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1-· AYrupaıun metbur be· 
rartan ldmler? 

2- Soa haberler 
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1- Demir atlar içinde 
2 Rlr Rum tnklf ~dildi 

' •lca Hlılf•d• : 
1- Felek, 2 Kulak mJsaflrl, 
3-· Roman 
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1-MllJI taıarnd.,MabkemeJer 

1 6 ıncı sahifede : 
1 J. Sehtr haherlerl, PJvanko 

--

• 
istihsal 

cephesinde 
Tek ekmek Türk milletinin ekmeği olduğu gün, he 

• 

1ktısadi mücadelemizin mev
zuu yalnız israftan kaçınmak, 
tasarrufa alışmak değildir. En 
büyük ve verin_ı i:ibarile e~ ?1Ü
him vazifelerımızden hırı de 
"İstihsal,, dir. Hedefimiz, bir 
an evvel iktisadi muvazeneyi te 
sis etmektir. Şüphesiz istihsa
latımız arttığı nispette bu mu
vazene memleket lehine tevec
;üh eder. 

İstihsal mevzuları arasında 
ormanlarımız mühim surette 
nazarı dikkati celbediyor. Tah
min edildiğine göre bu ~k~ 
halile ormanlarımızda kesılebı
lecek, istifade edilebilecek en 
az on milyon metro mikabı a
ğaç vardır. Bunların vasati kıy
meti elli milyon liradan fazla
dır. Bu servet, kendihaline bira
kıldığı müddetçe mütemadiyen 
ıranıyor ve çürüyor . Her seneki 
zayıiat pek mühimdir. :V ~nan 
ve çürüyen her habbe, ~ı~.lı ser 
vetten bir parçadır. Buyuk te
sisata ve fazla sarfiyata lüzum 
göstermiy~n bu işin, hükfun~
tin iktisadı prog mmda mu
him bir yer tutacağı muhak
kaktır. 

Memlekete kereste ithali, az 
çok tahdit edilmiştir. Halbuki 
büsbütün önüne geçilmiş de
ğildir. Her sene sandık imalatı 
için memlekete mühim miktar
da kereste gel1yor. Hatta hariç
ten talaş bile getirtmekteyi~. 
Bu kalemlerin herbiri servetı
mizin bir parçasını alıp !rncın
yor. Onnanlar mevzuunda cok 
ihtiyacımız olan biT kağrt fabri
kasının inşası da mütaleaya de
ğer bir şeydir. Denilebilir ki, 
bütün bu tesisat icin sennaye 
nerede? Ormanlar ölü bir hal
de iken istihsalatunızı satmak 
imkln~ hazırlamamışken bn 
sual çok varittir. An<:ak bu iş
lerle clddt surette alakadar ol
duktan sonra yedi ve y_:a~ncı 
sermayelerin se~e s~ve .?ştır3'< 
etmeleri çak miımkündur. He
saba, tasarrufa ve tabii ihtisa
sa mUstenit güzel bir idare, 
mevcut onnanlanmızdan çok 
faydalı neticeler istihsal edebi
lir Bütün devlet ormanlarını 
~1 zamanda işletme'k imkanı 
ohnasa bile, mesela Karadere, 
Tavşanlı istikametinde bulu
nan Ala<:am ormanlarından ba
§lamak çok pratik bir şey olur. 
Bu sahalar mahreçlerden, de
niz.den pek de uzak değildir. 

Vazıiyete göre hepsini bir 
merkezden idare için devletçe 
kuvvetli bir orman istihsalatı 
idaresi kurmak mümkündür. 

• 
Siirt Meb'usu 
'MAHMUT 

Matbuat 
hatıraları 

Meşrutiyetin ilk gün
lerinde '<abinenin iki 

yüzlülüğü 

sene için asgari kırk milyon lira tasarruf edilebilece 
j Gazi Hz. 
RelslcOmhur Hz. HaklmlgeU 

.llllllge idarehanesini 
teşrif ettiler 

•••••••••••••••••• • 
i Vatandaş!· i 
1 Aile büt- : 

·Gazi ve inkılap 
• rau111 Sllrl .... .., .,.,..,., 

Tnrlc rtftrisl TOrk lktısat hazintltrlnln tn lcuvvnli mtsntfltrindtn biri 
olacak ve Türk tek tktneği mtmlektlt stntdt 40 milyon lira kaıandıracak 

• 

Senede40milyon lira 
Tek ekmek hakkında ki 

teklif Başvekaletçe 
tetkik ediliyor 

Bu suretle elde edilecek ekmek umu 
mi harpten evvel tayin ekmt:ği diyt: 

askere dağıtılan ekmeğin lezzet 
ve nefasetinde olacaktır .• 

Aldığımız malfunata !!'Öre 
tC'K eıı:meıı: meselesi hakkında 
Maliye mUtteprı Ali Riza Be
ye çok mühim bir rapor tak
dim edilmi§tir. Raporu hazır
layan zatin noktai nazarına gö-· 
re yalnız bir nevi ekmek yeme
kle senede 40 milyon lira tasar 
ruf etmek kabil olacaktlr. 

Nasil yapılacak? ... 
Bu zat diyor ki: 
_ Tasamıfa temayül eden 

halk her hususta olduğu gibi 
okm~k me5elesinde de hükume 
tin irşat ve müdahalesine mu.h: 
taçtır. Binaenaleyh, ekm~k !ş! 
Belediye ve Şehremanet•. ışı 
değil bir hükumet meselesı ha
line ginniştir. Tek ekmek çı-

tJa~vtktılet mosteşan Kemal Bey 

karmak hususunda bazı mani
ler olabilir. Fakat hük\ımetimi

(Mabdı altıncı sahifede} 

~esi ne oldrı- • 
ı 

-49-

1 f1unu hAlf 
• lJğreneme 
1 dtnse bu · 

ANKARA, 11 (Telefonla) - • nun ziya• : 
Reisicumhur Hz. bugün oğle- 1 nını çeki - • Büyük Reisimiz C. H. fırka

sının kuruluşundaki esbabı 
izah ediyorlar .. 

den sonra saat dörtte H:ıkim~- : yorsun demektir. nütçe, : 
yeti Milliye matbaasını. tesnf • devlete ne kadar Uizım- • 
etmişler ve 3 saat kadar kalmış- : sa aileye de oka dar 18- : 
lardır. • zımdır. • 

Piyango 
Dlln Darülfü
nunda çeklldl 

BUyUk lkramlyelerl 
kazanan numaraları 

: Bütçende demiyoruz : 
• ki, tğlencenin geri ol- • 
1 masın. Hayır, bu da bir : birer noktai nazarlarım toplar- Hhipleri akla gelir. Efendiler 
• lhtlgaçhr.Fakal az para : ,ılım. Bu suretle millet ve mem- Bu meme"kette çok çiftlikler 
: ile giyinip kutanmak, a leketin muhtaç olduiu hakiki bibi kimler var? Kendi livanuıı 
• az para ile eğlenmek le : programı gene erbabı ihtııaı dütününüz: Kaç çiflik ıahi 
: mllmkllndur. lsraf, aile- • ve erbabı ilim ile beraber teabi- vardır?Araziıinin vüs'ati neı1a-1 
• de yıkımdır. 1 te çalııırdım. Fakat maddeten dardır? Bir de Türkiyenin geııi 
: Bu gıkım devam eder- • buna imkan göremediğim için topraklanru düşününüz ... 
• se yeni lklısat binasını • bu kongreyi tahriri yapmak iı- Efendiler, bizim memleketi. 
: hangi temel QştQne ku- 1 tedim. lıte bunun içindir ki bir mizcle bu yüzden zarar gö,rec:elıl 
• tJ ? • gün gazetelere buna dair beya- büyük arazi ve çiftlik sahip] 
• raca ız J nalla bulundum. Ve umumi yoktur. Olsa olsa onların arui 

Tayyare piyangosunun yedin .. ••••••••••••••••• bir teklif yaptım. Bu teklifimi, si, diğer köylülere nazaran ela 
ci tertip son keşidesi dün Darül Gaip kız bir daha burada tekrar ediyo- ha büyükçe, daha hallicedir 
filnun konferans salonunda ve rum: Nasıl bir program yapmak Onlan yıkacak yerde, köylü! · 
çok kesif bir kalabalık huzurun lazımdır? lktiHdiyatımız, maa- mizin arazisini tevıie bakmalı 
da çekilmiştir. Bu keşidenin bü Bir Musevi kızı dört rifimiz ve sairemiz nasıl bir ym. 

~k i~yesi .200 bin ~ra ol~u gündür meydanda p~ogr~ dahilinde yürü~ıe bu Bundan batka kasabalar 
gu gıbı daha bır çok yuksek ık yoktur. mılletı refah ve ıaadete ısa! e- ve tehirlerde sanayi erbabı var 
ramiyeleri de mevcut olduğun- debilir? Bunu bana söyleyiniz. dır. O halde köylü sınıfı aslidir 
dan meraklılar da o nispette Noktai nazarlannızı anlatınız! köylülerin menfaa~i temin edili 
çoktu'. Dah_:ı 12 den itibaren sa f:Eendiler! Siyasi bir fırka ıe sanayi erbabı bundan müt 
!ona gırmege başlayan halk pek denınce hakir olarak bundan t~ essir olur mu? Hayır •. Buna d 
az sonra her tarafı doldurmuş, reddüt ve t ~şe düıenler bulu- imkin yoktur. Cünkü bizde 
ayakta bile duracak yer kalma- nabilir. Hakikate~ . milletimiz bu Hnayi erbabı ·halk için, bi 
mışu. Saat bire doğru gelenler ~ok zamandanben aıyaıl fırka- zat köylüler için bile lazımdır 
dışarıda kaldılar ve meraklan- lar yüzünden, aiyaıi fırkalann Bunlar, biribirinden ayrılamaz 
nı yenemeyerek keşidenin .sonu iht~raslan ve _onlal'!n. -~~ıad~ lar. iBlikiı aan•yİi takviye v 
na kadar beklediler. K~~: rarlara duçar olmuıtur. :kenaı halkçılık rı'tu.'l\lr •• Binaenaley 
bu sabah ta devanı olu tıiye- menfaatleri unutturulmuıtur. tünüldüğü vakit bunlann dalii-
• ....... • • ".T.. "'"" b enfa ti rİne ed s 1-; unıa';-dır Şunun ve unun m a .e hakkı verilmek icap er. on 
e ' · hadim olmuıtur. Hakikaten kasabalarda orta tacirler 

200 bin Wra milletin muhtelif ımıflann.dan dır. Bunlarda halka, köylüy 
1 '1515 bir, ilci veya üçünü alıp ta dığer lbım bir ımıfbr. Onlan ela • 

tJO bin lira 
1619'1 

!erinin zararına. ~lar~ Y~ ~ maye etmek, -cinletti 
,unafun menafimı temm ılı: ı~ti- mecburiyetindeyia. 

A ial eden bir ıiyasl fırka, bızm;ı Bunlann fevkinde 
Kayba/an nna • -nemleketimiz için çok muzır • . d bü-''L lıü 

Sirkecide genç bir Muııevı kı- bir teıekkül olur. Bizim muhtaç ~~z le ,, .... -.ye, 
6 bl il .. .,. rtadan kaybolrnu"tur Bu b" .. 1 tüccar ar var .. • n • .... ZI o .. . ~ . • olduğumuz 9ey, ulun mem ~ Maatteeaıüf Türkiyecle 

55728 genç kız dort günd~n be~ araı. ket evladının elele ver~~ ~- türlü zenginler yoktur. Türlciy 
dığı halde meydan a yo tur. lıtmasından ve çalıımaaıle ııtih- . 

1 
ele ·ı b" 

iDğer kazanan nınnaralar al Sirkecide Salkımsoğuttle sal olunacak neticeden ibaret- de mb!yoHer er 1 Iğı ' biıl 
tıncı sahifemizdedir. camlı handa 5 numaralı odada tir Biz öyle bir fırka yapaca- yilz ınk rasd 1 0 anK 8 ?"t 

1
. ted. 

Fransız sefiri gitti 
b. M i ailesi vardır · · · · d · • yıaı ço az ır. apı a 11 ı oturan ır usev · ni eababı hayatıyeaını ,ıaa etmı k i - ı 

Her bireri bir işte çalışan bu eıbabı hayatiyeaini, Hadetini ort;;ı:: oy:ıca ımi.a. .ve.;:::{ e 
aile aslen Hakkiır_ ilid_ir. .. temm· etmeyı· vazife eclinebilıin 1 ne

1 
um ece ınıız ar Fransız sefiri Kont dö Şan- d 1 amaz 

bron mezunen Parise gitmiştir. Ailenin Anna ısmın e .guze Buna imkin var mıdır? Benim H . ef d"l B m 

mektepliler 
milsabakası 

35 inci haftanın 
birincilikleri 

ve 17 yaşlarında kadar bır kız- kanaatime göre bu imkan mev- ket ::ıbu :eo:ı:k~tin uinıanl 
lan vardır. . . . cuttur ve bundan b&f8kıını d h k · ı ii 

Evvelce işe gıde~ ve aılesı memlekette yapmak doğru de- a a fo z~ngın 1 o mİı:ıck: 
tarafından çok sevılen Anna •']d' t~ır ar. u, on ann • 
· d' b"r işte değildir. gı ır. . Bmaenaleylı onların servet 
şı~ 

1 

bundan dört gün evvel Efendiler! ifade olundu ki,. göz dikmiyeceğiz. Her vat 
akraba~a gideceğini söyliye- bizim mille!im!z~n unsuru aslisı datı ayni yüksek ıeviye:ı:e çı• 
rek evden izin alıyor ve yeni el- öylüdür, çıftç!dır, çoban.dı~. O mağ~ çalıtacağız. lıtenz ki 
b. 1 • · giyip sokag" a rıkıyor. alde bunlar bır sınıftır, ıatına- fendıler; memlekette çok ve 
ıse erını " b" f .1 ı ı ı O 
Ç'kı rıkış Aile reisi kızını de yaıan ır sını tır · mı yoner er o aun . . zen 

I Ş O " • • ) k d" L. ) • her tarafta arayıp bulamayinca Bir fırka, başlıbaıına bu ııru· inHn ar, .en ı ""! a~a flDl 
Mektepli/er müsabakası 35 zabıtaya müracaat etmiştir.Şim fa istinat edebilir. -Onun men diferler, şırketler, fabnkalar 

inci hafta birincilikleri suasıyla di zabıta bu kayıp genç kızı a- faatini ili etmek için çalıtabilir. sınai müe11eaeler viicude g~ 
§Un/ardır: ramaktadır. O halde buna muhafif olacak ıı- sinler. Bizi ecnebi sermaye. 

ı _Galatasaray Lisesinden: Annanm babası kızının ~ir nıfı aramak lazımdır .. B.u !ırka muhtaç bırakmas~lar. • 
Ş .1 gönül macerası olup olmadıgı- hangi ıırufın menfaatını ızrar Herhalde efendıler, çok 

140 Mahmut erı. B~y. na cevap vermemektedir. ediyor? Bunun muh•lifi ve mu- gin dediğimiz adamlarda • 
2 - Darü§§Blaka ~ısesmden: • kabili hangi sınıflar olabilir? tır, köylüler gibi menfaatleri 

974 Selman Farıs eBy. Bir az terbıye Bunu tetkik edelim. Köylünün tünülecek vatanclatl~rdır •• 
Yırtık paraların noksanlık dtrtctsını ıosttrır Kal>arlt cttııtli J - lstanbul Erkek ;muallim kartıımda büyük arazi ve çiftlik (Bıtmedi) 

aarT!~';!~';= :ı:.:~: Yırtık, eskimiş paralar ·~ae:::~~ı~n 359 
Nazil Hi. mı~~r b~:~~·::ı:e~'!: :a~\1:8§~= --'"'"'""'"" ................... N_ .. __ ...... - .... -n---

met İhsan Beyın 4-Notre dam dö sion Fran- kayette bulunmuştur: 
matbuat hatırat;· sız mektebi talebesinden 72 Elektrik şirketi tarafından 
rmm üçüncüsı .Nezahet H. namıma gönderilen i'hiıarname-
bugün beşinci sa \,ft""ıhadele hazırlıkları bitti,Banka- .. k L" . desarfiyatmiktannı gösteren 
hifemizdedir. A~ l'l 5 - DaruŞ§afa a ısesmden: . b . k f 1 "rdüg"ümden 

ı B 1 l k ı . } 1 } 969H. T. Bey. nıs etı pe a~ a go . . 
met hsan e ar e e 1 para arı a l yor ar . . . . faturanın yemden tetkik edıl-
yin büyük bir al. Yukarıda ~~ımle~ ~ayded~len mesini talep etmiştim. Bu tale-
ka ve dikkat ccl Okunmıyacak derecede kir- herbiri paranın yüzde bir kıy- Beyler b~ gun?en ıtıbar~n ıd~- bim üzerine şirket tarafından 
beden bu maka r ve yırtrk paraların ihtiyat ·metine tekabül eden yüz hane- reh~eı:11ıze 1?1~racaatla ıkramı- tetkikatta bulunmak üzre . bir 
lelerinin ü~ünc_u :vrakı naktiye ile mübadele ye aynlıruştır. Tebdil edilecek yelerını alabılırl.er. memur gönderileceği cevabı ve-
sü meşrutıyetın edilmesi için lazımgelen ha.zır- evrakı na1ttiye bu cetvelin ü- Not:- lkra~ıyeler a~cak k;8 rilmişti. Filhakika memur gel-
ilk günlerinde I; hklar biıtirilmiştir. Değiştirile- zerine ko~ulacak. ne ~adar no- zandan hafta ıçınde tedıye edi- di fakat tetkikatta bulunacagı 
bine tar:ıf.ın~.an cek paraların noksanlarını t~ ~ oldu~u t~t edilı:cek v~ lecektir. y~rde gayet düruşt bir surett.e 
yapılan ıki yuzl , d' tta mahsup ve ölçmek u- bır haJM:nın niısfından zıyadesı ft hareket ederek cereyanı kesti. 
lü~e. tahsis edil- 'k Be z:~~amga matbaasında tabc; ni~etinde e~~k J?.aralaı:a.mü- 36 JilCl ha a Tabii tekrar şirkete müracaat 
ınıştır. Ahmet İh- Refı . Y· .1 kabarit cetvellerinden zı- kabıl 'lı:ıymetının yuzde bm no- ettim. Yanlışlık olduğunu söy-
san Beyin kuvvet~i kalemınden d~ae: Banka6ma 350, tş Banka- lısan olarak tediyat yapılac~- 36 mcı .~~~ta başlamıştır. lediler ve cereyanı verdiler. 
çıkaıı bu makaleyı okumayı ka- r 35 Osmanlı Bankasına tır. Bu noksan çıkan hanelenn Perşembe gunune kadar gazete Şirket tarafından müşterile
rilerimize tavsiye ed~rk~~ bu sına v~. d rilmiştir. Eyrakı miktanna göre, bu yırtık para- mizde çıkacak haberlerden en rinıe karşı adabı. muaşeret ~ 
ın~s~betl.C:. hiiı;i>:'~~~n ılanm: 5'!ı:::J::n ~cmına göre, mü-l ların ~a.hiplerind~n. h~.r eksi~ mühimini seçip Cumaı:esi ~k- kadar yabancı bır memurun ıs
da buyük hizmetı go~en M~ n Y eve dahilinde·yapıl- hane ıçın kıymetının ~de bı- şamına kadar ~azete~ız m~s_a- tihdam edilmesi hiç bi~ sure~te 
vui zade Refik Beyın de bır rekep çerçbu kabarit cetelleri. I (Mabdı •ltıncı ıahıfede} baka memurlue-una l!'onderınız. tr.cı.iz edilemez kam..'ltınd•,.··~ 
temnini d~iyn~ mıt olan · 

- Müdlr Bey yok mu? 
Yemef1e gitti. 
Çok gecikir mi? 
Hllllkls çabuk gelir, karısı ile glttJ. " 



HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

l 

'• il 1 

Kırat Borla, Danlmarlıa. lnglllz, ispanya, vellhatları 

:ı . , tvrupanın meşhur bekarları 
' ,,.' \ ·---------------------~ . .. 

11 -
b ~ •• .. ' 
u ' 
f 

i 
ri 1 ı 
il .• 1 • · ı 'i ı 

3aşta Bulgar kıralı oldu 
~lihaldelngiliz,Ispanya, 
Danimarka veliahtları 

ıt ,ill: ı, 
n y ( I' . 
" ı, 

hep bekardırlar ! 
'le '\ ' 

: ~ - •. ı iabık Romanya veliahtı 

;~ i'. ::. >lan Carol' da şimdi bekar! 
-• ıı ••••••• 1 

~l l .1 Ju başlıca bekarların eğleııcesini 
);

1
• ne teşkil ~diyor ve Öınürlerin~ 

~ :;•; nasıl geçiriyorlar? 
ılr - u .. 
~ ı , "ı [: 
1 ı• ,: Londradan yazılıyor:-İtal-

' lı 
1 

veliahti Belçika kcalmm kı· 
, ·
1 
uı · ıı aldı. Bekarlıktan kurtuldu. 

· . ıkat İngiltere veliahti bir tür-
31\ · ·. evlenmiyor, Avrupadaki kral 
· 

1 ~ ı :lamı henüı bekar olan başka 
l·\ ' f liahteri olmasa idi İngiliz 

.1 i : 1 • liahti belki bir istisna teşkil 
; • 1 •• ecekti. Fakat müstakbel hü

i mdarlardan daba başka be
l ' ı rlar da vacdır. İngiltere veli-

! 

• ı, •. 

.' ı 1 
·~ -'li. 

bildir ki o da meşhur .bekarlar 
sırasından çrkacaktır ... 

ispanya kralmm oğlu 
İspanya veliahti de bekardır. 

Şimdiye kadar babası Onüçün
cü Alphonso (Alfonso) oğluna 
bir kız bulamamıştır. İspanya 
veliahtinin İtalya kralının kızı 
prenses Giovanna ile izdivaç e
deceğiındıen bahsedildi . Fakat 
veliaht bekarlık hayatından 
meınnlJ51.. ıfilı;.iig.\l~geur,u yal'iüt 
da Pariste vaokit geçirir. Seya
hata meraklıdır. 

Felemenkte -
young planı 

Yeni hukuki 
vaziyet mi var? 

Fransız Başvelılllnln 
bir nutlıu 

LAHEY, 10. A. A. - M. Tar 
dieu, M. Berthelot ve hariciye 
nezareti hukuk müşavirlerin. 
den biri Y oung planı tatbik e· 
dilmediği takdirde Almanya i
le alacaklıları arasında teessüs 
edeoek hukuki vaziyet ve usu
le müteallik protokıol metnine 
dair kaleme alman muhtelif la· 
yihalan tetkik etmişlerdir. 

LAHEY, 10. A. A. - M. 
Tardieu, gazeteciler tarafından 
verilen bir ziyafette söylediği 
bir nutuıkta; konferansın ken
d isine düşen vazifenin ehemmi 
yetini temamile kavramış bu
lunduğumı, mesaisinin üç mu 
;ı.yyen fikir ve hedefe doğru yü 
rümesi lazım geldiğini, bu ga
yelerin sulh, itimat ve ihata fi
kirlerinden ibaret olduğtulu ka
ydetükten sonra bu gayelerin 
hakikat şeklini alması içinFran 
sanın durendiş bir azim ve ira
de eseri göstermekte olduğunu 
beyan eylemiştir. 

Temaslar 
LAHEY, 10. A .A. - M. 

Tardieu, M. Cchober'i kabul 
etmiştir. M. Cheron, İngiliz ma 
liye nazırı M. Snovden, M. Mos 
koni ve M. Moldenhauer ile 
görüşmüştür. Bu mükalemeler 
esnasında Alman borçlarının 
menkul haline ifrağı meselesi 
tetkik edilmiştir. 

Beynelmilel tediyat bankası 
teşkilat heyeti Pazartesi günü 
Laheyde toplanacaktır. 

ıranda 

Şimendifer 
,.U ... 111,.UI 

wau 
Tahrandan yazıldığına göre 

İran şahı Riza Han Pehlevi ye

f. Bugiin =t 
Arabistanda 
Son Filistin vekayii tahkikab, na• 

zarları Kudüıe çevirmitti. Bu tahki· 
kat ve tetkikat neticesinde komisyo· 
nun vereceği rapor üzerine İngiltere 
hükiimeti ne yapacak .. ? Bunu ıim· 
diden bilmek iınkin11zdır. 

Mısırda 

Meclis açıldı 
Kıra/ Fuadın 
uzun nutku 

lnglltere ile Mısır 
arasında müzalıerat 

Filistin meselesi bertaraf, yeniden 
bazı hadiseler gene nazarları Arabis 
tan kıt'a&1na çevirtiyor. Hicaz kralı 
lhni Suud'un eski arkadap ve muvaf- KAHİRE, 11, A. A. -Kral 
fakiyetlerinden bir çoğunda yardım Fuat, İngiliz fevkalade komise 
cm ?~an Feyııal~dd"!"vi' h

0
üküm'!"n· ri hazır bulunduğu halde bu sa· 

na sılah çeken bır ası 11fatile maıılup baıh M l 
olarak koca Arabiıtanda iltica edecek ıısır par amentosımu aç· 
yer arayıp bulumadılrtan sonra çöl· mıştır. Nıihas Paşa fevkalade 
lerde dolaşırken lngiliz eline geçmİf uzun olan n~u kraliyi okD
ve telgrafların haber verdiğine göre muştur. Mısır ile İngiltere a
Basray.~ götü;ül~ h~psedilmi~. · · • rasmda m~t olan muhade
F eysaluddervit ogradıgı bu hezımet ~•-"- .. eba ~-•· 
üzerine kendisinden bahsediJmeie ~.-.ane m~ tI Ye..,... 
değer bir adamdır. tki üç sene en-el lıf olunan İııgiliz-M'l9Ir mua
de bu adam, Irak ve Kuveyte yaptı- hedesine müteallik bulunaa. fı
i_ı h~c'!"'larla kendinden çok baluet- kra fiiidet1e 9lkışfar.t 41•u .. 
tirmi§b. has n....- t--ilıtere ile icra edi-

0 zaman lbni Su;.ıd ile arası açd- ~ ·~ =ı; . 
madıiiı i:;in İngilizler doğrudan doğ· le~e~ m~eratm dostane hır 
ruya Hicaz kralına müracaatla fey· mühit dahılinde cereyan edeoe
ııalüddervişin lngiliz himayesi albn· ği ümidini izhar eylemiştir.Mı.i
d_a .b.ul~ y~l~ tecavüz e~e- maileyh, itilaf aktedilir edil 
sını ıstenmıtti. lbm Suud lngılızlerle 
kendi arasının açılmasını istemediği 
cihetle F eysalüddervi9in bu hareketi· 
ni ister İatemez takbih etnıiı isede 
lngilizler bunun ciddiyetine inanma· 
mışlar, V ehabi kralının el alımdan 
kendi lrumandmmı tahrik ettiğine 
zahip olmuşlardı. Bu ne dereceye 
kadar doğrudur ... ? Arabistandaki 
rüesa araomda hiç bir zaman meoele 
eksik olmadığı için F eysalüddervitin 
bir müddet sonra lbni Suuda ııyan 
ettiği duyuldu. Asi kumandanın son
radan yaralı olduğu halde yakalan· 
dığı, affedildiği haber alındı. Lakin 
Arabistan çöllerinde kendisi için miia 
takil bir hurmalık aradığı için F ey· 
ııalüddervişin Necid eraziainde gene 
sergüyeştlere atıldığı anlatıldı. 

Son zamanda lbni Suud, kendisi 
için daimi bir endiıe uyandırmaktan 
geri kalmayan bu adamdan ne beha
sma oluna olsun kurtulmağa karar 
verdiği için askerinin batma ııeçerek 
bizzat asi kumandanın Üzerine git- Nahas Paşa 
mİJ ve kendisini kat'i bir hezimete 1 sd"ıki 
oğratmı1tır. Feysalüdderviı maye- mez ~ a~e~tonun ~a ı ne 
tindeki kuvvetlerin perİ§an olması Ü· arzedılecegmı ve aynı dostane 
z~rine •• ı~meti firarda ramıı, fakat zihniyetle icra mevkiine kooul
A;rabi~t;andaki. ~~er hükiımetlea:dı:n acağını ilave etmiştir: 
hi~ bın ~o~dismı kabul etmemışbr. Nutku krali kanunu esasiyi 
Nıhayet ılbca edecek yer bulamıya- h• 
rak l!'ıriJizler'.nıoiİ"'! ,geçtiğini anlıyo~ ım~ye edecek kanunlar vaz~ı 
tut !:;'...,.,.. b~ aıli\lX!l takip ederek derpış etmekıte ve gerek harı
üze':fnde·P~'i!i:;11 ":;y~;!ı;~~i. f.eQ,kY.C.. .e:erek dahil.en tam bir . , ısn .lalın tahakku.ı.. u.. · .ı· · son ıözıin ancaU kendileri tarafından . . u. -ı. :s.- .u:u 
SÖ) lenebileceı:ini göstermek İstemiş· ! ızhar eyl~ektedır. .Mezkilr 
lcrdir. l bni Slil!~ asi kumandanı nutukta, diger devletlerle mev· 
lıer ihtimale karfı İngilizlerin ellerin cut olan eyi münasebattan bah 
den ç İ<armak ı•temedilı:leri bir adam sedilmekte ve İngiltere ile sa-
dır. ğlam ve şerefli bir itilaf aktedi 

lngi lferede leceğini bildirmektedir. 
Sekiz vali azledildi 

Gene i sizlik KAHİRE, 10. A. A. - se-

ni yapılmakta c • 
lan şimendiferi 
cenubi İrandaki 
kısmının küşa 
resmini yapmış 
tır. İran şimen 
diferi cenupta İ · 
ran körfezindeP 1\1. Tomas l u nıesele 

kiz valinin azline ve buıüann 
yerine V eft fırkası taraftarla· 
rının tayinine aiıt kararnameler 
bugün resmi ceridede intişar 
etmiştir .• 

itibaren ,şimalde hakk d d' ? 
Hazer denizi sa- ın a ne ıyor 
hilinde Bender- LONDRA, 10. A. A. - İş- ---------

Şimali Çinde soğuktan 
binlerce kişi öldü 

PEKİN, 11. A. A. - Bir soğuk da1gası, şimali Çinde 
!erce kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

1930 senesi bütçesini 
tetkikatına başlanıyo 

ANKARA, 11. (Telefonla) - 1930 senesi bütçesi hak 
raportörler tarafından tanzim edilen raporlar bütçe ene·· 
izalarma tevzi olundu. 

Bugünlerde enciimen bütçe tetkikatma başlıyacaktır. 

Borsa talimatnamesi gönderil 
ANKARA, 11. (Telefonla)- Borsa talimatnamesi p 

müsteşar Ali Riza Beye gönderildi. Ali Riza B. İstanb 
Banlııalardan olacağı mütalealara göre bazı ilaveler yapa 
müteakiben talimatname nihai tekle raptolwıacaktır. 

Tii'tilderimizin ıslahı için bir 
cemiyet teşkil edili)ror 

ANKARA, 11 (Telefonla) -ı tima yapılarak cemiyet ni 
Tiftiklerirtı.izin ıslahı için bir namesi hazırlanacaktır. Ce 
cemiyet teşkiline karar veril- tin gayesi tiftiklerimizi ı 
mi§tir. Alakadar zevat ile sürü ve hariç piyasalarda rev 

. . , temin için tedabir ittiha 
sah~pl~rı~e davetnameler gön- Bunun için sürü sahiplerine 
derılmıştır. mızlık tedariki, damızlıkla 

Önümüzdeki Cuma günü Hi- tefriki ve hükfimet taraf 
mayei Etfal konferans salonun bir nümune sürüsü teşkili 
da cemiyetiır teşkili için bir iç- 1 suslan temin edilecektir. 

Kan~erle mücadele 
Tıp fakültesindeki kanserle 

mücadele merıkezinde yapılan 
tecrübelerden iyi neticeler alın
maktadır. Bu merkezin müdürü 
ve teşrihi marazi müdürrisi 
Hamdi Suat Bey, şimdiye ka
dar kanserden mütvellit zan
nedilen bazı vakalar hakkında 
nebatat üzerinde yaptığı tecrü

M. ıneclisi 
ANKARA, 11. A. A. -

yük Millet Meclisi bugün · 
ci reis Hasan Beyin riyaseti 
toplanmıştır. Gümrük kan 
na müzeyyel maddeler hak 
daki kanunun layihası bütçe 
oümenine havale edilmiştir. 
clis Cumartesi günü topl 
caktir. -------Sirkecide sirkat 

Sirkecide Demir kapıda M. 
kerrem hanımın evinde ot 
Şadiye hanımın odasına meç 
bir hırsız girmiş ve bazı elb. 
ile bavul ve saire çalıp ka 
tır. Polis bu meçhul hırSIZI 
maktadır. 

belerle bunların 
kanserler alak« 
olmadığını v . 
fazla taharrüş. 

ten ileri gel~' 
bir farkı teşek
kül olduğum:· 
teslbit etmiş ve 
J.n kesfi Alma
nyadal' bulu-
nan kanser ta- SPQı D 
harriyatı mües- n 
sesesine bildir- Müderris lzmlrde lı•k 
miştir. Hamdi Hamdi Suat B. 
Suat Bey dibı bu husuıtta bir ma J 
muharririmize demiştir iri: ç arı 

- Tetki.katimiz şimdiye ka- İZMİR, 1. A. A. - Bu ha 
dar kanser sayılan bazı hasta- yapılan lik maçlarında Al 
hklann kanserden ayni evsaf ordu ikincisi Karşıyaka Seba 
ve şeraitle husule geldiğini ikincisini bire karşı tasfiyeye 
göstermiştir. ğratmıştır. Karşıyaka Seba 

' j 

~'.'• Pr~nı Carol 
.ı. 1 i bu gün otuz beı yaşında
~~~ ı Ahiren Afrilkaya kadar gi-

Avrupada!ki bekar vcliahtler
den biri de Danimarka veliah
tidir. Danimarka mesaha itiba
rile küçü4ı: ıbir memlekettir. Fa
kat pek medeni bir yerdir. Da
nimarka kralının oğlu Prens 
Christian da seyahat mera: 
klısı olduğu ıçın Lon
draya gelir, Avrupanın daha 
başka yerlerini dolaşır. Fakat 
şayani dikkattir ki Avrupanın 
her yerini dolaşan Danimarka 
veliahti pay'ta:ht olan Kopen
hag şehrinin haricinde bulunan 
yerleri bi1me2l!Ilİş. V eliaht""Şirn
di yirmi ddlı:uz yaşındadır . İz· 
divacı etrafında uzun uzadıya 
dedikodular yapılmayan meş· 
hur bekarlardan biri de bu pre· 
nstir . Yalnız 927 senesinde 
prensin evleneceğinden bahse
dilmişti. 

gazi ye kadar ıran Şahi sizlik nazırı . M. Tomas, bu~n 
imtidat edecek ve bütı..ı mem- ~a~çester tıcaret odasında ış· 
leketi katedecektir. Hattı Ame· s~zlık mese~~si h~~da mühim 
rikalılarla Almanlardan mürek l bır nutuk soylemıştır. M. To
kep bir inşaat grupu yapmakta- mas,. b~ nutt:unda ~sizlik me
dır. Hattın inşası ilerileınektc- seles~nm ~-ng~_lt_;reyı maru.z_ bı· 
dir. Hattın şimaldeki bsmın- r~ktıgı. muş~~Iatı mubalagalı 
dan ilk parçası iki ay evvel kü- b~r şekılde gosterın;k akı~!ıca 
şat edilmişti. Ahiren cenup kıs- b~ ~areket olmadıgmı soyle 
mınm bir parçası da ikmal. ve mıştır. 

Aradaki fark, bunun, bede· ~irinci takımı bire karşı 4 sa 
nin gida ve faaliyetine tabi ol- vle bayraklı birincisini, AltilllOJI 

Fransada masma mukabil kanserin bü- du birincisi bire kartı 3 sayı i· 
tün bedeni mütazarnr eden le Güzelizmir birincisini mağ• 

M. Briand Parise müstakil ve gasip bir hastalık lup etmiştir. 
1; : ek kış mevsimini vahşi hay

,: ~ı J 1 avlama~la geçirecek olan 
~~ 1 . ~tin ne vakit evleneceğini 
t , .Elen yoktur. 

• , . vrupada daha başka bekar
ı; : '. ulunduğunu kaydetmiştik. 
ı 1; ,ı ~n hemen ilave etmeli ki bu 

1 
•
1 

' bur bekarlar parmakla sa-
\ ı i ak kadac azdır. Hatta bun-

( an biri evlenmiş, sonra zev
~ ~: · ııden ayrılmış olduğu için 
\ı:. marıasile bekar olup olma
~ da aynca münakaşaya de
~ / ' Rornanyanın sabık veliah- ' 

1 ' ens Karol'dan bahsetmek · 
P 

1 
ı oruz. Veliahtler sırasında 1 

~1 · 'pl'u hatırlamamak imkan

Ölen Yunan kralı Koruıtan
tinin dördüncü kızı İreneyi ala· 
cağından bahsedildi. 

Fakat sonra lakırdı kesilmiş 

l 1>r. Karol bic türlü babası
'ı ~ 1 f,ahtma geçemedi. Kendisi 
'' 1 ~·ıe Yunan krahnm kızı He-
• j aldı. Fakat başka bir kadın 

• ~ k zevcesinden ayrıldı. 
1 lSes Helenden olan oğlu ı 
1' ·l şimdi Romanya kralıdır. 
• ~ı'ı>l babasından kalan tahtı 
ı~ etf ği gibi artık veliahtliği 
' betmiştir. Karol'un balı-

• c' ınık burada bıralkabiliriz. 
~~ J3ulgar. kralı da bekar 
j eşhur bekarladan bahsedi

l )n Bulgar kralı Boris'ten 
l )etmemek kabil değildir. 
~Boris müsikiyi sever, spor 
>1oslanır, çicek ve kelebek 
>klısıdır. Cünkü ıhükümdar-

1~ ~her seyl~ri gibi izdivaçla
·,> b'r takım tefsirlere oğra
, n Bulgar kralı da siyasi 

i ç yapmak mecburiye
~ ·r ol uğu kadar kendisine 
~ f.ye kada Avrupa hüküm-
İ· ilelerinden kız bulamamış 

imdiden sonra bulursa ta-

lrıglllz İ•tliahtl 

ti. Acaıba veilaht evlenmek için 
kral olmağı mı bekliyordu? .. 

Şimdi İtalya veliahtinin ev
lenmesi üzerine tazelenen bu 
'bahsi daha ziyade uzatmağa 
hacet var mı? .. bilmeyiz. Mes
ele şudur ki Londranm dedi:ko 
du yapan gazeteleri meş.hur 
bekarların bahsini bu vesile ile 
tazelemi 

küşat edilmiştir. Bahri kuvvetler 
Hattın inşası için evvelce SHEFFİELD, 10 .A. A. -

13,000,000 İngiliz lirası t ıhmin Bahriye ~~rinci. _ !or?u M. Ale
edilmişti. Fakat erazinin çok xen?er, so:ı;.le?ıgı ~ı: nutukta: 
çetin olması hasebile iş artmış, İ~g~ltere hı.ıkumetmın 1927 ta
masraf çoğalmıştır. Onun için nhlı. C~nevre konfer~nsınd_a 
İran demiryolunun 24 milyon tesbıt edılen .?o. kruvazor yen· 
İngiliz lirasından aşağı masraf- ne _so kruvazor ıpka etmek su
la bitemiyeceği anlaşılmakta- retıle_ b~ sınıf harp ~emilerine 
dır. olan ıhtıyacıru asgarı hadde in

ita/yada 
Krallar tiyatroda 

ROMA, 11. A. A. - Belçika 
kral ve kraliçası İtalya kral ve 
kraliçası ile beraıber Ruvayyal 
tiyatrosunda verilen bir müsa
merede hazır bulunmuşlardır. 
Misafir hükümdarlar saat 23 te 
Romayı terkedeceklerdir. 

Yunanistanda 
Talebeler mahklim oldu 
ATİNA, 11. A. A. - Mah· 

keme dün tevkif edilmiş olan 
talebeyi 40 gün ile 3 ay arasın
da tene•ıvü eden muhtelif ce
zalara mahkfim etmiştir. 

Türk-Alman konso
losluk muahedesi 
BERLİN, 11. A. A. - İm

paratorluk meclisi Türk Alman 
konsolosluk muahedesi .hakkın 
daki kanun layihasını tasvi 

dirmiş olduğuna dikkati celb-

etmişt_ir_. ------
frakla 
Bir kahile reisinin 

akıbeti 
BAGDAT, 10.A.A.-Uzun 

bir zamandan beri İrak hudu
duna yaptığı birçok akın veba
skınlarla İrak hükfimetinin ba
şına birçok güçlükler ve gaile
ler çıkarmış olan asi b_. 

bail rüesasından Faysal El· 
doviş İrakin cenup hududun
da tayyare ve zırhlı otomobil
lerinden mürekkep İngiliz kuv 
vetleri tarafından ele geçiril
miş ve Basra civarında ingiliz 
tayyare karargahlarından bi
rinde hapsedilmiştir. 

-- --····---
lspanyada 

Para buhranı 
MADRİT, 11. A. A. - M. 

Primo de Rivera ile maliye, 
mesai ve maarif nazırları para 
buhra ·· ·· 

avdet etti olmasıdır. Kanser ilk zamanla- Altay ve Karşıyaka ııpor ku
rında tedavi edilebilir. Fakat lüplıeri birincileri arasında ya• 

PA~İS, 10 A. A. - M.Bri- müracaat eden hastaların çoğu ptlan maçta, ilk devre sıfır aıfı 
a_nd, dun :ı1t~am Laheyden Pa- tedavi vakıti geçtikten sonra ra ve neticesiz kalmış, ikinci 
~~ gelmıştır. İ~tasyonda ken- geldikleri için yalmz iztirapları devrede müsabakaya devapı e-
dısıne sorulan bır suale verdiği j izale edilebilmektedir." dilmemiştir. 
cevapta M. Briand, İngiliz ha- ~ii!!!!'!!iıı!!!ıı!!!!!~ii!i!ı~~!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!~!!!!!!!!i-~!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!I!' 
riciye nazın M. Henderson'a 
ne zaman mülaki olabileceğini 
henüz bilmediğini, çünkü yarın 
sabah Cenevreye gideceğini 
söylemiştir. M. Briand, Cene
vreye hareket etmeden evel M. 
Zaleski ile görüşeceğini teyit 
etmiştir. 

iki hariciye naz1rı görüştüler 
PAR1S, 11. A. A. - Cene

vreye gitmek üzre Paristen ge
çen İngiltere hariciye nazırıM. 
Henderson bu salbah M. Briand 
ile görüşmüştür. 

- --- -----
Amerikada 
Milli n1akanizmeyi 
izı:ıceden kanunlar 
VAŞİNGTON, 11. A. A. -

M. Hoover milli komisyonda 
kanunların şiddetle ve ·hafiyen 
tatbiki hakında beyanatta bu-
111Illlluştur. Müşarünileyh içki 
memnun~yeti, beyaz kadın tica
reti, muhaceret ve cinayetlere 
müreallik sair kanunların milli 
mekanizıneyi izaç etmekte ol
duğunu söylemiştir. Bir taknn 
şayialara nazaran komisyonda 
mütemadi bir ahenk hüküm 
sürmemiştir. 

Portegiz kabinesi istila etti. 
LİZBON, 11. A. A. - Ka

bine dahili mesaile ait bazı no-
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Vlilli iktısat ve tasarruftan ne anlıvoruz? 

Müderris İ. Münir ve E. 
Yunanlılarla 
ıniizakere 

.. - -

Karı 

-
Matbııat davası 

koca hırsızlık 
Akif B.l'erin mütaleatı 

İktısat ... 

Dün muhtelif 
davalar görüldü 
Dün irtişa hadisesinin gizli 

safhalarını yazdıkları için aleyh 
terine dava açılan İstanbul ga

Yunanlılar verecekleıi 1'/ecruh Kirgako va.kayı zercilerinin muhakemesine ikin 

Tetkik edilen 
meseleler Klrgako ile karısını 

nasıl g raladılar 

I layığuı evını soyanlar 
ınal1kcme lıtızuruııda 

. . Ve tasa rru fi an 
n1aksat ne< ir? 

Bulgarlardan i' rnek 
a malıyız ... 

ta · t d h · d naaıl anlatıyor j ci cezada devam olundu. 
zn~ı?~ ~n. a a zıya .e .. _ . , Son saat gazt si aleyhine açı-

tenzılını ı<ıtıyeceklern1ış P~rşembe gunu, Çcnberlıtaş · lan cfkiıri tehyiç ve hilafi haki-
ta bır had~~e çt~'Tiı '. elahat kat neşriyat davası dolayısile 

- namında mulıtedıye bır sabıkalı , mezkür gazete mesut müdürü 
ATİNA, ıı <A:nek.) _Sal- kadm, kardeşi Kiryako ile_kar_ı·;selim Rağıp bey istiçvap olun

tanat pasaportları le İstanbul- sı Anas~a~yay~ c~rhetmıştı. Kır : ıb: Dava ' İhtikllr var halk soyu 
dan gıden Rumların avdet et- yako, h .. Jı.seyı şoyle anlatıyor: tuyor, -bebi Sehrell'"\netinin 
~cmesı mukat - O ~un dukk • da lialı 1• l:ıecenl ı;izl; iC'İr. bunu ·ıiz değil 
lınde Yunanist·. yord~ı~,B-ırd~nbıre ıcerıye a.rap s::ılfıhiyett r agrzla sciyliıyor. O 
nın evvelce Tür. İsmaıl ıle enıştem t. maı ı gır< . d • k • b. C 1 B d" 
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kiye ye vermeg' İsma· ı hemen bana iki tokat ka usmuml 11 1 •
1 _;mad 1 · 
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Mı!dtrris Ethe~ı Akı/ /oy kabı:! ettıgı 150 vur u, o ur u. rap smaı e, J t S r R - B 
000 isterlinin 12 ver şu kadehleri içelim, cledi.

1
mste 0 ~ımdu• bı. e ·~ agıp · 

Darülfünun tıbbı adli müderris Ethem Akif B. in "Milli iktısat 000 isterliııc ten o esnada hemşirem Melahat i- ı . ıçbv? ın a urun_ ey~can ~-
ve tasarruftan ne anlıyoruz?" anketimize verdig"i cevap cudur: .1. h be. h kkı d çcrı· gı'rdı· K , f jınız ır yazıolmadıgmı soylemış . .. . . '( zı ı a rı a n . arıma, sen cna . . . 

. -. Mıll!. ı~t!.sat meselesıne dair söz söylemeği salahiyetim haber hakkında bir kadınsın" diye bağırdı Eniı; ve ı~ahat ve_nnıştır . 
hanemde gorurum. . . .. . saliihiyettar bır l :n İsmail de: "fena kadındır!" .. Yıne aynı ~azet,. ale;Yhıne 

Milli iktıs:ıcıı - \ırı ı ııa- 1 ?ayata .devletın mudahalesı çok recül atideki be ıye ilave etti. Karım buna kız-. Hayat ucuz! T'IŞ mı Tıcaret • 1'!0 h.ktmtdtn bir inııba 
unda gördiığü ılerlemış ve "rasyonalizasyon" yanatta bulun dr. Ben orospu isem senin karın odası ne dıyor? Oda zahmete . ~~ırceza mahkemesı dun Ye yu~a.rı çağırdılar. p8;1'1arm ye 
arzda milli tı:: ı~~ı altı'!da es.kiden ?lduğu g~- muştur: hırsızdır,dedi. İsmail birdenbi· katlanıp ta su hesaplan bir tet ş~lkoy nhsızlannm muhakeme- l~rıru sordular bılmiyorum de-
;arruf telakki c )t ı~tısadı faalıyetle?. ahen?ı "-Yııanistaı~ re a}'.a~a fırladı. Anastasyanın kik etse., serla halı ye .oda .ta;a sın~ b_aşlandı. Salon ll'!ahk.eme- ~m •. _Yaka bu suretle.devam e 
erek soz söy' t~bııy~ bıra~ak d~gıl, fennı'! Türkiyeye vere ellerını tuttu. Melılhat ta elın· fından neşrolunan bır ıstatıstık ye ıntıkal. ed~n bu hadıseyı ~a- ti. Benım hm;ızlıkla alakam yo 
ıebilirsem de l bız.e gosterdıgı ~e~ıtt;_en azamı ceği tazminatın y un ... ı mu· deki. ustı.t·a ile gozune vurdu. te ha) Jtın ucuzlattıgının göste b::e tah~ıl~atı esnasınd? yıne tur.,, 
ıu da unlumi 6 stıfade ederek ıçtı~aı l~a;Y?tın 125,000 isterlinc badele mu.! Benı .de yaraladılar. Kaçmak rilmesinden ~ikayet eden bir ya g te utunlerında takıp etmış Vakit çok geç olmuştu. Mah 
ette söyliyec, ıer. sahasında ol~ugu gıbı ıkt~- tenzili üçüncü bir rahhası Fokas. ıizre ılten polisi r yetişti. yaka- zı içinde efkari tehyiç davası a· olan meraklılarla hın~ah~ç dol keme meznun Zekeriyanm yaş 
udrettc değilı :adı hal'.atta da~~ ku.vvetl~ mu Türk makamı tarafından teklif landılar. çılmıştı. Selim Rağıp B. bu dava muştu. Yaka 2 ~ teş~a.ı:ıı 1929 ııın sorulmasına karar vererek 
Ferdı tasarr ~halenın 5?k mus?'ır netıceler edilmiştir. Bu teklif saltanat· ·r hl · .. 1. . .. I .. .. riıı de bir az evvel sö !edikleri perşembe gecesı Yeşılkoyde os d K S 

.ı gc ,.. O!'l erebılecegıne kanıım. pasaportile giden Rumlara ait 1 >l)e 10111 O Ullltl . , .. b"IYd. d. B mantı bankası memurlarından avayı 16 · aniye talik etti. 
B. h . A k'' ıı te rar t.tecegını ı ır ı. uıK t . f d .. kökü" -o-

ıten yapı _ ına~nal~y çok fa_kır oıa.u erı;lakın Türkiyeye intikalile · . • rnavut oyu sahıl"nde c.ese· dava da eli ger dava ile tevhit j eres ecıyan e _en. ının ş n-
' Zaten israt . ı.ır~ mıll~tı _baş~a mıll:tıer ı- alakadardır. Yunan sefiri böyle dı ~ ı~unarı Tıbbı ye mektd: ~a- edildi. de cereya~ etmıştır. Maznunlar .l\1et resini öldüren 10 

tmek elunc.e u ın adeta ıstımalı zarurı adde- bir teklif karşısında kalınca bu- l~b-~ınc.en Beh et e endının Müteakiben irtişa davasınage Jan Z('kenya, Mustafa Mehmet seneve nıahkuın oldu 
,aldır. Dersimir 'ilen şeylerden dahi sarfınazar nun kabulü diğer mest:' lelerin bır cın~y~te kurban gıttiğı hak- <;ildi İrtiş:ı tahl-ikatını idare e-ı Ali ve Sait hadise gecesi eve de • 

evzuu itibari! ede.rek imkanın müsaadesi nis- şayanı mer:ınuniyet bir seki ide kın<l.akı ~anaatler ço ~~lınıştır. ıen ·mıistantiklik kararnamesi niğ tarafından girerek odasında Dün ağırceza mahkemesinrl 
ıariçtc icra ·ı \,. . • ~ betınde pek ç_o~ şeylerden ta. halline mu:ıllilk bulwıdu unu Beh et e. endı mes t:'ksı h~~~? okundu. Bunda "Barut inhisan uyumakt? bul~~~n Mm ~ayık metresi Zekiye namı diğer Fa 
abet demem. lyı Munur B. sarruf yapabılır. Bu hususta cevab .. 1 . . M-· gk da tahkıkatın devam ettıgını . d • f t k t Kcreste_cıyanı olumle tehdıt su- mayı öldüren Alinin davasın 

<l - en soy cmıştır. · za ere p 1. ..d. . .. rın muzayc e .... ne esa arış ı . b kıld A · 
a a~ a .,. r, ccs-t k r c<lc. meselfı Bulgaristam misal ola- edilen meseleler 20 kadar olu o ıs mu uru erıf dun k d 1 t 1 .. .~ıle bır <'.ok zikıymet eşyaları a ı. lı memleketinde evi 
im' c.ı ba '<ıra k ol am her k l k d · b. · P bir muharririm · 1 · f ma ve eve memur arına ruş r · ve iki çocuk sahibidir. Burada 

1 & ... • r~ a ma zanne erım .. ızı~ i. bunların toptan halli istihdaf • ze soy cmış ır. vet vennel- maddelerinden i- ru çalar ar. Maznunlar polis ve 
eld 1 eı1 hasyetle;aça~. Şu çın faydalı olur. Bu sozlerım- ediliyor. 40 lıra'-ını çarp.nısl r sim1eri mal~m zevat hakkındajistintakta verdiklri ifadelerinde bir metres tutmuş ve zevk atem 
a c • ~ca ın~şıM geçınme den anlaşılıyor ki tasarrufu Ankarada bıı meseleler mü- Be zıtt İb · h" ' 'tahkikat vaprldıgı şahit ve de-. birbilerine cürümleri atfetmek yaşamıştır. Ancak bu sırada kö 
·~eme.t ınun. ukına_adş ta benı münhasıran lüks tabirile ifade tahassıslar tarafından birer bi- haııeJ~r.ien alep[ııbu: fgd?l nı:- ı ·1 ile h · ; .. e ·n tespit olundu i sureti le itirafta bulunmuşlardı. den babası gelmiş ve Alide ko 
• r ıs emez mu tesı aııe ya. d'l hd b' k k'k d"l k j e ıı,;ı tt ı ge .. - kusundan t .. 
amağa mecbur ediyor. Çocuk- e 1 en ma .ut 1: aç eşyaya re~: tet 1 e 1 me te ve esnayı mekte iken iki meçhul şahıs ta- ğu Cemil Sfl man B. in ise de, \ah_ki~.atı idare eden istintak c me resının ~~a u 
arım c.a, kendim de hep yerli hasretmek ıstemıyorum. Esa- muzaker.ede zabıt ta . tutulmak- rafından manitacılık suretile laili irnh. t .;~bbüsten hakkın; hakımı dort maznunu ceza kanu am~ış .. ~~kat metresını ı~ 
nalı kullanır ve gıyıniriz. Çare- sen bu sah~d~. :yapılacak t~r- ;adı~: İkı taraf n?~taı na~arı ~a- kırk lirası alııım tır. ela takiba• yapıldıgı }'azıldıktan nunun 495 ınci maddesi delale le de bır turlil r~zı 01?11>'.arnk .bi 
iz kalmayınca Avrupa malı al-, ruf zanncdıldıgı kadar buyuk .~arrup ~dınc_e _ıtıla! tesbıt edıl- Bir hı .. , . !· I sonra "rüşvet almak ve müzaye tile ağırcezaya sevketmişti. Da çocu~la metresıne hır !ıra gön 

'ilam ve alamam. Dilerim ki 'bir yekun teşkil etmez. Asıl me mektedır. İtı.laf hası~ 0~n:-ayan 1 • '.ıka .ti.( 1 deye fesat l<anstırmakta isimle- va evrakı okunduktan sonra rna- dermış · 
'erkes böyle giyinsin. Biz, karıl sel~ h~rcı ~le?J ol~n ve. memle- noktalar _Atmaya bıl?ırılerek Sı:bıkalı AliBeşiktaşş'ta Mı: ri mukarrer memurin devletin znunların istiçvabma geçildi. Bunda~ muğber olan Zekiy 
oca tiy.ıtro, sinema eğlence,. ketımızde ıstıhsalı kabı! eşya- v~ son talımat talep edılmekte- sıroglu sok~gında R,t 1ta•1 Scnı- medh:ıldar oldukları anlaşıldı İlk olarak hadise esnasında parasını ıade eder. 
ezrn~ d ebilmeyiz. Akın akm- ! dan tasarruftur. Bunun için de dır.S l"h' b. ha H. ın evınc bir 1 mıız ginnı , ğından memurin rnuhakemat ka Mme Hay'ka uşaklık eden ze- Ali bu hareketten milteessi 
.upbı }'erlere girenlere hayret müstacelen satışı tanzim etmek .

1 
a a ıyc;.ttar ır .. membada_n bazı eşya çalıp kııçaı:ken karşı- nunu mucibince evrakın mercii keriya istiçvap olundu olarak akşam üstü eve gelir v 

dıyonun. Bir yandan paramızı ve halkın sühuletle temin ede- verı en maluı:ıata gor~ Y?nanıs sma çkan polis mc.."Iluru Riza kanunisine iade kilındığı ilave z k · kild · 'f d d bir mücadeleden sonra bıçak! 
o~ diyoruz. Bir yanılan da bu- bileceği bir tarza ifrağ etmek Rtan mallan ıad~. edılm!yeçek Ef. e kama çekmişsede yakalan 'lluıımuştu " b 

1 
e ;n.ya fU şe e 1 a e e metresini öldürür ve kapıyı ü 

lbı yerler dolup dolup boşalı- zaruridir Mesela İstanbul t umlara verecegı tazınınatın ınıştır. ' . . u un u · ·· ki 1 • •. 
H 1 bal 1 1 ı f d B · • 1 d A ara: büyüklüg· ü hasebile vereceg· · I . Gaz~te vekili en bu karama· - 25 tevellütlliyu'"m ve Ma- tune t eyerek fırar eder. Mu 

o• e e o o ara nası para ın a, eyog un a vrupadakı 1 zg·ı ıı >ıı· ırt r·· 11 . · • - d · ı 'dd' · · S. a ~yoruz hayretteyim Ben büyük m - 1 ' .. b"h 125,000 isterlinin daha ziayde ' • ~· · nenın temamıle vazih olmad.ıgı nastırlıynn. 15 gün evvel ma- eı umum ı ıanamesını serd 
~ ~ıa ta eğlencelerimi~den •. :~azalara m~şa ~ ve tenzilini istiyecektir. Divan yolunda Abdülkadir e· nı ve maksade kafi bulunmadığı damın hizmetine girmiştim. O derck ~a~nunun 449uncu mad J g t:: edebiliriz." ~mu°!:1 1 

•• tıyaç arı t.e~ın e ecek fc~dinin ga:r.inos.ııı~a. büfeci Di nı beyan ettiler. gece bunlar geldiler. Mustafa de mucıbınce tecziyesini isted 
_. g ~ılfünun İktisat müderris- erh:;ırlu eşyayı! ıhtıva k eden Afgan S firi şe1rirnizde ~t.ri, gece birahn~cıyı tlö\'<lüğ;ı Mahkeme bu hususta bilaha- beni boğmağı teklif etti. Kabul Neticede muhake evvel& 1 
" g '<;en Münür B. di or ki: ;na d rt Tag~za ar açma . ço~ gıbı kendisini yakala= age~en re karar veı:ilm~ üzrediğer bir etm:ciiler. Meh_met. Ali b~şınıda sene ağır hapse konulmasına v 

'- B Y • ~Y. a ı 0. ur. unu~ s1;1~~tı tesı- Afgan sefiri Gulam Ceylani memurlara da hakaret ettıgın- esrarı a~kerıyeyı ı. davasına_ bıçagıle bekledı. Dığerlerı yuka muhaffef esbabı olması dola 
.. en bu hususta çok cezn sını tanzım zannedıldıgı kadar Han dlin Ankaradan şehrimize den yakalanarak lıakkmda tak.i ait istiliiminda buhırunak üzre 1 nda soygunculug-a devam etti- le üçt b" · · ·ı·ı 
u ünürüm As d "kt d' 1 •. d -·ıd· l • t" e ınrun tenzı ı e 10 sen 

· rımız a 1 ısa 1 e 1 ır. e mış ır. bata baslanmıstır. davavı talik etti. ı ter. Bir e bulamayınca beni e mahkümi etine karar verdi. 

17i8ti'';;
1~i':ilai~rala=rı=m1~:=:ı::ı1:::::~~=1·ı ~ }h.•Rn . • .._ ......... ....... .. ....••....•....• ·········•••ot•• ..... _....... t• • 1 ··-·· 1 •••••••• ::r: ••••••• u •••• 1 •••• 1 ........... 1 .............. _ •• ,: ••• - ... ::::::ı.: 

İst11nb11ld11 Avrupa gazete nıuh11birlerl- Postahsnelerln 
eski- hali-Post11 nnıırımrı bir uaıunıu

Dalıtllge nazarelinl icbar-

tuz sen.elik i_stipdattan \'e sa- ımemiş olduklarını anlatıyordu de Sadrazamlık ve bütün neza- j kapalılıktan kurtarılacağı hak- yüzünden, heyecan ve coskun 
rayd~k~ padışaha tapın.~akt~~ Matbaadan derhal. Dahiliye retler eski ruhlarında devam kında sözler çıkmıştı ve bu ha- luktan kal<bim durmak tel;like 
kendını a~a~ıy<ırdu. Tur~ mu- nazırının hanesine bır telgraf eyliyorlardı. Ve ancak hücum •berin mürteciler tarafından sine uğramış: nabzını· 35 sayı 
n~vve:terının heyecanlı nu~a- çektik ve padişah Kanunu E- karşırımda doğru yola geliyor mahsus uydurulduğu zannolu- sına kadar düşmüş, ve ben ö 
Y.ışlen ~arşrsında meşrutıye- sasiye sadakat yemini etmiş 1 ıardı. Nümayiş veya gazete nu}'ordu. Dün gece Türk komi- bür dünyaya gidiyomıu um 
tın tabıı haklannı ancak par- olduğu halde postanenin mer- neşriyatı şeklinde olan bu hü- te merkezine müracaat eyle- Hayatımı Besim Ömere bor 
<;a parça ve zorla veriyorlardı. kezlere gönderdiği "ıımum,, cumlardan hiç memnun değil- dik; bu heyet gerek ecnebi mı•· !uyum. Besim Ömerin evinde 

. tstıpdat zamanında gazete san telgraftaki "bir müddeti mu- !erdi. habirlere ve gerek endişeye beni alıp 0 zaman ikamet ey 
Meşnıtiyet ilfını ve İstanbul hevesli oldukları ıçın lnkışarı söriiniin daha siddetlisi posta- vakkate için., ibaresinin ne de- Mesela 16/29, 17/30 ve 18130 dü en müslümanlara böyle bir 1 • 
allanın fevkalade heyecan ve hayale uğraınışlardı."Maten"in I nede vardı. Postane, engizis- mek olduğunu sorduk ve Posta temmuzda Babıali bir kaç ilanı tedbirin yapılmıyacağını ve ha- t~~~~i':e !r:~~k~~~ü!~~~~ E~t 
evinişi Avrupada çok büyük muhabiri çok genç ruhlu oldu- Y?~ tarihlerinin bize anlattığı nazırını Kanunu esas"ye teca- reseni çıkardı bunlar ilave su- tıra getirilmediğini sureti kat' 
ki. ter yapmı tı. Her mcmle- ğu için tanınmıyan bir Türki- gıbı, knranlrk kuyu idi. Mek- vüzle ithma eyledik! Eğer retinde dağıldı. Bu ilanı res· iyede temin eylediler. i istirahate icbar ederek vücu 
~tın buy.ık gazetelerinden mü yenin doğmakta olduğunu an- t?pla.~ açılır okunur; ga 'etele- derhal bu umLınti telgrafın fe- miler tomturaklı ve vaitli söz. Hakiki inkılap ruhuna ma- düme kuvvet verdiren de Dok 
un muharrir ve muhabirler İs- lıyordu ve bana şöyle demiş- · rııı sutu~ları ~arartılır; kit:.'.p- na tesirini kaldıracak ikinci !cır arasında muttasıl hiikume- tik olarak rne~nıtiyet ve hürri- tor Ahmet Nureddin merhu 

tanbula gelmiyebaşlamışlardL j ti: 1 ların sahıfelerı koparılırdı. Av- telgraf her tarafa gitmezse ıne- te itimat ed;niz, nümayişlere yetle beraber kadın hürriyeti- id~u surette 'hasta düşmek pe 
.;tarıı:ızların Temps ~Tan) g:ı- . - 1:'1emleketinizde büyük bir rupadan _gaz~te ve kitap almak seleyi gazete sütunlarına geçi- hita.ın ~erini~ tar_nnda idi. Hal- nin de teminini arzu edenler tabii bir seydi. Bur da on 

esı M Jean Rodes u, Matın ınkılap ruhu var; bu ruh çok yahut mılletın hayrına calısaıı- rip müddeiumumiliğe müraca- bukı numayışlerı ve matbuat b .1• 1 d _._ .. ~ · 1 M t ) · M C . k . . . . d 1 ı kt 1 k 1 . . k' 1 .• B b •1• k cı· . d u ı an ar an c;v ... muter. sır o yazmaktan maksadım bu has 
a en gazetesı . uvneh · uvvetlıdır;bır nesıl geçme en ara me up aşma çın hır at edileceğini ilfive eyledik ten ıt ennı a ıa ı .en ısı o- d 1 C" k"' h" ·ıı t' taJıaıı kar ı çok d,..n·n bı"r m:ıı 

önde~•şti. M. Cuvnel ve M. Türk milleti Avrupanın hiç 'çare vardı: o da Galata ve Be- Daıhili}•e nazırından gelen ce-· ğuruyordu. Posta nazırı- u ar. un u ır mı ~ ·n yarı- " 
od hızım matba_aya u~ramış- bekl~ediği şeyleri göstere- yoğlun~a nıev~ut. ecne~i posta vap şu idi: nın bu umumu bir nu. sının inıııeyc u~ramış bir has- net heslt'<liğimi ~öylemek i-

ı. Jouvnel Meşıhat daıresine cektır. şubelerınden ıst•fade ıdı. Lo- An Yıldız 17 Temmuz munedir. Postalardan s:ınsörü t aadam g:bi yarım vikııtle ya- cindir. Vakıa hu hastalık bi 
~~ıi gid!p Ş~r~ü!islılmı gör- Maten m.ıhabirinin bu keşfi zan. s~lhüne geli?ciye kadar se'rvetilü~un gazetesine 1 kaldırmak üzre Dahiliye v~ şıyamıyacağına münevverler nimet olmuştıı. Matbaam• 
nuş ve eyhulıslamın padişah nin ne kadar doanı çıkt ğını kapıtulfısyon saycsınde <lain ta T 1 1 t. d • k"l Posta nezaretleri le ol::ın muha- kani idi. 1 R:ı:bıali kar ısınd olması v 

K E . I . ., . . e gra nezare ın eıı ~e ı * ıe< * s t"f·· T'" .•. 1. 1anuna . ~nunu • s,asıye sad?· 1.9~ senesındenb~rı merı;leke· \·e Beyogl~nda ya!)~yan ecnebi miş olan telgralname yan/ıs ol beremizin surl"tlf'ri Scrvet;fü. 
1908 

senesi Tcmm•ımnıın 
10 

• erve ı ununun ur.. genç ' 
~at yemını etmesı~ı s~y~tmış-ı ttrnızde olup bıtenler al~mc P?~anelen çoktu; Fransız, İn- duğundan şimdi Babıiiliye ~v- nunda çıktığı gihi 30 te:rmuz tarafından ~evilmesi hasebi! 
~· Avrupa gazetecılerının o ta- g?sterdi. tçerden ve dişardan l gıhz, ~lman, Avusturya pos- detimde tashih kıfınarak ikti- 1908 tarihli Maten gazetesinde uncu giinünden 20 ııci günii 1e tı:ze gösterilen umumi itim:ı 
ıhe kadar ayak basamadıkları hın türlü belalara ve darbelere tanelerı vardı: bunların muhte- d 1 . k t'l aynen inti ar etmiştir. kadar hiç durmadan ve bütiin la meşrutiyet namına mücad 

.... 1 ·'·! M "h . . . za e en ere emrı a verece- .. d b'I 1 1 B ıe Y«"' aşamadm an eşı at uğratrldığnnız halde Türk mil lıf şubelerı de mevcu: idı. Ec- xr·mı· beyan t mı'n A"e . Royter (Reuter) aJ·anı;ı mu- on gun e on saat ı e uymna- eve atı mıştım. en o zam n 
iairesini ziyaret Mösyö Cuvııel leti yaşamak kuvvetini ve ka- nebi postanelerine glrenıiyen. 5 ve De h·/.., rım. h®irinin Avrupaya çektig'i bir '1an calıstı~ım, kuştnğıım ve gelinceye kadar temiz mefH'i 

· k b .. ··k b" k' dd L·ı· • • d l h f' 1 k ı 8 1 ıye nazırr l•,.yecan icinde kaldı0 ım ,· .. ;n 1 a ç b·.. · • meli çın ço uyu ır va a a o- m ıyet!nı ostuna ve düşman- casus ar ve a ıyc er apı arın MEMDUH telgrafnanıe dırhi 30 temmuz- . . .. ,,, • .. re erl" r a u·.< sıya.:11 e 
unmuştu. Bütün teşkilatı Ku- larma ıspat eyledi. 1908 Tem· dışında dururlar, yalnız Türk· tarihli Maten'te çıkını tır. Bu yavaş yavas .v.ııcııdumdekı m•ı· r'n ve menfaat hırslarının ka 
unu vüsta alemini gösteren muzunda Türk gen<; fiğinin leri kollarlardı. Bütün bu ta- . Dahiliye nazır~ Babı.aliye gel telgrafı okuyunca Selanikten 1 k~vem.et kesılıyordu. Y ~mek m;açağını dü~ünemeıni tim Y 
Babı fetvada kavukluları, cüb· mefkılresi hiç şüphesiz bugün- ;;.ssı:tlara raP,mc•ı hiz gene is- dıkten 8'.?~~a !lşagıdakı telgraf- gelmiye ,başlıyan mahdut dü- yıyemıyordu-n. va~. ~ b .le u- ni çok toydum. Mücadele ark 
ıe ve binişi ileri yaktııdan gö- kü medeni ve asri sekil idi, tediğimizi alıp verirdik ve bi- name but~n ~ta ve. t~lıp-af şünceli bazı %atların tesirile yu'i'.:amıyo.r!'\?111: ~uth~s. bır a- dasını Mahmut Sadıkla hera 
en Mösyö Cuı~d Şeyhülisla- gençlik bunu duyııyordu. Fa- zi'? po~n.eınize emn!y~t hiç merkezlerıne go~ertılm!ştır: !inkılfibımızın Avrupaya nasıl sabı ger~ınlık ıcıııde ıdım. Ve her son derece temiz bir meıı 
nın san pabucbn.ldan gözleri- kat duyduğunu anlatamıyordu caız degıl~ı. ~~un bır ısbatı- Derseadet ve mülhakatıle u- gösterildiğini anlarsınız. Vaki- nihayet 29 t~muz yani 3 ıı- nıtiyet aşıkı idik ve baska sr 
ıi ayıramıyordu.· 11vrupalrla- rı 1908 de Türl< gençliğinin gös- ru m~ş~.tıy:t ılanmm beşinci mum başmüdürlere a meşrutiyet ve hiırriyet asıkı 'USto cuma sabahı n.atbaada- f d·isünemiyorduk. Ha~ta v tt 
l!1 bizim hakkımızda besledik· terdiği istidadın önüne geçe- gec~sı ıı:ordüm. ~ostanede m~- Kanunu Esasinin resmen ;. gençlik kadınların kapalı ve ı m mm başında düsüp ba- ğım üç giinde daha sükilnln d. 
eri efsaneli ve fantazik itikat· cek şuurlu rehberler r,ıkama- munye.tt. olan hır genç efe!ıdı l§n buyurulmasından dolayı gayri müstahsil kalmasını is- yılınışı 11. Aradan bilmem ne ünmiye ve diiz~ •ıh:ık 
arta kaksı dolu olan Avrupa mıştı. Meşrutiyetin nigehbani- gece bızım matbaaya geldı ve telgraf ve posta münakalat ve temiyordu, medeni hareketle- kadar zaman ge ıj, gözl~riıni me:ye muktedir olmıı tum v 
tıııha:b:rıeri İstanbıılun manza.

1 
yiz iddiasında bulunan rehber· po~ta nazı~~~ın. posta merkez- matbuatın cümlesi kat'iyen rin böyle Kurunu vüsta zihni- j açtım. ~en~i~i tanımac!ıı'tım hövlr .sakin kaça il~ m~ b~:ıy 

ası karsısında şasınnıştı. !er yarım asır gerideki yanlış l~rıne ç~t~gı b~r ~elgrafn~e- sansör muamelesinden azade yetile yürüyemiyeceğini bili- verde bır çını banvoda ılık su ddnmiıstiım. Kat'i kararla"I 

T . • . ı d" .. 1 · · · ·d·t y nın suretını getırdı. Bu emırde olmakla bu bapta zinhar bit yordu ve ona .uöre söz söyleni- içinde buldum. Alık alık etra- vardı. O da ne o. ahasına ol 1-
ımcs (Taymis) gazetesın· uşunce erın esın ı ı er. e .. 1 d . d . ., 

en dahi mWıim bir muhabir belki bu tabii bir hal idi. Çün· şo;, e. enıyor .u · . • yanlışlık vukuu na meydan ve- yordu. Hakiki inkı15p bunu is- fıma bakıyordum; banyonun sa olsun gittvkçe :ılrvlenen s· 
lmışf. 1 1 1 h 1 kü en düzgün düşünceleri bii~ Bır müddetı muvakkate ıçm rilmemesi. tediği halde bakınız Royter a. apısı acıldı: c;o!< muhterem yasi entri alara. menh:ıt re·· 

1
• ve ıu ge en er er an · ·· t · 1 r·n · 17 Temmuz 324 J·ansına Selanikten gelenler ne-, arkada~ım Doktor Resim Ö- 1 yanlarına ka!'T'lmannl·tı V m~ -uti ve demokratik muhitler çok vakıt bozar, o du- ga:e e ve sa1ıre e ı ımrarına ~ 

1 •• ı · ah"pler· dü~u"ndiik. mumanaat o unmamasr Posta nazrrı ler söylcmilerdir: mer Paşanın sevimli h:ı ı ka.ın ö le yaptmı. ÜTJL'ıı ; in hııtrr 
·e• e karşı softaların ve unce erın s 1 1 

• B d k' .. 8 . -dd.. . HASİF 
,., 1 ::ıval.:lanmasını bekli- ler:n-i ortaya atamazlar ve mu- ura a. ı. ır ~~ etı mu- Maten gazetesinin 30 tem- aralığıııdan görlindü: tırı• yazarken rnk h;t:ıraf 1) 
• 1 'T'utt'l ıl bwıu soru hitin cereyanına kapılırlar. ha- va_kkate ıp~ .. tabın P?s~a n~- muz tarihli nüshasından: - Nasıl. kendine geldin mi? k lem yiirüttli~·;mt> :nı.nıvn 
ı On 

1 
vak'al~r talar yaparlar. zırıle Dahılıye nezaretının ha- tSTANBUL, 30 temmuz - diyordu. I rum. 

Türk kadınların bilakaydü şart Uykusuzluk ve gıdasızlık AHMET IHSAN 



·:: 1-Piyango dün çekildi .. [_M_IL_L_IY_E_T_ı_N_ş_E_H_iR_H_A_B_E_R_L_E_R_t _) 
Ekonomi 

Yerli bu~day fiatler • 

. -Dünkii kcşidede i){ramiye kaza-
1! nan pi)Tango numaraları 

Milte/errllı H. 1Senede40milyonlira 
Yalova banyoları 

VllAr, t'fte 

V. mec isi Ticaret borsası lıtş ·cnelik b 

Dünkü keşidede ikramiye 55867 
cazanan numaralar şunlardır: 10533 

ı 11 4000 LiRA KAZANANLAR 
41461 
29871 

:.: .0945 37262 52868 22600 31472 
· ı 3000 LiR AKAZANANLAR 52950 
: 1 17005 50544 1691 55834 

44897 
1. 2000 LiRA KAZANANLAR 45766 
'0095 45279 15632 4764 54713 

-i!OOO LiRA KAZANANLAR 33811 
' °'2771 29192 44860 18694 4215 
·~213 55722 56217 57739 1202 
10740 41515 38425 52478 27902 
19049 53396 4824 50269 11300 
-ıso1 44555 55491 48439 8542 
,,;2635 3410 42062 16498 34148 

J 500 LiRA KAZANANLAR 35772 
~ 48805 

1 1 '8544 57385 27090 14993 59242 
1 ı. :2045 55338 16843 16315 16297 
' ' '.2136 23520 40989 18305 233 

t 
1 0981 39772 38084 44928 2676 
\. .9586 16312 56434 9509 7344 

'. 6371 44389 57722 26243 53419 l 7119 55559 46560 13733 53677 
1 ı 

0

'2433 22306 26420 46570 3708 
' : ''1583 1992 23793 12224 56391 
i 2590 49697 34459 2988 58439 

' )1507 2054 30957 
ı 11' 200 LiRA KAZANANLAR 30153 
• 59727 

ı ı' 1 5781 19098 55474 47831 46916 
\ı ' -~198 13327 22612 37720 11760 
' ,, l 5899 14722 34817 56639 16282 
• ' 3972 25465 26186 29485 4471 

; •. ı' 0548 59600 19508 42967 49261 
•• • 1 0960 38421 55383 24269 55119 
L I 3816 25679 48898 8814 4480 
, . , r· 7281 28263 29553 43195 17526 
'. . J6630 55430 32698 35064 15517 
. ' , 3397 6913 44842 9685 10776 

1
. 111·16172 30043 5424 1498 49286 

. ı9168 11420 21999 13300 10999 
~ ' ,4565 1533 23881 15686 977 

ı; ı ~7425 55698 8772 10235 12201 
\ ~ (13433 50398 31578 22858 22612 
r 1 10825 23779 34392 36168 32477 
i , ~980 2760 14785 41911 7774 

,.. 8321 40357 41900 5963 111 ı ı9786 16834 24008 30599 23755 
' 7179 47302 9513 20117 30134 

1 1 3433 50452 56728 16290 49145 
ı ~ .ı 3006 36154 30411 32936 11884 
ı : 1 7604 52995 52995 31019 10138 

1 11 4786 52168 28753 15812 10486 t 0737 56163 11075 20537 20274 .ti· ı 9987 11155 445S 53695 25813 

!'/ .~~~ 54407 23988 19139 43748 
• 50712 

• • '1
1 

150 LiRA KAZANANLAR 48731 
ı: 1896 
:ı 1

· 1406 49202 53123 29526 28824 
. ı' 1 0778 56603 27284 502 4tl07 
,',," 9599 49415 27370 30223 8587 
't' 6240 51582 13683 27989 30350 

:- • 1635 17608 46166 36262 26787 
.'111 5866 13057 36980 180 54634 

·1 
ı, l 2907 4288 13587 55605 24542 
,,ı .9137 48842 47148 54696 52152 

. · 15592 28349 56385 2373 49776 . r . ı 
i; 'f1505 41732 56046 29267 42977 
·I' 12168 54343 51948 44822 41135 

J 2100 8194 3456 43173 21730 
i ı •5931 58736 1229 12050 44358 

\ J. ~12 35093 10104 32893 17963 
• ··5562 27647 25514 20719 36612 

;; 12318 33521 41432 15920 53178 
\pi :0289 5273 9114 10239 2371 
ı, i< '. 9571 10573 44376 41638 340 
\ı~ 1.13288 27077 47774 17152 730 

,. '0573 41636 47491 21501 23134 
~ ,: .16193 51820 4269 39594 49722 
\,'. 5610 36723 18826 19616 41211 

• 4103 24309 44516 55265 50216 
~ 1 J : 3083 38450 34433 36048 1 tl6 

1 "3989 47649 23941 20873 5093 
1'5655 15031 12308 52308 9205 t. 1 

"'.l ':6438125".. 24082 42240 46153 7095 
... 2274 20865 58682 13799 

" 'ı ı ı2386 10851 tl819 20288 11475 ·. " ı; 4695 9947 14028 49223 22736 
' l ;9391 57344 23440 17597 17972 

·: 
1 100 LiRA KAZANANLAR 31837 

1 1 6140 
,' -8788 12295 1018 46230 11950 
·' 1:4447 30687 44308 34286 5167 
.ı .4710 2218 40342 40834 49197 
t ,5004 39415 12888 3381 24619 

/ C' ,8152 47127 26313 17574 35433 
ı' ıı r 1456 11110 45038 46953 32331 
' • 1232 5324 55704 25957 41052 

l 5464 49926 758 20314 3043 
(· 12865 20247 46717 43083 ???26 
~ '3805 53251 58997 21941 35702 
r 1846 31628 44194 48547 4118 

2972 15068 21072 14311 46987 
f 9138 14690 8\92 36891 33880 
\ 0170 24396 27756 6042 18723 

• 1• 4873 45!)94 23386 391 19209 
•. 6698 44408 41229 14258 48466 
ı· ,;-0634 1 ~ 'l 7 ti'>l 4 17093 35ı08 
\, 9531 4<: 147 47279 58740 37445 
\ j8i36 3. ';7 44177 41874 130'..'8 

f.'i· 5066 4 14 <: ~53 12759 36882 

f 

" IJ 7536 17681 30125 9348 52736 

l 1 

16831 
42353 
59475 
14960 
39300 
22060 
14256 
51900 
59853 
23260 
10334 
39205 

721 
5732 

46833 
48782 
50855 
42396 
47460 
22478 
42857 

4755 
59502 
37191 
36129 
54941 
56404 
47068 
12342 
13291 

7512 
22604 
8156 

53410 
47390 
49895 
54894 

2093 
12405 
54628 
45542 

2880 
51400 
28400 
32830 

174 
7271 

53077 
19775 
51739 
35615 
36243 
19407 
36584 
19434 
tl389 
58511 
18974 
23222 
15906 
29494 
4tl75 
53900 
53549 
18944 
57794 
56871 
48527 
38266 
27791 
19213 
35976 
21881 

5756 
17489 
-'8822 
49575 
58395 
40436 
55897 
42246 
41530 
22391 

9929 
12664 
48080 
338Sô 
58338 
43011 
38817 
40050 
33916 
54688 
41692 
40728 
5309 

57713 
7241 

53469 
27321 
38570 
29316 
13824 
18432 
21554 
47830 
58694 
15930 
57856 
36106 
31611 
40383 
48452 
40539 
45382 
35804 

17887 
7516 

11049 
1832 

31316 
1529 

44807 
9373 

20646 
48127 
57912 
55964 
49001 
857S 

26255 
9735 

38175 
44610 
53067 
34787 
19821 
17092 
32473 
21392 
23137 
29921 
38313 
12565 
2tl54 
46402 

1566 
12029 
52580 
42948 
51748 
tl356 
28039 
9283 

50375 
18192 
47892 
29020 
43593 
26532 
26547 
49995 
59981 
37389 
56761 
59762 

9376 
15006 
24831 

2089 
10722 
18679 
1985 

18057 
27086 
33851 
48912 
47220 
16030 
6844 

52005 
8963 

58102 
34949 
48939 
39178 
26416 
24300 
28825 
21369 
14938 
52085 
34875 
20910 
46104 

3731 
59263 
12225 
57701 
26825 
57322 
17981 
45582 
33730 
15085 
6087 

25520 
46519 
27755 
59310 
53071 
45278 
42787 
36558 
32781 
299541 

1627 
96321 
38068 
13911 
15387 
U356 
2580 

53958 
45620 
41249 

6085 
22849 

3876 
54642 
52420 
50592 

(Birinci sahifeden mabat) 
zin azmile bütün bu miniler or 

50483 Kaplıcalarda aıhhl tadan kalkacaktır. Meseleyi ta-
56514 te11lsat gapılacalı mamile izah edebilmek için kul 
56272 !anacağım rakamlarda yalnız 
26413 Bir he11eU sllıh/11• ı İstanbul değirmen ve fınncıla-
16494 }'alooaga gltU n muamel!tmdan değil diğer 
36992 Dün, d kt ş f ttm. B m· mahaller hesabına istinat e-
25364 o or ere e · d Y• E -•~ k ·d lm k 
- riyaseti aluııda aıhhi bir heyet, ecegım: vv~ aı .e o a 

16232 kaplıcalar da aıhhi ba.zı tesisat ~e. §U"':_~mı bılmek ıcap eder 
5393476617 vücude getirmek makaadile Ya- kik bır dbeprm,mik~ks!Ia. e~strUna. 

1 va' a gitmiıtir e stra, ınncı, ıncı ve uç -
10652 ° ~bir ban 

0
• tehri halini cil namı altında bir kaç nevi un 

47934 alan Yalova ı:plıcalarmda ba- istihsal ettiği gibi hiç bir ta-
26974 nyo yapacak kimseler müt~has- hav~e uğr~ada.n. yalnız bir 

3479 sııı doktorlar vasıtasile sıhhi nevı un de çıkarabılir. 
31141 bir muayeneye tabi tutulacak- . Bi_:inci ııek~l~e ?eğiı:men_ci-
49314 lardır. Kaplıcalar, her türlü ta- nın kan fazla, ıkincı şekılde ıs.e 

5899 kayyüdat gözetilerek, banyo n:a~dutt~r. Bun_?an maada bı-
31700 yapacak kimseleı ıı bihakkin is nncı şekilde bugdaya çav?ar, 

9896 tifadesini temin edecek bir de- mısır ve arpayı muayyen cıns-
24895 receei mükemmeliyete getirile- lere muayyen miktarda kan~tı-

. 53245 cektir. ral:ıilir ve h:11 mikdar % l 5, ba-
l 1361 Heyet, tetkikatı neticesınde zen % 20. yı ve hatta çavda:-
46084 tesbit edeceği sıhhi bazı alat! da. %.3.5 _ı bulur. Bunun. tahlıt 
24838 bir raporla Seyrisefaine bildire eclıldıgım anlayacak kımseler 
19701 cek ve bunlar derhal AvruRaya pek azdrr. 
26902 sip~riş olunacaktır. t · 'T'~cr?bev~ iht~yaç var m_ı? 
35689 Evvelki gece limanı ve Boğa- f'kıncı sekı ide ıse bu ha lıtayı 
51643 ziçini kesif bir sis kaplarunışsa- anlamak icin urun tecrüh~ ve 
36022 da sabahleyin kesafetini kaybet tet'kika ihtivaı; yoktur. Halita 
46995 miş, ve mütecavir sahiller va- 1 derhal ıkendini gösterir. Şuhal-
212"'/1 purlan seferlerinin intizamını 1 d~ de!innr:cinin me~faati. a".· 
37702 haleldar etmemiştir. nı hugdav<lan muhtelıf un ıstı-
21796 Sis, dün gece de limanı isti- .ı-.~~ı ,.tm,.J...t..,dir. B•ı ma!Ctm ol-
59378 ıa etmiştir. duktan sonra iş değirmencinin 
51202 Evvelki gün Ticareti bahriye cle"irmeninrleki ranrlman mc-
32675 müdüriyetinde, tarife komisyo- selesine intikal eder. Memleke-
17992 nunun bir içtima akdettiğini timizdeki dei!irmenlerin diva-
31994 yazmıştık. Öğrendiğimize göre, grami sistemi, alelumum rutu-

Çarşamba giinil 
meclis toplanıyor 

Daireler 1980 aeneal 
bDtçelerlnl haurlauuşhr 

istatistik yaptı 
Ticaret borsasınca yapılan beş 1 üzerinde olmı.ıştuı. 

senelikbir istatistiğe nazaran Alınan mahsul 
geçen sene yerli buğday fiatleri 43,000,000 kilodur. 
hemen her seneden ucuz bulu- Tütün zeriyatile meml 
nuyordu. mizde 100 bin kişi uğra 

Vilayet umumi meclisi bu Buna nazaran 1925 sene dır. 
çarşamba günü içtimaa çağınl- si yerli buğday fiat vasatisi 19 Geçen sene inhisar ida 
mıştır. Muhiddin Bey, meclisi ! kuruş 12,5 santim idi. 926 sene gara imalauııda beş milyon 
açacak~. .. . . sindeki. fiat vasatW 16 kuruş ~ tütün kullanılmııtır. 
, Daıreler 1930 birtçelennı 75 ·~antım, 927 de 16 k\II'llf 47,5 mılyon liraık tütün de diğer 
tanzim ederek Vil!yete gönder s.-tim, 928 de 17, kuruş 77,5 susatta kullanılmıştır. 
miştir. Çarşamba günkü içti- sa .tim ve 929 da 16 kuruş 44 -o-
nada encümenler seçilecektir. santimdir. Afvon pivasası 

j\ d 
-o--l , Ecnebi buğdayların fiat vasa E ; dır dü Uk 

' y 'a e er talım tı tisi okka itibarile 925 te 22 ku- peX ırAfyzaınan . ş 
ruş 12,5 smtim 926 da 21 kuruş v~m e en on pıyasası ~ 

Bar, birahane ve meyhaneler 75 santim .927 de 21 kuruşJ2, 5 hın ~okluğu _karşısmc:a gı 
ic;in Vilayetçe tanzim edilmek- santim 928 de 18 kuru" 60 san çe yükselmege ve sagluııılaıft 
te olan talimatname bitmiştir. . ' ~ ğa başlamqtır. 
Bugun·· polise teblig" olunacak- tım ve geçen sene 18 kuruş 42,5 Pi da t . ·---• •aıUll ti . di yasa eşnnı...., .. -
tır. 5~ iTi: 1 

.: "k t .f . . tatb. fiatler 1450-4150 kuruşlar 
-o- kindenı gumru ~n esı.nın d ı smda muamele ı:görmekte 

l\fuhiddin B. en evvel yanı teşnnevel e A . d 14920 kka af 
ecnebi buğday fiati okkası 1 7 ku txk ::; a 

0 yon 
Vali vekili Muhiddin Bey, ruş iken yeni tarifenin tabikin Halışb ·ki fi 1 • 1 

d .. "yl d ı v·ı~ d 22 ku lm u gecen ay ıat en un og e en eve ı ayette, en sonra ruş o uştur. 4500 eli lm k ·· 20 sonra da Emanette meşgul ol- Habuki ayni ayın yerli buğ- kka ~ 0 a uzre 
muştur. Muhiddin Bey on gün day fiati 15 kuruş olduğundan ° yon satılmıştır. 
sonra Avrupaya gidecektir. ecnebi buğdaylar rakabet imkli- Bo - . 

-<>- nmı bulamamaktadır. rsada vazıvet 
B 1cçilere lastik sopalar -<>- Dün borsada lngiiiz lirası 

Geçen sene ne kadar tığı fiatte kapanmış ve üze ..'eli..<; müdüriyeti İstanbul bek 
çilerine lastik sopalar vermeği 
!:ararlaştırmıştır. Bu sopalar e
şirra ile mücadelede kullanıla
caktır. 

MRRrifte 
Şark idad/!li talebe

leri yerleşfirildi 

k ') I' den çok az muamele olmuş 
tütün e ı t ı İngiliz sabah 1026 kuruşta 

Gec;en senenin tütün zeriyatı mış bir aralık 1027,5 kurşa 
neticesi katisurette anlaşılmıştır dar yükseldikten sonra g 
Yapılan hesaplara nazaran ge- 1026 kuruşta kapanmıştır. 
çen sene memleketimizde tütün Altın 902 liret 907 kuru 
zeriyati 661,252 dönüm arazi muamele görmüştür. 

• • • 
J{ombio Borssaı 11111930 

l~TlKRAZLAR TAHViLAT 

5549 Ticareti bahriye müdürü Zeki bet payı ile berıılıer vüz kiloda 
54858 B. in riyasetinde toplanan ko- vasati 104 hasilat alacak vazi-

4851 miayoo, Şehremanetinden Ha- ycttedir ve pek cüzi farklarla 
7349 mit, ticaret müdürü Muhsin, tı- vasati randman şudur: 12 kilo 

54384 caret odasından İslamı zade kaba kepek, 4 k. ince kepek. 2 Beşiktaşta Akaretlerde bu-
20416 İsmail Hakkı, Sırrı, Rıfat Ka- k :·aspal, 4 k. razmol. 4·fü;ün- Iunan Sark idadisinin kapatıl-
8467 mil B. lerden müteşekkildir. cü un, 6 ikinri nn, 72 birinci un dığmı dün yazmıştık. Bu husus 
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00 
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59906 Haliç, liman şirketi, Şirketi yekfuı: 104 k"lo. ta yaptığımız tahkikata göre 
14814 Hayriye meclisi idare azaların- Em,,'fetin he.~aTJIRrı mektep talimat ve nizamata 
54695 dan birer mümessil de komisyo- İstanhııl Sehremanetinin hi~ itaat etmediği için vekalet em-
21337 na iştirak etmektedir. cuval undan 94 ekmek ded;ı<i rile Eeddolurunuştur. Maarif E-
52728 Komisyonda, şirketlerin he- iste bu undur: 22 su +- 1 tuz maneti mektep talebelerinin 

986 sabatı tetkik edilmektedir. Bu -'- 71 un = 94 ekmek. Bazı fı- acıkta kalmaması için Iaznnge-
39517 tetkiklerin neticesinde, şirketle ,.. .. ~.ı~~ QR l>'ııdar imal edebi- len tedabiri almıştır. Bu cüm-
22465 rin yapmış oldukları masarife Jir, fakat bunlar istisna teşkil leden olmak üzre nehari tale-

1844 göre ücretler ya indirilecek, ya- er1~r. belerin semtlerine yakın lisele-
56624 hut ta yükseltilecektir. Komi- Halbuki Şehremanet;'flin %40 re muadil sınıflara kabulleri i-
14236 syon, Perşembe günü saat 10 sert ve Adana ymnuşak buğday ı;in alakadar mekteplere ernir-
57372 da ikinci içtimamı yapacaktır. olarak verdiği emre ve 94 ek- !er verilmiştir. Leyli talebeler 
38741 -o- mekli halitava kanıı. değirmen ise Kabataş lisesine devam et-
46614 Gümrük İstatistik ci memleketin ı;avdarmı. mısır mekte, iaşe ve ibateleri ise ayni 
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52239 nlüdürü ve arpasını harmana verip tah- mektep muallimlerinin nezare-
58559 Gümrük . .stik "d" .. lit ediycr. Bundan maada de- ti altında Şark idadisinde te- l Birinci abHed~n mabat 1 ıkıomiıyonunca tetkik edil 
55280 ıs~tı mu. uru ğ;nnencinin değirmeni sistem min olwunaktadır. tptidaf kıs- ri kesilerek hazineye varidat ve karan nihai olacaktır. 
55547 Mustafa .N~~ bey Vekiletçe itibarile bu randmandan ı;ika- mına gelince maarif mildüriye- kaydedilecektir. Sahte evrakı naktiye 
43851 d~v~ .edıldigınden Ankaraya nlmaısı icap eden mevattan ti ayni binada miiştakil bir reıı- Kabaritlerin haneleri bir li- ederse zabtt tutularak MaJi 
44702 gıtmıştır. % 3-4 miktarını ununun için- mi mektep açacak ve reamf '- ralıklarda lwmızı, beı liralık- vekiletine gönderilecekth. 
42424 . . --:'":""' k de bırakabilir. Bu mikdar daha calar tayin edecektir. tarda san, 10 liralıklarda yeşı\, Değiıtirilen yırtık paı .... 
42445 Gızh kıhse yo ziyade suya mütehammıl olur. 50 liralıklarda menekşe, 100 li- mnba ile iptal edilecek, 
26531 Dünkü rüfekaınizdan birinde Sonra fmncı da bir miktar tah- Adliyede devam hak- ralıkl~rda pembe, 500 liralıklar hangi bir eui istimal ihf 
16700 Beyoğlunun göbeğinde gizli bir Iit eder. Narhtan eksiğine ek- da grı, 1000 liralıklarda kahve nin önüne geçmek için adet 
59052 kilise mecudiyetinden bahsolu- me4c satılma8ı sebeplerinden kında sıkı kontrol rengi ile gösterilmiştir. Eksik kıymetleFile seri ve sira n 
19498 nuyordu.Bu hususta malumat is hiri huchır. Simdi ortaya çikan Şehrimiziıı adliye devairinde ç!4can beher hane için bir lira- ralan aylık bordrolarile Mal 
54335 tediğimiz polis erkanı böyle bir bu mahltltun mahiyetini ve sıkı bir teftiş başlamıştır. Adli- hklarda 1 kuruş, 5 liralıklarda vekaletine bildirilecektir. 

5907 şey olamıyacağmı söylemekte- bundan kac; ekmek çıktığını fı- ye müfettişleri bizzat daireleri 5 kuruş, 10 liralıklarda 10 ku- İptal edilen paralar B 
14222 dir. nncmm çırakları bile bildiği dolaşarak memurların devamla ruş, 50 liralıklarda 50 kuruş, ların mümessillerinin iştir 
18271 -o- halde Belediyeler, hatta kim- nnı kontrol etmektedir. 100 liralıklarda 100 kuruş 500 le toplanacak olan bir k ' 
32115 Tayyare balosu yakerler bundan bir.ıey anlıya- Sabah yoklamalarında bulun liralıklarda 5 lira, 1000 liralık- on huzurunda yapılacakt:r. 

2825 Tayyare cemiyeti tarafından maz, beyhude !.ere bırçok ~eza- mıyan memurların isimleri alı- larda 10 lira kesilecektir. Mübadeleye elverişli olmıy 
53325 verilecek olan balo heyeti ter- lar keserler. Boyle ehemmıyet- nark kendilerine boş müfettiş na Bu husustaki talimatname paralar iptal edilip hifzedil 
57721 tibiyesi dün Halk fırkasında siz cezalar fırıncıyı yıldırmaz. mma istizah varakaları gönderil para tebdili işile meşgul ola- ktir. 

7126 toplanarak balo hazırlıkları hak O işine ~evaın eder. 
1 

mektedir. cak Bankalara tebliğ edilmiş- Para tebdili işlerini te 
17486 kında tetkikat yapmıştır. Bır çuval ~n~an. Her memur bu istizah varaka tir. için lizmıgelen tedbirler ve 
16595 --o-- Demek oluyor kı bır çuval un- sına yoklama esnasında niçin Maliye müşteşan Ali Riza kilat hakkında mütalealan 
31745 Le } b dan kaç ekmek çıktığını bil- bulunmadığını kaydetmeğe mec Bey, bu işi Ziraat ve Osmanlı rulan Osmanlı ve Ziraat B 
16349 y ei erat mek bir randman meselesidir, burdur. Memurun mazaretini ih Bankalarının yapaca'klanru söy kalan bu baptaki noktai n 
34930 Müftülükten: halita meselesidir. Halbuki Şe · tıva eden bu varaka müfettişlik lemiştir. lannı vekalete bildirmişlerdil 
29328 Şabanın iptidası l kanunu- hremanetinin halita hakkında- vasrtasile adliye vekfiletine gön Bankaların tetkikatına naza Yırtık paralann tebdiline 
49414 sani 930 tarihine müsadif olma- ki emri hiç bir zaman tatbik e- derilmektedir. Vekalet memu- ran, tebdili icap eden fazla yır- kanunusani çarşamba gün 

5667 sına nazaran 14 kanunusani 930 dilmemeğe mahkiimdur. Halk- run mazeretine göre evveli bir tılmış evrakı naktiye mevcu- den itibaren başlanması mo1r': 
51851 Salı günü akşamı (Çarşamba ta bu suretle buğdayla mahlut tavsiye sonra bir ihtar mektubu dun takriben yüzde ikisi nisbe- meldir. 
48177 gecesi Leyleiberat oldufu ilin çavdar, ınıaır ve arpayi yiyor. yollamaktadır. Bu mektuplan tindedir. Ziraa<t Bankası İstanbul 
31526 olımur. İthalit ve ihracatımızı alan memurun devamsızlığı te- Bankalar, az lekeli ve yır- besi müdürü Cevdet Bey h 

2142 - · . --~ - müvazenesini temine çalı- kerrür ettiği taktirde memur tık evrakı naktiyenin tedavül bu hususta Ankaradan 
24486 10556 14530 31537 46933 tan hükQınetimiz, artık bunun başka bir yere nakledilmektedir eddlileceği hakkındaki tebligat gelmedifini söylemi§tir. 
14764 43918 22943 49812 41006 devamına müsaade edemiyecek Memurların mesai saatlerin- üzerine bu gibi paralan kabule 
57948 19086 5'534 28566 10205 tir. Şu halde 72 randmanlı mah deki teftiş muntazam devam e- başlamışlardır. Talimatname-
32173 41627 52556 11058 55351 lftt ve mağıU§ ekmek yeme- decektir. Adliye vekaleti memur ye nazaran, seri ve sıra nmnara 
27888 20278 45146 44247 2236 dense değirmenci ve fırmcıla- ların devam meselesine büyük larile Maliye vekilinin imzasını 
51637 22442 54878 10252 2747 nnı ğayri mqnı kirlanna pek bir ehemmiyet atfetmektedir. muhtevi her para, renk ve ya-
24449 54078 44059 43113 32434 müsait olmıyan 87-88 randman- . . . . zılan belli olmak prtile kirlen-
14234 28657 50063 26774 13808 la yaptlmıt bir nevi ekmek i- mak ıtibarile bu eme unmı çu- miş dahi oka çıerçivesi içinde 
22475 26219 37480 47921 34060 mal oluna aradaki fark pek m6 valından en 8f8ft 106 ekmek• noksanı oJmadıkça tedavüle-
55144 1086 1790 18148 16439 him neticeler tevlit edeceğine Jmacalma göre yevmiye511000 decektir. 

5941 26858 38892 32524 55786 tüphe yoktur. Kısa ve mahdut ekmek tasarruf olunur. Bımım Değiştirihnesi icap edenler 
44252 23737 55412 38805 31716 bir hesapli memleketimizdeki kiymetine gelince vasati 18 ku münderecatı okunmıyacak de-
8563 5377 49801 29687 55309 bir günlük ekmek ııarfiyatı nıştan sen~e. 33,566,7~ lira recede kirlenmiş, renği değiş-

53937 17346 12853 49681 54582 1500 ton buğday olarak farze- tasarruf edılmiş demektir. Bu- miş, yağlanmış, boyanmış, par-
9613 43060 40810 26236 58434 dersek vasati 72 randmanla na hrancala farkını da illve e- c;alamnış ve kavnılmU§ olanlar 

48072 45727 52231 15500 3430 15200 çuval un ve çuval başına dersek tasarruf mikdari 40 mi- dır. 
31036 15002 3141 23606 17922 94 ekmek esa<:ına nazaran lyon liraya baliğ ohır. Yüzde ondan.fazlası noksan 
46210 48621 16800 8625 16850 1 428 800 ekmeğe mukabil ay- Bu nevi ekme!.: gayet leziz olan evraki naktiye değiştiril-
24033 32537 53538 43148 17231 ni miktar buğdaydan 87 ran- ve mugaddidir. Harhı umumi- emiyecek ve iptal olunacaktır. 
26485 21637 56742 20764 34226 dımanla 18,300 çuval un alınır. den evel İstanbulda askeri Sıhhatmda şüphe olunanlar-
46585 53615 9171 46345 41131 Son hesap! (tayın) ekmeği dediğimiz ek- la hamilleri tarafından noksan-
56801 49747 15553 • 4442 49273 Bu raodmanm içinde köylü mek cinsindendir,:" .. hk derecesine itiraz edilen pa-
26026 20397 20559 17965 33176 unu olan ikioır:i ve üçüncü un- Rapor Başvekalet muşteşar- ralar Ankarada Maliye vekale-
2404 56198 13864 41407 12024 l•"la pppal ve razmol bulım- lığınca da tetkik edilmektedir. tince teşkil edilen ehli hibre 

Dünkü kazalar 
Şoför Ahmedin idaresi 

277 numaralı otomobille 2 
numaralı otomobil Tepe 
dün gece çarpışmışlar ve 2 
numaralı otomobilde bul 
Darülfünun Tıp fakültesi 
murlarmdan Naci beyin ze 
Atıfenhannn yaralanmıştır. 

Şişlide oturan manav Ytsfi: 
vant, Taksimden geçerken ~ 
numaralı tramvayın sadem 
maruz kalarak ğır surette 
lanmıştır. Yervnt Sen jorj 
tanesine kaldmlmıştır. 

Dün Fındıklı karakolu ' 
de 3191 numaralı, şoför H 
nın idaresindeki otomobil, l 
numaralı şoför Haydar'ın 
mobiline çarparak hasara u 
mıştır. 
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emir ağlar içinde 
• ~,::; m~' Ankara-Ere wı· haltını ın ası 

• 
• ç.,..,. 

· ehemmiyJlle eva 
insaat ne zaman 

ediliyo 
bitecek? •• 

• H.,.._ 

Ankara-Erelli hattının gilztrgtıhını giJsltrlr harıt11 

Son vaziyet 
ve faaliyet 

Burada yalnız Tllrk sermayesi, 
Türk emeği ve Tllrk 
kafası çalışmaktadır. 

\ liyor. Halbuki Ankara - Ereğli 1 
arası çok irızalıdır. Sonra Ereğ 
liden Havzaya temdidi bir ma
na ifade edemez. Hattın yeni 
istikameti Söğüt özü kömür 
madenlerini istihdaf ediyordu. 
Söğüt özünden geçmek imkim 
olmayınca oraya bir şube hattı 
ile raptı düşünülmüştü. Fakat 
120 km. tulünde olan bu istika
met çok arızalıdır. Masrafı da 
o nisbette müthiş olacağından 
bundan da sarfınazar edilmiş
tir. 

Jol11yos 11atıtsl 'it 52 inci ldlomtlro dvar1nın "" glJranaşa 

Muazzam demir köprüler 
Hattın Isveç grupugla alakası yoktur, 
burada yapılan herşeg ve muazzanı 

inşaat yalnız Tllrk enıeğidir. Yeni çıkarılan Lokomotifludtn 
birinin Fılıyos drposa IJnlln

de kurulması Binaenaleyh kanun mucibin-
ce hat Ereğliye temdit edilecek ler burada 2 aydan beri çahşı-1 Amele hayatı 1 kamilen hükWnet verecek ve 

Zonguldak (Hususi muha- tir. Fily?Stan Ereflir.e ka~ yorlar. Amelemizin şeraiti hayati- grup yalnız komisyoncu sıfati-
birimizden) _Size Ankara_ 80 ~ ~ır. _Bu kısım oyle ~~ lstasiyonlıu yeleri yolundadır. İskan, iaşe ve le hattı inşa edecektir. Binaena 

E vli d . · 1 hakkmd 11~dn gı200bı irizahGilno}md •800YIP Kilim- Irmak ve Filyoa istasyonlan ilbaslan hükfunetçe temin edil- leyh, İsveç grupunun hatta on 
reg emıryo u a ma- ı e 1 ve ı e metro- m kte ve bwıa mukabil müteah H ~ 

liimat vereyim. Bu hat Ankara- lik iki tünel in-u iktiza etmek ı '"f'laı.. ihale edilmiştir. İnşaat deva·u hiel . . ti"hkakl d (l/. 2 para sermayesi yoktur. ÜIW-
:r- • • • edi İlk bahara kadar F"l t enn ıs arm an /O •• ..ı..:. b" tak · k dan Kayseriye giden batım Ir- tedir. ray ferpyatı bitmek üzredir. Bu yor: ı ros kif d"lm kt d" M"" hhit met uç aywa ır sıt verme 

. 1 . ha b""tün k"· rül . . kısmı ıstas n1an ikmal edile tev e ı e e ır. utea ·1 Ol 20 k • onla ı--m_ak ıstasyonwıdan aynlarak Hattın bugilnkli_ vıwyeti t,. u . op f!' en ve ~patı kle d. yo - ler ameleye muntazam tediyat şarti e ıo omııy ça~ 
Fılyosa kadar de~ eder ki bu Irmaktan Kalecığe kadar 25 ~Y:es~le ~t ı o~ ~1 ce r ır. yapmazlarsa hüktimetin resmi maktadır. 
kısma Irmak - Filyos.battI di- km. lik mahalline g~ sene edilmiştır. Fi~yos .. üz~nndeki .80 Hizmet yolları te kilatı, bizzat tevziat yapar. .. . • • 
Y?rlar. Bu hat, 397 kilometre-! r~y döşenmiştir. Ha~ ışlemektc ~etr<?hk demır kopru pek mü- . H~zm~t yollan da pek mü- A~elenin şikayetleri derhal is' B_ununla ~~ber . butün 111 
dır. v dır. _Bura~an A~y~ kadar himdir. B.~~a kadar o~ me- hımdir. Şımdiye kadar bu hava- af olunmaktadır. Hükfunetle ted~ eden mü?,endi~ Muhta.. 

Hattın Ankaradan dogrudan tesvıye bıtmek uzeredir. Apsa- saf~ye 3 uncü kısım denılmek- liye Nafıa eli g_İ!p\piştir. Bu- İsveç grupu arasında bu hatta beydir. Hat, mühendis Tevfik 
doğruya Ereğliye ve oradan riye kadar 120 km. mahalle tedır. na binaen yeni'den yollar yapıl- . k 

1 
. eli ve Adnan beylerin kontrolu aı.; 

havzaifahmiyeye temdit edilme ray dösenecektir. Hattm en inzah kısmı dör- nuştır ki bu sayede bir b\JClllk a~t mu_ ave eg.ame şım şu §C- tındadrr 
yip şimdiki istikameti takip ey-ı B@lı §İmal ıu..,, düncü lmmndır. lnp masrafı günde Ankaray4 gidilebilmek- kı •Jedır: • 
lemeai burada münakaşa edi- Balıkçık iatUiyonuna kadar 3,5 milyon liradır. Mühendis- tedir. Parayı muhtelif taksitlerde RAGIP KıllAL 

41 •uıaralı tlJntll 
ıllrDnllf 

-----------------------------------------------------~~------------------....... ~--------------------------------------------~----------------------------------
Asma kiJpril 

•••••••• 
Hamdi Bey hiç 
llöp~ü istemiyor 

Nas~l yaktı? 

Pangaltıda ıelıiz Pangaltıgı aoganlar 
dillılılinı galıan rum naaıl yakalandı? 

Vergi işleri 

Veraset vergisi 
nasıl alınacak? 

Tevziat 
G. mllbadlllere 120 
bin lira dağıtılacalı 

Tasarruf! •• 
Cuma glnil erlıell

ler toplanacalı 

Aama köprü meselesi etrafın Geçenlerde Pangaltida bakkal Pangaltıyi şimdiye kadar so- Gayri mübadillere tevziat ~im ~f ve iktmat yo~ MaliJe mÜI 
da al'lünakatalar devam etmek- Koçonun dükkinmdan yangın yup soiana çeviren bir hırsız Veraset ve intikal vergileri hakkında beklenen emir cuma daki _faaliyet devam etmektedir. nvelki günkü iM 
~edir. Dünkü nüsbammla Em.. çıkmq ve bu yangında yan yana tebekesi zabrtanm eline gcçmiı kanunu mucibince hayir müee- günü tevziat komisyonuna te- ~Y-:t kayt makbu.zlarmı tabı liye 'ftkiletiw 
net heyeti fenniye miidüriinün bulmum 8 cliikkin yamaqb. tir. Fakat bu itim iç yüzib ~bir seselerine wkubulan teberrü- bliğ cdilmi§tir. Bu emre naza- bitmi§tir.Mak~~ ~~bankası de yapd..U yeni 
buna dair beyanabnı JUIDlfbL Zabıta tarafrmdan yapılan az gariptir: lardan almacak vergi hakkında ran şimdilik 120, ooo lira tevzi İstanbul tubeai müdürü Muam- alilradarlann mü 
Ziya bey beyanatının sonunda; tahkikat hitam bulmut ve bu Geçenlerde Sabri isminde bir Deiterdarlık td>elcre iU tebliğ- edilecektir. mer .~Y~.almacaktır. racaat edilecetini 
"!fem aım~ ~ö~rü!e lim~ ı~ clükkinla~ yanınuma Koço phıs gazete idarehanelerine ce de b~lunmU§tur· Tevziatın bangi ~eni~ Butün mueueaelerde ha kay Dün bu husus 
mıletmek ıçm ibüyaç hi .. aedib nammda bir rumun sebep oldu zerek Pangaltı polia merkezinde Bır müeaaeaeye muayyen bir haren başlıyacağı henüz tesbi.t dolanacaktır. . .. .. tık: 
yona ba liman kifidir,, diyordu. ia anlqılmıfbr. Banan üzeri. dayak yediğini auzi§li bir lisan zamanda ve mesela bir ay için- edilmiş değildir. ~~~dekionfcuma gunu de Verilm malGma 

Liman tireldi müdürü Hamdi ne Kpço iatintak hikimilijince la anlatmıftı. de muhtelif lörmeler tarafın- Tevzi edilecek olan 120 bin Darülfünun k erans salon~- caret odası bu 
B. iae dün bu hususta bir mubar verinlen karar m.erine tevkif • Halbuki tahkikatimiz neti dan vukubulaıı tebernıatın ye- liraya her ay 15-20 bin lira in- da C!"keklere konferanslar venle lizım ıelea ciheti 
ririmize demiıtir ki: dilmittir. Koçonun bulunduğu sinde ifin eaamnı öiremfik. :-e kGnu üzerinden bir kalemde zmıam etmektedir. Tezii mil cektir.. . da tetkikata bql 

_ Benim fikrim lıtanbula dükkinla yamndakiler eabak sele şudur· vergi a1mmıyarak herkesin ver karrer para iki kısma tefrike- Yerli malı pazan yamı a- raportörlar ta 
yeni bir köprü yapmamaktır. Bahriyenazm Cemal pqa vere · diği paradan ayn ayn kalem- dilmiştir. Bu paranın 80,000 li- çılacaktır. hazırlamnaktadır. 
Ba hasuıta mütalaami merbut sesine aittir. Koço dükkinmda Pangaltı ve civarını soyan §C terde vergi almır. Teberru ha- ralık birinci partisi evveli tev- G tan alikadar ve 
olduium Yekalete bildirdiğim ki e,yayı bir müddet eYYel 8 hin !>ek~nin ~e başısı Barba Yorği 1 diseleri mükellef tarafmdan bir zi edilecektir. Bu 80,000 lira ene o.. larm da mutal 
için J>u metzuda batka bir teJ liraya sigorta ettirmi9tir. Son ısmınde bi azıbdırBu şebekenin beyanname ile kanuni müddet şimdiye kadar muamelesi it- eclilmiıtir. Bütün t 
söyleyemem. günlerde Koçonun itleri biru en ~~ azıhlanudan biri de içinde bildirilmezse vergiye mam edilmiş olanlara ait bulun Eyipli Halit agırceza süne kadar ikmal 
----------- fena aitmektedir. S~bndir. Ve esrarkq Sabri na- yüzde yirmi zam yapılır. maktadir. 40,000 liralık ikinci mahkemesine verildi br. 

F Zabıtanın yapbiı tahkikata mıle maruftur. Vergi mikdan şu<lur: parti muameleleri derdesti ik- Dün .. .. .. da h 
ırka kongresi nuaran her akpm Koço dük- Sabrinin ikametgihi tahri e- 100 lirava kadar yuz·· de 10 mal olanlara tahsis edilmiştir. kadın duçlundmcu cezaE .pli~eşH~ Kaçakçılıkla 

1.t!-- k dıkt ahtar dildiw• d::l .. L.A--- •• •• ~- B . JA~ "nta o an CISJ yı a aaıu a~ an sonra an gı zaman uw.unun ustün 101-500 lira • .:;-ıe on iki buçuk u para muamc cnm ı - lidi h k . ı.. .... landı. H::ı~- ka 
ı daki didrlr.. lnralm deki odada · li bir han ;r..-.a d d • n mu a emesıne ~ UAwııet Bugün toplanıyor an yanın ~na -'-= ı · ... ~..ı....-~bir eürü~ SOl-lSOO liraya ~dar yüzde on- ced~l ank~nra pey erpey tevzı Halit Galatada Selinik otelinde için cezri tedbirle 
mıı. tNUUP en --~u.a;rau s beş 3501-6000 liraya kadar yüz ı ece tir. R~ . . d b" kadnu k di edı..:..;ı . . . 

Oakpm da .-htan .......... qya bulunmU§tur. 1 de i 7,5 Tevziat niabederi henüz ta- . 4 na 1Slll!'n . e ır .. . en t uu er tesınll;' 
• • fakat sonra dinerek çakmaia Barba y orgi yakalandığı za • D~JIO}ar karriir etmemiştir. Miktar bu- sıne r~ bir memur ıu~ ve- Kaçakçılık en zıya 

Klrk ıkı murahhas benzin koyacajmı behawiJe man üzerinde üç tane anahtar .. . . günlerde teebit olunacak ve te- ~rek dişan çıkararak Beşıktaş dudunda o~. 
• • anahtarı '-·- düWm _ .. .. Münhumm depo mahiyeti- · ümı-::.- lda.&.. L-~-- cıvarmda paralarım çalmaktan; Son altı ay ıçmc 
ıştırnk edecek rak • • a~" aça çıkmı§tır. ~u anah~larla ~tün ni muhafm edip içinde hiç vzıata m auu 0 gu IUIUill' Satenik isimli bir teni Jmmım çakÇJlık vakaJanmı 

.,;:;::.••~· lrm•i• h-win Pangaltı cavarmdaki evlenn, • bir satış yçdmıyan ~terin çabuk başla~tm"· elindeki tayyörünB ve 'paramı san seldgjnin faille 
. Ha~ fırkası vi!aye~ k~ kOYDM1f ;:"tam ';akac.iı arada ~im~~ 88bf lubeaİ tell"J 0~ Bir tehdit almaktan, üçüncü olarak Ane tir. Kaçak efY8 m 
~ bugll!1 Hakkı Şınası Papnm llenzia titeaini de devirmit- Bir ii Takaiın ~ - - .. ~r 111 ve bana ~1 lmmen de Abdi efendi isminde bir f*}ılS isimli kadmı kiğıtbaneye gödl- mUftılr. 
rı.~as~~e toplanacaktır. ~~ den bire alev her tarafı Nl'IDlf ken polisin önünden = depo <*la bile ıçı~. en çok 1 Çemıterli tatta oturan mütekait n:rek _beşibir arada1anm çalmak En ~ bçakçd 
gunku iÇtimada ocaklard~ iti- ye Koço aJey içinden kendini dı bir caddede kaçmıfm Yo . aatıt yaP!Ian Y.er!« ı~ beyan Halit Şükrü beyi ölümle tehdit fiillennden maznun bulun~ fıcb üserinde ohm 
haren k~~~ akdar taı_bit o- pn atmif. , kalanınca kadar Sabrimn.rgı ya name venkn~ii ~~nle em: etmiştir. Hadisenin sebebi du. • . . . o ay .wfm 6904 
lunan bütün .ıat~~-tetkik !' Koço clqan çıkmca hir •Y- kuf bulmı:. "in • m=: al veya takdir sureti ıle vergı huldür. meç Mahkeme phitlen ıstıçvap et gara kllıdı, 91 O()(J 
dilecefk ve bır Ulı gua ~ ı-- pnbk komeclyuı 07JlmD&Jl da di w • den Sabri ':hısıp g alınacaktır. tikton m c:ürümü ağırcuanm 7000 kilo, rakı 64Cl 
kine! bih itjma.~ap!larak ~ mutm&llllfbr. ~ye ediJmittir. v:.. ': .Kmnç ~yannam~n Çocuk kavgası dairei sal~yetinde.gömlÜ§_ve ~~kilo şe~er, 3 
yet 1dareı'J~,.~ .m~ edile- cürmü sabit olmadığından talı- Bır tüccar bır sene beyanna- İç erenköyde Di.tçi Hiileyin evrakııf agırcezaya ıade etmif- musadlere edilen.: 
cektir. BugiıWU ıçttmaa 14 ka- R ·mı· 1 h• d liye edila.· değildir Dayak me vermediği takdirde yergisi elendinin oğlu Mehmet ile RUıa tir. dır. 
~ad8;_I124~ürahhas ştirak ed~ek esı ı. ·~ a ey ın e eeleainde !evzuubahbile ~ iki ~.ertesi ~e vermediği isminde diğer bir çocukkUf tut .rl-llR•-mllllmınlllm 
idan malı encümenlerle IAyı~ yenı bır dava dir. tebeyıyun edene uç kat, daha er mak meselesinden kavga ~ l!J!r' 
encümeni tefrik ohmacaktir. Bu . tesi, sene beyanname vermedi- ler Mehmet, Ali Rizayı bıçakla 1 lllafbuaf Cemı•ye~ 
Kongrede gazeteciler de hani' Resimli Ay mes"ul müdürü ~~~Ama- ği takdirde de bC§ kat kazanç ~dan yaralamıştır Rıza ı~ı4 ı.• 
bulunacaktır. Behç~ .B. ~eyhinde mü~dei :t uf e brinın dukklnm vergisi almacağı dokuzuncu hastaneye kaldmlınış M~ balo,oa 

umumilikçe Savulun geliyo- ya aıumşbr. maddede yazılıdır. lpolisçe yakalanmıştır. - ~ 
M P . · elı"yor nım., serlavhab yazıdan dolayı Madde ahkimı bakında tav ı 28 Jı'nunuQani 19g0 n.or..on 

• IJU g yeniden bir Türklüğü tahkir da Tıraş tarifesi zihan yapılan tebligatta bir her sene beyanname vermemek •'7 ., r~ • .,...~. 
Gazi köprüsünü yapan M. vası açılmıştır. Bu davada diğer tilccarm beş kat vergiye tabi keyfiyeti tebeyyün etmekle be- - günü akşamı 

Piju'nun önümUzdeki hafta i- evrak ile tevhit edilmiş ve tahki Berl>erler dUn de yeni tari- tutulabilmesi için yalnız bey- raber gene her seı e o tüccara §!§ ...... Bego#lunda geal Alaksim •alonlann 
çinde şehrimize gelmesi bek- katin ifaSI znnninda müstantik feleriııi Emanete vermemişler- anname vermemek keyfiyeti 22 inci madde mucib~:gi l ~ 
lenmektedir. • li2"e verilmiştir. 1 dir. kafi olmadığı ayni zamanda tarhedi.Jmiş nbnası da ır. 
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: , ,BONE ÜCRETLERi 

l Türkiye için Hariç için 
.ıı~ı 400 kuruı 800 kurut 

,·,. 750 " 1400 " 
,., 1400 .. 2700 .. 

•] • • 1 ·,elen evrak gen verı mez 
li'cti geçen nuahalar 10 kuru~tur. 
~.zete ve matbaaya ait işler için 
":m!idiriyete müracaat edilir. 
'ı;zctcmiz ilinlarm mcsuliyetini 

kabul etmez. 

Hikaye, Roman 

Göl kenarın<laki kadın 
Yazan: Adrien Vely 

lktısat 
35 inci haftanın en mühim ha

berini seçme müsabakasında bi 
rinciliği Galatasaray lisesinden 
140 No. Mahmut Şerif Bey ka
zanmıştır. Yazıyı aynen derce
diyoruz: 

"llctısat" ta. .e anlıyoruz? 
"35" inci haftanm en mühim 
haberi gazetenizin, Türkiye i
çin artık hayati bir şekil almış 
olan "Milli iktısat ve tasarruf" 
etrafında açtığı ankettir. 

Memleketimizin birçok kıy
metli iktısatçı ve münevverleri
nin fikirlerini neşreden bu sa
tırlar, ayni zamanda bütün mil-. 
lete varılması tazım gelen hede , 
fi etraflıca anlatacaktır. Şimdi: 
içimizden bir çoğu girdiğimiz 
iktısadi cidal hakkında doğru 1 
veya yanlış bir t~ kım fikirlere 
maliktir. Böyle mütereddit biı 
vaziyette bulunmak işi vahim 

BUGÜN 

Melek sinemasında 
göıterilıııelllo olan Rut dmtözll 

JlA RUSSKAİA 
nın temtill 

J~U~ ve BDLDfERI 
10 kısımlık muızum filmini 

gidip görmelisinla. 
lltveten; BOBBY yi EVLENDiR· 
MELi 2kısımlık kahkahalı komedi 

J O N J 1 L B E R T ve 
iLMl RDBENS 

~eJlani nıasteler 
filminde Onümılzdeki perfembe 

akı3mı 

MlJiK sinenıasın~a 
fUGCNKÜ HAVA Aıb ·k f f k. · · gu"n almayın ... İsterseniz ya- bir safhaya sürükliyebilir. Onun ı--------•-•11111! en • otogra ma ınesmı için şimdiden bu yanlış fikrileri 

' I' 
Bugün 

Majik sinemasında 
'. )fin heruet en çolc 7 en ız 6 boynuna asmış, Bıılonya orma- rın alın. .., dımağlardan sökmeli, ve "iktı-
• ~.idi. Bugün rüzgAr müt•· nının küçük gölü kenarında - Yarın mı? sat kelimesinin yalnız çay ye-

~ i '.11 hava bulutlu olacaktır. dolaşıyordu. Güzel bir manzara - Evet, yarm vaktiniz yok rine ıhlamur içmek veya kah-
__________ _. bulursa resmini alacaktı. mu?. veyi bırakmak olmadığını bü-

.\leşhur ve dilber yıldız 

OLGA ÇEKOVA 
t!l '1,1 A·~ELEK Alberik gençti. Genç ve toy - Var, var... tün halka bağırmalıyız. 

olduğu için tabiate, hilkate a- - Şu halde yarın Sent-Man- Sevgili Reisimiz Büyük Gazi-
v t ı• A şıktı. İnsan toy ve gençken dil- de'de Hoı·tanziya lokantasına nin bir nutuklarında işaret et-
?t 11 '.:BiR MÜŞAHEDE liden ziyade dilsizle konuş...'llak- gelin, tam yemek zamanı ge- tikleri: "Hayat, iktisıdiyat de-
r., 1 1)ey zamandır devam eden tan hoşlanır. Birdenbire, tabi- lin ... Olur mu? mektir; yaşayabilmek için mut
i , 

1 
• .ıüşahedenin şayanı dikkat atten daha güzel bir şey gör;iü, - Olur, elbette olur ... Te- laka muktesit olmalıdır" düs

ı 1 • }:sini ehemmiyetle yazaca- bir ge~ç kadm gö~d~ .. Ka ın 1 şek kür ederim. turu bütün zihinlere işlemeli-

llevler i~in~e 
filmindn 

! - , Ne olursa obun nizamı u- kendısıne bakmadıgı ıc;ıı:, 0 ka- ı· - Şimdi artık gidin, birini dir. İktısat ve tasarruf! bu keli -----------=ıwım 
ı \l =ye taallulı:u olan şehre ve dına doya ?o.ya baktı.. E~er ~a- hekliyorum. melerin manaları öyle beliğ, ö- !!11••-•m---!IZ!!•-1!! 
'l' ,ıya a[t kararlar, halk ara - dm baksa ıdı, Alberık ım~anı 1 Alberik makinesini gene boy yle derindir kı, onları kavrıya- Son iki giınden istifade edin z1 

~ ıı .ı:· bulunan bir zümre tarafın yok ?.akam~yacaktı · · · Guz~I 1 nuna a~ıp gi_tti '. . . . mıyan milletler ergeç ölüme lluıı;ün ve yann yalnız matin lenlc 
' ' . ~ ••. 3 ti.übaliliklc karşılanı ~?k guzel b.r k~dındı,:. Alb~rı- 1 Kalbı sevınç ıçınde ıdı. Ha- malıkfn1dıırlar. Biz ise yaşa-

1 
El~anıra sı·ııenı· asın~a i 1 e hu.ıd.ın dolayı da o karar ~ın. muhayy~!~sınde guzel dıy_e yatında ilk def'a güzel bir ma- mak hakkını kazandığımızı da-

.~ 
1 

jciddiyct:ne hal.el geliyor. t?~a~vur cttıgı kadınlardan lıı- ceraya atılı~or~~'.. hem de ne ha dört seııe evvel bütün dün-
"I F size misallen: rı ıdı · . • . macera? .. Bır gonul macerası! yaya ispat ettik. 

, ~ ı ı ..ımv:ıyların basamagında .. Alberık, tanıdıgı hır ka_<lın~a Glizel b~r ~adın onu yemeğe Türkiye için ölüm, artık ma· 
ı.lm muı·affakıvetlerle ıı;osterllmeg 

devam edi ·cek olan 
1
1 

~ : durmak yasaktır. Halbuki ~uç kon~şur~u, tanı~adı~ı b;r davet etım~tı... zide görülmüş kabuslu bir rü-
~ .ı f hatta kı:ı:..nen boş arabalar .tadına ~o_z so;:ıe.mesı ıse ı~ka- Ertesi gün Alberik şafakla yadan ibaret kalacaktır. Yeter 
ı :•' '·~asamagında adam olmıya- nın hanemde ıdı. Madc:nkı ~u beraber kalktı; giyindi, süslen- ki hepimiz canla başla bu işe Ta~tel~anir 44 

. ıı ",f.esadüf c!tiniz mi? kadınla konuşamıyacaktı, hıç di, iki dirhem bir çekirdek, fo- sarılalım. Lozan muahedesini 
ı /il. ,Yürürken tramvaya bin- olmazs.a re~ini alırdı ra. tografı boynunda, yola cıktı. bir İngiliz siyasisinin dediğı 

fillT'ini "1Utlaka giJip görmeli iniz. 

1 •··e tramvaydan inmek mem M~kınesı:ıı ayar ettı. T~m Sent - Mande'ye gelince, kal- gıbi (dikte) ettiren Türk her 
ı: 'ı' .:·. Buna hiç riayet edilme rc:;;mı a~acagı sırada kadın d?n- bi çarpmağa başladı. Utanıyor- ne pahasına olursa olsun bu bü-1 ŞEHio!ı:t'MANETI Te~eba~ı tlyat· 

.. i 1 :. ispata lüzum görür mü· d~, xe.nnden kalktı, ona dogru du. o güzel kadınla yalnız, baş- yük zaferi de kazanmalıdır. 1 ~ rosundı bu 
• · r ·~ yurudu, yaklaştı: , haşa kalınca ne yapacaktı ne "lktısat" kelimesinin şümul-

' 
1 

_ ı ~vaylarda ve sinemalar- - Kuzum, dedi, bu gün al-ı konu~~caktı:? .. Bir~en, kad;nın lü manası etrafında muhtelıf 11 ıkı;~~ut 
; ~ı, •ara içmek yasaktır. mayın· : · • kendısıle alay etmış olmasını münevverlerimizin kanaatlerini ij 

ı " b:.ı~i her kes fosor fosor Albenk kıpkırmızı oldu. dua etti. Hortanziya isminde neşreden bu satırlar h°tlkı en I ' ,, 
1 • 1 ı . iciy~r ve kimse ses çıka~ - Şey ... Madam··· bir lokanta yoktur diye temen- doğru yola götürmesi itibarile 

; :.. - Resmimi almak istediği- ni etti. çok büyük falı!eleı-i. haızdir.Bu 1111 1
1 

<,;am Sıkm 
3 perde 

:ı, 1 )toların hızlı gitmesi, Bey niz belli; fakat rica ederim bu Fakat Hortanziya lokantast j hayı~ı işe ilk tavassut et'?1esi 

1 
ıl 

~ 1 • ı :Ch gitmeleri yasak.. Bu- 1 vardı mevcuttu Sordu göster- sıfatı e gazeteni~ herkes canı 'ıll 11111 ·' 
t' •ı ıddına her gün şahit olü- 1 Kulak nıisafiri diler'. . • gönülde~ müteş:rtkirdir.~"-- . . 

nakleden; 
L Gıl'p bey 

i ~ Lokantadan içeri girince ken Emniyet Sandığı Müdiırlüğünden: ------------
'. 1ı ıµi:encilik yasak .. Sokak- Gözümü boyamışsın dini kalabalık bir salonda bul- •Hacı Raşit dc~di tarafından 7 Doktor Kokolatos 
;ı' ;dilenciden geçilmiyor.. du. Düğün vardı. Gelin haykır- Teşrinisani 929 tarıbinde sandığım·-ı · 

r, ~Gece yan•,ından sonra so Bir kundura boyacısında a- diler. r.a bıra~ilan para i~in .".er~c~. 0.41.8 I t·:rnrrn da· l1iye ( Gi:iıüs. kalp, 
ı • · .... lt.. etmek memnu yakkaplanır.ı boyatıyordum . 1 · t No. ·lı cuzdanı kaybcttıgını soylemış-ı mide hııtaiı-..la ıılıibi mu,,harn;ı· ' , ~ goru 11 • - şte geldı !.. şte geldi!.. tir. Yenisi verileceğinden eski cüzda· ,, · 
.:, ı \ l en büyük c:addc•inde sa Yanımda bir iki adam daha pey Bu, diin tesadüf ettiği güzel ı•ın hükmli olmayacağ? ilin olunur. llcyo~hında sakıza~•cında 8- sut 14 16 
1'i ı brinde, ikisinde nara ve da oldu. Meğer bunlar da ayak kadındı. Haykırdı: -- -·------

~ 11,ı)','.·~en halk gözünü kapamı- kaplarını boyatacaklarmış o -Feliks ... Feliks... ''Mil ·~et,, in eg~ lenceleri 
sırada bir ihtiyar ilerledi: ş· b' kl 

• • '• !ıa var amma derhatır ede ışman ır genç ya aştı: 1 4 A 6 7 8 l"I 
, •1 '1 - Aman, dedi, daireye geç - İşte fotografçı ... Size iyi ...ı 1:7 

\: :/ .: b 
1 

b b' b h" kaldım, şunları çabucak boya- bir sürpriz yaptım. 
, ı un un ann se c 1 u u- yıver... Sonra Alberiğe döndli: 

:1 ... 1
' ılri tatbikte gösterdiğimiz Boyacı da atllk bir adammış, 

..:•'.'ti :ikt;r. Ben bunu mühlik - Diin nişanlımı b:kliyor-
• '! 1 1 iki fır,.a, bir vernik, i<i bitirdi. d b .. ı d'k S" · 
ı 1 ,,1r görüyorum. Çünkü bir " • um, u gun ev en ı. . urprız 
t ), r ı ln medeniyet derecesi me İhtiyar daha cıgarasını yakma olsun diye ona fotografçı çağır· 
, 1 ğa meydan kalmadan baktı ki d • .. l d' H d' 
, • • ·1 e insani kararları tatbikte ıgırnı soy eme ım · · · ay ı 
cı:~lı i:.cıiği taassup ve muvaza- ayakkaplon boyanmış bile.. şimdi gnıp halinde resmimiz; 
~:illi tlçülür. İhtiyar evvela şaşırdı: alın ... Bahçeye çıkalım. 
".'ı / ! 1 '.AŞAR MI, YAŞAMAZ - Ayol, dedi, ne çabuk bo- Alberik kuzu gibi gelinle gü-
'ı.. • MI? yadın? I veyin, ahpapların, davetlilerin 
~ · ;. : ı[k1.~ gün eve! A. Hruıim B. Boyacı, .öteki müşteriyi ça- muhtelif pozda resimlerini al-
1"1~ ': 

1 
.. mızın bir muhaveresine, ğınrken lakaydane cevap ver- dı ... Bu iş bitince Feliks yanı-

:} I" 'Lld k " h 'd'' ki t · , ' • ~ um ve rzmayacagı ak ı. na ya aş ı: 

~t r: ;~ temina.ti l:aviye aldıktan - 9abuk demediniz miydi? - Şey, dedi, geleceğinizden 
q ·nakledıyonım.. İhtıyar, boyanmadan evvel haberim yoktu, tedarikli bulun-
S •' "lo ayol sen semirmişsin! nasılsa gene öyle duran ayak- ınadım, çok fazla para isteme-

r~· ı· 1t.ı°eden anladın? kaplarına bakarak hiddetle söy yin,.. Evvelii bizimle birlikte 
;? il-' · VU7ünden. lendi: yemek yeyin, bakın size arka-

Tercüme eden 

SELAMI iZZET 

~ 1,'1'iiz vücutten değildir ki. - A oğlum dedi, sen kundu- daş muamelesi cdiyonım ... 
' '! ı · >.jeclen? rayı değil, benim gözümü bo-
1 ;ı;, ı .;ünkü bir çok yüzsüz a- yamışsın 1 

• ~· 1-arki yasıvorlar. FELEK Kulak Misafiri 
• 111 I 1 -

~ '11/llgd,,IIı tefrikası 38 ·• - haftadan hırıltı başlıyaca~tır. 
il ~ 
1 1 1 

! •• 'ı 1: 
1 •• l 1 

ıl 1 
' 

' . 
1 

t t j. ,,. 

ı ı 
'!('' ~~~~:::: 1 ,•;...ıı:;...,a_ ....... _ ... _ ... _ 

ı ' :f kiniz bir oldunuz, beni Eğer böyleyse, toptan çıldı-
1 1 ı yerine koydunuz! diye- nrsınız, mesele kalmaz. 

' t , Ayn oturacağınıza şüphem 
, : aylarca iğzap edecek, yok. 

· r de muazzep olacak . Ayn oturacağınıza göre, haf-
ı le bir münasebet tesis tayı ikiye taksim edeceksiniz 

1 , m sonra, Nimetten ayrı- demektir. 
' 1, ,egini zannetme. Ondan Ala, haftanın üç gününü Şa-
1 ı, ,nazsın. Eğer böyle bir diyede, üç gününü de Nimette 

pacaı.lc olursan Nimeti öl- geçireceksin ... 
1 l iın, o kadın intihar eder. - Mükemmel! diyorsun de-

• \ ' sin son kısmı . Güçlük ğil mi? 
1 ı,ğıcında da vardır A çocuğum, yedinci günü ne 

• 1'" birlikte, lıir eve' · ça- yapıyorsun' Hafta altı değil 
ıda mı oturar<ı kı . . . Bıı hır gün için, daha ilk 

... '· 1 f 
l ı 

Şimdi sen: 
- Yedinci ~ de istirahat 

günü, tatil, diyeceksi.u . 
Bak eğer bu imi koparabilir 

de tatil yapabilirsen ne mutlu 
sana. İstirahatmı bihakkın ka
zanmış olacakSlll. Hoitta kola
yını bulursan haftada üç gün 
dinlen ... üç ayda kadro harici 
olursun ha!.. 

Çocll'k meselesini mevzuu 
bahsetmek, tereciye tere sat
mak olur. Kanunu medeninin 
bu kısmındaki maddeleri elbet
te benden iyi bilirsin . 

Bütün bunlar hanımların an
laşmış ohnalan ihtimali üzeri
ne yürütülen mülahazalar . 

Peki amma, ya anlaşmazlar
sa? ... 

Malum, onları anlaştırmak 
için güzelliğine, erkekliğine 
ve çenene güveneceksin. Eğer 
güven noktan hunlardan ibaret 
ise gene yaya kalabilirsin . 

Bak sana eski devre ait bir 

liuıUnk:ı ) eni 
bllmecemtz 

SOLDAN SAGA: 
1 - Hücre (3). 
2 - Bc>·az (2). Edatı rab t (2). 
3 - Erzak torbaaı (7). 
4 - Set (3). G;imüı (3). 
5 - Mah (2). Edat (2). 
6 - Beysirin yavru•u (3). Sır(3). 
7 - Vefiyat (7). 
8 - Kırmıu (2). Edatı rabıt (2).ıl 
9 - Fidan (3). 

OllnkU bilmec!nılzln 
lıalledll:nls fekli 

YUKARDAN AŞAGI: 

2 - Dört tarafı ıu alan toprak (3) 
Cet (3). 

3 - Bir nevi nızgar (7). 
5 - Dövmek (4). Botluk (4). 
7 - Diıi beygir (7). 
8 - Bir değil üç deiil (3). lotik-

1 
bal (3). ' 

vak'a anlatayım. Dinle ve ibret Kızarak: 
al dikkatli otur, - Hayır! diye haykırıyor-

Ben vakti evailde tanıdığım sun . 
iki karılı kocalar vardı. Gece Malum, böyle şeyi senin hav
gündüz hayatından şikayet e- salan almaz. Sen uçarı çapkın
der, bir cehennem ömrü sürdü- sın amma, mı#.lafazakar çap
ğünü yanaya:kıla anlatır, iki or- kınsm. Aşk hususundaki zevkin 
tağın mütemadi kavgalarını, tarnamile asrileşemedi. As-
geçimsizliklerini naklederdi. rileşmesin de ... 

Rahmetli babam, keyfi Üs· İşte benim .söyliyeceklerim 
tünde olduğu akşamlar, favka- bundan iıbaret. Artık sen ne 
iade iyi geçinen iki ortaktan yaparsan yap, yalnız beni mek-
bahsederdi: tupsuz birakma. 

- Bilmezsiniz, derdi, nasıl 1 Gider ayak, söz bitiminde sa
geçiniyorlar. Görenler onlara I na bir çevher daha yumurtla-
ortak diyemez, birbirine kar- yayan: , 
deşten daha yakin. Halli lu· Bendeniz bu işte, maksadına 
mur olmuşlar • . . . nail olabileceğine kani değilim, 

Amma bu anlaşmanın, bu u- ayıp değil ya, Şadiye ile Nime
yuşmanın sırrı muvaffakiyeti tin anlaşabileceklerine ihtimal 
ne imit bilir misiniz? Üçü de, vermiyorum. Fakat anlaşırlar
iki ortak bir koca, ayni yatakta sa, muvaffak olursan mesut o
yatarlannış; bu hususta da ay- lursun, yani mesut olmalısın. 
rıları gayrı.ları yokmuş • Senin saadetin bana vıı gel-

N asıl oğlum, Nimetle Şadi- mez. 
yeyi bir yorgan altına sokabili- Karılarına. . . şimdilik ayrı 
v()t mn•ıın' ayrı hünıı .. tler . 

········===·=·· Önümüzdeki çufımba akşamından itibaren 

MELEK StNEMASI 
Rus asılzadelerinin men!ada gcçirdH.ictl çok feci hayatı 

büyük bir hıkikıtle ıuvir eden 

PERESTİŞ 
filmim g0sterecektir. 

Mümeullleriı ORLOF Pren•e>i rolılnde BILLI DO\', ANTONEO 
MORENO ve LUSJ l>OREN Bu muaızım eserde büyük Rus ailele· 
rinln harpten evelld lüicJ bıyrtlan ve sonra menfıdalti sergiize,tleri 
Pariste Monmarter Rus kabareleri ilth. görülec<ktir. 

eee OC~H*MOC=~ 
Kötü bir kadının nümunc! imtisal olan 

namuslu bir aile bıbasını fena yollara nasıl 
sevlc eylediğini tasvir den gayet feci ve 
müessir bir dram. D. w. CRIH'IT wafın· 

dan va.z'ı ubne edilmiş olan 

EBEDİ MUAMMA 
sesli ee şarkılı muhteşem filminin mevzuu 

öpera s~eınasinda 
United Artisti 

•••••••••••••••• ><><><><><><><><><><>e<O><><><><><><><><><><>ô<. 
Opera sinemasının 

göstermelı:ıa olduğu 

ALT 1 N 
sesli ve şarkılı muazzam filmi mtlt· 
hiş muzafferiyetleri görmektedir. 

Mümesıilleri: DOLORES DEL 
RIO ve RALF FORBES 

lllveten: lılettoton sesli ve ıözlll 
DÜNYA HAVADiSLERi 

Faşıstlerln Roma Uzerlne ytirü· 
y~lerloln yedinci yıl dönümll mü· 
nasebetlle Mu1101lninln halka Iradı 

nutuk etme•~ ltılyı veliahdı, prens Hubert aleyhindelcl su! kast llAlı.U!b. 
><>~*><><><>ô=<::.c:<O ~ 

.j.:~· NUHUN GEMİSİ 
. ,•, . 

ııı ~"iWrrurfEMr,rı 
'~----~--·-- -- ııı !~ Dalma rağbet ve mkvaffalcıyet gorll'ekte olın \ ! 

lıı l. E L H ! M R A S I N E M A S 1 ! l 
j ,! yarınki pazartesi akşamından itibaren hakiki it l 
1 ! bir bedial san'at olan ve fennin en son 1 
1 tekemmülttını haiz tcknikolor usulUe ıt ! 
!1 temamen renkli olarak çevrilmiş olan l 
[!11 r· ·A T E ı E Y L 1 T L A R 1 lllı 
L Sesi~ •Ötlü ve şarkılı miltblş silperfllmlnl takdim edecekrir.1!11 · _!,..._______ paramount filmidir. .___._l 1 

l ! lliveıen: 1) siızlü FOX dilnyı hıvıdlılerL F.n mUhlmml ltalyı veliahdını 1 1 
karşı llürük•el de yapılın sulka<t 2) S"lı de Mllauo tiyıtrosundın RI· ı~ı 

!. KADO BONELLI Palyaçoyu tıgınnl etmesi ve Mi• SRL11JY K~:LF.R in t' . 
' eksantrik dansları. .r 
~--=-·------:;:::ı::::.. ~~u--12'~==~ :HEEE!:!i~E:ef3B;iSE~ ... _ ... -·~ ... :rr-::1! .. e-=:r-: ~ 

i ........................ . Bu hafta ASRİ SİNEMANIN 
Kfüt~rmekte o.duğu 

ı h~tı~c~ı~ m~h\tr m~ı~ı~li~ ~~ı~ ~m~b: ~n~H~rl~t-ı leri ihraz etmektedir. • 
~ ;\lılme!s!lcsi dılber l\lı\GOA SONlı\ saat 16,1/\! 

~~ ınatıneslle suarede varyete 

(~······ ..... ı· l lar.k, lıııyat, kaza ve otomr-:.ııl sig•ırta!-trıuızı 
Oalataıb Cnyon haum,fa kAirı 'On yoıı sig~ru lr.umpatıya~ttı\ 

ya~·lırınız. 

Türkiyc<lo lıilafa~ıla icrııyı muamele e\ın;ıkt~ lh'l 

ı ÜN YON 
1Kuıupanyıı.•ına bı• k•re uıtranuı1an sig·lr~ yapt~rmayınır.. 

_ - --. Tn;,.~ ın: ll"'"l~h -2 ı){)2 .- --· · ~~ 

Şefikten Şadiyeye 
Bu gece, senden erken ayrıl

dığıma pişman oldum canım. 
Eve gelince seni özledim ve u
yuyamadrm . Geceyi uykusuz 
geçireceğimi anlayınca, kalk
tım, masamın başına geçtim, 
sana mektup yazmağa başla
drm. 

Bu mektubumda, Buraa<.lan 
bahsetmek mecburiyetinde ka
lacağım, sana Bursada geçirdi
ğimiz son geceyi hatırlataca
ğnn, biraz hafızanı deşeceğim. 

Son geceyi gözlerinin önüne 
getir. 
Ayrılmadan bir gece evvel, 

düşündüklerimizi, konuştukla
rımı • tasavvurlarımızı, hazır
ladığımız projeleri herhalde ü
nutmamışsındır. Onların aklın
dan çikmış olmasına ihtimal ve 
remiyorum. 

Evvela: 
- Kaçalım, gidip A vrupada 

oturalım! dedim . 
İstemedir 

-

- Karrmdan ayrılayım, ev· 
lenelim ! diye teklif ettim. 
Razı olmadın . 
Bir metres gibi yaşamağı 

reddettin. 
Bütün bu tckliflerimin, kıı

bili tatbik olma<lığma deliller 
gösterdin, ispata çalıştın. 

O zaman hatırıma, bu gün 
bulduğum çare gelmemişti, bu
nu düşünememi§tirn. Eğer hu 
gün düşündüğüm şey o zıırn:ı:r. 
hatırıma gelmiş olsaydı, mese
le çoktan halledilecek, bu ka
dar üzüntü çckmiyecektik . 

Bu bulduğum carenin ilk ke
limesini okuyunca yerinden fır
lıya<:aksın, gözlerin yerinden 
uğrayacak, oturup kalktrğın 
yeri şaşıraca.ksın; ağzın bir ka
rış açık kalacak. 

Benim için: 
- Cıldrrdı ! diyeceksin. 
Telaş etme, ·ükünetini ınıı· 

hafaza et . İşte bulduğum çare· 
yi, yegane çareyi s6ylüyorum: 

(Bitmedi) 
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~ Şchzadcbaşı Millet Tiyatrosunda >:::>:Cıo::ı<><:>< 

SeJl'i~elaio __ Saşen'htkı·rarı. N 1 'Bı· uTa~BşaEn1l 1' N Kudieti Hesaba Katmalı 
'• 

\centu~ Gal~u köpra 8 y 
11«~ğlu 2361 Sub Büyük ve eınsalsiz müsamere 

24üncü sene! 
devriyesi 

san'atl şerefine 

\h'ımudlye Hamt ılııtda 

Mu~auya ~ustası 
Cuma, Pazar, Sah, Çar

~amba f!İi'llerl idare nhtımın
dan 9 da kalkar. 

TWH f BiHiN~I pDSTUI 

iki büyük 
piyes bir gecede 

NAŞIT ve FAllR1 Beylerin taklitli komedllerlnden 

KÜÇÜK BEYLER 1 KOLERA MİKRCBU 
3 perde % komedi 1 pc;rde 

Fahri bey Şinork Zümrütyan - Naşlt bey metresi Şinok 

Bu geceye mahsus kantolar · varyete numerolan - komik 
Şevki beyin ayrıca komedisi 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

Altı kalem evrak ve defatirin tab't münakasaya konmuş
tur. Yevmi iıhale 28/1/930 Salı günüdür. Teklif mektuplan 
mezkllr günde saat 15 e kadar Mübayaat Komisyonu riyaaetin:' 
verilmelidir, şartname Komisyon kitabetindedir. 

• 

,Yamaçlarda, 

tehi~de ve • 
genıı 

Tt-bessüm etınek 
teshir etnıektir 
Sehhar tebessümü, ıcrcih 
ettiğim BIOKS diş ma· 
cunu Ayeıindc muhataza 
edebili yorum. 
BlOKS batan dDnya· 

da obljea aay"'1nde 
latlb:uır olllllmq ye
PH ıııac:aadar • 

(Reşitpaşa) vapuru 13 kAnu. 
nusani Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından harekede lnebolu, 
Samsun, Glre~on, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldaga uğrayarak gelecek 
tir. 

Zonguldakta: Ereğli 
umum müdürlü/tünden: 

havzai· fahmiye 
. yoUarcla yeni. Ford'a dikkat ediniz. B/OKS dlflcri beyaz

latır, dlf ttluinl kuwtt
lendirir ve ağıza gazel 
bir rajdha vuir. Ayva! k sür'at postası 

C\IERSIN)vapuru 14 kftnunu 
sani Sa ı ( 17) de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakluıle Küçiikkuyu, falremit, 

lurhanlye, Ayvalıga gidecek v 
dönüıte mezkQr iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 

İstanbul Mmtakası Maadin mühendisliğinde mevcut şartna
mesindeki izahat veçhile 21 kalem defter ve cetvelin tab't ve 
teclidi 12/1/930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin teminatlariyle Zonıguldakta 
Ereğli havzai fahmiye umum müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

Hakikaten yüksek bir araba 

ld .. - ks •• L o ugunu gorece ınız. 

~ ' 
Her yerde atılır 

. elecektır. 
Gelibolu için valnız yolcu 

lınır yük alınmaz. 

l l,12-2inci kıl.nun-930kadınlara 
13-2 ,., ,, ,, Erkekler 
Türkiye Seyrisefain idaresi 

mütekaldin, eytam ve eraml
Unin birinci kAnun-929 ma· 
aşları balAda muharrer gün
lerde verilecektir. 

!f untazam Bartın Postası 
:rcümend Nur Vapuru 13 

klnunusanl 

Pazartesi giinü sırkec1 
rıhtımından 

areketle Ercjtli, Zonguldak, Bar
ı~ Amasra, Kuruca şile, Cideye 
zımet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
lıhtım han 2 numaraya müracaat. 

Telefon· 2684 

""~•'!'Türk Maarif Cemiyeti lscanbul mümessilllğinden•~IM• 

TÜRK MAARİF CEMİYET! 

Mektep defterleri 
ve güzel yıızı dersleri defterleri 

Her yerde arayınız. Umuınt deposu Istanbu~ Fincancılar 

•••• yoku~unda Şark Hanında 18 numradadır. 

Nalia vetaletin~en 
1 - 4 Kinunusani 1!130 tarilhinde ihale edilecek olan Susığır

lık etüdünün münakaşa müddeti 4 Şubat 1930 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 de karar, 

2-8 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan Mende
res- Gediz etüdünün münakaşa müddeti 8 Şubat 1930 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 14 te kadar, 

3-11 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan Bercian 
etüdünün miinaıkaşa müddeti 11 Şubat 1930 tarihine tesadüfe.
den Salı günü saat 14 te kadar temdit edilmişlerdir. 

4 - İşbu etütlerin ihalei katiyeleri zikredilen günlercie icra 
edileceğinden taliplerin evvelce ilan edilen şerait mücibince 
tekliflerini mezkftr saatlere kadar Ankarada Nafia V eıkaleti Müs 
teşarlığma makbuz mukabilinde tevdi etıneleri ilan olunur. 

Zonguldak yüksek maden 
SAIJ]hZAUE B1H.ADEH, mühendisi mektebi 

LEH VAPURLARI İçin muktezi KU1ıahya çinisile süpürgelik inşası münakap 
KARA UENIZ MU~TA sı 5/1/930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mıinakasaya k -
ZAM V l" J OK.S POSTASI nulmuştur. Taliplerin şeraiti münakaaayı anlamak ve pey S:-.. 

S
, ' mek üzre İstanbul mmtakası Maden Mühendisliğine müracaat 
a kary a eylemele1:.İ ilin olunur. _____ -,--____ ----

l2 kA:?..U:s~nl Pazar DEVLET MATBAASI 

!Uçak " nrlf h111111ııe. aoıeı reolılerl il•, eıklıtı 

ıı., velbaaıl bOtlla ı.....,.17etlerl ile yeni Ford'11 

&llrdDAOaDıı uınaa lıayraa lıll•c•lıumıı, ve U"a• 

baaıa aartııtıne emniyet t•tlrecekalalı. 

Dlrek&lyoau elinize alınca. w ralı&t da .. -ıerı 

lluriade Uk barekeıl temı. •tııaıaız Hma• baf

ka bir aevk duyacaketnıı. 

O &&Dl8Jl bu araba11111 lıudraline laaa•cak Ye 1.ı 

"Ford'11 idaredeki memnuniyeti hi .. edecek•ltıl&. ı 

r Yeni Font'un ktvraklıA••• •• emniyetllıl ani t .. 

.. klıuf lıablliyeU ıı. bllbaa.. k&lııbalık 7ellU"da 

calıdlr edeceıı.ıaıa. 

- ----~----

Oaun tath " -•• eur·aıını eevecelıaiaiı, l'O 

buyOlı yollerd• koleyhkl• UIO ı.ııomnro raptıJ 
tına ea•ıı olacakeıaıı . 

Falıat ber r•al Ford Hbiblnl mema11a bırakacaıı 

8ç buaaelf811 dalla •ardır. BIDlllJ•Mdan·u-

laılr. ' 

Y.ı fard yeti..- .. kadar· boıulı -olurea oi.-"4. 

uua mBdclet deftm eımelı içla ı-ı Milllllfdr ~ 
•• alııl tamirat maorafıııdaaı 1ıurtar11. 
• ----
llımal etDM)1alz. • 

.,1:3A' ' 

.J!llr;l"'I!!.,_,......., ....... ___ _ 

Ondan evel ae kadU" araba kullaamıı taenla ~ 

kadar Jelli f'ord'ua meılyetlerbıi takdir ~~ 1 
Ye - lıadar kıymet ve flat lluuauaıda 1ılr 

;/ 
aralıa .. 1-4ı&ına kanaat Qetirecekalııla. 

Yeni FOl'd mühmmtl ılt muhldif ıureıtc lıo11an11111 
oııbir lltllİ araba arıudu. . 

-· 
E~~·· ~..,,G5twıs•~ 

Dr. ••n Bllml 
Öksürük şurubu 
Öbllrtlk YI Def• darlıtl 
~· pek f<'cl"1 lllçtlr, 

lvanyolu Sulta nut türbelll 

llLllll ~ -- .. -- ... '' ..... ...,.. .. ~..... ' "'"'"' _ _,__ _,... ... ....,.. ... 
.......... -~-· 1 ... __ 
...... , 5 

..,, h• ... o 1 1 .... - .. 7 '= 

ı•mw• '* 

ZAYi: Ziraat Bankaamın İstaııoııl 
tubelinde 2030 numerolu tuar:af 
ııandığı cilzdammı say! eyledim. Ye
nisini alacağmıdan ealı:ialnhı hlikmil 
olmadığını ilin ederim. 

Rumelihiııar imle ba§I 3 nuıneroo 
da Ahter. 

COnD akt0amı Sirkeci nbtı· YENi NEŞRİYAT C!o~60P~ :1C~~Oıı0~,fı mından hareketle (Zonpldak, ~ .. -,u ~~(;;., 
Jnoboln, Samıun, Ordu, Unye, Umumi Fllozoff ( Lise fil üncü sınıf için) 

ve FRENGlYE yakalanmamak için Yüksek or1an mektebi rekllrlDIDıdeı: 
lleni el~ise te ayitaln miakınıı: Giresun, 1 rabzon vo Rize lake· (Hatemi Senih ve Zekeriya Kadri beyler) 135 kurut ~ .~ ( 

lelerine azimet ve avdet ede- ~ sıı 
ktl K M •;::: 

co r. ıptan agonun sergüzeştleri Q::: 
Taf911At için Sirkecide Meo (Leon Kahiınden terceme - Mustafa Bey) 80 ., S§ S 

adet baaı altında acentalı""na Q:: -
:ı~C4lat. Telefon:lstanbul 2İs4 Sıhhat Koruma B!lglsl (Dr.Reşlt Galip B.) 6 ,, ;;;;::s ~ 'f:' 
,LQYD TRİESTlNO 0çc~cuk ~akımıCaöğiitlerl ((,, ,, ,, ,, 12,50,, ~ ~ ~ 

ort n.zgın navar ,, ,, ,, ,, 10 ,, ~ ._ s:ı 
Limanımıza muvasalatı beklenen Miiracat mahalli: ;:s Q t:::i 

Vapurlar Devlet Matbaası satış veri t ::;;;: ~ g:: 
\KAMPIDOGLIO) vapuru 15 ~ ... 0: ~ 

~~~~~:n~e ç:~~;:~taı~)<l~~esa, Devlet Mal~aası mü~ürlü~ihl~en: :::::.. :§ ~ 
(GAŞTAYN) vapuru 16 kA- YENi NEŞRiYAT ei 

ıunusanl perşembe ( ltalya ve Sıhhat Koruma Bilgisi 6 Kuruş ~ ·:S S 
Y 1 )<l t d 5 .... •S 

unan ~tan an nsanın be eni 12, ,, .;,;:: t;:: 
Yııkında Limanımızdan hareket Yiyecekler 7,5 ,, P:: ı: !.':: 

edecek upurlar Çocuk bakımı öğütleri 12,5 ,, 'i::: ~ 
(ASiRIA) vapuru 13kAnunusanl Dört azgın canavar 1 O ,, ~ a.,, ~ 

'.lllzanesi l 2de ( Samsun, Trab- Millet mektepleri (B) dershaneleri için l\laarlf vekAleti celileslnce ~ ~ 
ıon le Batum)a kabul edilmiş olan yukardakı kitsplar neşredilmiştir. ~ :!'ol 9' 

(Kil '\lPIDOGLIO) vapuru 15 i\Hıracaat mahalli S 

·' I 

PRQTEjlN 
kullan malıdır. 
Parti paııtör mil
esse1eatnclc se· 
nelerden bert 
~ve llııa• 

bııl edllmlf ter
ldbln aynı ola
rak lstanbulda 
bevlıye müte
lwuısı Doktor 
Mehmet AllBey 
tatahndan ter
tip edilmiştir. 

Münosebettcn sonra kul'"' , vet 
kolay •• emniyetlidir. Umumi İle· 
posu: Rahçe kapıda Zaman ~::Czı 

deposudur. Elll kurut mukabtlinde 
posta ile her yere gondorilir. 

Doktor J • 

Mektebimiz talebesi için yaptmlacak olan 32 takını elbise 
ile 32 çift ayakabı aleni rnünakaııaya konmuştur. Taliplerin I°" 
raiti öğrenmek üzre bergün münakaşaya i§tirak içinde yevmi i .. 
hale bulnan 22 Ki. S. 930 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 
l>inaımda mücsııeaatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Milliyette ikinci kısmı tefrika olunan 

AHMET IHSAN Beyin 

Matbuat hatıraları 
eserinin birinci clldl kitap halinde çıkanlııııştıL Bu cilt Abdnlhaııılt 
zamanına alt1ir. Birinci cilt Murif veklletlnce takdir buynrulırak mek
tepler kütüphanelerine dagıulmış ve mualllmlere tavsiye ohınnnlftnr. 
Fiaıı 65 kuruştuc Ahmet Ihsan matbaasında tevzi olunur. 

KARON Alman klblphaneal 
Beyoğlu Tünel m .. ydanıııda 5113 

•Anuııusani çarşamba ( Se!Anlk, Istanbul: Devlet ı\fathaası satış yeri g t: 
fülıllı., İzmir, Pire. Patras, Kor· n:· Jstanbul M(lbkemei Asliye latanbul mahk meyi Aaliyo birinci maddeleri mucibince valı:ıaluı 
İ, Aya<aranda, n~rendizl, Ve- K 1 . s l k H 1 G . ikinci Ticaret Dairesinden: Ticaret Dair snden: ve kabul ctmi§ addolunacatı e eplf .._ atJ 1 ane er Ve araı Çarşuyi Kebirde yorgancılarada bir daha muhakemeye kabul ol 
ıe,fi,, ve I'rieste)•~ G l da s· h ( 

1 
E\ EREi vapuru 

16 
kanu- 1- llalcırkoyünde Cevizlik mahallesi IUmam sokağı 34 numaralı a ata ıgorta anında R. kanaat mobılyc m ğa sı sahibi Fev- yacağı ilin olunur. 

s ıbtk vali Hılıt Reyin konağı 11! oda ikiye münkasem iki sokağa cep- İştokel ve şeriki İstanbul şube- zi bey tarafından ça11uyı Kebirde 
ıunıı,ani per~cmbe sabah saat hesi olan ve 2000 arfın bahçeli istasyona iki dakika mesafeli köşk nısh si tarafından Galatada merkez takk ci!cr sokağında 100 No b ına- Bıetiktııf Salh -h• ıeoi ı 
lO c a ( Lo)d Ek pre< ) olarak peşin ve nısfı da bq senede tesvıye edllm'k fU!lle maktuen 4000 liraya MllHRLLİ İl'll\Lİ 1 rıhtım hanında üçüncü katta 1 ga da mukim Apdülkadir ve Şük- dan: Arif Hıkmet Beyle tııtavrald 
Pt c, Il cndf7.~ \ enedik ve Trl- 2-. Kadıko.y~nde Altıyolağıında Çilek sokaıtında fabrikaya depo P.~'R"P'E . numaralı yazıhanede tüccardan rıi b yler aleyhine 929-1442 No. ik yadi efe dinin gayiaıı Qurruf 

5 
) ye ve garaıa elverışlı 284 arşın mürabbaı ü&erlodekl 42, 44, 115 numanh ~. ı • V FliSfiJKlfSI Hasan İzzet Paşa aleyhine ika- 'kame olunan 350 liranın tahsili da· bulunan Beşikta da TefVikiyed 
CO ·uL1~'71 Line] kumpan- klrgir garaj maktuen 2000 liraya me olunan davadan dolayı icra asında ikamegaJıı hazırı mechul bu nar aokapada bir tarafi Akif 

k 
J- Analuhisarı Gi.iksu kenarında Baruthane caddeılndode 48, 50 5/ı:ın6wl Ctnbtrlılaı kılınan tebligatta mumaileyhın unan mudaaleybi muma' eyhin icf4 hane ve ı...ı.•eai e taraf diğ 

a nın ilik' a('~rlarına a tarm a ı bl" ğm · --. numaralı klrglr b~ oda ve müştemilAıt ıalreyl ve alanda dükkanı hıvl __ ikametgahının mechul olduğu n te ıgata ra en ye~ mu· Bey aieıızi1 bahçesi ve i1ı:i tarafi 
·dilerek Şimali Y~ Cenubi Ame- hane maktuen 800 liraya Ticaret itleri Umum Müclürliiğiin anlaşıldıgından ılanen tebJ.igat YY d isbatı vücut .etmedipdcıı. rild am ile mahdut cedit 1 nııımiu,f 
ika limanlarına gitmek için ten- 4- Bulgurluda Karaman çiftliği caddesinde 22, 24 numara~ lO de~ iki . T . 

330 
'hl' ifa kılınmış ise de dava arzuha- usuı:dm:'~:·::: 1;:.'=::.3~~ 230 metre murabbamdan derun 

ilAtlı doğru bilet verilir. dönüm bahçeyi 3 oda, mutbak ve ahın havi koşk maktuen 700 liraya biikiiml n~ e!rınT"-'-~and •.kanun line miiddeti kanıı ıisi ,,arfında ~ m~lı,,:~ gıyap kararımın kanu- bir kuyu ve etrafi harçBIS 

1 G 1 d 1 E erıne ırore unuye e lf yap- C • t h "k t lan d b" kı •--• 
ier neı•i tafsilat için ,a ata a 5- Her semtte emlılk: alınır ve satı ır. mlAk üzerine müsait şerı- mak üzre teacil edilmiı Cilan Türkiye • evap vennemış v~ . a ' 1 ~- ın 1 nu me kurun 141 hıci maddesi mu· . . mevc~ ır ta a ~ ~eı 

numhanc ( Lloyd Trie tino ) itle para verilir. ile ticaret Limitet prkeli bu kere ıcrası 23-1-930 tarihine musa- c;ı"bince ilanen tebliğine karar veni ıçın b muzayede 2100 ra 
•r acan e ıne. Telefon Beyo~lu: Taliplerin Galatada Ada hanında 1-11 numarada Yardım yurduna 

1 
müra-~ ~diye_ ka~ar latan~'!- dif_ perşembe günu at 14 te mit ve emri muhakeme 13-2-930 Per- talibi uhdesinde ihalei evv 

--

müracaatları, Tel fon· Beyo~ıu· 3837 -- ~lunan tırketin !W:kiye merkezırun talık kılınmış old ğundan yevm --he güniı saat 13 30 da icra kılı- ıcra kılını:ıııt ve tarihi ihaleden 
1 27 ) a Galata sarayında e · • · Kinunuevel 929 ıptidaaındaft itiba. akti -•-~-d Sult.aııah ......., .. . ' · · · ı ş ba o '"iri~ b 1 . nakl d'l . k e v meuuıı a - nacağını mubeyyın gıyap k.~rarı ka mı gun yam u t 93 ,. 

a ık e!Anlk honmar~a ı bina- lslan1ıuı ıı·ınanı salıı'I sılılıı'Je ınerkezı' serlababelı'odeo riid;::e 1 tanb i:'k-'e ararelv_e- mette adliye binasında kain nunu mezk\lrun 142 inci maddesinın musadif Cumarteai g" nU aaat 
dak yazıhanelerıne. Telefon U U UU U nm taafiyeain: bir :,.:,~r ~";: ~~: mahkemede isb .. tı vücut eyle- birinci fıkrasına tevfikan mahkem tc ihaleı knt ıye• in i r mu.kaı1'1 
o u: 2499 ve ah ut Sirkecide k · · · "ki d h 1 14/tk" . v"' / . . cliilııi haber •ennİt olmakla mezkur mesi aksi taktirde hakkında gı- divanhanesine talık krbnmış oldugun bulunm oldu n t 

Mer ezımıze aıt on ı a et a ı .. ın~ı ~. 930 tarihıne ıuhe ile al•ka!ı bulunanların ıirket yap karan ittihazı suretiyle mu d~~ mıım~ileyhunın ;ıa en neşrı ta~- rı r vm e k da la m 
lataııı.uı JDJDo amele ifa kılınacagı tebliğ ma. hının. ferdasından muteber olmak uı: m sı olan 1852 nın yuzcnt.-



BiR RESiM 

l\aime Halit - ~luallim Ahmet H· li • 

Sağlık Bilgisi 

Haua geçitleri - Clgerler
Tenelfils haı·ekketlerl 

Akcll!er bulnnmplan ilin olunuı 

Jlilliyct 

• 

Dılll TayyaN plyanpaaaa •• tetldnl JaPıl4J. Darllfllnan tonferanıı uloan dıf tapusuna tadar 
dolmllftlı. Reaııılmlz dıf DPQ'll )'ltdu ve llfBlldald de tefldedea eoara avdet edea balkı costerlyor 

5 

rA t.A.lt. 

12 K.SANl 930 

Aıkoks ile 
' ~ agrıları 

izale 

Hariçten istimal edilen ilaçlarııı en i~· 11•1dir • 
Her rczaMt:k buhınur . 

• :,COCC llAllUFA73 C:0.. Blol • ·d ı..-. 

M~~TIFI ~lMtl MIH~~M~ 

• 1 

Müessesatı 

Bazı dairelerin 

LGASI 
Dolayısile 

1 

Mühim ucuz satış 
DANTO 
oı, macunu 
Dişleri 100 sene yaşatır, 

rümekten vikaye eder. Di 
inci gibi beyazlatır. Diş etle 
kuvvetlendirir ve kanamak 
meneder ve dişlerin arasında 

len tef-Uhab ve ufuneti 
eder. Diş ağrılarına, nezlele · 
mani olur. Ağızda gayet IAtif 
ııerinlik ve rayıba bırakır. • 
roplan imha ve ağızdan gele 
lıer türlü bastııhkların siraye 

mani olur. Avrupada daima blrincilllf alır ve birinciliği diploma) 
müsaddaktır. En büyük mükAfatı ihraz eder. Altın madalye 
nişanlar almıştır. (20) kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş 
cunu yerine başka bir markı verirlerse almayınız. Çünkü Da 
dünyanın en enfes ve mükemmel diş wü..tahzandır . 

••• 
BiR ııı MUALLiMi ALINACAI 

Talip olanlann evrak ve vesaiki ile Şehzade~ Ko!llel'· 
ı 1 . -vatuvar müdürlüğüne müraeut ey enıe en 

MÜKEMMEL BiR 

......... 
w"" 
r l) : . 

KASIK BA~ 
J. ROUSSEL K..ıı 
lıetı lıllttlıa bp .. 

-- uı. talıtirlere 
-ıı..olm•ff-. 
-.ktı.Mi'O.-..,.. ........... .............. 

-- ..... 1 tl4tıi ...... lcil 
Yalnız ParletıM 

~ 


