 

~:havali.sinde vukua gelen ve vergisinde beklenilen istikrarın bir tezayüt göstermekte oldu- gayir olarak Türk memur mik- ı vermişti. Evvelki gün hükmu·· : l' c!irm•• ;. 

lten zail olan buhrandan son t · l - ·ı· d'lm 
/1 çı ıo j. 

e~ın o unacag! ı ave e ı ek- ğundan 930 da mahkemelerden tarı yüzde yinni beşten az olan idam infaz olunarak te~ke altı ı."r.:;: ş. 
·• 1 • a mda bu canavar ~ - ~. Fcıa ş. 
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·l _______ j rlJ~,(Jc ;.s- ~ Kulak misafiri 
Taş çıkarttı 

Asrın Umdesi "lt1iliiyet" tir 

:-SO Kanunuevvel 1929 Cigara tiı:yakileri için ceple- , 
rinde kibrit taşımak bir nevi 

ı>AREHANE - Ankara caddesi. mecburiyettir. Kibriti biten ve 

1

. (lstanbul ayarile) 
o. 100 Telgraf adresi: Milliyet, ls-
ınbul yenisini almağa vakit bulamı- • 

Telefon nwnanılan: yan bir tiryaki, eğer yanar bir lstanbul 1200 m. 5 Kw. t 
1ııtwılwl 3911, 6912, •U crp:ıa bulup ateşinden istifade 17.30 18.lO Saz heyeti. 

ABONE ÜCRETLER/ edemezse yandığı gündür. 18.30 20.30 Jazz-ban- Orkestra 

(} Türkiye için Hariç için Harbi umumiden sonra kibri- Beethoven. Leonore, ouver-
400 kuruı 800 kurut tin yerini çakmak işgal etti. Bu ture. Meyerbeer. Aficaine. 

ı!~g :: ~igg = çakmakların çeşitlileri peyda Fantaisie. Cello-Solo. Jac-
3 aylığı 
5 .. 

----. . olmuştu. H«tıen herkes bunlar- quet. Les mille et une Nuits 
Gelen evrak gen venlmez dan bir tane edindi. Fakat, çak- Tschaikovsky. Reverie in-

.. 

!Uddeti geçen nusbalar 10 kuru§tur. maklar •kibrit inhisarına devro- terrompue. Manfred. Pot-
Gazcte ve matbaaya ait işler için 1 duk d pourri vienoise. 

müdiriyete müracaat edilir. un tan sıonra taş orta. an 
Gazetemiz ilaruarm mcsuliyetini kalktı ve çakmaklar da işe ya- 20.30 22.30 Saz ıheyeti, Anadolu 

kabul etmez. ramaz hale geldi. Taşı olmıyan Ajansı haberleri. 

BUGÜNKÜ HAVA 
çakmağı ne yapmalı? Dün, bir -o-

Diln hararet en çok 13 en az 7 

derece idi. Bugilıı hava lod<>1, kapalı 

mecliste tiryakiler arasında Belgrad 429 m. 2,5 Kw. 
bu bahis gene açıldı. Birisi de- 19.- Romen şarkıları. 

di ki: 20.30 Fransızça lisan dersi. 
olacakbr. - Ben elimdekini kırıp ata- 21.- Konser. 

FELEK cağım! İnhisar, ha bugün taş 22.10 Puccini saatı. 
çlicaracak, ha yarın taş çıkara- 23.10 Zitra konseri. 

TASARRUF .. TASARRUF cak •.. 

Günün ruznamesinde dahil o- Gözü kızmış tiryakilerden 
.ın meselelerin başında "tasar- biri atıldı: 
uf,, geliyor. • . Her yerde, her - Birader, dedi, ben onu bu
ıte ve her adımda tasarruftan nu bilıncm amma şu kibrit in
aha~liyor. Ramazanda mah- !hisarı, halkı üzmekten yana bü-
a bile kuracaklarmış. Yakın- .. 'nh' l dı: 
a "Tasarruf,, diye bir gazete tun 1 ısar ara taş ç arttı ves-
şedilmezse şaşarım. selim 1 • • 
Ben de bugün size serapa ta

arrufa ait fıkralar yazacağım. 
• • * 

Kan koca görilşilyorlar: 
- Yahu! Görüyor musun? 

'asarnıf olsun diye ayakkapla-

Kulak misafiri 

leUfpliler ııu~aklıı 

Tasarruf günü 
ımı kendim boyuyorum .. 

- Ben de kendim boyarım!. 33 üncü haftanın 2 inciliğini 
}udaklamru! Galatasaray lisesinden 685 Fe-

* • * ridun Bey kazanmıştır. Yazısı 

Kahvede iki arkadaş görüşü- şudur: 
orlar: «Haftanın en mühim haberi 
- Ne? Sen kahve içiyorsun? iş bankasmın ilin ve bütün mil-

f oksa işitmedin mi? Artık letin kabul ettiği tasarruf günü 
ahveye para venniyeceğiz. • d" ur. 

--o--

Büdapeşte 550 m. 20 Kw. 
18.40 Tzigane oricestrası. 
21.15 Opera orkestrası. 
22.40 Fransızça konferans, mü

teakiben tzigan oı1ı:eatrasL 

Bükreş 394 m. 12 Kw. 
16.30 Radyo orkestrasL 
20.- Quator Cobitovici. 
20.45 Quator Cobilovici. 
22.30 Quator Cobilovici 

Glayviç-Breslav 253 m. 5 Kw. 
20.30 Operet: Das veruvinsche 

ne Sehloss "Harl Millöcker 
i.n eseri. (Leipzig'tcn) 

22.- Berlinden naklen neşriyat 
24.15 Dans havaları. (Berlin

den). 
--o-

- Ben veresiye içerim. · · Unutmayalım ki dünyanın 
- Ondan ne çıkar? Sonunda iktisaden en yüksek milletle- Moravska?Ostcava 263m.l0Kw 

ene para verer .. k değil misin? rinde her fert muktesittir. İs- 17~0 Konser, Foersterin eser-
- Azizim, ben veresiye kah- 1 · 

e içer ve sonra parayı verme- tikhali düşünerek kazancının en. 
b. k akl B' d d b 18.25 Vals saatr. en kahveyi değiştiririm. . Bu ır ısmını s ar. ız e e u-

uretle hem param cebimde ka- nun tatbiki iktısadi cidalde mü- 21.- Büyük konser. 
r Hem de kahve gibi yabancı vaffakiyetin başlıca amillerin- 23.15 Avion oteli or~strası. 
1almı elimden geldiği kadar den biri olacaktır. İıktisadi har- --o-

tihl~k etmiş olurum! bimizde her cepheden bütün Prağ 486 m. 5 Kw 
.. * • varlığıyle harekete geçen Tür- 20.05 Slovak saatı. 

25 MİL YON LİRALIK kiye tabiidiııki milletin tasarruf 
IHLAMUR . 21.- Konser. 

gibi pek mühim bir sahada ha- 23.15 Gramofon 
Bir sabah refikimiz iki gün 

ı ıhı h kkınd dı - raketsiz kalınasma razı olmaz-
vve amur a a yaz gı İ '·'-al k d f d 
ir yazıda "Aman dikkat edin!. dı:. ~tı:."'.' a ar .. tasarru a 
hlamur Yunanistandan geliyor mühır_ı:ıdir. ~e_r . Türk k_azan~-
1uş. . . Hem de senede 25 mil- run dortte bınnı ayırdıgı gun 
on liralık!. . ,, istikıbale emniyetle bakabilir. 

Galiba biraz yanlışlık var... Her baba çocuğu için bankaya 
;ünkü 25 milyon lira ile Yuna- her gün beş on kuruş verirse 
istanm bütiln ihlamur ağaç- evladının istrkbalini temin et
ın bir kaç defa satın alınır. . . miş olur • 

• • • Büyük ııerınayelerin teşel<-

ViY,ana 516 m. 15 Kw. 
16.30 Quartette Silving. 
21.- Symphonique konser. 

Konser niıhayetince jazz-band 
ve telsizle resim neşriyatı. 

irtihali er 
Tasaruf günü İş Bankasın- külü bir millet efradının tasar

!an çıkan A. Haşim B. bir Ha- rufa riayeti neticesidir. 
•rmefendi ile görüşüyormuş Dün' b"yük' ·nı . Galatasaray lisesi riyaziye 
'lli · · · · yanın u zengı en- "'11' 1 · d H l'l H l' 
, lik olan Hanrınefendi söz a- nin hayatlarını tetkik edersek mu.. ım enn en a ı a ıt 
aımda · beyin v.llidesi ve Erzinoon top-

- B~ Ağustosta 32 yaşıma h~~ ~i~nin müsrif olmadığını çu alayı kumandanı miralay 
>asacağım, bu güne kadar hep goruruz • . Şükrü beyle Darülfünun müder 
·erli malı kullandun. . diyince İş bankas~ bu .vadtde r~~r rislerinden Aliyar ve İbrahim 
i~im B. hemen şu cevabı ver- ?lma:k!a netı~ı ~k ş~re~lı ~~~ Hikıkı ve emlak ve eytam ban
"ltŞ: ışe gınyor. Turk mılletı gırdigı >kası müdürlerinden Mustafa 

- Tasarrufa ne kadar ehem- büyük iaroin ehemmiyetini Şükrü beyin kayin valideleri 
ıiyet verdiğiniz her şeyde im- takdir ediyor. Kendini muvaf- Hatiçe Hanımefendi evvelki 
ak edişinizden anlaşılıyor, Ha- fakiyete isal edecek olanların gece rahmeti hakka ıkavuşmuş
·ımefendi ! . rehberliğini canla başla kabul tur. Merhıirneye mağfiret, aile.-

FELEK eder.• sine sabır dileriz. 

il 

JJ iLLi YETiN EGLENCELERI oMONTE KRiSTO 
Pek yakında : lstanbulda ( 

HaAL ve ALEMDAR SİNEMALARINDA C -.De Gösterllmeğe baflıyııcaktır. OeGto• ....................... 
Bu akşam 

ELHAMRll. Slt."EMASINDA 
RAMON NOVARO yl 

iLK SESLi VE ŞARKILI 
Eseri olan 

ÇIPLAK AŞIKL.\R filn:lnde 
RENE AOORE ile tagannl 

liugunkU yeni DOnkll bilmecemlzln ~ttlğlnl lşldeceksinlz. 

bilmecemiz balledllmls fekli ilaveten: SÖZLÜ DÜNYA. 
Soldan sağa: 

4 1 ao 1 Yukardan aflliı: HAVADISLERt MÖSYÖ 
1 - Kavrulup leblebi olan (5) 1 - Değmek (S) MUSOLl.'.'ıl KlRAUı'll HU· 

2 - Tembellik (6) 
2 - Kılıf (3) 3 _ Kacak (3) ilim (3) ZURUNDA. NUTUK SÖ· 
3 - Lihika (3) pislik (3) 4 - Ya1dan çıkan (2) Nota (2) YLl!:RKEL • KAPLAN 
4 _Cet (3) ltaret (3 ) 5 - Hız almak (9) AVL. TAZI KOŞUSU 

6 - Ekmek yapdan fey (2) "V" Orijinal Cazband. 
5 - Sapma kadar l'İnnek (9) ve "I,. harfleri aynen (2) 
7 D . (3) "'··--· (3) 7 - Şahıslan sormak içı'a kulla· Her akşam ROZtrA s 

- evıınne --.... BA.RlOS VE KASTRO· 
8 - Okumak (7) nılan (3) Engel (3) f,•RI 

8 - Mamulat (6) n 

9 - Para (5) 9 - Saçı düzelten alet (5) ••••••••••••••• •••••••o•••· 
11··································••tıı.. ~····································· ...... ____ --• - .. - ---" ==·································· · ·,.. ~····' .. ,, '······· · ·················· ·- ~·~•...!t.!'J~J~ •••• • •• • •• •.,.·.-~ .. !'-•_!.' :: ANADOLU :: j• Yıllı•şı hediyesi olmalc üzre 
:: 55 ı• MELEK SİN.EMASI 
:: ==ı· -· ·-
§~ SiGORTA ŞiRKETi §~ ı: -- -- . -- -- ı :: TOrkfye lf Bankası tarafından tefkll edilmiştir. :: • filmini size takdim edecektir. Mümes•illeri: 

E§ Yangın • Hayat - Nakliye - l{aı:a - Otomobil - meı'ully e EE f• CLAYVBRUK. VlLLIA.M POWELL, MA.Rl 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: ı• BRIAN ve OLGA BAKLANOVA 
E!! Adres: 4 ttncll Vaktf ban lstanbul :: *• lltvetefnil :

1
SPOR VE GENÇLiK HSERIS~IN 

mevsimin en fayanı hayret ueri olan 

S1LlK. ÇEHRELER 

:: :: i 3No m BiR AT KOŞUSU. er aa.pm 
:: Telefon: latanbul - MI Telgraf: lmtıyu :: • tr RR1 ' LARI 
•uıııın1tnınınnnııııuıınıııı .. ..ııııınınııııınınıııııııınıınııı··· ROS A DA OS V~, KASTRO N yeni repertuvın 

.................................... ,.. ~···································· . . . Lİ • 1 ·ı IAk d • Paramount fümıdır 
man ıs erı e a a a ar olanlara •~.:-.:-"• •• ·-·-·-·~•L•-L•-•-•-·-·-~-~-~-· 

Istanbul Liman qirkelin~en: ....... ~~~~~.!.~BeH6····~······ • 
I b · . Y !:I Meşhut sinema yıldızları LO\I ŞANEY ve ANITA PAJ 

. st~n ~I lımanmda tıcareti dahiliye ihracat eıya11 ıeraiti ı:t iinümQzdekl ,per,embe akşamı 
atiye daıreıınde vapurla~8: tahmil ve tahliye. ~lunacaktır: t•{ A S R ı" S J N E M A D A 

1 -: Vapurlara. venlıp ~l~a~k CfYa ıçın eshabı arafın.- ı:ı 
dan. ~unhasıren ftrket . vesaıti ııtımal olunmak lazımdır. Bu· !•r gösterilecek olan * 
nunıçın ıevkmerkezlen herzamanemreamadedir. ı•t• ŞEHİR UYURKEN · 

2 - Gündüzleri sevk merkezlerine ve gece tatil günleri de 'ı:' ' 
Galatada Haydar Hanmda (telefon 2606) müracaat edilirse t ş h t u ı·ı · d ·· · ki d" 
t 1 dil h ·· I" · 'hz ed'li B ayanı ayre s per ı mm e .J.Orunece er ır. 
a e_p e ~n er turu vesaıt ı ar ı r. u vesaitin de mün- ~---m•••Mffff fi""•••••••••••••• 
hasıren şırket romörkörlerile çekilmesi lazımdır. Eşyanın nakli ------- ----·- -·-·-
ve gümrük muamelesinin takip ve icrası eshabına aittir. C:CX:) .._...._..,,_,,..,,...,,.-"-""-"""'-"""'7'1 

3 - Bu itler için alınacak vesait ücreti elyevm meri tari
feye tabidir. 

4 - Hariçten vesait tedarik ve istimal edilmesi imtiyaz 
mukavelesine muhalif bulunduğundan bu suretle yapılacak 
nakliyata ait ücretler eshabından ayrıca tahsil edilecektir. 

5 - imtiyaz mukavelesi mucibince ordino ve beyanna,. 

önümüzdeki çarşamba günü 
!erinden itibaren 

OPERA SiNEMASINDA 

matine-

meler tirketiıniz tarafından müsaddak olmadıkça gıimrük mu
amelesi YBJ>ılamıyacaktır. Bu tasdik işleri kıtanbul gümrük mani
festo dairesinde şirketin gişesinde yapılır. Tüccar şirketten 
vesait aldıklarım müspet makpuzlanm bu gişeye gösterip or

Sesli komedilerin en bilyQğu 

YIKICI 
dinolarını ve beyannamelerini tasdik ettireceklerdir. 

6 - ilerde bir guna tiki yete mahal kalmamak üzre alakadarla
Mümessili: VALTER FORD 

rın nazarı dikkatleri celbedilir. 

i~N~ENTE E~K~DEH~nur. 
Gala mü<amereleri. VENCENTE 
ESKUDERO ve heybeti pekyakın· 
da şehrimize muvassletle önümilz· 

UMUM MüDORLOK 

deki perçembe saıt 21,30 da 
FRANSIZ TiY ATROSUNDA 

temsillerine başlıyacakur, 

ispanyanın bütün ayaletlerin 
güzel dansları, kltaristleriu bimisil 
sın'aa, Endülüs ve Düfalanın 

şarkıları ve çiganların güzel dans 
ve şarlalın orkestranın terennü-
maa arasında itmam edecektir. DEVREDiLECEK iHTiRA HUUHllllllllllHlllHll 

işte Vencente Eskudero bize BERAT 1JUD1TveHOLOFER1 
"F,enk fiskeainde isl&hat haklan- f 

vıdettigi şeyler. Cuma günli saat da 22 Nisan 192& tarihinde takdim : Muhteşem bir film 
16 da matine. Kişelcr bilet sao· edilmiı olup lstanbul Vilayeti Celi· HHHlllllHlllllHIHAHI 

şına başla::ııilir. lesi evrak kalemince 11187 numara 
KONGRE ! ile mukayyet ihtira beratı müraca• 

lstanbu[ aMhkemeyİ asliye Birinci atnamesi sahipleri ihtiralannı bu ke 
Tncaret mahkemeainden: re ahere satmak ve yahut icra ver- Topkapı mahfelinden. 

Yusuf Cebbar efendi tarafmdan mek arzusunda bulunanlann satın 3.1.930 cuma günü senelik 
Kayseridc tüccardan Hacı Renci za- almak ve yahut isticar ebnek arzu kongranm inikadı mukarrer bu
de Mustafa efend ile Köprülü Meh- eden zevatın lstanbul Yeni poıtaha- 1 nmakl b'lA t 

· 'k ı k ,_ T" k' h d 1 u a ı umum azanın saa 
met efendi aleyhıne ı 'Ulle o unan ne ar asınua ur ıye anm a 8-22 • • • 
931 buçuk lira alacak ve tasdiki ha- 1 numaralarda l S T O K efendiye 13 te mahfel bınasma teşnflen 
ciz c!ava•ından dolayı müddei aleyhe müracaat etmoıleri ilan olunur. rica olunur. 

Beşiktaş !)&rk tiyatrosunda 
Bu alcşam Cevdet bey heyeti Hı~ 

Ahmet beyin lştirskile Kör hissi 
dram il derde 

ZA Yl iKAMET TEZKERESi 
lran tebaıı olduğumu mü~ 

ikamet tezkeremi zayi eyledim. Y' ~ 
sini alacağundan hükmü oı-
ilin olunur. lranlı Mehmet / 

-Çok Şey- çlkar. --AvruPa.ya Şefik.· Ben elimi-döküyorum,- hakkrın var, ben de haklıyrın. 
gideriz . lıkozum yok. Bu işte ıherkes haklı, Herke-

a - . n- -
"MtlHyet,,ln tefrlkaaı 2.11 sabırnrıİ. fena-halde gergin ol

duğunu bdki tasavvur edersin. 
Yirmi yaşında olmadığrına 
memnunum . Eğer o mantııksız 
çağda olsaydım muhakkak in
tihar ederdim . Bercıket versin 
kıııkı aştım. İnsan kırkından 
sonra, hayata çok aağlam bağ
lanıyor. Fakat ye'simin derece 
sini bilemezsin. Seni düşündük
çe kızıyorum ayni zamanda da 
gıpte ediyorum. Sana dünya 
vız geliyor değil mi? 

ZAYi: Mührümü zayi et: 
tim. Hükmü yoktur. Fetiye ki' 
tip maılahattin mahalle&i mü~ 
zin Hüzeyin Ef.haneıinde Haf/!. 

Saadetyaşa göl'e -değiştyo' 
Seniha. evvela ayaklar<lan tıa~ 
lıyor, vücuda doğnı seyııediY 
ve başta ıkarar ıkdıyor . 

-Hayır. 
- Böyle bir şey yapmıyaca-

;t1111, böyle bir şeyi kabul etmi
;receğiım se<ı:-rıen, ayrılık keli
neııini teli. . edişimden belli 
:ieğy miydi? 

- Dilckat etmedim dedim 
ıa .. Hem sen ne söylesen na
•iiedir . Ayrılmamız mukadder
lir. 

- İmkansız . 
- Ayrılmak mecburiyetinde 

talacagız. 
- Bizi kim ayırabilir Şadım? 
- İstanbul' 

1 
Bunu acı ve tok bir s sb söy

ledi. Ben, bu söz üzerinde fazla 
tevaklkuf etmek fırsatını ver
memek için derhal: 

- İstanbula gitmeyiveririz! 
dedim. 

- İşte İstanbulun bizi ayıra
cağına sen de kanaat getirdin 
ve itiraf ettin ... Şu halde? .. 

- Ben para"Sız bir adam de
ğilim. Maddi miiŞkülat karşı

sında kalmak ihtimalimiz yok. 
Cebinde parası olan bir adam 
dünyaya sahip dernektir. 

- RnnA"" ne çııkar? .. 

- Çocuık gilbi şeyler söyli- sin yer<len göke kadar hakkı 
yorsun Şefik. Ömrümüz yollar- Benim daha oymyacak çok var. 
da mı geçecek Hem aş.kmuz kozum var Galip. Fakat bu işin ıic;Uıden çıkmak 
kaç kilometro yola tahammül 1 Şadiyeye karşı, hiç bir zaman için biraz haksızlık lazım. Be
ede6dk dersin? Acaba yorulmı- 90şkun bir aşk duymadım. !::al- nim ·haksızlrk etmem lazım ge
·~calc mı? Kaç otel kapısmın bim taşkın heyecanlar hisset- lecek . 

i çekmeğe mUktedir olaca- medi. Fakat keşlci etseydi. Ben Şadiye, her türlü fedakarlığa 
? taşkmlıık gösteren gönüllerden ıhazrr. Ayrılığı gözüne aldı. Bu

- Maksadmı anhyamıyorum korkmam. Asıl sevda, i9in için nu hissettiıkten anladıktan son-
Şadiye . yananlatdrr. Humma nasıl olsa ra, ona karşı muhabbetim artıtı. 

- Neden? geçer, amma aükün geçmez . Mahaza için için seviniyorum. 
- Öyle ya, kamndan ayrıldı- İşte sana Şadiye ile konuş- Kendi kendime: 

ğımı istemiyor9llll. İstanbulda tuklanrnızı kelime kelime yaz- - Ala 1 diyorum, maceramız 
oturamıyacağımızı söyliyor- dım. Sen belki bu yarolklamnı iyi başladı ve başladığı gibi de 
sun. Avrupaya gittneği muva- sudan okuyup, bizim de tatlı: iyıi bitecek. 
file buhniıyonıun. Peki ne isti-

1 

tatlı, sudan, laf olsun deye ko- Gece~ tabi.1 beraber geçirdik 
yorsun? nuştuğumuza mhip olursun. fakat aramıza aynhk gıirmişti. 

- Hiç. 1 Hayır yavrum. Onunla bu mu- Filvaki birbirimize sarılıyor, 

Bir an sustuk, bir An Şadiye •haverem çok acı ıidi . sarılıyorduk amma eskisi gibi 
dilckaıtli dik4catli gözlerimin içi- · Bir ~re sen düşündüklerin- birleşeııniyor<luk . 
ne baktı ve yavaş, kısık bir ses-1 de haklı idin, senin ha.lokm var- Aklımıııdan geçenler bizi birbi-
le devam etti: dı . rimiııden ayrı tutuyordu . 

- Bir gün nasıl olsa bu nok- , Şadiyenin söyledilcleri de İşte yazacaklarımı yaııdım • 
taya gelccektıiık. Seninle karşı- haklı idi, onun da hakkı vardı . j Söyleyecek ba§ika şeyim kal
bklı ikıi ~ol iıı.kıambil nvnadık l Ben haksız mıyım? Benıim de ma<lı. Mese 1 ~ bundan ibaret. A-

Cevabını lstaobula yaz. Bur
sa hikiyeııi aonuna erdi zanne
derim. 

Şadiyeden Senihay• 
Senihacığrm, 
n ı; gün evvel sana: 
- Mes'udum! 
Deye haykırıyor, saadetimi 

müjdeliyordum . 
Bu giln lıedbaiht ve acınacak 

bir halde olduğumu söylersem 
şaşar mısın? 

Hiç '"llşm" ve ar' ilan" 

truıan çocukoken koşup oyıı 
yor, zeWri bunda buluyor. S<>l!j 
ra zevk yerini değiştiriyor, tJI 
ru daha yükseliyor. Şu aiıd' 
saadetim ber<levam olsaydı, 6'' 
na '!Cvki nercle bulduğumu ,.,,. 
latırdım; amma c;apkm söııle' 
· • -.caık halde değilim . 
Yaş biraz dahi ilerleyiıı~ 

saadet mideye iırtiıkil ediY tJ 
İyi ve mımtar.ım yemek yClflo'. 
iyi hazmetmek saadet oluY ' 
insan iyi şeyler yeyip içe~ 
mes'ut olduğuna kanaat getl 
yor. () 

Saadet başta karar kı1ıJI 
ıhatıralar devrinin mes'ut afll -
b.:ışlıyor; insan '.!ski ·· 
yadı ve hayali ~le avunuyor 

Sonra topra~a gömülüyor ~f' 
Dün gece Şefüde, saa~ 

mide faııhnda idıi>k. dı 
rRitıne 
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-hiy8ttar doktorlarımız çocuklarımızın terbiyesi Uzeri de 
ess i! an bi kı amillerden endişe edi orlar ! 

Ç cuklarımız için 
yeni tedbirlere 

icra [ şleri 

Eshabı rnesalihin şika
)'etleri azalıyor 

Tayyare kazası --- -
Gaiplerarasında 

2nci pilot Rıdvan 
B. de var 

l\ıiaryo Serra 

Sindik heyeti Maryo 
Serranın şahsi eşyasını 

tespit etti 

Türkün yeni vazifeleri 
Muvaffakiyetl, 

daha şimdiden 

temin edilmiş 
biliyoruz, ar
tı k birbirim zi 

• 
1 tiyaç 

var! 
~· -·-

Muall imlerin ilk 
nıektep hocası o• 
lurken mutlaka sı 
kı bir psikoloji im 
tlhanı geçirmeleri 

elzem adde
diliyor 

. k mekteplere alı
il acak çocukların da 
llkiJnce ruhi bir mu
•geneden geçirilme-

leri usul ittihaz 
edilmelidir 

icra işleri reisi Suat 
8. in beyannh 

Adilyede işi olan eshabı me
salih bilhassa icra dairelerinde
ki intizamsızlık · 
tan ve memur -
ların dürüst o 
mıyan hareketir 
den şikayet et 
mektedirler. Fil 
hakıka bu daire 
!erde memurlar 
la halk aras:n 
da bir anlaşama 
mazlık mevcut 1 
lunmaktadır . 

Halk bilhas~. 

dosya takibinde 

-- ·-
Adalar denizinde kaybolan 

İtalyan posta tayyaresinde 2 
pilot, 2 makinist ve 1 de telg
rafçı bulunduğunu yazmıştık. 
Bu feci tayyare kazasında kur
ban gidenler arasında Rudvan 
B. namında bir türk pilotu da 
vardı . Rudvan B. tayyarenin 
ikinci pilotu idi. 

Rudvan B. den başka tayya
rede birinci pilot kwnandan 
Rosso, telgrafçı Paskuale, ma
kinist Borcoye ve Polimelli 
bulunuyorlardı. 

Rü-.uhi B. Viyanadan 
avdet etti çok muztar bir 1 cra işleri re 

vaziyette kalmak isi Suat B. 
tadır Memurlar bazen seneler- On gün evel kulak rahatsız: 
ce e;eline ait evrakın çıkan!- lığını teravi etmek üzre Viya

masında bir çok müşkilat çıkar I ııaya giden Riyaseti cumhur 

makta ve işleri sürüncemede 1 seryaveri Rüsuhi bey dü.-ı şehri 

bırakmaktadır. İkinci nokta o- mize avdet etmiş ve akşam tre

larak memurlar eshabı mesali- nile Ankaraya hareket etmiştir. 
he bazen haşin muamelelerde -

Alacalılılsrın Emanete mil
racaata hahları varmı? 
İkinci Ticaret mahkemesin

ce iflasına karar verilen M. Mar 
yosera hakkındaki sindikler he
yeti tahkikata devam etmekte
dır. ı..>ün sindi! 
avukat İsmail 
sa ve Refet be: 
!er müddei um ı 
mi muavini c, 
mil B.ile birlik 
te Yıldıza gide 
rek evvela tem 
hir edilmiş olaı 
daireleri açını 

ve Maryo Sera
nın şahsına ait o- ısma11 ıs.ı ıJ. 

lan eşyali!f tespit ve ehli vukuf 
tarafından kıymetleri tahkik et
tirilmiştir. Bu eşyanın kıymeti 
12 bin lira raddelerinde bulun-
maktadır. Sindik heyeti bir 

Valandaş ! 

tebrik 
edebili-
riz. Za
fer bizi 
mdir, te 
reddüt 
etme ve 
atıl 1.. 
-

tek nokta etrafında topla
nrrlar: 
~ tnkililbnı başancılık 

kuvvetini her ferdin kendin
de görmesi! 

Doktor Fahrettin Kerim, Nazım Sa kir ve Şükrü 
Ali Beylerin şayanı dikkat izahları 

bulunmakta hatta dosya takı- Anıerikalı sevyahlar 
bi ve taharrisi gibi işleri iş sa- .. . . 
hiplerine gördürnıektedir. Dun gece bır Amerika va-

Buraya kadar izah ettiğimiz purile lirnannnıza b~zı _Amerika 
şikayetler gün geçtikce azal- lı seyyahlar gelmişttr, 1 ı 

maktadır. Alakadarlar ve bil - ---- · - · -- -·

Omuzlarına aldığm y·ükü 
eıhcımmiyetsiz görme!. . Va
zifen büyük mesuliyetin a
ğırdır. Yepyeni bir mücade
leye giriştiğini, hükilmetin 
koruma ~ kurtarma pro
gramı, senin göstereceğin 
gayrete bağlı olduğunu u
nutma! Unutma ki, tasarriıf, 
yalniz çay yerine ihlamur 
içmekle, temin edilmez.Her 
yerde ve her vesilede malın 
yerlisini, ucuzunu sağlamını 
arayacaksin 1 

Bilmeli ki bir tiiı*, başlı 
başına her şeydir. Her şeyi 
gören, gözeten, kavrayan ve 
zamanın icaplarına göre ha
reket eden adamdır. 

Y-i nesli yetiıtirmek gibi çok büyük bir mea'uliyeti 
İizerlerine alan muallimlerimiz ve analar acaba çocuklarımızın 
ruhiyatını da göz önünde tutarak bir pıik?log . gil>i hareket 
edebiliyorlar mı? Bu suale ııörüttüğümü~ bı~ "!hıyatçı d~ktor: 
whayır!ıt diyor, diğer bir ruhiyatçı ve asabıyecmıız yalnız aılelen 
ırıea'ul tutuyor, bir çocuk doktorumuz da mektep hocalannm 

hassa avukatlar bu müspet ta- lunmuştur: 

havvülü yeni icra kanununa " - lcra işleri dolayısile ma
medyun bulunduklarını söyle- kamımıza bir takım şikayetler 
mektetirler. Filhakıka eski ka k' olmaktadır Bunların ma- c::::::c> 
nun mucibince. b~ gibi memur - ~~y~tlerini tetkik ve icabını der 
!ar ha~kmda şıkayett.e bul.un .- hal yapıyoruz. Diğer taraftan 
mak bır takım merasıme ıhtı- murlarımıza halkın makul 

Türkün yeni vazifeleri, 
yeni hedefleri, yeni meftdl.
releri var. Bu vazifeler, bu 
hedefler, bu mefkfireler bir 

Vatandaş! 

Bu kuvveti kendinde gör 
ve atıl: On yerine bir har
canmağa alıştığın gün bil 
ki, her şeyi kurtaracaksın! ..• 

Muvaffakiyetten o kadar 
eminiz ki şimdiden birbiri
mizi tc:ıbrik edebiliriz! ... ruhiyat iıilmesini istiyor. . .. . -

Bizde çocuk terbiyesi yakın tanhlere kadar uzennde ug-
raıılmağa değer bir mevzu bile değildi. Ancak C~huriyet dev
rinin maarifçileri bu işle esaslı surette meşgul olmaga batlamış
l:ı.rdır. Fııkat daha, başlangıçtayız. Çocuk terbiyesi için yapılacak 
önümüzde pek çok 9eyler var. 

·· 1 b l me yaç gosternıe tte ve u suret e . d 
. • 1 . b' _ .. 1 suallenne erhal cevap verme- M•ll" fabrikalar 

şıkayet erın ır çogu soy en- . . b' ld' d· - · . .b. h ·k· 1 1 
· · H lb k ' k lerını ı ır ıgımı:ı; gı ı er ı ı _ __ _ 

memekte ıdı. a u 1 soı;ı .ak: tarafın hüsnü münasebetini te- Faaliyetlerinin tezgi Bir refikımızın yazdığı 
nun memurlar hakkındakı şı a . . . 1 d .h • 'b' k 

_ _.. __ _ 
Eırıin 1·\irk B. 

Doktor Fahreddin Kerim be
yi dinliyelim. Ruhiyatçı doktor 
diyor ki: 

- Mesele gayet ehemmiyet
lidir. Marabın sebebini araştı
rırken çocukların ruhi terbiye
lerinde üç mühim noktadılf- y~
riiyeceğiz. Mesela: mekteph 
bir çocuk, sınıfta kalmış, yahut 
aramazlığı ve intizamsızlığı ile 

herkesi bizar etmiş, cinayet yap 
ın, ~, ebeveynine ve mektebin~ 
ı yan etmiş, intihara tasaddı 
etmi~. Büt i.in bunlar neye mer
bı.:.ttur ' Araştırırken demin söy 
!ediğim üç yoldan gidiyoruz: 

ı - Çocuğun zekasında mı 
gerilik vardır? 

2 - Yahut seciyesi mimara
>.i tarzda teşekkül etmiştir? 

3-Ve yahut bunların hiç bi
ri yok t a talim ve terbiye gerili
ği (Pedagojik gerilik) le mi 
ınalı'.l.ldür? 

:lunlan araştırmak Iamndır. 
Mektebe giren coc~ğun yalruz 

yetlere merci olarak icra riya- mın ıç~ esas ar :" ı zar et- di takarrür ettı gı ı açnıamış 

setinikabul etmiştir. Bu suret- mekteyız. ""' ' nı İktisat vekaletinde, milli fab Muhalıem;-;;J,T,;estne inti-

le bir çok merasime riayet edil İcra dairelerinde sırf bu iş rika}ar müdürlerinin iştirakile :ıaren tnlılfha,.ededir 

1 
meden şikayetciler doğrudan için yapacağımız islahatla her başka gün tekrar giderek vergi tetkikatta bulunan komisyon Bir kaç gün evvel tevkifini 

doğruya icra reisine müracaat hangi bir yolsuzluğa mahal ver borcu dolayısile Defterdarlık ta mesaisini bitirmişt~. . yazdığımız Resimli Ay miıhar

etmektedirler. miyeceğiz,, hakkuk şubesi tarafından haciz Vekalet bu komısy.ona ven- riri Emin Türk beyin dün bir 

Maamafih icra memurları Sene başının hululi hasebiyle vazolunmuş olan eşyaları tespit len raporları nazarı ~ı~kate ala refikııniz firar ettiğini yazmış-

bu şikayetlerin haksız olduğu- Istanbul icra dairelerinde mua- edecektir. rak istihsalatın . te~yıdı .çarele - tı. Bu hususta yaptığımız tah

nu ve kendi işlerinden başka melat tasfiye edileceği cihetle Maamafih bu iflas dolayısile rini tesbit ctmıştır. Bılhassa kikat bu haberin asılsız olduğu 

h • l' . k d k . k ' r 31 . alakadar alacaklılar Şehremane debae:atla yünlü çe pam. uk men netı'cesı·nı· vernıı'ştı· r. 
şa sı sa ıse aıt evra ı a ta ıp 929 senesı anunuevve ın ın- tine miiracaata hazırlanmakta- - d ma 
etmek istiyen iş sahiplerinin ci salı ve birinci çarşamba ve su~at hususun a ~anayı ve • Emin Türk B. elyevm mev-

bilhassa işlerin sür'atle intaç ikinci perşembe günleri haczi dırlar. · af adın bankası fabrıkalarnı~ fa- kuf olup tevkifhanede bulun-
Halbuki dığer tar tan bazı aliyeti arttırılması tekarrur et- maktadır. 

edilmemesine sebep oldukları- ihtiyati gibi müstacel mevat hukukşinaslar ve Emanet vekil-

nı iddia etmektedirler. mu··stesna olmak u··zre başkaca ' en· dı'yorlar ki· miştir. G' 1-.-b- . --.~--k-Ağ • 
L • Bankarıın şimdi1ci sermayesi ız ı ır sıgara a aı 

Bu hususta kendisine müra - taleplerin kabul edilmeyeciği - Maryosera alacaklılarınm 
caat eden bir muharririmize ic- Istanbul icra dairesinden bildi Emanete müracaata haklan yo- yeni teşebbüsler yapılmasfınba fahrik:-ıs1 

kt müsait olmadığından kağıt a Türun inhisari muhafaza 
ra reisi Suat B. şu izhatta bu - rilmiştir. ur. kk d ·ı 

Emanetle Maryosera arasın- ri~sı. açılması ha ın a ven • ı memurları Yeşildirekte bir han 

müfit bir unsur yapar.,,. üzerinde yaptığı tesir, çocukla- daki münasebatı hukukiye mu- mış bır karar yok~ur. . . da 2589 defter sigara kağıdilc 

Şakra Ali 8 · Nazım Şakir B. ne diyor? ra intikal etmiştir. Son söz ola- cirle müst ecir arasındaki vazi- Beykozdaki eskı fabrıka bına İ!ki şişe kaçak şar.ap bulmuşlar-

çocukların ruhiyatı üzerinde Doktor Nazım Şakir bey de rak diyeyim ki : Bence her mual yeti hukukiyenin aynidir. Mu- sı bu hususta istifade edilecek dır. 

mühim tesirler yapar. Temen- diyor ki: !imin, muallim olmazdan evvel cir her zaman müstecirin şah- vaziyette değildir, Bankaya Muhafaza memurları han i

nimiz şudur: Gençlerin istik- - Her şeyden evvel çocuğun mutlaka bir psikoloji imtihanı smda ve mali vaziyetinde alda- merbut fabrikalar halkın en mü çinde taharriyatta bulunmuş-

bali maddi ve manevi teşekkül- psikolojik vaziyetlerinin dere- geçirmesi lazrmdır.,, nabilir. Ve mucir asla üçüncil him ihtiyacatını teşkil eden lar bodrum katında bir sigara 

!eri noktai nazarından, ve netice cesini tayin etmeli, çocuğun Şükrü Beyin sözleri şahısların müstecirle yaptıkları mamulatı arttırmağı ve ucuzlat kağıdı imalathanesi görnıiişler-

itibarile memleketin nizamı iç - hangi devirlerinde, ne gibi ruhi Çocuk doktoru Şükrü Beyin hukuki muamelelerle alakadar mağı istihdaf etmektedir. dir. 

timaisi noktai nazarından ehem- melekeler sahibi oldıığunu han- mütalaası şudur: olmaz. Belki mucide diğer şa- Sigara kağrtlan bu imalata-

miyetli olan bu muayeneleri te- gi yaşlarda ne suretle terbiye - Çocuklarda görülen ruhl hrslar gibi şahsan mutazarrır Gene tıras~ neye tabaka halinde gelmekte-

sis etmek elzemdir. Bilhassa edilmek lazım geldiğini bilme- tahavvüllerin esbabı arasında olmuş olur.,, dir. Şimdilik kaçakçılardan Ka-

meslek intihabında bunun ehem Jidir. Ufak yaştaki bir çocuğun sinema düskünlüğfr başta gelir. Bu hususta iflas bürosuna raıbet isminde birisi yakalanmış 

mi yeti vardır. Bence bu işi yap- muhakeme, idrd.k, dikkat ve 1 Sinemalar çocuklardan bir kıs- memur avukat İsmail İsa B. bir Berberler arasında tır. Diğer k~akçılar da tahar-

tırnıak evvela ailelere düşer. hafıza gibi melekelerine fazlaca mınm korkak olmasına sebebi- muharririmize demiştir ki: , .ı:d ri edilmektedir. 

Bizde aileler bunu yapamıyor- yüklenip ondan müsmir birta- 1yet veriyor, bir kısmını dır ken- - Yapılacak hususatı kanun münakaşa başla ı E b" 1 h k 
lar ve çocuğu: «Başımızdan git- kım işler beklemek, tıpkı on ya-' di aile muhitinden harice sev- tayin etmiştir. Masa kanuni Berberlerin, tıraş üçretlerini ene 1 para ar a -
sin!.» diye mektebe veriyorlar. şında bir çocuktan ten<>sül va - kediyor: Artist olacağım .. . vazifesini ifaya çalışmaktadır.,,. fazlalaştırdıklarını yazmıştık. kında tetkikat 
Mektepte de yalnız bedeni sıh- zifesi beklemek gibi abestir. şöhret kazanacağm1 1 diye tut- Sindik heyeti Maryoseranm Bu mesele berberler arasında ha Kambiyo borsıwı komıserligı 

hati tetkik ediliyor ye hiç şüp- Şu halde ilk iş mektep hoca- turuyorlar. ticari defterlerine vaziyet etmiş raretli münakaşalara sebebiyet fransız frangı ve İtalyan lireti 

hesiz çocuk ruhi neşvü nema- !arına düşüyor. İlk tahsil çağın- Mekteplerimizde hocaların ve raportör İsmet Beye vermiş- vermiştir. Esnafın ekserisi he- hakkındaki tetkikatını bitinniş, 

smı takip edemiyerek sersemli- daki cocuklarm terbiyesini ü- bir psikolog gibi çocuk ruhiya - tir. İsmet B. Maryoseranın if- yeti idarenin bu teklifine aleyh- bu paraların tesbitine ait kanun-

Fahreddin Kerim Bey yor. Çocuk bundan sonra aile zerine alanlar az çok psikolog tından anlaması zaruridir. Al- !asma takaddüm eden günler- tar bulunmaktadır. Aleyhtar es- lan tercüme etmiştir. Borsa ko-

bünyesini muayene etmek kafi muhitinden çıkıyor, sinemalara, olmalrdrrlar. Hele muallim manyada bir kısım ruhiyatçılar, deki hesabatını tetkik ederek naftan bazıları diyorlar ki: miserliği elyevm alman markı 

değildir. oyunlara düşüyor ve nihayet mekteperinde, muallim yetişe- (ilk ve orta mektep muallimleri- bir rapor tanzim ve Sindiklere "Ücretlerin tevhidinde Cemi- sırp parası dinar Leh parası o-

Demin söylediğim gibi zeka- büsbütün dejenere oluyor. cek gençlere tatbiki psikoloji nin doktorlar arasından intihap teslim edecektir. yetin düşündüğii, Istanbul se- lan Zileti hakkındaki kanunlan 

1. tı geri bir çocukla tabii bir ço- B. M. Meclisinden çıkacak o- dersleri göstermek ve bir de edilmesi lüzumu ileri sürüyor- mtinin basit berber dükkanının tercilme etmektedir Komiserlik 

cuk, ayni sınıfta okuyunca hiç lan kanun bu noktadan çok e- mekteplere kabul edilen çocuk- lar. Bir imalatane yandı da lüks bir hale getirilmesidir. ayni zamanda trecümeler hak-

iüphesiz sınıfta kalır, izzeti hemmiyettidir. Ne kadar Fan- lamı ruhan geri olmamalarına Herkes, şüphe yok ki, zeki- Yeşildirekte Koca hanında Bu, sermayesi~ olan ~·a~- km~akj mutaliasmı bir rapor 

nefsi rencide olur, mektebe gi- torna Mehmetler, zekalarına dikkat etmek lazımdır. Bu da ca ayni derecede değildir. Hal dört odayı işgal ederek fotin ba rm yapanuya~gı ~Y~· Dük- h~~~d.!-· ..._.._ 

llcmez, isyan eder ve ıtetieede rağmen bu tarzdaki ihmalkar muayene ile anlaşılır. Çocuklar buki mekteplerimizde bu kar - ğı imalathanesi işleten Albertin kanmtek~mmül ettiremıyen ber [ S' noı D :: :: :ı 
•erseriliğe düşer. Karakter ci- terbiyenin ve sinemaların kur- küçük yaşta telkine çok müsa- 1 makanşık zekalı çocuklar ayni depo ittihaz emiş olduğu oda- ber~ ~atını terketmek mec;~ r· n 
betinden mallll olanlara gelin- banı olmuştur. Binaenaleyh, ittirler. Bir kötü ruhlu çocuk sınıfta ve ayni sıralarda derıı o- dan gece yangın çıkmış ve it- ~ny~~de kalacaktır. Bu m~- .... ,. .. 

Ce, bunlar da irade zaafı ile mektep ve aile çocuğun ruhi va- bütün sınıfı altüst edebilir. Ço- 1 kuyorlar. Zeki tecrübeleri ya- faiye gelinceye kadar depo ta- hım ı~ı;azlar .karş~da Cemi Galatasaray- lsveç ma-
llıalUldürler. Kararsızlar, dur- ziyetini, hatta oturuş kalkışını cuk terbiyesinde ailelere de pılrp çocuklar zekalarma göce mamen yanmıştrr Depo 500 li· yet reıaı de diyor ki: I 
t"unlar, müvazenesizler (V. S.) takip etmeli, biribirlerile sıkı mühim vazifeler düşer. Altı sınıflara taksim edilmelidir. Ya- raya sigortalı b~lunmaktadır. "-Biz san'atın tekemmülü- Çt yarın ya P1 ıyor 

tam zekalarına rağmen tahsili muhabere usulile çocuğu kont- yaşında bir çocuk sinemaya gi- 1 kında B. M. Meclisinde müza- Yan nedt'n \;ili.tığı hakkı.ıı ne çalışıyoruz. Fakat bunun bir Limanımızda bulunmfakta e> 

~kip edemezler. Bunu da tes- rol altında bulundurmalıdır. diyor ve orada öpüş ne demek · kere edilecek olan Hıfzıssıhha d t!:ata devam edilmekle hamlede yapılması imkan hari- lan İsveç zırhlısı futbol takı-
llıt lazımdrr. Avrupa ve Ameri- Ayrıca gençlik için hususi olduğunu gayrişuuri öğrenerek kanunu pek mühim bir sıhhi ve dfr cindedir. İstenilen neticeyi al- mı yarın Taksim stadyomunda 

itada zekaca geriler için yardım- mahkemeler, müesseseler ve neticede istimnaya başlıyor. !içtimai noksanımızı ekimal ede · mak içi nseneler geçecektir. Bi- Galatasaray birinci futbol takı-

l mektepleri, karakterce bo- ruhiyat laboratuvarları tesis e- Ruhen geride olan çocuklar , cek, çok şümullü bir kanundur. iLAN - zim teşebbüslerimiz, istikbal i- mı ile bir maç yapacaktır. 

~uk olanlar için islahhaneler a- dilmelidir. Bu mahkemeler, rüş- için Avrupada ayrı mektepleri Burada mualimlere, ebeveyne BiR NASiHAT içn birer hazırlık mahiyetinde - İsveçli misafirlerimizin kuv-

Çılmıştır. Bu ruhi arızaları an- te ermemiş çocukları muhake- vardır. Aptal, saralı, yan bu- esnafa hülasa her sınıf lıalka . . .. . dir. Tiraş ücretlerini yükseltti- vei hakkında bir talı.'llinde bu-

lamak, mektebe gi:erken ço- me eder, her hangi bir intihar namrş, zekbı ve anlayışı kıt sıhhatı umumiye ile alakadar b' 8;t~li~k 1~ a_ycla ~d..= ~~ ğimizden bahsediliyor. Biz ne lunmak kabil değilse de İsveç 
tuklarm tababeti ruhiye müte- veya cinayetin ruhi saikini tet- çocuklar, harbı umumiden son- 1 mühim vazifeler tahmil edil- ı: tri ıupurresı .. ücreti yükselttik, ne de tenkis milli takımının 924 olempiyadın l 

bassısları tarafından muayenesi kikle kararını verdikten sonra ra dünyanın her tarafında ço- ı mektedir. Kanunun bir an evel çmnaymız SATIE ettik. Yalnız, müşteri vereceği da dünya üçüncüsü olduğu na-' 

Clzı:mdir. çocuğu husui bir ıslahhane veya ğaldılar. Harp mahrumiyetıe- 1 çıkmasını sabırsızlıkla bekliyo- Metro ban Beyoilu ı parayi bilsin diye bir tarife vü- zarı dikkate alımı-sa bu maçıı,. 

ilile gecimsizlikleri, tala~ ta atelyeye göndererek cemiyete 1 rinin ebeveynin ahvali nıhi:vesi 1 ru" Elektrk evi lıt•Rlnd. r:n..ı,. getirdik.- ehemmivetli olduiu anlaşılır. 
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Urf hikavesi 

Vazıh~ it''xı.rile hikayeler bir ı Ve gitgide bis garplılqırlten 
;_. n..,vı• ~c ayrılabilir. Üslup- terkedilen eski yaşayış tarzı

ı.. uı: .ı:ı veya tahlilden kuv- mızın tespit edilemeden unu

et alan hikayder olduğu gibi 1 tuhnaya mahkfun kalınası çok 

unlar meyanında tamamile yazııktır . 
yn ve müstakil bir hikaye tar- l Ömer Seyfettin, ancak bazı 
ı vartlrr. O da (m<:rUrses) yani hikayelerinde mahalli hususi

rf hikayesidir. Örf hikayesi yetlerimizi tespit etmişti. ün

ik nazarda tahlill hikaye ile dan evvel Halit Ziya'nm da çok 

arıştırılabilir . Fakat dikkat kuvvetli nümtlneler vermiş ol

dersek bunları birbirinden duğunu unutmıyalım . 

yıran bariz fa:rklar . o!du- Bugünkü edııbiyatçılarımız 
.unu go~z. Ör~ hıkaye- içinde en kuvvetli örf hikayeci 

nde m;ıham~ eks.eı:ya eşhası- si olarak Fahri Celali görüyo

ın rUhi tahlıllerını yapmaz, ruz. Muharririn Talakı selase 

alııı~ c:ıniarın adatmı, karak- . ve kına gecesi ismindeki küçük 

c;rıennı, yaşayış tarzlarını tes- 'hikayelerden mürekkep ki tap

ı~ eder.. • . . j lan Ia)nk oldukları ehemmiyet
Örf hikayesı yaz~.~uharnr- le karşılanmamıştır. Arasıra hi-

erdc aranacak en muhım vasıf . kayelerine gazete sütunlarında 

cirii<ı ve seziş kuvvetidir. On- , tesadüf ettiğimiz Mehmet Se

ar daima etraflarn_ı:ı te~lük • !im Bey de iyi gören ve göriiş

der, hayatta tesadüf edılen !erini iyi tespit eden bir hika-

.riz . ~iplerin ko~.u~malarmı, 'yecidir. Bu itibarla yazılarının 

hvalını, velhasıl butun husu- • gazete sütunlarında unutulma

iyetlerini not al-arak tespit sına teessüf ediyoruz. 
ederler. 

Tiplere pek meraklı olan Fah 
· Celal, dava etıneği meslek 

inen bir akıl ha11'tasmı iyi 
svir edebilmek için tam altı 

y peşinde koştuğunu söylü
yor. 

Örf hikayesir'• «lehi kıyme 
tinden başka • ._ ·u•ği malUmat 
itibarile de aynca kıymeti var
dır. Bu tarzda eserler zamanın 
bir nevi içtimai tarihini vüctlde 
getirirler. Ve bittabi ancak bu 
sahadadir ki eserler tam mana
sik milli olabilirler. 

Bu izahattan sonra örf hik!
yesinin her şeyden evvel realist 
olması lazım geldiğini söyle
mek zaittir. Muharririn muhay
yelesi ne kadar geniş olursa 
olsun, kendisinde müşahade 

kaıbiliyeti bulunmadığı takdir
de tıu janrda yazamayacağı, ve 
yahut hiç kıymetsiz şeyler ya
zacağı gayet tabiidir. 

Fransada Prosper Merimee 
ve Maupassant, Rusyada Çehof 
ve telmizleri bu tarzın en kuv
vetli mümessilleridir. Biz Fran
sayı, en fazla Maupassant'dan 
ve Rusyayı Çehoftan öğrenebi
liriz . 

Görmek, zannedildiği kadar 
kolay bir şey değildir ve gör
düğünü tespit etmek, ayni kuv
vetle başkalarına göstermek, 
büsbütün güç bir meseledir. 

Türk edebiyatında örf hik!
yes;nin pek az mevkii vardır. 

---- - -

Yaşar Nabi 

Kronikler -ÇALAR SAAT 
Odamda eski bir duvar saati 

var. Altında iki büyük topuzu 
ve iki uzun zenciri olan bu ça
lar saat eskiden alaturka idi. 
Şimdi biz onu yeni saatlere gö
re ayar ettik, artık on ikisinin 
yerini değiştirdik, biri başka 
bir noktaya attık .. Fakat benim 
zavallı ihtiyar saatim yabancı 

bir lisanı yeni öğrenmeğe baş
Iıyanlar gibi artık konuşacağı 

zaman tereddüt etmeğe, hatta 

HIAıikler 

c:~!~~~~~~~~ .. ~l~~~~~-~~ .. ~:~:~::1 
BiR BALIKÇI HİKAYESİ 

liellan llulıisl 

:\IlL ı,YET PAZARTESi KA"UNUl:.NVEL 

l~AYATI 
Çok defalar ses çıkarmamag-a bilir ne kadar uzun zaman. Tıenkı•t ,:::::::::iiil·:·z:::·l!·i:::::::::::::::ı:::::ı:::::j:::::,:::::::::::::::.::::::,.,.: .. :::::::w 

;: ~: ~ • ~::ı .. ı::ı:::ı::::n:. ::: :::u: ::.::: ::!S :: : : :ı: :::::ıu: :::: ::.::::: :: ::::ı::1: 

başladı. Bu yeni yol karşısında Nafile anacığım. -

parke üz~rine il~ defa basan bir Bu akşam hissediyorum ki, Kılasik mısraların :!!._:ı.=.:.. Sone gg 
adam gibı evvela ne yapacağını gözümün önünde, o iri bir sü-

;::; 

şaşırdı, biraz sendeledi, sonra Iük gibi memene yapışan aç muzafferiyeti Bugün açmak istersen bir kabrin mermeri! ifü 

büyük bir ihtiyatla, ağır ağır, yavrunu ellerinle boğazlasan Birinci Perde Şağır kulaklarına tekrar ismimi inle, jm 
yavaş yavaş yürümeğe başladı. bile bir kılım yerinden tepreş- Ômrüm kadar upuzun ve beyaz eteğinle i=!S 

Bu saatin ihtiyar bacakları şim- miyecek. Şairi: Ctvdet Kudrtt Bir an gözlerime bak ve uzat ellerini! ıifı 
di hiç bir vakit hızlı gidemez,da- Ben ki sizler için şarkıları- Naşiri: Hamit matbaası ifa 

ima geri kalır ve zamanı bize mm en güzelini besteledim. Büyük klasik mısralar bir Bir an gözlerime bak ve uzat ellerini, !ii! 

hiç geçmiyormuş gibi gösterir. Uykularımın en tatlısını kaçır- muzafferiyet kazanmış bulunu- ·!il Sen, azizeler gibi saçlarında bir hale, iil! 

Çünkü o kadar yavaş yürür ki dım. yorlar. Bu zaferi, Ona Birinci t'm Artık hiç söz söyleme yavaşça sus ve din· ifıi 

insan zamanın geçtiğini farke- Bu akşam sen de bana mer- perde bahşetti. iİİ içimde söyleniyor uzun uzun bir ninni.. !iil 
demez bile ve hazan <fe öyle o- hamet anacığım, ben, senden Filhakika, insan muhayyele- ıı: füj 

!ur ki, zaman hakikaten hiç de acınacak bir haldeyim. sinin muzlim bir şefafiyetle be- Bu ses damarlarımı sararken için için, ?.~ 

geçmez. Kalbim, haberim olmadan 
1 
raber esrar içinde gizli duran Senin de cenazeni son defa öpmek için, ~ı:: 

İşte ben bu saati onun ıçın başkalarının derdiyle 0 kadar mmta<kalarmda hendesi müfelı: Zayii parmaklarında günleri sayıyorum. ı:: 

. dolmuş ki demin kendi derdimi kirenin yaptığı salim, müvaze- m 
sevıyorum ya ..... Dakikaları bi- k d' b" "k b k ak b' •·. 

raz daha uzatır, mes'ut bir sa- en ı nyu aza ımı oyac neli ve tamamile orijinal ır ce- Yakında bir su gibi akacaksın elimden, fü 

'liyeyi giinlerce tevkif edebilen yer bulamadım. velan karşısındayız. Artık, Bal- Sen, annem ve kardeşim .. . hatta bir az da yavrum!... iğ~ 

bu harikulade saat ömrümü yi- YA <'AR NABl kan harbi sıralarında meydana ıra 
'? çrkan v-e umumi harp ile bera- t".:;ı 

yen bir böcek değil, belki onu 
ZİYA OSMAN 

daha fazla uzatan müthi~ bir bar ebediyyen devrilen ham ve i:ın· 
:ı kısır ne"slin basit ve yavan his- .:r.m=ı::::ı::r.::::::::::::ır::ı:ı:ınt:m:::-~ •• ·.•.:: 

sihirbazdır... J .. · ·:::::ı: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~ 
){)ıl l.l. Ş terinden tamamile uzak bir ::-.:::::::::::::::a::ı::ııı:ı:ı::::::::::r:·,~:u::··:ı::ı:::::ı·.·ıı:::=ıı::::::ı:uw:ıu::z::!lııuı:·· •:::::: 
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~ - - ler, sıska yüzü üstünde dişleri- ı··· .Aflk re,flmesl 
]./esir ni sırıtarak gösteren boş bir v v v 

__ 'ı Bir gün, rıhtnnda, artık bıkip yerin •[::a~: hamakat içinde değil.. İki ateş :::::. 

NAFİLE 
'b' ı · - içim susuzluktan yandı diye mi, 

I Bir ölü uzar ıribı servilerm altından gı ı par ıyan gözlerini, hariç- !Ei 
Boyumla ölçece~ vapur direklerini. ten aldığı inikaslar la beraber illi Sırtımda kocaman bir yük var gibi? 

Nafile anacığım, nafile yoru- kafası içine çevirmiş bir ada- iffi Nasıl sürümüşüm her saniyemi, 

luyorsun ı Ben böyle uzayınca ta karşr sahiledek, mın zın' de tu"vana ve bediı· he -· Bana sor, arkamdan asırlar gibi. 
••• Gölgemi bir tepeden bir tepeye ırerecek ' - :::ı 

Çolak kolunu göstermek için Göklerin en mavisi, suların en ıermi. yecan hamulesini taşıyorlar. ım 

beş okka çeken paltonun içinde ~ü~.ü~ kitabta, muhayyelenin ~! 

bile üşüdüğüm bu havada na- G~lgem, ne .kubbeleri, ne ... ıeri yıkacak, olçulu ve muntazam uçuşları ;a 
' Minareler 11alerm araamdan çıkacalr 1 h • k' b J H · J •· 1" i2I 

zatıyorsun. me ve daıma guze lıge ve ço :E 

Arkadaş, yorgunum, sendeliyorum; 
Çok uzaktan geldim, yolum çok ırak. 
lçim ateşinden eriyen bir mum. 
Bir yudum içeyim, bir yudıim, birak. file kolunu sıvayarak bana u-

1 

Yumrukla' :rlrtmlı cibi bir ki.attan ı..;uau. a ım u. unuy?,r. 
1 

. _ıs er, 0 uk- f.-.: 

. kere de şehvete karşı duyulan ii;i 

K 1 "k"lm" ... ·· Sesıız kımıldadıkça mavna karaltıları, ••1• Bu sudan ı·çmeye senl bırakm-L 
opça ~n so u uş g~g~un- Dü,ecelı: baı ucumda buium martıları, düşüncelerin şiirle mezcedil- fi:j - ...,., T 

f 

den boş hır ye~ to!ba~ .~ıhı ~81: 1 
Sesimle ballra, ballra rıhtıma çarpacalr n. miş ve bir altın varak şeffafiye- f:il Bil ki, akbahtından ayırmak olur. 

kan memene ın hır suluk gıbı l . ti haline getirilmiş ince bir ha- ili Yolcu, bu çeşmeden içilen yudum. 

y~pıştı?-Iş enceğini bana nafile Böyle, beyaz dumanlar, beyu mar~ !itasından ibarettir. Bu muhay- ~ Gözlerden çağlıyan bir ırmak olur. , • 

gostenyo:sun. Ahumda nurdan bir iz, viicudıımda bir yele, hiç bir zaman ve katiyen § YAŞAR NABİ 

Ve nafıl_e .d?daklann duala- Rırtmıa bir Peygamber halinde ınJ:-.-::: müptezel hisler uç~mu~a yu- fi 
rm .en hazınını mrnldanıyor. varlanmaz. Onu daıma bır ka- ı:;:::::::::ı~:ı:ı:::!Ztl:ı::ı:r:P.ınn:ırumım• .ff&W::ıwan:::>. ···ı:ı· m.ı. .. ft•ı···· -··-~ v· 

•••••••••••• ••••••••"'••••••••• H •• - ..... ~.,__.. .. ;;m,. ... ........... ,.,,.,.._ •• 

Bilmelisin ki şu dakikada nat darbesile, müptezel hisle- ....................... ~~- .~ ·-· ... _ . . . - . · ·-- ... 

kalbim son damlasını almış bir Ne ııülümıeyen bir yüz, ne de C:.,~ rin yukarlarmda, renkten adam arkadaşları bılırız. Soyledigm 
1 
•.anzımı ıçln günlerce ve 1111bur-

bardak kadar doludur. Bir ~fulı:t.an bir nfka ~ilanını ~çaralı:. gibi ziya içinde görüyoruz. bu hakikatla, yalıuz mısraların la uğraştı; yazılarını, satırları-

Ve ona zehrinden bir parça. Şebn aaran ırolaemle bır an l'ennecetım. Eser sahibinin, ne derece ti- diziliş ve yazılışını kasdetmi- nıu fazlalığına göre bu t1ç muh 

katabilmek için boşalmasnı 1 SABR.t ESAT tiz bir zevk ve titiz bir itina ile yorum, üç kısma ayırdığı kitap telif kısım içine koydu. kelime 

beklemek lazım. Hem de kim uzun uzun çalıştığını, en iyi biz içinde her kısmın satır itibarile !erin adedini inceden' inceye 

Roma11tlkler 

Edebi mektepler" saydı; ithafın şekli için biıe u-
zun uzun meşgul oldu. Sanat

Senboll&lltr NatiJralfıtler Dadalsller PapO/lıtltr 

kann sanatına karşı duyduğu 

bu merbutiyeti, son ııenelerde 

ancak onda görebildim. Filha

kika Cevdet Kudret, teşekkü

lüne dahil olmakla dalına ifti

har duyduğum Meş'ale guru

bunun Ziya Osmanla beraber 

en sanatkar simasıdır. Şimdi 

kitabı kapadığım bu dakikalar, 

dilimin ucunda buruk bir lezzet 

var; ve kafamın içinde, güneş 

ziyasına tutulmuş içi renkle do 

lu cam bir kürenin, muhayyel 

bir mihver etrafında yava§ ya

vaş döndüğünü hissediyorum. 
K.H. 

den-bire atladı; -ben sandalın lannm sol tarafını biraz iferiye.zağa düştüklerini anla-dılar, ve kisinin, Çolakla Kadri çavu- bÖynuİıadoladı; ölüncüye ka

kaburgasmı yarı yarıya sahile verdi, uzun uzun güldü; ııarhoşlani bir hamleyle koca göğdele- şun arasına oturmuştu. dar unutmıyıacağı uzun bir ö-

çektim. Henüz bir iki adım iler tu. ri su üstüne fırladı. Çavuş biraz hırçındı; müte- pii§le öptü. Kereyi de Kadri ça-

leıniştik ki, fenerin donuk ışı- Yokuş başına, Fitnatin evi Balıkçılar oskinoslara kar- madiyen gülmekle beraber asabi vuşa verdi. Hangisini eeviyor-

ğında bize doğru bir gölge kı- önüne gelmiştik. Ustam : şı ayni zamanda garip bir kin- olduğu besbelliydi; her halde du,acaba?..Çavuşun yüzüne bak 

mıldadı; uzadı, uzandı, ta yanı- - Haydi; dedi, sen git, ben de duyar. Yazı geçirmek için, için için tutuşuyordu. tını; dudaklarma kaldırdığı biı-

mıza geldi. birazdan gelirim! Akdenizden Karadenize; kışa Çolağı her vakit olduğu gibi yük bir kadeh altında, iri bir 

Bu, Kadri çavuştu. Yürüdüm; o içeri giriyordu. doğru da aksi cihete hareket yüzü sakin görüyordum. Zatenıpatlıcan kadar simsiyah dunı -

O gece denizin cömertliği yaşamağa çalışmış: iyiJen iyi- Çolak onunla nadiren konu- II eden bn hayvanlar önlerine ne o öyleydi, içinde dağlar yıkılsa yordu. Sonra, hiç kimsenin far-

yoktu. Burunbahçeden Sütlüce ye denize vermiş. şurdu. Zorlu bir genç olduğu Ertesi günkü hava yeni bo- gelirse silip geçerler. onun i- yüzünde belli olmazdı. kında olmaksızın elleri anı bir 

açıklarına kadar suları iyice ta- Ben, dalyanda çalışan öteki söyleniyordu ama, mert değil- yanmış beyaz bir kayık kadar çindir ki, bu deniz canavarla- Gece yarısından sonra Fitna- hareket yaptı; titreyen pannak 

radık; ağlar elimizde, uzun u- balıkçıları da tanıyordum. Sa- di ki.... Denize çıkmamışken, parıl parıldı. Gece yansından n, balıkçıları iyice kızdırmış- tın bileklerindeki altın bilezikle !arı arasında bir silah ucu parıl 

zun 'bekledik; fakat deniz boş-,pına kadar bıçkmdılar. Onu gecenin bu vaktinde; burada, sonra birden bire dalgalanan tır. rin şıkırtısı, deflerin sesine ka- dadı; ve anide çolağı ayaktagör 

tu; hiç bir şey vermiyordu. kadna karşı hiç bir vakit taşkın niçin dolaşıyordu acaba ? deniz, öğleye doğru yavaş ya- İç erde sekiz tane Orkinos rıştı: Gazeller, yukarıya, Beyko düm. Hiç kimse k:ıt yen hıı a · 

Çolak: 1 görmedim; yalnız Yalıköyü- Her vakit yaptığımız gibi vaş du[Ulmuş, boğazın üstünde vardı; hepsi en büyük cins- zun yukarı mahallelerine bir ha si hareket yapmaya vakit kal-

- Haydi bakalım, dedi; geç nün yukarı mahallesinde bir selam verip geçecektik. Lakin hic; kırışık yapmıyan ince bir tendi. Göğdelerini su üstüne !on gibi uçtu, yukarda pencere- madan, bıı:ak bır..:ıü~ geJıl ırr; 

küreklere... Fitnat vardı; ona uzun uzun ba o, önümüze dikildi; biz durduk. rüzgar esiyordu. atar atmaz kancaları fırlattık; ler açıldı;; karşı sahillerde Ru- ve daha saniye içinde ve hant 

Ben küreklere sarıldım. kardı; hele dalyan sahibinin - Biliyor musun? dedi. Ya- Bugünkü av, Fitnatm şerefi- aşağıdan kalın bir ağla malı - meli balıkc;ılan oltalarını sürü- lenin arkasından; 

Yalı köyünde onu herkes ta- oğlu Kadri çavuşla gördüğü za nn dalyana çağırdik; öteki ak- ne ve taliine tertip olunacaktı; pus ve yukardan hücum edilen ye ııüııüyedalyanın yanmakadar - Yan .. dmımmm ... 

nıyordu, mert bir adamdı; ya- man dişlerinin hafif kilitlendi- şam eğlenti var.. yarın gece yapılacak eğlentide hayvanlar, deniz suyunu bu- geldiler; mavuna sakin deniz diye boğuk bir ses yükseldi; 

nmda çalışıyordum. Balığa be- ğini duyardım; sonra balıkçı Çolak: avın bütün kazancı ona verile- runlanndan bir minare gibi ha- üstünde devrilecek kadar sallan çolak düşmüştü; ağzından karı 

raber c;ıkarclık; evlenmemişti; kahvesinin camekaru arkasın- - İyi ... diye cevap verdi; cekmiş. vaya fırlatıyorlar. Epey çalış- dı; ve iyice sarhoş oldular. geliyordu; Kadri çavuş reisin 

çocuğu yoktu; üstüme öz oğlu da bir tek yuvarlarken görür- başka hiç bir şey söylediğini Çolağın nerde olduğunu gör- tık; alrumdan şıpır şıpır ter O gece, deniz de sarhoş oldu; önüne yuvarlanmıştı. 

gibi titrerdi; beni çekirdetken düm; seviyor muydu? Bilmi- işitmedim. miyecek kadar meşguldüm. damlıyordu; hayvanlar çok kuvvetli bir rüzgar mavunanın Ustamın yanma gittiğim zıı· 

bir balıkçı yetiştirmek istiyor- yorum. - Eee ... söyle bakalım, ıen Belki de mav~arun !ç tarafın- mukavemet ettiler; fakat ni- muşamba perdesini döğmeğe man başını kollarnnla çevirdim; 

du. Karşıda dalyanın adamları gelmiyecek misin? da olacak; belkı de dırekten ve hayet bir kan tabakası içinde başladı. Fakat onların haberi gözleri uzun uzun Fitnat'i ara-

İki senedenberi ayni oda için belki de uyuyorlar. Denizde - Belki ... İııtanbula inmez- rilecek işareti bekliyor... Ve kalan deniz üstünde, mukave- yokta. Reiıı: dı; ve: 

de yatıyorduk! bununla be~- sesler keııilmiş; dalyan ağlan- ııem.... biı:_~enbire, ~.kard~'. g~zcü ~i metleri iyice azalınca vücut!a- - Ey çocuklar, diye haykır- --0, dedi, yaııyor değil mi? 

her hayatının ıç tarafım henuz run kapısı yanında, üstü beyaz Ve hiç lüzumu yokmU§ ka- regınden, reısın sesını hır emrr rını bıraktılar; yavaş yavaş ın- dı, deniz kızma alnımızın terini Üstüne ve kulaklarına doğrU 

öğrenmemiştim. Kolunun sa- ve geniş bir muşambayla örtü- dar basit, istemiyerek sordu: halinde duyduk: lemiye başladılar. Artık her verelim. biraz daha eğildim: 

kat olmasına rağmen ağlan len büyük mavuna, başını ön - Kimi getiriyorlar? - Aaaaaaaağğğ ... Tuuuttttt. şey bitmişti. O giin Fitnatın Ve ansızın, sarhoş gözler bir- - Yaşıyor, dedim, o vurul-

fevkaiade bir mahareti~ kulla- ayaklan arasına sokmuş, bir Kadri çavuş taşı gediğe kor Köşede, elime geçen balık şerefine yapıl~ bu Orkinos avı denbire açıldılar: matlı. 

nı~, hel~. ç~ke~ken, sizın göre- koyun sürüsünü bekliyen bir gibi cevap vermişti: çorbasını gözle kaş arasında a- epey bereketlı oldu.... Fitnatın kimi sevdiği asıl - Yaşasın; ve hafif tekrarla 

mıyecegınız hır tarafına saklan çoban köpeği kadar mütecessis - Fitnatı... tıştınrken, olduğu yere bırak- - 3 - şimdi belli olacak .. En çok ki- dı - Ya .. şa .. sm.. • 

ınış başka. e~erle idare ettiğini duruyor; ve .den.izde ondan ~a~-, .. Ço~~ğın yüzündeki hatları tım; ikinci açık mavunaya atla- Fitnati iki senedir t~yor-
1 
~i seviyorsa kazanc~. büyük Onu, sevdiğine katiyetle iı14l:11 

• zarınederdınız. ka uyanık hiç hır şey yok gıbı .. gormuyordum; bunun)a 1 '1- dım. Orada, Çolakla Kadri ça- dum. Bununla beraber şımdi hır kısmını ona verecegı şüphe- dığım bir fahişe için yapılan bır 

Kendisine kolunun sakatlı- Sandalın ucunu karaya çevir-ı her vücudünde bir sarsıntı du- vuş yanyana duruyordu; bir yemin ediyorum ki, bu son ge- siz; isterse hepsini verebilir; pa eğlentiden sonra, bir gece b(iy· 

1 ğından hiç bahsetmemiştim; dim; orada, Yalıköyünün bü- yar gibi oldum; sesi titrek ÇIK- kibrit atsam parlıyacak barut ceye kadar, onu kat'iyen tanı- 1 rala~. on~n..... le kaybettim; altımızda denit 

çünkü hissettirmiyordu ki ... yük çınarı altında, cam bir fe-ı tı: gibiydiler. mamışım. j Gozlerım benim de açılmıştı- sallanıyor; rüzgar muşamba per 

Sadece öteden beriden işitmiş- ner ölü bir gözle yanıyordu. - Kimi dedin, Fitnatı mı? Dalyanın kapısı kapandıktan Üstü beyaz örtülü mavnanın. !ar. İlk dakikadanberi dikkat e- deyi uzun uzun döğüyordu. O 

tim: kolunu bir kadın yüzün- Işığı altında bir adam farkeder - Tanımıyor musun baba- sonra, artıh: ağların içinde mu- içinde, karşımda oturuyordu. j diyorum, Fitnat, çolakla Kadri geceden sonra artık denizde ~

den kaybetmiş; galiba, o kadın gibi oldum; belki de kahveci; !ık? Fitnatı işte.. harebe başlamıştır. Filhakika Çekik, ince bir yüzü vardı; saç- çavuşun ortasında olmakla be- Iışmadım.Ş!:ndi ne vakit c]eııı• 

için başka biri le bıçaklaşmış ... artık kapamak istiyor. Cıgarasmı dudaklarının sol o günkü çok kanlı oldu. Orki- lan sarıya yakın; takdim edi- raber, bir şey anlıyamamıştım; ze çıkacak olsam, yalnız onu J::5 

O vakte gelinciye kadar kadın- Saman ve çöp kınklarile bir köşesine iliştirdi, ellerini pan- noslar, dört bir tarafını saran lecek bir gül demeti kadar ha- acaba hangisini sevivordıı?.. • -Jıyorum: Beni çekirdekt('fl 1ıı 

!ar üstüne düşkünken kendini karış daha yükselmiş karaya tolonunun ön ceplerine soktu; kalın ag duvarlarına başlarını şında muntazam; gözleri deni- O, şimdi yemin ediyorum ki :ıkçı yetiştirmek istiyerı 0 

birdenbire çekmiş, biraz uzak yanı:~ır yanaşmaz; çolak bir-; iki bacağını ikiye ayırdı, omuz birer birer vurduktan sonra, tu zin renginde: açık ve yeşil.. tam bir kadınmış. Omuzlarına 
1
. adamı. O, mert bir a<lamdı. 

ı 
ka.-lsır cıplak kollarım colaüın 

ları 
ve 

tıs ... 
ile 
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arı dökden1er ve ba~ında kepek olanlar 
ve dökulenief n çıkın asını arzu edenler ıı 

1stanbul Bahçckapıda Zaman ecza deposunda ıa.tılır. 

U !anınız Deposu Şişl:de Ali Fuat eczancsidir. l\luhtereı:n mtiştenlere 
ll kolaylık olmak üzere fiıın 150 kuruşa tenzil cdılml,<tlr. SPORCULAR 

SPORDAN 

{) küdar On:. am.::::ieıa~-t~m=.,.:ır~:a-•:iimiiiiiiim~--~il---;~~-
/ ' k . 

MN~d::·emVdlınd· .. 39 buçuk SevriSB in u ll''r11n, l/e atra . rasi· 
ınc e 13 çekı m•h ut hat.ıpla 83 J k U/ l" 1 V 
A· :ıdolu otıı 18-12-929 tarihin- =-_..,. "'",,,_._.. 

IV\'1I ve sııer esnaslDıla 
it soın 

LDA 
bıl itı:..dr yirmi gün müddetle lorkez Acenı.,ı; Ga"•·ı kl!ı• s•ık karoserı• ı•çı•n ideald 
hatabın.n çekisı ~SO Mahlut. hş m ·

1
• ııeu Ju 2 6'l <; 

An~dolu otunun bch kıJosu r•nırn: Mı'.ınudiye ilanı ılmcla • 

~uru tan miızayed ye çıkanlmış-

... • 
PASTİLLERİNİ 

kullanınız 

Bütün eczane •• ecu 
depolannda 

satılır. 

l'alip olacakların pey akc sile l<tanhtıl '.'40 

dar'laşa n 4 Orman Memurluğu- Mu d !lnya no"la\lı 
tıracaat ve yevmi ıhaleye müsa- UU f' Ö I} 

6-1. 930 Pazartesi gümi saat on 
e Üsküdar kaymakamlığında ki Cuma, Pazar, Salı, Çar· 

komisyonunda hazır bulunma- şamba günleri idare rıhtımın-

DİKKAT! 
RESİYE! VERESiYE 

KÜRK 
Manlolarınızı 
pe~in prara ile 
a(mayınız, 

n:a~azanıızda 

sıatsitle 
ödemek 

üzere 
satılıyor 

lslanbulda 

Ma~ınul 
~a~a~a 

Kürkçü 
Han 

Telefon 
lslanbul 
1685 

BEYl(O 
...... ~---~.~~--~~ 

Emrazı dahtııyo 

VEREM 
e göğus hastalıkları mütehassısı 

doktor 

~y~~~pve~~~l~cı 
Üleyman apartımanında Cu
artesl, Pazartesi, Çartamba 
e pertembe, Telefon la. : 3035 

•hsit Yeni ve 

ile müstamel 

Ortadl: Korona, Kappel Map 
Makineleri 

ıtktllo Oersban esi : Sabah 8 den 
akşam 8,Sı kadar. 

'opya itleri: Her nevi evrak hata• 
sız sert vızıle.r. 

~aklne tamiri: Her kesten ucuz 
ve iyi yapılır. 

0SJ11AN NÜSRET: Daktilo Denı
tıt Galata Yüksek kaldırım Bışlın· 
lıcı 66 

dan 9 da kal kar. 

A vvalı k sür' at postası 
('.\1ERSl~\·apuru 31 kAnunu 

evvel Sa ı ( 17) de Sirkeci rıh· 

tımmdan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 

mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide

cek ve dönüşte mezki\r bkc
lelerle birlikte Altınoluj\a uğ · 
rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yiık alınmaz. ................. ~ .. 
Hartın - Cide Postası 

HlLAL 
vapuru 3o Pazartesi 
kanunuevel · 
günü akşamı Sirkeci nhtımınclan 

hareketle Ere~li , Zonguldak, 

Bartın, Kuru~aşile, Cide, lncbolu 

iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yiık ve yoku için 

Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

acentasına müracaat Telefonu: 

lstanbul 3105 -Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve :,Ürat postası 

SAl\ISUN 
vapuru 

1
. Çarşamba 

kAnunusanı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle doğru [Zonguldak, ine·. 

bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rize ] ye 
gidecektir. 

Talsi!At için Sirkecide Y e!kencl 

hanında klin acentesine milra· 
caaL Tel. lstanbul !.'i 15 

NAL\I V APCRLARI 

lzmir -Postası 
Seri, !Oks ve muottzam 

ADNAN vapuru 
KAnunuevvel 

30 uncu PAZARTESi 
günü 16 Galatı rıhtımından hare· 

ketle ( lzmtrı ) ve Çarşamba günU 
lzmlrden lsıınbulı hareket eder. 

Galata gümrük karşıs,ndı Sıtı 

Fransız hanında 12 numardı Omu· 
mi ıcantalığıaı müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

(Ş~h';elUaneti ilanları j 
ttam sandıklarından mııtlıibtl Şehremanetinden: Temizlik 

işleri hayvanlarından bir beygir 

l M olan!;.'!'.· 'd Fatih Atpazarmda satılacaktır. 
. • umumı ıgın en: Talip olanların 1 Kanunusani 

Eytam sadıkları ~n;anat ve 930 çarşamba günü saat 10 da 

. allefat ve vereseıkibar ve memuru mahsusuna miiracaat
ıp tıasaplarmda mbkayyet 
an meblağ tasfiye edilerek lan.--.;;... _________ _ 

aliyeye devredilmiş olduğun- Maaş sahiplerinin 
bunların 1513 no lu kanun d" · 

lldbincc ciheti Maliyıedcn ah- nazarı ıkka ıne 

znnnmda eshaıbı istihkakın lstanbul zat maaşları M uha-

1.bat 930 gayesinden evci mat sebeciliğinden: 

lan hangi Eytam sandrlda- / Mütekait, dul, ve yetimlerin 

~da olursa olsun kendilerinin mart 930 tarihinden itibaren 

<ltılundı.ııklan mahallerin en bil- maaşları yeni harfle yapılmış 
r_tik mal memurlarına istida i- mühürlerle ita edileceğinden 
~ ınüracaat ederek vesika al- şimdiden bir mühür ihzar et-

aları. J meleri lüzumu ilan olunur. 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

taheaerl 
Huıuı!fd FRANSIZ hlltOmelfnfn dahi ukdir ve tercih ettigl 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. d:W ~·~~~ 
Türlı:Jye umumıcentesl ; 

Y ŞI. 'ORKYAN; lsıınbul; Sıdıkıye han S0.83 Tel İ•L No. 21!50 

Münakasa tehiri 
Giirnrükler umum müdürlüJtünden: 

•Muhafaza memurları için yaptırılacak kaputların müna

asa1ü 30 Kanunevvel 929 olarak ilan edilmişti. 

2Münakaşa 6 Kanunsani 930 tarihine müsadif Pazartesi 

gıiniitehir olunmuştur. 

3 -'aliplerin 6 Kanunsani 930 günü saat 14 te İstanbul Bat-
-· ~ .. . . . . .. .. .. . ...... 

ncıyük viıe•lerle gıderken vırajlorrl•n 

ve fena yollardan emnı)eıle geçehıl· 

mek lçın Oakland'ın şasısi u un. ve nıeı · 
kezı sıklelı gayet alçak olar.Ak ıınol 

dilmi tır : 

Bıı şusı Qzerindekı Fışhtr knrosf'l'lsı 

()aklandu hutulunn bir genç kıDn ı .. ra· 

"et \'e ktharlı~ını bahşeder. Yeni rı11tya

ıörü onu en son modellerden ıefrık t.>ıtıı·ır. 

Sehirde. ha~a arabalar Rra~ındn.,·f"·'" 

İıir yokuşla 'ıraı alırken OaklHn•I" dık
kaı edınıı. Pek aı araba onun kuduı ,,1.; 
\'C canlıdır:· Aır tecrılbe yapınız flu~ uk 

vlle~le virajlar ahnız, yahut bozuk yol-

Üakland • • 
TÜRKiYE ACENTALIKLARI 

Kadı Zadt MthmttStnıhı 8':)' 

lııanbol-Btyoğlu, Takıım-Mı111 Garaı 

MOrtUZ•dt1t{chmttHayn vt AliVtlıMthmttAıl 
GAZIAYINTAP 

R•sıh Zadt Bıradtrltr,AOANA 

• 

birden suı atle geçıniz. bılh~,'(R lı:ıv11·l:lr· 

dtt ınotorun hu\ıık ktı\\t•l ,.t kahilı'e• 

tinı mfısahedt ~ 1crrksınız. · 

\ksrte, ıtor p!"dalına ha~111C"&. kll\\t"l· 

li hır ınıknuıı,ın cazılu.'!'i.ınr ıatn ınu' ;.:ı

hı ınoloı ıın luııu11 ku\·,·eıının nasıl h .. 

nıerktı, l'tlıgını hı!!isedeı·eksınıı." 

<>aklaıu1 aceuınıı.ıı. s11t" arabanın ıınıt• 

lı\t-ıo.ııuie vt'a uksan11ncf1t zııhNrıı uıu/ı. 

ır11ıf"I ku ... uı:lıırına kHr-.. ı lıır '<'ııl' tt•uu. 

ıutHı nlduı,.:u ,.(" \"Rd<.·lı • lttk,ıılı·rlf' 'alıu 

nlttlıılnu·J, ıı,utu .lutkkıııılu \tı.tılı ıııalu· 

llHI 1 \ t'l"l'l"f'kftr . 

VALDA 
lnılal taı11ıa kutular 
ıleruııiiade talep ecl!Dlı 

TAVANNES 
WATCHC2 

GÜNEŞlE 
DAKiK SAAT 

Doktor A. kutiel 
Elelctlrtk ı k1 ,ıt;erİyle he~Rıı. ldıw 

darbRı, p ademı.lctldar, bel lftfÜ

Ugl elit ' lırenglyl •Rı°'"ız ledııvC eder. 
l<ıır&lcOyde 80rerçl lınm ..,..... 34. 

ı 11·f finn··1~ai]lil 
•s ı k!nuncvvl"l l 929salı akşamı: 

!YILBAŞIREVEYONUI 
:supe dınua-silrprizler. llfuılınnızıl 
• evvelden tutunuz. : 

: . Telefon: Beyoğlu 3388 • 

1 Turkuaz pastahanesi! 

~=======:::====~~=======::;=====~~=~~:;:;:;;:;:~-- • Bonboıılyeler, pasta ve fekerleme- • 

Laleli Harikzedegan ~evairi müclenıiası lınü~ürlü~ün~en: l;;~~~~ş~I~~:~~~ 
Tayyare cemiyeti idaresinde- hane müzayede ile ~ ya veri- !arak 12 de ihalesi icra kılma- Uşak Karahalli bele

ki Laleli Harikzedegan dcvairi leceğinden isteyenlerin Kanunu cağından pey akçelerini alarak diye riyasetinden: 

müçtemiasmm ikinci kısnn da- evvelin 31 inci salı günü müza- devairi müçtemia müdiriyctinc YUz lira ücreti maktualı Karakal 

iresind (2) numaralı 3 odalı y deye sabah aa JOda başlaru müracaatları. Jı belediye doktorluğu münhaldir. 

1929 il r ol >n hli\uk mukUatını da 1!1%% %% :X: X %%Il4 4 8 .A.A:X :X X XXAAAAA~~ müracaatları ve ayrıca belediyeye ma ....,,.. ,..,.. .., .., .., .., .... Talip olanların oıhhiye veklletine 

1 .,1""

1

1> nlan ~~ iyi ve 'E İ bir surette :'ısri lis~uları M Ifımat vermeleri ilin olunur. 

P.iyJı;,.1..1.ii :;atılan saatler mcyanıda 

10 büytik mnkf!aıı malik olan 1e
ıtne ••attır. 

Umumi ıcentalan: lsıınbulda 

Çarşıyı kebirde 
N.K. CEZVECIYAN ve mahrumu 

l"ABRiKASI 

lıtanbul Çenb<rll Ta, 

z 
.. "" . . 

Mektebinde ogrenınız 

1 den 1 ı KAnunusanıye kadar muptedi ve milıerakkl talebe için 

veni kur. lır açılıyor 

TECRÜBE DERSİ MECCANENDiR 
Istınbul, Beyoğlu, lstiklll cadde•i 356 

Ankara Taş H•n 

.... : .... x-: ..... : ..... :-: .... : ..... xr:x: ..... :x:~: .... :x:• e -:~:~:-:x:~x~:-x""'X""'I-x""": ..... :.ı•• 

iç pmaşlrları temin ed!Jmlş halis yündandır 

tin eyi tuhafiye diikAalarmda satıhr. 

Ba~rif nna ilan 
Karadcnizdeki Ereğli Limanının şimalindeki Bababurnu fe

nerinin bulunduğu mevkide bir kampana tesis edilmiştir. 

El ile müteharrik bu kampananın 4 Kanunusani 930 tarihin

den itibaretı sisli ve puslu ve tipıli havalarda her iki dakikada 

bir yekdiğcrini müteakip kısa fasrla ve sedalarla beş defa çalı

nacağı Biihriyuna ilan olunur. 

IST A!'IBUL vtLA YETl 

Aranıyor DEFTERDARLIK. ILA.NATI 
Buhar ve elektrikle müteharrij< L------="""-""'..,..,..._ ____________ ~ 

ma.kinalara bihakkın atina bir Mü- Maliye Vekaleti Cclilcsi Muha9abatı Umumiye tetkik me-

hendiı aranıyor. Kabiliyetini,. ':8b~ murlarmdan Hürr-.m Beye: 

me,guliyetine ve yatını ve mil.. liyeti- · b ·· ·ı l' 
t ek Cerrahpaca Hastaha.nesıııce a rapor gostcn en ıizum üze-

ni bildirmek ve referanı ııoı erm ~ 

ıaretile tekliflerin lıtanbal pooıtaha· rine müddeti mezuniyetinizin (1) Teşrinisani 930 tarihine kadar 

-.i 178 numeroliı -ta kutuaa adre temdidi Maliye V ekfiloti Celilesinin tasvibine iktiran etmiştir. 

ııine ııönderilmeai. 

WANTED Beyoğlunda Tarlabaşmda 47 No hane 

Beyoğlunda Tarlabaşında 45 No dilkkln 

_,11ıçi1ilı: tleınlnl hı· 

yrette btrakan ve 
dUnyıcı fevlı:altde 

bir şöhreıi lıalz zarif 
dıkllt ve ucuz 

O MEGA 
uıılerldlr. 

Acenta vı depoziterlırl lstıııhul 

Çarşuyu kebir . 
BOGOS K. ARAPY AN 

İLAN 
Kayseri Vilayetinden: 

• 

Giçi kaputla kfiln muhterlk 

ainama binasmm mülkıiyeti ka

palı zarf U11ulile müzayedeye 

,Jconulmuş ve 8/1/930 çarıanba 

günü saat 16 da ihalesinin icra

sı mükarrcr bulunmuş olduğun

dan taliplerin bedeli muham

mene olan 15000 liranm yüzde 

yedi buçuğu nisbctindeki temi

nat akçalarile birHkte teklü 

zarflarntm mezkfir saatta ka

dar makpuz miıkabilinde Encü

meni Vilayet kalemine verme

leri ilan olunur. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve bel gevşekliğ"in 

En müessir deva Seroin hapla. 
dır. Deposu İstanbul Sirkecide laken 
deriye oteli ittisalinde Ali Riza ecza. 
nesidir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. İzmirde ecza depolarında 

ve lrgat pazarındaki eczanede bulu
nur. 

Ta~ip aranıyor 
Tahlisiye umum mü

dü lüğünden: 

Marie Dubas 
VE' 

• 
~~~~"' 

ffiosqu~ 
Uouge~ 

~~~ 
~· 

h~ 

MASK RUJ 
Her kesin kemali zevkle kul 

!andığı parfüm clilr . 
Her yerde satılır. 

Parfömü, takdimi makbul 

hediyedir. 

•Doktor S. Fresk 
üvellit ve kadın butalık· 

lan mntebuaw 
Komnltuyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyah aokqm 

da 32 numaralı Mayidis lıııa

nmm 2 numaralı dairesinde. 

Telefoıı: B. O. 2917 

is et llziimilıı en uaul 
IUJ'ette imal edilen 
kırmızı kordoııı. • 

lntara rabsı 
Kibar gazinolarla l6b 

bakkallarda bulunur, 

Yün fabrikası 
Gayet ehvlft flıılı •blılı: 

modem 

Bahçe kalcı 

lplJ!ı: 

Cerınınya 

fıbrlkuı 

hanında 

(14) numeroya milrıcuılın. 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Bel~oğukluğu ve lhtilAtatına 

karşı pek tesirli ve tııze aşıdır. 

Divanyolu Sultan 2\lahmut 

türbesi karşısında No 189 

Steam and electrical "l'er•tina- lnıı• 
neer. Apply by letter ıtating quaJifi. 

cationı, fonner emplo:r-t aae, ... 
tionality, reierenc:a. 

Çenberlitaşta Vezir hancla 45 ve 6 No. ıki oda 

Sultanahmettıe Üçler mahallesinde Üçler mektebi arsa91, 
Anadolu Tahlisiye mıntaka- • 

B. P. 176, Stanboul. 

ZA Y[ : Tetvikiye ahzıaaker fU• 

lıeainden aldılun ukeri veıik•mı za
yi ettim. Bir diierini çilrartacaiım· 
dan zayi veaikanm hükmü 7oktur. 

Panııalb Cahi aokala laiıtaıl apar-

Enennıeni ~ainıii YilaJellen: · 
BalA.da müharrer emüki huıııuaiye icara verllmeit üzre 

12/1/P30 tarihine miladif pazar günü saat oınbire kadar münaka

saya konulmu§tur. Taliplerin encümeni vil!yete milrJcaatlan. 

ÖksOrenlere Kat,..anr akkı Ekrem . 

sının 80 ~ira ü~r~tli . Tabab_e~ ; • DEA ( -
münhaldır. Tabıbın 1kametı ı- O N S E R y A l R 
çin Anadolu Fenerinde bir ha- , K A 1 O 1 R 

ne ;~~~8o~:ı:::;·Kanunusa- MAMA-
ni 930 tarihine kadar vesaiki 

lazuneyi müstashiben Galata 

nhtnnmda Maritim harundaki 

merkezi idareye müracaatleri Dr. H. ŞıNASİ 



BİN SÖZ 
BtR RESİM 

Millet mekteplerinde oku -1 
yanlar için ders lı 

Naime Halit - Muallim Ahmet Halit 

Sağlık bilgisi 

Kan ve vücutte dolaşması 
r 

.. 
PAZAR1'ESİ 

30 K. EVVEL 1929 

BUIUK. TAJYARE PiYANGOSU 
YEDINC'J TERTİP 

6. INCI KEŞİDE 

11 KANUN USANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Geçen derslerimizde yediğimiz yemek!er~. ~azun 

.onunda ince barsaklarm kenarlarındaki puruzlere 

>İtişmiş olan damarlar s&yesinde ~~ geçti~ni .. J!?,r

nüştük. Şimdi kamn vücutte ne pbı ışleı:,. gordugu-

1ü ve vücudü nilsıl dolaştığını tetkik eclecegız. 

Ayr·ıca : 50,000 
40,000 
90,000 
20,000 

Parmak kesilince ve ya bir iğne batırılınca parmka

:an kan çıktığını herkes bilir. Vücudün her tarafıda par

nak gibi kesilir veya bir şey ile cizilirse kan çıkar Yal

tız derinin üst tabakası, tırnaklar, saçlar müstesnadır • 

ve 

15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

3unun sebi: 
En ince kan damarları vücudün her tarafmı dola

;ır Bütün kemiklere, sinirlere, etlere kan damarları şu-

;eler gönderıniştir. Demek ki vücudün her tarafında Turıng a:uıop dOa seneııt tongreslnl Perapslasta aktederek bazı mukarrerat ittihaz etti 
Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

,~~E~·:.~1t=-~~.r: E;=t:n·y=nk=;~~d~tr··====··=====~=ı 
Kan NASILDIR? 

"'-"-'..._,,,.._,,,_,.....,.._,,,_,_._,.._ 

DOKTOR A. HORHORONI 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

o '-"'-AJ~"'-"""""-''-"'""-":2~ 
Tel. BeyoiJlu 3152 

Kan kırmızıdır. Sudan daha koyudur. Tuzlumau Teşkil eden 1 

)ir tadı ve hususi kokusu vardır. Bir damla taze kana ' ' A·ı h t senebaşı ıçın 

fıurdebin denilen aletle bakılacak olursa göriindüğü gibi 1 e aya ını '' hoşa gideceği muhakka 

hasit bir su olup içerisinde sayısız mikdarda kırmızı ve 
üI K lar D h . d 1 a· k . . olan en m"".hul hediye bir 

.leyaz kürecikleriıı yüzdüğü gör·· ür. anın mızı ren- a a zıya e neşe en ırme ıçın 
K 

t;~l~~:h:~::ı::!~?k ;:~~~. Beşyüz kırmızı küreciğe Eve operayı 1( o D A 
Kırmızı kürecikler o kadar küçüktürler ki bir iğneyi 

Fotoğraf maklnasıdır 

kırmızı küreciklere değdirirsek İğnenin başında elli bin 

l.arnuzı küre bulunur. 
ithal eden 

KIRMIZI KÜRECİKLER NE iŞ GÖRÜRLER? 

Kana ( c.an nehri derler ki bunun vapurları kınnzn 

küreciklerdi~. Çünkü gece, gündüz, uykuda ve uyanık 
ken bu ku·;nızı kürecikler arılar gibi çalışırlar ve ak ci

ğerlere nefes alına ile gide nhavanm müvelleidülumuza ~' 
nru emerleı· ve hunu vücudün en derin köşelerin~ kadar 

makbul hediyeler 
Takdim ediniz 

CARMEN ( G. BfZET ) ? Opera ve opera komik tiyatrolarının 

MANON ( MASSENET) l hey'ed muganiyelerln!n lşı!raklle. 
orkestra ve 

Romatizma, siyatik ve sinir ( nevralji) den muztarip olanlar 

RADiUM POMADASI 
tedarik etmeleri tavsiye olunur. 

Radium pomadası, sair bütiln buna mümasil ilAçlara faik ve tesl 
kaı'I ve muhakkakıır. Radium pomadasını kullanmış binlerce hası 

müsmir neticeler gC>rerek şifayap ol muşlar ve ekserisi ttşekkürnamelerlı 
takdiraıta bulunmuşlardır. 

götürürler. 
BEYAZ KÜRECİKLER NE lŞ GÖRÜRLER? 
Bunlar kırnuzı kürc.-ciklerden büyüktürler. Şekille

ri belli değildir. Kanın içinde gayet yavaş yürürler. Bun 

lar vücude giren yabancı maddeleri, mikropları hazme 

derler. Bunun için bu küreciklere (Müdafaa hücreleri) 

de derler. 

KAN DAMARLARDAN ÇIKINCA PIHTILAŞIR: 
Damardan alınan taze kan bir müddet kalınca iki 

bama ayrılır. Bunla1.'"dan birisi pelte kıvamında .olup di 
!he çöker diğeri su gibi samani rekte olup üstte kalır. 

Kanın damardan çıkınca pıhtılaşmasının hayatta 

büyük hizmeti vardır. Bir damar kesilince damaardn çı

kan kan pıhtılaşarak orasını kapar ve fazla kan kaybedil 

AJDA ( VERDi ) 
LA TRAVIATA ( G. VERDf) 

Mme BUTTERFLY (G. P'CCCINI) 
LE BARBIER DE SE VILLE ( ROSSINl) 

En meşhur ltalyan ırtlstlerinln ve 
Mllano'daki Skala nın orkestra tekmil 

hcy'ed muganniyesile vücude getirilen 
müstesna parçalar 

Tristan ve ısolde ( Wagner) 

En son tango ve fokstrot Türkçe plakları gelmiştir 

Kolumbia Pazarı 

AIAkadarlar ile Türk!yede mümeuillik etmek isteyenlerin zlrJekJ 
adrese müracaat etsinler. Muhabere Türkçedir. 

Asparuh Bonçeff, "Radium,, ima!Athıınesi, "Robotnlk,, sokağı N 
•wwwwwww Sofya (Rulgarlstan) _____ , 

Gazi orta nıualliın nıette~i ve ter~iJe en~ 
titüsll ınü~llrlü~ün~en 

mesine mani olur. 
Sirkeci Hamidlye caddesi No 47 Tel. lst. 435 

Tabii halde kan damarlar içinde bazı hadiseler müa TEDİY ATTA BÜYÜK T.ESHİLAT 

Mektebimiz talebesi için yerli meınullitmdan olmak şa 

müfredatı aşağıda yazılı elbise, palto, ayakkapı, iç çamaş~ 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Bunların toptan ih 

kabil olduğu gibi kalem kalem de ihalesi miimkündür. ~artn 

lerin birer suretini almak isteyenlerin her gün mektep ı~are 

müracaat edebilecekleri ve münakasaya iştirak edceklrin d 

7 5 teminatı muvakkatelerini me-ktcplcr muhasibi mes'ulli teana olmak şartile pıhtıla§maz. Yılan zehirli kanın da- ===c~M.ıtoet=H===<,•)CCCCCCOOOOOOOOO
OOOO; 

marlar içinde pıhtılaşmasma sebep olur. Bir de (varsj) 

'-denilen daınar şişkinliklerinde bacakta bazı damar,larda 

kan pıhtılaşır. 
Vücudümiizün ve bütün uzuvların beslenip yaşaya

bilmesi için kana ihtiyaç vardır. İşte can nehiri denilen 

kanın vücudün en derin köşelerine kadar giderek onları 
beslemesi lazımdır. 

Kanın vücutte d()laşmaaı için bir takım cihazlar var 

ılır. Bunlardan en mühimmi göğsün içinde kalp denilen 

küçük bir tulwnbadır. 

Bundan çıkan borular vücudün her tarafına tak

~İm olunur. 

Bu borulardan kalpten kam götürenlere ( şirvan), 
kam kalbe getirenlere (verit) derler 

İşte karıın kalpten c;ıkıp bütün vücudü dolaşarak 
tekrar kalbe gelmesine (kanın dolaşması) denilir. 

Müsa~a~a ile nıeıunr alınacak 
Emniyet sandığı miidürluğün
den: 

Emniyet Sandığına bilmüsaJbaka birkaç memur alınacaktır. 

Müsabakaya dahil olmak için: 

1 - sinni yirmiden aşağı otu2lbeşten yiikarı olmaması. 

2 - Askerlikle filhal alakası bulunmaması. 

3 - Laekal tali taıhsilini ikmal etmiş olması. 

4 - Evvelce bir hizmette bulunmuş ise hüsnü hal ve beraet 

~esaikini ve tamüssrh:ha olduğuna dair mtlsaddak tabip raporu-

1un ibrazı şartlarile müsabakaya dahil olmak istiyenler imtiha

un yevmi icrası kendilerine söylenmek üzre: nüfus tezkeresi, 

nektep şehadetnamesi, beraet ve hüsnü hal evrakı, sihhat r,apo

.-u ve üç adet küçük kıt'ada fotografı hamilen 8 Kanunusani 

l 930 tanhme ınüsadif çarşamba gününe kadar Emniyet Sandığı 

nuhasebe amirliiTine mi•racaat etmeleri illln olunur. 

Yatımektepleri mubayaat komisyonundan: Beyoilu dördüncü aulh hukuk Jıa. t' di ttikten sonra ihale günü olan 7·1-930 Salı günü saat 1 
kimli"" d ev e "b 

gın en: Ankara maarif eminliğinde müteşekkil mektepler miı ayaat 

Istanbul yatı mekteplerinin ihtiyacı olan Amerikan bezi ve latanbulcla Cermanya hanında 10 misyonuna usuli dairesinde tanzim edilmiş teklif mektupl 

arpa kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kanunusani ~l, 12 numaralı yıızılıan~~e mukim tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

perşembe günü Amerikan bezi saat 16 da 'arpa 17 de Ortaköyde ıken 7. Ağu~tos· .9~9 mr:bmde vefat 

Gazipaşa Yatı mektebinde.toplanan ~omisy?nca ihale edilecek- eden .Y~şderı tacın Hayım ~raba Palto 

tir Talip olanların %7,5 nısbetindeki depozıtolarmı Fındıklı'da ~endirun Mahkem~e derdeı~ taı· Elbise (Ceket, pantalon, yelek, kasket 

Yüksek mektepler muhasebesine tevdi ederek alacaklan makbuz fıye bulunan eınvalı. metrukeaı m'.':. İskarpin 

Adet 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

lar kapalı zarf içine koymaları icap ede.r Şartnamelere komisyon yanı".da mevcut ve 1!"1"'et .eyledıgı Futbol fotini 

kitabetine müracaat edilerek görülebilir. Beyoglunda Sıraservı Caddsındn Hi Pijama (ceket, pantalon) 
risoverği apartunanındaki dairesinde Fanila gömlek 

mevcut yatak, odası,aalon takımı ka Kısa pantalon 

nape, büfe, vresuvar, mu§amma,istor Gömlek 
400 

400 
600 Evtaf nıııunı ınüdürlü~ündeu: 

Darülfunun tıp fakültesinin viladiye pavyonuna lGzumu olan 

yüz adet karyola ile yüz adet battaniye ayrı ayn olarak aleni mü· 

nakasay vaz edilmiştir Ka saninin birinci çarşamba gür;~ saat 

onbeşte ihaleleri icra edilceğinden talip olanlann şeraıtı anla

mak üzre her gün . levazım idare&ine ve ihale günü de 

idare encümenine müracaatları. 

perde, muhtelif kadro ve levhalar ile Çorap (İplik) 
yatak takımlan çarıaflar, Matbah ta _-2=.:.::!:.~!:::~-----------::,,-::l:-----j 

lmnıle banyodan mürekkep e§yayı ----k ,-11111! ı Güoırüı er UIDOID 
beytiyyesinin cümlesi 1930 aenesi ı.a Hasta çocu ar 
nunusaninin on ikind ve on üçüncü ve iktisabı kuvvet lb- Jflİl~ff rliiniiQ ~en·, 
pazar ve pazartesi günleri sabahle _ tiyacında bulunanlar 

yİn saat on buçuktan on ikiye kadar için doktorlar, terkl

açık artırma suretile satilacağmdan binde sal morina ba

alakadar müıterilerin bu günlerde ta lık yağı muhtevi ve 1: 

ı - Urnum Müdürlük 

------------.--------
lN!'ı" - . 

Hall tasfiyede bulunan yin olunan saatlarde hazır bulunma. ~lhhat ve kuvvet 
lan lüzumu ilan olunur. 

snı.Llı c..;.ı.,.....-..ı. .......... :ı-;.aprsında me 
plana tevfikan inşa ettiril 
tastiklik bedeli keşfi olan 
lira ürerinden 20 gün müdd 
ve münakasai aleniye ile 

Ankara milli mensucat 
Istanbul Mahkemei Asliyesi ikinci 

TURK ANONiM ŞiRKETi TASFiYE MEMURLUGUNdan: ticaret daireıi: 

1- Hali tasfiyede bulunan Ankara Milli mensucat Türk ano Beyoğlunda istiklal caddeainde 

nim §İrketine ait olup Ankarada san kıtla civarında kain mensu ppka ticaretile müıteğil iken 3-tem 

cat fabrikasının icra olunan müzayedesinde teklif edilen 70,000 muz-929 tarihinde iflasına bükmolun 

lira bedel ile maa müştemilat talihine ihalei evveliyesi icra kılm muı olan Tanas Kurkulas efendinin 

dığından itbu mıktara asgari yüzde üç zammiyle mezki'.lr fabrika zimmetinde alacaklarım ispat vey• 

yı §artnamesi vechile ittiraya talip olanlar arasından en fazla be muvakkaten kabul ve kaydettinniı o 

del teklif edene ihalei katiyesi 20 kanunusani 930 günü saat on lan alacaklıların olbaptaki ahkamı 

beşte ivra edileceğinden itbu müzayedeye ttirak edeceklerin vak- kanuniyeye tevfiken muflis tarafm

ti muayyeninde Ankara Zafer caddesinde Zafer Otelinde müte- dan teklif olunacak konkurdatonun 

t-ekkil tasfiye mmurluğuna müracaatları. müzakeresi için bin dokuz yüz otuz 

2 - F ahrika hakkındaki izahatı ve müzayedeye İ§tİrak edecek senesi kanunusaninin altıncı pazarte> . 

irin riayete mecbur oldukları şeraiti havi yeni tanzim olunan ıi günü saat on beşte mahkemenin if-

urtname arzu edenlere derhal posta ile gönderilir, laa oclaaına ııelmeleri ilan olunur. 

bahşeden vitamini 
bol olan mücerrep naka~aya konulmuştur. 

MUL. SlON sco,..,..,· 2 - Şartnameler Gü 
Umum Müdürlüğü Levaz 
dürlüğünden alına bilir. müstahzannı tavsiye ederler. 

Hiç bir kuvvet iltcı ve 
hiç Emulsion taklidi 

vitamini bol olan ve 
mukavvi ıuzları muhte

vi bulunan hakikt 

EMULSİON 
· SCOTT 

tadır -.müsmir ve emin neticeler 

~e.rroİİİİİİe~ ................ lllllli 

3 - Talipler 7o de yedi 
çuk teminat akçesi buluna 
lirayi kamilen ı ı Kanunu 
930 tarihine müsadif cüm 
si gÜnü saat 14 te Umum 
dürlükte müteşekkil müb 
kornisiyonuna mürac<>atlar 


