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Maişet seviyesi 

Her memleketin kendine 
mahsus umumi bir maışet se
•iyesi vardır. Şüphesiz bir 

millet içinde muhtelif .~ktısad[ 
ve içtimai sınıflara gore ayn 
ayn maişet seviyelerine tesa
düf etmek mümkün ise de asıl 
halkın ekseriyetine ait umumi 
bir maişet seviyesinin mevcut 
olduğunu da kabul etmek la
zımdır. Bu umumi maişet se
viyesi memleketin iktısadi 
kudret ve vaziyetinin ve hatta 
medeni hayatta işgal etmekte 
olduğu mevkıin en bariz ala
met ve delillerinden birini teş
kil eder. 

Anadoluda sınai eserler: 3,5 kilometroluk tünell 
açılıyor, Filiyos~Soğanlı arası seyyah hattı olacaktı 

T 

• 

Muamma! 
Morg· raporu 

cinayettir di)'Of 

Bebçetin ölümü 
et1afında yeni 
tahkikatımız 

Gazi ve inkılap 
' 

-51-

Yeni Türkiyeyi iyi tanıma 
için ona her şeyden evvel 

Tıbbiyeli Behçet'in ölümU b k Ö .., Jı l ... 
el'anesrarengizmahiyetinimu- ı a masını grenme azı 
hafaza etmekte-
dir. Zavallı gen 1 

cin meçhul el arkadaşımız, bu memlekete mı.i- nevi mecburiyettir. 
ler tarafından b cadele~ °!il~iycmiz esnasında hi- lki arkadıqımız, eb'b 
cinayete mi kur yanet ırtıkap edeJ&le• affe ma.z- nahiye müdürlüklerine, bel 
ban gittiği, yok har olacak mıdıı-? buyurdular .. ye riyasetlerine intihap ol 
sa intiharını ettı- Hayır! Efendiler .. (Alkı~lar .. ) olunamıyacakl•rını aordu. 
ği henüz anlaşı- Bu gibi caniler affolunmıyacak Efendiler! Bu mün 
Iaıvamıştır. Po tır. Gerçi Lozan konferansın- bütün arkadaşlamna tavai 
lis, hadise üze- da bizim içimiz len bize ihanet d rim: Milletimizin tesia e 

Her hangi bir fert için mai
şet seviyesi onun ilk zaruri ih
tiyaçlarını çerçiveliyen asgari 
oir hayat derecesi demektir. Bu 
derece muhtelif milletlerde 
muhtelif nisbetler arzederler. 
Ferdin ötedenberi alıştığı ma
işet seviyesi her hangi bir arı
za ile daha aşağı düşünce onun 
için sefaletin ilk nişaneleri 
başgöstcrir. Fertlerin ve. on
lardan müteşekkil olan mıllet
lerin bütiin iktısadi faaliyetle
ri ~vv : · mutat seviyenin mu
hafazasi le umumi sefalete mey
ıl:n verilmemesini, ve sonra 
la onun yükseltilmesile refah 

ve servetin artırılmasını istih
daf eder. İstihsal ile istihlak 
arasında sıkı bir münasebet 
mevcut olduğuna şüphe yok
tur. Fazla istihlak fazla ihti
yaç, fazla say ve istihsalin en 
başlı amillerindendir. Maişet 
seviyesinin yüksekliği de had
di zatında fazla istihlak de
mektir. Bu noktai nazardan 
maişet sevıyesi bir memleke
tin iktısadi faaliyetinin parlak 
vir aynasıdır. Daima iyi yaşı
yan, iyi kazanıyor iyi çalı -

Anadoluda şimmdil/er inşaatı silrallt l/erlemtktt vu muazzam sınai eserltr vncude gttırilmekledır SajJdaki rinde ehemmiyet '.ldenlerin affını bı:r.e l<e.bul et · olduğu yeni Türkiye devle 
ve alttaki resimler cenup haltında inşa edilmekte olaıı 300 metro tultınde ve 35 metro ir/ifaında 7 gözlfl le tahkikata Betıçeıın anııesı tinnek istiyorla . Bellti bir affı ve bu devleti idare eden T" 

muazzam beton arma kı'prilnQn bir kısmile bir göznnn ve solda yukııriki resım de devam etmektedir. Nadide fi. umumi, esas olarak, kabul edi- ye Büyük Millet Meclisin 
Mersinde yapılan beton arme iskeleyi gösteriyor Cesedin boynunda düğümlü lecektır. Fakat arkada~ımızın yeni milli hükümetimizi iyi 

ıyor demektir. Bizde umumi 
1aişet seviyesi bir çok mi!let-

:nkine nisbetle çok a'iağ: 
d" miiştür. Bu sukut bilhas
sa cihan ıharbinden beri daha 
~ tezayit bir şekil alınıştıı-. 
C .ısüp kalkan ve sergüzeşt ta
rikile servete konan ve netice 
de maişet müvazenesini de u
nutan pek cüz'i bir smrftan 
sarfı nazar edilirse gerek orta 
halli tabakanın ve gerek köylü 
:usmmın iktısadi vaziyeti hep 
açık göstermekte ve bu dama
işet sevıyesinin mütemadiyen 
düşmesini intaç etmektedir. 
Almanyada, Fransada ve sair 
memleketlerde her amelenin 
her köylünün sofrasından ek
sik olmıyan halis ve fenni piş
miş ekmek, et, sucuk tereyağı, 
bira, şarap, meyve bizde bir 
çoklarımız için lüks gıdalar

dan sayılmaktadır. Maişet se
viyesi yalnız i ktısadi bir me -
sele değildir. 

Bu aynı zamanda ırkın mad
di ve manevi mevcudiyet ve 
istikbali meselesidir. f yi bes
lcruniyen, maışetini guzelce 
tanzim edemi yen bir ırk zaman
la dejeneresans alametleri gös
terir. İçilecek su, yenilecek 
ekmek meseleleri memleketi
mizde ilk evvel ciddiyet ve e
hemmiyetle hallolunacak me
selelerdendı.. Herhalde mem
leketimizde de milli maişeti 
muhtelif cephelerden mütalaa 
ederek tanzim etmek lüzumu 
vardır. 

ZEKİ MESUT 

dliye milsteşarının 
teftişleri 

Memleketin can damarı 
Şin1eııdiifer İıışaatın<la 250 

miihendis 20,0CC aınele çalışıyor 

Cenup hattında cesim köprüler, tüneller 
ve seyyah hatları yapılmaktadır. 

Memleketimizin şimendüfer 
inşaatı çok ehemmiyetli suret
te ilerilemektedir. 

İktısadi istiklalimizin teme
li addedilen bu şimendiferlerin 
büyük bir kısmı bitirilmek üze 
redir. 

Bu sene zarfında Anadolu
nun şark ve orta kısımları garp 
cihetindeki demir yollarile rap
tedilmiş olacaktır. Bu inşaatı 
çok ehemmiyetle takıp buyuran 
Başvekil İsmet Paşa Hazretle
rile hükfunet erkam cenupta 
(148) inci kilometrodan Ma-
latyaya kadar olan kısmın kü- ineç ırupu fen milf~virl 
şat merasiminde bulunacaklar- Muhtar Be11 
dır. Anadolu demiryollarile İz- -Balıkesir hattının yansi bit
mir ve Balıkesir hatları arasın- 1 miş olduğu gibi bu sene niha-
da iltisakı temin eden Kütahya ı Mabadi ikinci ıahifede 

Müessif bir hadise: 
Tarık 8. yaralandı 
Giresuı1 n1eb'usu Tarık Beyi 

yaralıya11 n1uallim llerli lley.dir. 

Hadise Vakıt idarehanesinde cereyan 
etmiştir. Tarık Beyin yarası hafiftir. 

) 

nin müdürü ve Giresun meb' -
usu Hakkı Tarı:k B. Bedi Bey 
namında bir zat tarafından 
tabanca ile yaralanmıştır. 

Bedi Bey, evvelce muallim 
iken eyl!ilde Bursaya vazifesi 
tahvil edilmiş, fakat buradan 
vaziiesini bırakarak teşrini ev
vel içinde avdet eylemişti. Bu 
itibarla hali hazırda muayyen 
bir memuriyeti ve i5i yoktu. 
Hakkı Tank Beyle ötedenberi 
tanışmakta olması hasebile 
Vakıt idarehanesine gidip ge
lirdi. 
Hakkı Tarık B. Matbuat Ce-

İstanbulda J;tulunan Adliye miyeti reisi olmak sıfatile ge _ 
üsteşari Ferit B. tetkikatına çenlerde Matbuat cemiyetinin 

evam etmektedir. Müsteşar B. satın alacağı bir binaya Bedi 
etakatinde müddei umumi Ke- Beyi de otomobile alarak gö-

B. olduğu halde Fatih. s~lh türmüş ve binayı gezdirmişti. 
ahkemesini teftiş etmıştır. DÜN 12 BUÇUKTA 

uvvetle temin edildiğine göre- Bedi B. dün saııt on iki bu-
erit B. icra işlerini tetkik et- çukta Vak;t ida• ehanesine gel-
ekte ve. bu mey~nd~ Üs~~dar Milesst/ ı a u .ıı arnz • vlan ırniş ve Hakkı Tank Beyin 0 _ 

a a~ bır icra daıresı tesısı me. Giresun mt l> " 1ukkı Tarık B. dasında oturarak bir müddet 
elesıle meşgul bulunmaktadır.· k ı· ·ı k Sa 

M.. · İ b ı "t · Dün Vakıt refikimizin ida- en< ısı e onusmuştur. at 13 
usteşar beyın stan u a aı b - d - · ek ·· k ı 

tkikati 15 ün kadar daha dejrahanesinde çok müessif bir ha- uçuga ogrll: !Pt:I? _uzre a -
~ _,, ukub lm stur· Gazete- [Mabadı ıkincı s:ıhıfede] 

edeecktır. <US" v u u • 

----··-· .. ·-···~----'· bir mendil, bo~.a:;ının ~trafında mevzubah.setmek istediği hain- !kik ediniz. Onun mahiyetin" 
bazı bereler gonılmesı Morg ler ve canıler bu affı umumi ha-ı· anlamak lazımdır. Doktor 
tarafından verilen rapora göre ri..inde: kalacaklardı,·. (Alkıt - Endişeniz nabemahaldir. A 
ölümün boğmak suretile oldu- lar ..• ) memlekette hakim olan mili 
ğu anlaşılıyorsa da zabıtaca dü- Diğeı· bir arkadaı.mı:ı;. Avru- tir. Yeter ki milletin intiha 
ne kadar cinayet ihtimali etra- pada tahsil gören veyu görmüş itimadına liyakat kazanıl 
fında yapılan tahkikattan müs- olan zevat, mazide olduğu gibi Doktor Bey! Millet aizi d 
pet bir del~! elde. edile~.e~i~- atide de hükumetin hinıayeain- belediye reisi, layık ~ö · 

Piyango 
Dün de son ikra -
miyeler çekildi 

DIJnkil keşldede kazanan tır. M~fı tah~ıkat henuz ık- den mahrum kalacak mıdır?di· Türkiye Büyük Millet Mec 
numaralar mal edı.lm~mıştır. . y~ sordular. Zanned:yorum ki, reisi de intihap eder! (Alkış! 

Tayyare p" nun yedin Hadıse ıle meşgul ı:rtuharrı- bır kaç aaattenberi d"'°am eden Arkadaşlar •. Zannederim 
ıyangosu · · · t • t hk'k ıı· d" h be · d ci tertip son keşicleshı rlün <le n_ı:nı~~n yap ıgı a ı a un- ~usa a. mız en . sonra artık kalplerimizde, karşılıklı 0 

Darülf' ku nushamızda yazmıştık. Bu böyle hır sual varıl olama.z. yaıayan muhabbet bizi 
unun konfe t~kikat neticesinde B~hçet. J!'.f. (ço~ doğr.u sesleri). Ç~nkü bu ğil böyle bir kaç :aat, bir 

rans salonunda nın, Makbule H. ın evıne gıdıp sualın vant olması ıhtımali de- gün bulunduraa bile bunun 
devam edilmi ve g~ldiği ve bu han~n d:" o~ se- mek,_ bü~ün söylediklerimin fi olduğunu hissetmiyeceğ 
bütün ikramiyeler , k~z yaşlarında_ Nadıre ısmınde gayrı varıt olması demektir. (Teşekl<ür ederiz ••• ) Büt 
le 100 bin liralık bır 1?zı . o_ldugu anlaşıl!111ş~. . Elbet te efendiler! Bu millet düşüncelerimizi, hale ve a 
mükafat çıkmış 

tir. 100 bin lira 
lık mükafat el 

son çekilen 
numara arasındz 

taksim edilmişlir 
Bu numaralaı •;· 

Nadıre, ı_kı sene evvel Zıya ıs- ve bu memleket ilme, irfana çok ait bütün tasavvurl•nmw 
mindebirine nişanlanmış ve son muht•ç ... Tahsil yapmış, dip- kadar kısa bir zaman içinde 
ra ayrılmı~tır. . . ı loma almıt, gelmiş olanları hi- ribirimize anla tınıya mkan y 
. Be~çetın. annes! Nadıre H. maye et~ek kadar tabii ve lü- tur. Ancak her fıraattan iı 
· fadesınde dıyor kı: zumlu bır şey olmadıktan bat- fade ile tema•• gelir her 
"- Bir bayram gecesi, Ma~- ka tahsil ve terbiye almak için maata ayni suretle haabih•l 

bul~ ~· kızı, Behçet v~ ben ?ır Avrupaya, Amerikaya ve dün- dersek, ben kendi namıma 
gezıntı yapıyord~'. Bırdenbıre y~nın he~ tarafına evlatlanmızı bahtiyar ve mes'ut olurum.( 

, Makbule H. dedi ki: gondennıye de mecburuz. N&- kışlar ... ) 
her biri onar binIOOOO /ıra 1<a«ınan rede ilim, fen, ihtıaaa varsa o- Belki yarım aa•t aonn 
lira kazanmış- pilis parmak izifen ralara gidip öğrenmiye mecbu- denizi terkedeceğim. Ayrı • 
tir.Onar bin liramemuru Zeki B. ruz. Onun için bu gibi tahsil rı hepinize ved• etmiye imkA 
mükafat kazanan numaralar şun gönnütleri himaye etmek bir (Devamı var.) 
lardır. ._. ..... _ .. ._. .. ,,,,_,,,,.._.. __ , ____ ,_,_ .. ____ , 

6937 28633 12938 
42351 8289 39148· 
50811 50980 51362 
30817 
Bundan başka niheytleri O, 2, 

3, 4 ve 5 ile nihayet bulan bilet 
!erde amorti kazanmışlardır. 
Dünkü keşidede ikramiye kaza
nan numaralar şunlardır. 

20 bin lira 
43 305 

6 bin lira 
10 704 

4 bin lira 
14196 37283 28571 

Evvelki günkü keşidede 15 
bin lira ikramiye kazanan talili 
!erden biri İııtanbul icra memuı 
!arından Cavit B. dir Polis mü 
düriyeti parmak izi şubesi birin 
ci sınıf fen memuru Zeki beye 
10000 lira isabet etmiştir. Diğer 
ikramiye kazanan numaralar iç 
sahifemizdedir. 

Tıbbıyeır /jehçe/ E/. 
"- Aman Ziya geliyor. 
Nişanlısının yanında Behçe

ti görürse bir gürültü çıkarır. 
Zaten "kızın yanında görece
ğim erkeği öldürürüm" deyip 
duruyordu." 

Behçetle ben, Ziya'ya görlin 
nıeden kaçtık." 

Hüsnü tabiat matbaasında 
mürettip olan, Makbule H. ın 
kızı Nadire ise diyor ki: 
"- Behçet ahbabımızdır. Bu 

vesile ile tanıyorum. Nişanlı fi
minde bir gençle nişanlıydım. 
minde bir gençle nişanlydım. 
Behçet bize sık sık gelir ve mec 
mua ve roman alırdı. Son günü 

· Rusyaya ihracat .. 
Arkos şirketi 70,000 paket 

portakal aldı 

de geldi. Bir kac; roman aldı, Arkos Rus ticareti hariciye ı havalesi olarak 80.000 lira y 
gitti. . . Sonradan cesedinin de şirketi Rusyaya gönderilmek tırmı tır. 
nizden çıkarıldığı~ duydıı_k. . üzre piyasadan portakal alını- Şirketin taa'hıhüdü Rusya i 

Bun~an başka hır şey bılmı- ya ~aşlamıştır. . . çin 55.000 sandık portakal 
Kazım Pş. Hz. yorum. Şırket R~~syaya ihraç edıle- maktır. Şimdi 70.000 paket y 

11••-='2-cı::sı:ızmmm••ı ce.~ olan dıger malları esas.e~ ni - çift paket lbir sandık ol 
Viyanada Mektepliler mubayaa ve sevketmekte ıdı. rak ~ 35.000 sandık aldığ 

Viyanadan yazılıyor: Türki- Yalnız portakal mübayaatı bir nazaran daha 20.000 sandık 
ye Büyük millet meclisi reisi müsabakası az gecikmişti. Bu da ellerin- rtakal mübayaa edecektir. Ba 
Kazım Pş. Hz. buraya gelmiş- de külliyetli mal bulunan por- portakal tacirleri burada da 
!erdir. Kendileri Türkiye sefiri 36 fiCI hafta takal tacirlerini bir derece şa- müsait fiat ve piyasa buld 
Hamdi B. in misafiridirler. 36 tı:cı halt• ıınamuzdekl şırtmıştı. . .. . ğundan mallarını şirkete sa 
Ahiren paşaya Viyananın enma perşembe gUnll ak~amına ka·I Ruslar evveH 1 gun 11 ~. defa mışlaTdır. Bu malla dahili 
ruf doktorları tarafından birkon dar devam edecektir. Per· 70.000. p~ket portakal mubaya- yasaya arzedilmistir. 
sültasyon yapılmıştır. Memnu- tımbc gUnU akşamına kadar a etmıştır. Arkas portakalla- ş· d'J'k · d ilh' 
niyetle haber verelim ki paşanın gazetemizde çıkacak olan ha· nn çift paketini Odesa teslimi . ım 1

• 
1 pıyasa a m ı 

sıhhi vRziyetinde endişeyi mu- beri relen en mllhlmlnl 5,5 liradan almıştır. Yatık mal hır partı mal. knlrı;ı:.'?18 ve P 
cip olabilecek en ufal bir fey seçip cumartesi akşamına ları yani Şubatta toplanabile- yasa çok hafıflemıstır. 
dahi bulunmadığı bu maruf dok kadar gazetemiz mDsab kıı cek son mı?hsulün çift paketi- Arkos ir~te · · bir kaç g" 
torlar tarnfından mÜ§ahede edil memurluğuna gönderiniz. ni 7,5 liradan almıştır. Arkos kadar bi~ tapur daha porta 
miştir. lı1-ıı:a:ıı.;ıı:;;;;=ımm;;=OE:l':::ııl!l <:irketi bunun içın konıcimento alacaklardır. 



• can damarı Memleketin ALDIGIMIZ HABERLER HARiÇTEN 
Birinci sahifeden mabat. faaliyeti cenup hattında (143) ______ _::.__ ____________________ , _______ _ 

yetine kadar kamilen ikmal o- üncü kilometrodan (2SO) inci -----------"""\ 
ıunacağı anlaşılmıştır. kilometroya yani Malatyaya Konferanstan 

' Niğde ve Kayserinin tabii kadar olan kısmındadır. l 
· ıı. .. ı mahreci olan Mersinle iltisak- Bu kısminda büyük tüneller, evve •• 

tarını temin edecek olan Ulu- cesim köprüler ve bir çok inşa- Amerika Barlclge 
1 ' kışla-Kayseri hattının Niğde- at duvarları gibi sinai imalat nazın M. Tardieu 

• • 1 
'tlı 1 ı,~ 
i,;1 ııı 

ye kadar aksamı bu sene içinde vardır ve kısmı azami bitmiş ile gllrüşece.kttr 
oitecektir. gibidir. Bu meyanda (300) met 

j 

Garp ve cenubu garbi hatla- ro uzunluğunda {34) metro ir
rının inşaatı Afyon Karahisarın tifaında 7 gözlü ve betonarme 
Dinar cıvannda Aydın hattile Göksu köprüsü de bulunmakta
Jirleşmesini, konyanın Eğirdir dır. 

U-ahslngton, 13 (A.A.) - M. 
Stlmson Londra bahri konferan
sının içllmaından evvel M. Tar
dieu ile KlfrOşeceJlnl beyan 
etmiştir. 

:le Aydın hattı müntehası ile Haziranda bu kısmın demir '------------"" 
ltisakıni temin edecek~ir. . ferşiyatına başlarup kanunu e- Almangada 
. Aydın hattının tesbıt edıl.en vele kadar demir yolu Malatya- -~..;.;;.;.;.;..::., __ 

>ır noktasından yapılacak ~- ya isal ve işletmeğe küşat olu- Çelik mlğferlller 
.
1 

1 1 i~atla bu ~sının ~~~ya ~an: nacaktır.Irmak - Filyos hattı- . 
'ı, nle Akdenı~ ~ahille.nne .ıs~lı nın (2S) inci kilometrosundan Berlinden yazılıyor:.-.. Çe~k \ı' 
\ :enubu gar~ı şımendı~er ıhtı- (120) inci kilometrosuna kadar miğlerliler teşkiHltı mıllicılenn 

: l i ; ıacmı tatm~ edecektu:. B~ ~u- inşaat kamilen bitmiştir. Bun- tahrikatına kar. 
. ıusta da faaliyete geçılınıştir. \ardan başka bu sene Malatya mağa karar ver 

, · Ana~olunun ~ark ~afların- dan sonra da inşaata devam e- miştir. Memle 
~ ·~ la demıryollan ınşaatıle meş- dileceği gibi ( 40) kilometro i- ketin k buhra 

. : tul olan İsveç grupunun fen- lerisinde Firat üzerinde yapıla 
1 

penlan h · 
l · • • k' N f kili ı zama arıı 

( 1 •• ~ ~ütavınbve ~s ~ a ı~ ;~ k' cak cesim köprünün inşaatına. omak üzre Ho 
~ 1 1 .:. : uhatar ey . u. ~sus a ı e ı ~ayısta başlanacaktn:. Ça.?'grı genbergin riyase 

,1 • za tı vermıştır · . ile Çerkes arasında bır dag a- . _. . , . 

1 
; , • "-, İsveç. -~rupunun ınşasıru şrlmakta olup burada yapılacak e;tıgı '!1illı t~~ki. 

1
1 il il il •••••• il il •••• ' ·ı 1 

Buglln 
• il il il '' 1 • il • il il 

Kılı kırka 
yarmak •• 

Kanunusani ayı beynelmilel mahi
yetteki içtimalarla başladı, diyeoilı
riz.. Ayın üçüncü günü La Hilye 

Deniz, kara 
ve hava .• 

Ingilterenln Fransa
ga cevabı 

Akdenl:z mlsa.kl ha.kkınd• 
Ingiliz noktal nazarı 

konferansı toplandı. Henüz bu kon
feranım iti bitmemiıtir. Fakat tiıudi 
bir de Cemiyeti akvam içtımaı var. 
Felemenk payıtahtına gitmit olan 
diplomatlar timdi Cenen-eye giderek 
orada da bir hayli münakaıalarda ou- PARİS, 12 (A. A.) - Bahri 
hın"C•klv. Ondan sonra da Londnt konferans hakkındaki Fransız 
~a toplanacak olan bahri tahdidi. teıı- notasına İngiltere tarafından 
lihat konferan11 var. Bu meaat her verilen cevabi muhtırada muh-
üç içtim~ iştirak ~~buriyctinde.~- telif sulh misaklarının tatbikı-
lunan dıplomatlar ıçın bu mesaının k d' k b' " 

1 - ·· ı - hacet nı uvvetlen ırece ır muey-yorucu o acagım soy emege . . .. d 
··oktur. Fazla olarak alikadar mcm· yıdeler mekanızması vucu e 

ketlerin efkin umumiyeai bilha .. a getirilememiş olmakla beraber 
•üınüzdeki Londra konferansın.ıı İngilterenin 56 millet tarafın

ı neticesini şimdiden meralı ediyor. dan imza edilıniş olan Paris 
La Haye konferan11 da lakaydane misakma pek ziyade emniyet 
bir surette takip edildi denemez. göstermektedir. 

1 Ortada bir Almany~ var _ki tami· İngiltere, harp gemilerinin 
rat namı altında eskı ıı.alıp!ere ~ır sınıf ve sistem itibarile tenkisi-
ço.< para vermek mecbunyetindedir. . 'h ek ed' Ç" kü' 

nı tercı etm t ır. un Onun karşıaında da alacaklılar bulu- .
1 

k b .. h 
ti' ı ler.uhte et~ıg,ı ha_tlardan c~nup üç buçuk kilometro uzunhığun- Uit Çelik ~gfe 
, • 1 ı 1 

• ekı.ler yanı 1'evzıp'.1şa - Dıya~-- da büyük bir tünel inşaatına ya- a:z~~~ çe~!m~ 
1~ı ı•, ı >ekır kısmı. (520) kılometr~, şı- kında başlanacaktır. Bu civarda sı uzenne muşk 
~( 1 \ · nal kısmı ıse lrmak~ Fılyo- lazımgelen cesim köprüler inşa bir vaziyette ka' 
'·, t 1• a kadar olup ( 400) kılometro- sına yazın mübaşeret edilecek- miştir. Hogenbe 
r · · !ur · 
1 • ı · ·, · . d. ,. tır. gin teşkilatından 

nuyor. Sonra Macariıtan, Avuıturya bu şekı re a et v~ şup e un
ve Bulgal'İ•tan gibi umumi harpten surlarım daha kat'ı surette ha
mağlup olarak çıkan devletler de ta· riçte bırakacaktır. Bununla 1 ınirat borcu vermeğe mecburdurlar. 

, r ı, , Bu hattın Ereylıye tem ıuı F'l h t d k' S -. 1 ç lik ını·g-ferliler l'logtınberg 'ı 1 
"' E lid r a dması ıyos atına ı oganı e 

1 , ,. •e rey ~ 1
'!1an Y P , çayı çok dar ve geçilınesi müş- çekildikten sonra milli ziraat 

l ıı · a nu.~erdır. ~~~et, deruhte kül (25) kilometroluk bir kı- birliği de çekilmi~tir. Bu suretle 
- L' .ı 1, ttıg~ ınşaatı u k u~et ;~l ve srmdır. Burada büyük sınai a- Hogenberg fırkası bir kat daha 

1 \' ~ ıesa: yapm~ta t· a .~.en meliyatla gayet fenni bir hat zaiflemişt_ir_. _____ _ 
, \ ~ ·a~ıt sobn dmu1. ve ~ muclaı ınak- vücude getirilınektedir. Oradan M. U 

1 I e ınşaa e el peşın 0 r b'J k'k o o ver 
,' , ı :iraat Bankası vasıtasile tedi- geçen .~ene ı er ve t~t ı at ya- • 

, ı 1ı ı ~ ·e ediliyor ve hükumetin tayin p~ mutehassıslar dun yanın ~n -------
' ttiği tahsisata tekabül eden guzel_seyy~h .hatlannd.an ~ırı Aydın köylülerine 

1 ı f ı n.iktarda inşaat yapılıyor. Bun- olacagı_ı:u so.ı;liyor.~ar. Şırket ın- fe41ekkilr"ı·nü bildirdi 
1 ! ' d 1 · t ··dd tı' bı' şaat muddetıne gore senelere v ıı ~ 1 ı ı an o ayı ın_şaa mu e • .. . k · d'l k 

1:" ı az uzatılmıştr. Grupun bütün mute~avıye~ ta sım e 1 me_ Aydın havalisi köylüleri na-
. ı 4 ! ışaati (1934) senesinde bite- suretıle ~eslıme mecbur o~dug_u mma incir kooperatifi tarafın-

' ı· il ı ı ektir. Bu sene sonbaharın ga- lokokmdotıf ve vagon~'.ll"dınd şımd~- dan Amerika Reisicumhuru Mis 
.. . lın h b'l ye a ar geçen mu ete aıt ak fi · et musaıt o ası ase ı e pro- kı 1 . . B"' .. ter Hoovere mınt amızın ne s 

ı, • : camda gösterilenden fazla iş . ~ım arını vermıştır. ut:ın ge incirlerinden bir kutu incir hedi 
ı; 1 

• r apılmıştır. Şimdiye kadar Şir- t(ınh~c)ekler (lCl~) 10.~om~~ı~ ve ye olarak gönderilmişti. Bu ce 
l·L ı ,· ' etin meydana koyduğu hatla- ıs vagon ° up uçte ırı tes milekar hediye birinci Amerika 
1. · jl 1. F . lim edilıniştir." af dan . 

ı 1 il ge ınce, cenupta evzıpaşa- vatandaşı tar ın memnunı-
ı; ı.ı an itibaren Ozan istasyonuna İsveç grupu su işlerile d~ a- yetle karşılanmış ve köylüleri-
i: • I' adar (143) kilometro işletme- li~dar olarak Anad~luda. ı~ mizin dostane hissiyatlarnıaMis 
l ı , l.l e açılmıştır. ve ıska hususatına mutaallık ın ter Hoover namına atideki mek 

1.' Irmak istasyonundan Kale- şaat ve tesisatı deruhte etmek tupla teşekkür edilmiştir: 
• 

111 
'{ ik ilerisine kadar (25) kilomet üzere Nafia Vekaeltile temasa 18 kanunuevvel 1929 

;l: 1 Jı Jl~ kısım ~i~irilıniştir. _ b.a~lamı~ ve her n~vi n~~ı~ iş~e- Azizim büyük Elçi B. 
ı, • ı .E Fılyostan. ıtıbaren Bahkısıga rı!1ı ~er. uhte edebılecegını bıl- Aydın köylülerinin bir eseri 

•"' ' 'ı adar (70)kılometroluk kısmın dırmıştır. takdir ve hürmetleri olarak Re 
İ 1 emir f~cşi>'.atı t:ugünlerde bite Şirketin, d~.mir Y?llan inş'.1- isicumhura takdim edi~e~ ~ca •. ! !• 1 ~k ve ışletılınege başlanacak- atında 250) muhendıs ve 20 hın sile dairemize irsal ettiğınız ın-
• 

1 
• 1 :r. amele istihdam ettiği anlaşıl- cir kutusu ve merbut: mektup 

Fakat şirketin asıl büyük mıştrr. ahzolundu. .. 

Şimdi mevzuu bahsolan mesele işte 
bütün bu tamirat paralarını kat'i bir 
hesaba bağlıyarak umumi harbi "tas
fiye,, etmektir. 

La Haye konfe':-ansınm pek ziyade 
meşgul olduğu bir cihet hiç şüphesiz 
Almanya taahhütlerini ifa etmediğ; 
takdirde ne yapılacağını tayin et
mektir. Gelen telgraflardan anlatıl
dığına göre bu cihet uzun süren mü
zakerelere lüzum gösteriyor. Fertle
rin münaıebetlerinde de meseli ağız. 
dan kaçınlmıt bır aöz vakıt gelir ki 
bir taahhüt halini alabilir. Devl~tler 
arasında da tahriri b' r şekil tanzim 
edilirken kelimelerin nJJsıl tarlılaıak 
kullanıldığını aöylemeğe bacct yolo.· 
tur. Onun için La Haye koaferanJtn• 
dan da bazı tahrir ıekilleri iizet·ınrie 
çok durulduğu anlaşılıyor. Bôyie 
milnasebetlCJ'de bilhar"" peraya ta
alluk eden işlerde bir maddenin tan. 
rir şekli üzerinde ne kadar düşünmek 
icap ettiği Felemenk payıtahtmd:.ı 
uzayan müzakerelerin gelen tahiJ; M. Henderson 
tmdan anlatılıyor. Şekil meıelesinde İ . F hU 
Franıızlar çoll. titizdir. Onun ıçin her beraber ngıltere, ransa -
cümleyi kılı lui-ka ayırarak tetkik e- kil.meti tararfından uzlaşma e
diyorlar. sasına müstenit olarak ileri sü-

Felem.fnkte -
Borçlar meselesi 

Fransızlar dört formül 
teklif ettiler 

.ı 

ı Müessif bir hadise 
Mezkur incir kutusu Reisi

cumhura maalınemnuniye isal 
eylediğini cevaben arz ve müşa Lahey, 12 (A~A) - Bulgar 

A d murahhasları haczedilmiş em-

rülen teklifi büyük bir itina ile 
tetkik etmi tir. İngiltere de, 
tıpkı Fransa g;bi, den~z, ~.a:.a 
ve hava teşkilatının bır butun 
teşkil ettiği kanaatindedir. Ma
amafih, bu meseleleri ayırmak 
imkansız değildir. Muhtıranın 
n;hayetinde İngilterenin ~ir 
Akdeniz misakı hakkında ala
kadar bütün milletlerle müza
kereye memnuniyetle girişece
ği beyan edilmektedir. rünileyh Hazretlerinin Y ın • 

1 
· hakkmd 

köyüleri kooperatifi azasına bu va! ve emla~ mese esı . . a ~ - 1 inci sabıfcdcn nınhat tarafında yüzünün biraz öte- k h d' . b h' 
1 

bugün bazı ızahat vermışlerdır. 
. . • · d kın pe mutena e ıyeyı e ıyye e d' . .

1 ı mış ve Matbuat cemıyetının sın en çı ıstır. . d k d'l .. b t Romanya ken ısıne 10 mı yon 
rın en ve en ı ennı u arzı . • . . B 

1 ııtın alacağı binayı gidip gör- İFADELER ALINDI d"l .. h k t 'k 1 h' venlmesını ıstemekte, tt ga- Ank arheye
tlnin raporu 

·• 1 pezın are e e saı o an ıs . ·ı kl'f k · ı 1 tiğü için kendisine ücret ola- Müddei umumi muavinlerin- siyatı dostanelerinden dolayı ı:ist.an ıse 3 mı yon te ı etme -
le 1,'ı, 1 ık yirmi heş lira verilmesini den Celal Bey dün tahkikata k · 1 · · b1·-· tedir 
:l 1 şü ran \'e ınınnet ennın te ıgı · NETİCE YOK ı ı. temiştir. vazıyet etmiş, Afiyet yurdun- ni arzu buyurduklarını beyan i-
"'{ li ~ Bedi Bey Tank Beye: da Hakkı Tank Beyin, Aya- le kesbi şeref eylerim. 

.. 
··!J ı ı - Bu parayı vermeyi esasen sofy.a polis m~rkezinde de Bedi Azizim Ahmet Muhtar B. Re 
·~ ı 1 ·.ııabul etmiştin, demiş. Hakkı Beyın ve hadısede esnasında isic11mhurun bu teşekküratım 
1 ~i ı i, arık B. evvelce böyle bir ta- ma.t~aada bulunanların ifade- Avdın köylüleri kooperatifine 

1 ) 1 ;~ lhütte bulunmadığını söyle- lennı .almıştır.. tebliğ ve pek samimi hissiyati-
. : ,; ıiş, Bedi Bey aksini iddia et- ı AdlıY_e tahkıkata devam et- ma itimat buyurmanızı rica ede-
·'; 1 1t ıekte israr etmiştir. melktedır. rim. 
'ıı•l .; NE YAPIYORSUN? » HAKKI TARIK BEYİN İmza: Hariciye nazın 
J '. '. « '. BEYANATI Hanry L. Stimson ıı·tH T kBe .. k ~ 1 

i akkı an Y ~una ~şa- Hakkı Tank Bey dün Afiyet 
'1. · m bu noktasında mutecavıza- yurdunda kendisini ziyarete- Yunan/standa 
S~' ,. e bir vaziyet alan Bedi Beyin den gazeteci arkadaşlarına 
\.'.: ' ini pantalonunun arka cebi:- şunları söylemiştir: Kondilis Venizelos 

l e götürmekte olduğunu gör - - Bugün yüzümden bir kur- l h · d 
.~ ı il üş ve une yapıyorsun?» diye- şun yarası aldun. Yaralıyan a ey lll e 
'! 

1 
' 'k Bedi B. in elini tutmak is- muallim Bedi Beydir. Kendi - ATİNA, 13 (Anek) - Avru 

' 
1 

.t miştir. Buna rağmen Bedi sini reisi olduğum Matbuat ce- patlan dönen Ceneral Kondi
f' .' . tabancasını çıkararak Hak- miyetine almak istedig-imiz lis Venizelosu diktatörlükle it-•1J ı•ıl T kb .. d"t 1 t , . ar.ı eye uç or e a eş bir binaya gezmek için hayli ham etmi11 ve teslihatı bahriye 
, mıştır. Hakkı Tank Bey a- zaman evvel bir giin otomobi- siyasetini de tenkit ederek de-
•: i ~~ k. davrana~ak .. Bedi Beyin e- le alarak beraber götürmüş- miştir ki: 
• ' 1 tı !u~up ~~~u~, kurşunların tüm. Bugün bu refakate yirmi - Hükumetin bahri progra-

~ < k ·yrını degı tıı:mıye çalışmış- beş lira olarak takdir ettiği bir mı aleyhindeyim. Bu siyaset 
1r. Bu suretle kurş~nlann ücret kabul ettiğimi iddia et- memlekete muzirdir. Bu siya

r kaçı odanın muhtelıf taraf- ti. Cemiyet hesabına da olsa setle Yunanistan Akdenizde 
'.l .~rına isabet etm~ş, .~o.nu_~cusu böyle bir kabul sebketmemis - haiz olduğu bahri tefevvuku 
1 · akkı Tarık Beyı yuzunun sol ti Reddettim On beş yıllık kaybediyor. Bu siyasetin neti-ı • " 1 . . 

· 't ı t rafından yara amıştır. teklifsiz bir talim hayatı arka- celerini memleket bilahare his t <[ r Silah sesini isidip diğer oda- daşrmın beni öldürmek için 4 sedecektir. 
t1 (''.rlrdan koşuşan gazete muhar- el ateş etmesinin sebebi budur. Yunan mü hadele baş 
~ ~ r:0• ve memurları Hakkı Tank Fakat asıl saik bir müddettir hh 1 
' uı nıuı-a ::ts ı,ğı 

l 
j J i ayakta mecruh olarak b - açıkta kalmasının doğurduğu 

' \uşlardır. Bedi B. de. bu sıra- iç sıkıntısında ve bunun mara- ATİNA, 13 (Apo) - Yunan 
.·'. · Hakkı Tank Beyın karşı zi bir ruh hacetti ile çarpışma- Mübadele baş murahhaslığına 

· r ıda durmakta idi. sındadır denilebilir. esbak nazırlardan M. Streitin 
~' · Verilen malil.mat üzerine 

1 
Bu çok müessif hadise kar- namzetliği mevzubahsolmakta

~ ... ~ ılıiye ve zabıta memurları şrsında teessürlerimizi izhar dır. Yunan hükumeti Ankara 
· J \ • tôşip gelmişler, Hakkı Ta- eder ve aziz arkadaşımıza seri müzakeratının biteceğine kani 
' ı. . < B. Afıyet yurduna nak- şifalar temenni ederiz. bulunduğu cihetle bu tayinle 

, l'lerek tedavi altına alınmış, ANKARADA TEESSÜR- meşgul olmamıştır. 
~di Bey de gelen polis me- LER HAYDUTLUK 

t: , ım tarafında'1 alınarak polis ANKARA, 13 (Telefonla) - Atina, .ı~ (A.A) - Bir hay-
1 ~ 1 idiiriyetin:: gotıiri.Umüştür. Giresun meb'm;u Haltkı Tank dut c;etesının arnavut~u.k yuna.n 

, 'ı· , 1Hakkı Tarık Beyin yarası Beyin maruz kaldığı hadise hududun?a. 6 o~o~obılı t.~v~.ıf 
ıtmeten hafiftir. Kurşun sol Anl:arada umwni bir teessür e~erek. ı~kıplennı. soyup ~!dur 
~nağından girmiş, gene sol tevlit etmistir duklen rıvayet edılmektedır . 

Lahc:,-, 13(A.A) - MUeyyide 
!er meselesi hakmda Alman ve 
Fransız murahhasları arasında 
dün üçüncü bir içtima yapılmış 
fakat h;.,_ bir netice el.:!e edileme 
miştir. Müzakereye pazartesi 
günü de M. Tardieu nün hareke 
tine kadar devam oluna~ktır. 

BEYNELMİLEL TEDİ
Y AT BANKAS~ 

ıhlar kararı alanların 
affı tavsiye edilecek 
Ali karar heyetinin müddeti 

nin hitame ermeıinden eve! refi 
karaı alan 104 zatin isimlerini 
ihtiva eden, liste, gazetelere ve 
rilmek üzre, matbuat umum mü 
dürlüi!imetevdi edilmiştir. a 

Hevet bu karaların esbabı mu 
cibde~inı tanzim ile meşguldur. 

Lahey, 13 (A.A) - Beyne!- Kanunusani nihayetinde faali
milel tediyat bankası teşkilat yeti temnmen nihayete ere<:ek 
komit.:si reisi alacaklı devletle- ve işgal ettiği binayi milli tuar 
rin Laheyde bulunan murahhas ruf cemiyetine terkedecektir. 
heyetl~rini ziyaret clnfr~ ve Ali karar heyeti hükümete la 
Amerikan bankalarının banka- (;d:m et!ilmelc üzre, uzun bir ra 
nın sermayesini teşkil edecek por hazırlamaktadır. 
meblağdan Amerikanın hissesi Heyet bu raı>orunda tam bir 
ne dilsen 56 milyon dolar için i- adaletin temini için, heyetten 
simlerini kaydettireceklerini ve ihtar kararı nlan eşhas için bir 
bu hisseye iştirak edeceklerini affıumumi ilam lüzumunu işaret 
murahhas heyetlere resmen bil eılecekfr. 

dirmistir · Zira Ali karar heyeti tetkika-
M. BRİAND h meyanmda, heyeti mahsusa 

Cenevre, 12 (A.A)- M. Bri mukarrerahna dahil olmıyan ve 
and, saat 21,40 da Cenevreye binaenaieyh hakklarm~~. hiç bir 
gelıniştir . muamele yapılamıyan yü.derce 

lsvlçrede 
Akvam ~1l:clisi açıldı 

kimsenin memleketimizde mev
cut hulund•.ığunu tevr.ik etmiş 
bulunmaktadır. Af ilanı takdi
rinde tetkikatı ikmal e:lilmemiş 
olan ve muallakta kalan 99 dos 
yanm mukadderatı da tabıatile 
taayyün .=t._miş olacakt.r. 

FAS UMUMI VALİSİ 

Cenevra, 13(A.A) - M. Bri 
and, M. Schubert ve M. Grandi 
bugün açılacak olan Cemiyeti 
3kvam meclisinde hazır bulun
'nak üzre buraya gelmişlerdir. 

Paris, 12 (A.A) - Fas umu 
ZABİT ANİN TEDBİRLERİ mi valisi M. Saint perşembe gü 
Cenevre, 12 (A.A) --M.Gran nü sabahı Madrite gitmek üzre 

ndi Cenevreye gelıniştir. Faşi- Paristen hareket edecektir. M. 
an, aleytan İtalyanlar tarafın- Saint, Madritte ~alacağı . iki 
:lan bir sui kast yapılması ihti - gün zaıfruda kral ıle M.Prıı:ıo
·nalini düşünen zabıta gayet sı- dervera tarafından kabul edıle-
lıı te_dbirler almı~ur rektir 

İstihsal kabiliyeti 

Mühiın bir prograııı l1azı 

Projenin tatbikatı için ne 
paraya ihtiyaç vardır 

Gözümüzil açalım: En iyi incir 
memleketimize geçen sene garı 

liralık incir ithal edildi 
ANKARA, 13 (Telefohla) - yet vermektedir. 

İktısat Vekaleti şubeleri tara- kalar yeni tezgah! 
fından istihsal kabiliyetimizin ve gece mesaisi ill 
inkişafı için alınacak tedbirlere istihsal kudreti a 
dair hazırlanan proje Başvekil c~. Bu . husus 
paşa ile İktısat vekili arasında hangı fabnka.lara 
tetkik edilınektedir. Bu tetki- de yardım edılmes 
katı müteakip hükil.metin pro- ği tasrih olunmuşt 
gramı hazırlanmak üzre proje- Bunda~ ~aad 
nin heyeti vekilede müzakere- ~~kteplerımızde t 
sine başlanacaktır. unıformalann ye 

Hükil.metin İktısat progra - maştan yaptırılma 
mı meclise intikal etmeden fır- etmiştir. 
ka içtimaında müzakeresi ihti- Zey.tin .ve in~iri 
mali kuvvetlidir. olan Turkiyeye ınc 
Programın meclis tarafından yağı ithal e~ilınekt 

tasvibini müteakip tatbikata r~betle t~vsıf ?!~ 
geçmek için lazımgelen kanun, dıse teşkıl ettıgı ı 
nizarr.name ve talimatnameler bu hususta ehem 
hükumetçe hazrrlanacaktır. leat mevcut bulun 

Geçen sene İktısat Vekaleti çen sene memleke 
tarafından hazırlanan büyük t~n l'.ar~ mılyon 1 
projeye melfuf raporda tanzimi gırmıştır. . . 
ıcap eden bu gioi nizamname 928 de S .mılyon lı 
ve talimatnameler hakkında za mukabıl 2,100,0 
kayıtlar mevcuttur. Projenin ri hayvan idhalau 
tatlıikatı ilk sene için ıs milyon vilayetlerimizde m 
lira kadar bir masraf istilzam diri hayvanların ya 
etmektedir. Bu paranın sureti teşkilatla sevkiya 
tedariki nerelere sarfetmek i- releri projede göste 

·'cap ettib raporda musarrahtır. Şeker f~b~kala 
Sanayi kısmında memleke- daha fazla ıstifade, 

timizin senede 70,000,000 lirayı ka bir de kağıt fabr 
harice çıkaran yünlü ve pamuk etrafında projede n 
lu mensucata bilhassa ehemmi- cuttur. 

5000 liralık havale paketi 
karton parçaları bulun 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Kızddize gümrü 
cenlerde umum müdürlüğe gelen SOOO liralık bir 
keti burada açılmış ve içinden 5 bin lira yerine kağı 
parçalan çıkmıştır. Umum müdürlük keyfiyet h~ 
kikat yapılması için Trabzon başmüdürlüğüne emır 

Jütün inhisarı kanununa illi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - İktısat Encüme 

inhisarı kanununa bir madde ilave etmiştir. Bu ma 
re suç olmaktan çıkarılmış olan fiilleri yaptıkları i 
ilga olunan kanunlara göre m~il.m olan kimseler 
tahakkuk eden para cezalan alınmıyacaktır. 

=~~oc~••• -
Meqhur Pırisıı piyani 

MADAM MARGELL~ 11-

reıltılları 

Evelce llln edilditl 

Madam Marsel Meyer f 
ınnvıseletle önümUzdekl 
günü saat l Bde ve dlgerl 

sanı pazartesi u~ımı sut 

FHlN!I 
TillTH~~IND 
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Bir amelenin 
feci ölOmü 

illi iktısa tan ne anlıyoruz? rı 

Her şeyden evvel: Memleket 
mahsulünü yemek, yapılarıı 
giymek, yetişeni sürmektir. 

Nikola elektrik teline 
kurban gitti 

..ıaırk viliyet- l Yerli mallar 1 G. mübadiller 
lerlmlzda 

759,406 kişi ziraatla 
meşgul .. 

Son tahriri nüfusa göre, Bit
lis, Diyarbeldr, Elaziz, Erzin-

Fabrikalarımızın 
mamulatı bugiin 
teşhir edilecek 

can, Erzurum, Gazi Ayıntap,Gü Pazarda baıtan aşatJı 

Para tevziatı ne 
suretle gapılacalı? 

JJl11lig• vekilletlnln geni 
bir tebllt'JI 

Tek ekmek 
- ................ -

Bir hülııimet mes 
lesi telakki edilig 

Değirmenciler una m" 
ve raı•dar lıarıştırnııyorl 

1luslilıiddin Adil 
1eınduh: Vehbi 
eyleriıı fikirleri 

evamlı, şuurlu ve 
etodik çalışmayı da 
umumileştirmey<tı 

mecburuz .. 

Darülfünun müderris
leri \'C ınilli iktısat Muslihiddin idil B•11 

müşhane, Hakiiri, Kars, Malat 
M giyinmek kabil olacak 

ya, araş, Mardin Siirt, Şebin Gayri mübadillere tevzi edile 
karahisar, Urfa, Van vilayetle . . cek 120,000 liranın tevzi emri 
rinde meslek itibarile 753 406 Sanayı ve maadın bankası ta-

Topanede Ford fabrikasında 1 ziraatçi, 37,453 sanayi erbabı, rafından tertip t;<iilen yerli geçen cuma günü komisyona 
bir kaza olmuştur. İtalyan teba 33,404 ticaretle me~.gul, 6,689 1 ~allar pazarı bugun . saat on tebliğ edilmiştir. Dün maliye ve 

b bırde aç lacakt Y 1 11 kaleti muhtelit mübadele komis asından Nikola Ferara elini ele ~er est meslek erbabı 9 847 me 1 ır. er ı ma ar 
ktirik teline temas ettirmis der ınur, 917 h!kim, 7,646 P. T. T. paz3:rı Banka tarafından kendi yonu Türk heyetine bu hususta 
hal yere düşmüştür. · 25,228 muhtelif meslek erbabı f~brıkalarınm. mall3:rını toplu yeni bir tebliğde bulunmuştur. 

Nikola Ferara İtalyan hasta ve 1,798,SSSi da mesleksizler ve hır h_alde teşhır edebılmek ma- Bu tebliğ avans tevziatını 
nesine nakledilirken yolda vefat ya mesleği meçhul olanlar teş- ksadıle açılmaktadır. mıt'ıvazaya dahil olan arazi esha 
etmiştir. kil etmektedir. , Burada D~fderdar mensucat, · . mübadillere de teşmili 

____ D' b k' . ---; Hereke fabrıkalarmrn kum~,. talimatnamenin he-
. h b ıyarı e ırın han tası 

1 
lan, Beykoz fabrikasının clcı . . . .. . 

Bır in ti ar teşeb üsü Şehrf~zde bulunmakta olan. işleri ve ayafokapları sat1lacak- by~ltdı. 1. ı . ekkararıle taddidl el dıldık~I 
. Nişantaşında Harbiye cadde- şark vılayetleri müfettişi İbra· tır. ~ ır~ me te "'.e mua e şe ı 

ııınde Elli.aı;ı:ıra apa~_anmda him Tali bey Şehremaneti heye Bu fabrikalardan ·başka mil11 1 bıldırılme~~edır.. . 
M. Derebı~ ın ~lzmet~~sı .ıs l'.a ti fenniye müdürü Yusuf Ziya falbrikalardan bazıları da paza- 1 B~ t~~lig. te_vzıat komısyonu-.

1 ınıda Taraıa dün tondurdiyot ıç beyi davet etmi§ ve kendisile ra satılmak üzre mal verecek- na bıldırılmıştır. 

Kemal Ömtr 8. 

Darülfünun Hukuku İdare 
Bey, diyor ki: 

müderrisi Muslihiddin Adil 

mek suretile intihara teşebbüs Diyaribekirintopografik bir hari !erdir. Yalnız eşyası satılacak 1 Tevzıatın başlıyacağı tarih he 
etmiş, hastane:l'.e kaldınl.ım~tır. tasının tanzim ve ihzarı hakkın fabrikaların mamulatınrn ban- nüz tesbit edilmiş değildir. Tev 
Hayatı tehlikeli olup ıntıhar da görüşmüştür. Emanet heyeti kanın faıbrikalarr tarafından i - · ziat nisbetleri muhtelit komis-
sebebi tahkik edilmektedir. fenniyesinden bir zat bu işi yap mal edilmesi mümkün olmryan yon Türk heyeti' tarafından tes Tek ekmek- meselesi etra 

-o- mak için Diyarıbekire gidecek- cinsten bulunması lS.zım gel- bit edilecektir. daki cereyanlar gittikçe ku 
- Medeni hayatta ihtiyaçları çok kısmak kabil değildir. 

{apdacak şey, gayri necip ihtiyaçlar yerine neciplerini ikame 
.debilmektir. Tasarrufu bu tarzda tatbik etmeliyiz. Bu. işin 
nenfi safhasıdır. Asıl müıfbet safha, istihsal kabiliyetimizi 
enmiye etmektir. Devamlı, şuurlu ve metodik çalışmayı u-

Odun hırsızları tir. mektedir. Bono tevziatı hakkında fıe- bulmaktadır. Mamafi bu, 

B ı Yerli mallar pazarında hal- nüz verilmiş bir karar yoktur. mleketin her tarafına şamil 
Fındıklıda Tahsin ve Mem- ati<~·, .. ğıarını M li • iş olduğundan ancak bir 

düh B. !erin odun deposuna ev, t h . km her cins ihtiyacini tatmin a ye vekaleti Anadoludaki la kabil olması itibarile do" 
velki gece Şaban, Fikri, Hüse-, a rı P etn1iş edebileoek eşyanın toplanma- Yunan emlakinin takdiri kıy - d d - b. h .. k. . 

Dün Hıristiyadis vapuru, bo- t d'I . t" p 1 .. ·1cın 1 . . an ogruya ır u umet ı yin, Adil, Niyazı ve Şevket is- · s~a gbayre .. e ı ~ış ıkr. dazara myet muame. s~nı ı . a etmıştır. dir. Salahiyettar resmi m umileştirmiye gayret etmeliyiz. Benim milli iktısattan an
ladığım budur. minde altı hırsız girerek beş çe ğazdan li~ana ~ire~ken ~ir ba- gıı:_en . ı~ m~şterı_yu ar ~n a- '.1nan e~l~kı gayn mübadil- mat bunun kabili tatbik oldu 

ki odun çalmış ve araba ile ka- lıkç~m ag~arr uzerıne duşerek şagı gıyınebılecegı şeyı bula Turk emlakine nazaran çok nok nu bugu .. n 78 de "ba t 1 
Memduh Bey .• 

Darülfünun ticaret müderri
ıi Memduh B. in mütaleaaı fU
lur: 

- İstikbalini düşünen her 
ert, ıktısat ve tasarrufa rla
ıet etmek mecburiyetini kendi 
:ı\nde görür. Efrattan mürek-
lp ohn millet ve cemiyetler 
se milli tasarruf ne suretle ta
, 1kkt•k edecek ise bunları har-

ı can e<lerek tatbik etmesi 
t·ek hususi ve gerek umumi 

i .maf• iktizasındandır . ., 

lesinden olmak üzre yerli eş
yası istimali fikrinde (şoven) 
olmaktan içtinap ederim. Bu
nunla demek istiyorum ki: 
memleketimizde çıkmryan, ye
tiştirilmesi imkanı da olmıyan 
şeylerin yerine memlekette ye
tişir bir şey ikame edemediğim 
halde Avrupai eşyaya adavet 
liizumsuzdur. Bunun için biz 
yerli iktısatta, memlekette çı
kan şeyleri, halkın istifadesi
ne isal etmcık ve halkın ihtiya
cına kafi miktara çıkarmak i
çin büyiik bir faaliyet sarfet-

tahnp etmı ti , ktı b' k k , , n ı re o an 

J~n;~~=l=~d:~eşhut halin ,. Mrİ.LLfYET:JcNa r.ŞEHİR san ır ı et arzetme]tedır. :!:S~:~:n~ı~::;:d~~~~ 
-o- J.'l HABERLERf ylemektedirler. Yalnız bu ta 

Çantayı kapnuş an1ma dirde degirmenlerin de bug· 
Feriköyünde oturan madamE E. it M. iıç, I tabi oldukları fenni şeraitin 

!eninin arkasından gelen ortabo mane e aar 1 le VllA11ett11 ğiştirilmesi icap etmekte · 
ylu haki ceketli bir adam elinde Ad } l k · v • TT Diğer taraftan bazı kimseler 
ki çantasını aşırmıştır.Madamın a ar e e trıgı Maarif emin/erinin v m umi ıneclis ekmeğin bugünkü şeraitle 
feryadı üzerine meçhul şahıs salahiyeti günkü fiatinden daha ucuz 
Çantayı bırakıp kaçmıştır. Eınanetle ..:.'ırket ara- Y. t l k tııabiıeceği de iddia oıunm 

y Maarif Vekaleti tarafından arın Op anaca tadır. Buna sebep olarak ta 
sındaki ihtilaf müdiran encümeninde, maarif olan nıecli.'l 1930 zı değirmenlerin buğdaya f 

erninlikleri ile maarif müdür- bili i I I i çavdar, mısır vesaire gibi şe 
Üsküdarda Meliha H. ismin- Adalarnı elektrikle tenviri hak !erini alakadar eden bazı mü- çes n anz m !er kattığı ve bunlardan ya 

-<>--
Zorlu bir kadın 

de bir kadın kahveci Veli efendi km.da ~manetle şirket arasında him mesail müzakere edilmek- edecek! lan ekmeklerin ucuz :satıldı 
ile kavga etmiş, elindeki demirle ~ ıht~afın halline çalışılmakta- tedir. söylenmektedir. Hatta bazı 
kahvenin 13 camım kırmıştır. dır. Şır~et mü!11e.ssilleri dün de Encümen son çıkan vilayet- Vilayet umumi meclisi yarın ğirmenlerin ihtiyaçtan çok f 

Vehbi Bey mek lazım gelir. Bunun için bu 
Dar"i'fünıın Ceza muallimle- gibi müesseseleri himaye et-

:indPn Vehıbi Bey diyor ki: mek, onlara mfu!teri bulmak ve 
Milli iktısat mefhumun- hattS. lazımsa milli bankaları

da bır c,oklarile mlişterek de- mız ve ihtiyaca göre devlet bi
ğilim. Bugün gazeteler ve hat- le bunlara müzaheret mevkiin
ta Tasarruf Cemiyetini teşkil dedir. 

-o- Muhidd~ beyı zıyaretle bu hu ler umum idaresi kanunu ile toplanacaktır. Dahiliye Veka- la çavdar ve mısır unu çıkardl 
Üç cerh vakası susta daır görüşmüşlerdir. maarif eminlikleri ve müdür- !eti idarei hususiye bütçesiniıı tan halde çavdar ve mısır 

1 
E . .. .. _İhtilafın halledilebileceği ii- lükleri vezaifine müteallik hu- vaktinde tanzimimi tebliğ etti- meği yapılmadığı ilave ol 

eden zevat bile bu noktada Yalnız şurasını da kaydet
be'lden ayrırlır. Bence milli ta- mele zaruretini hissediyorum 
samıftan ilk evvel anlaşılan ki halkm bu gibi meyl~nlarnu 
sey, şu olmalıdır: Biz kendi ı çok defa suiistimal eden mü
paramızı. kendi mahsulümüze essescler vardır. Bunlar fırsat 
vermeliyiz. Ta ki, mahsulü- zuhurunda ihtik!r yapmaktan 
müz memlek~tte müşteri bul- da çekinmezler. Halılc için 

- mınonunde hamal .Meh mıt olunmaktadır. susatı teftis etmekle meşgul- ğinden meclisin fevkalade top- maktadır. Filhakika yapı 
metle Mustafa kavga etmışler, -o- dür Bunu~ irin maarif emin lanmasına lüzum görülmüştür. hesaplara go"re şayet ekme 
Mustafa Mehmetli burnundan KöN"klerin itlafı ı·kı· · '·f · ··d· -yaralamıştır r- ı en ve maarı J:\1U ıranına a- Yarınki içtimada müteakip buğday üzerinden narh k 

2 _ Ba~k·· • .ı:~ .. - kah . Kuduzunı tamamile ortadan it talimatnamelerin, mezkOr günle~deki içtimalar tesbit edi- cak olsa 2<>-40 para aras 
o,.......,. vecı çı kaldırıl . . . k nl k"l d . lecektır h b" •. rağı Mehmet s .. tç .. A · "din' masmr teının ıçın tasma anu a tearuz teş ı e en cı- · da a ucuz satıla ılecegı de 

oğlu Aanastuı ~us~ 1 =·ı ın sız köpeklerin itlafı hakkında ve hetleri ıslah ve tadil edilmcık - Daireler bütçelerini tanzim laşılmıştır. Fakat bu da b 
nesinden yaramıştır~ ı ı e çe rilen emir şiddetle tekit ~!un- tedir. . . etmişlerdir. Sıhhiye müdüriyeti ya narh koymak demek old 

3 _ Çenberli taşta A b muştur. Bu hususta zabıtaı be- Aynı zamanda emınlerle bütçesini yüz küsur bin lira ola- ğundan kabil görülmemek 

un. Bunun neticesi satış birazı memleket mallna müşteri ol
artsm. Avrupaya rekabet ol- mak nasıl bir borç ise satıcı i
masa huı;'in için ucuz meva- çin de halkın bu kabil beyeca
lı iptidaiye yarın için ucuz nmdan hu yolda istifadeye kal

amulat göndermek imkanı kınamak o kadar mecburidir. 
•.1sıl olsun. Giyim· ihtiyaçları düşünüliir-

Bugün hi7.İm gibi hayatı pek ken şurasını da söylemek iste
ks geçmiyen hir memlekette rim ki evvela ammenin ihtiyacı 

·i~ ~:ırıı~ eksik sarfetme~le c~k göz önünde tutulmalı, bir zürn-
myııl: hır kazanç temın edıl- re nazarı dikkate almmamah
ne? İnkar etmem ki memle- d 

ır.,,. 

tetmizde yeni başlamış olan -------~-

Sefer seyyar satıcı Abbas ra acı lediye memurları her tarafta müdürlerin vazifelerinin icap rak yapmıştır. dir. Hülisa, tek ekmek 
lamıştır 1 

yara fealiyete geçmişlerdir. ettirdiği salahiyet ve huslL9İ- Beykoz civarındaki kabul edildiği takdirde bü 
- · ~ yetlere müteallik bazı esaslar ormanlar dedi koduların halledileceği 

Mahkemelerde Terkos nıukavelest talimatnamelere ilave edilmek Vilayete Beykoz civarındaki ri galiptir. 

1 tedir. Tetıkikat ve ihzarat bir ormanlardan odun kesildiği -------htiliiS d8V8SI Terkos şirketi mukavelesi, na kaç güne kadar bitecektir. hakkında o civar köylüleri ta- E'lıonoml 
fia vekaletince tetkik ediliyor. 
Şehremanetinin bu husustaki ra • ' • ' • - rafından şikayet yapılmıştır. 

Dlln Tlltlln inhisarı memur- poru da dahiliye vekaletince tet Vilayet Beykoza bir mühen-
dis göndererek bu meseleyi tah 

' 

Kambiyo 
tarının muhakemeslnr kik edilliyor. Dahiliye vekaleti ~ kik ettirmektedir. 

devam edilmiştir tetkikatını bitirince mütaıaasınrl -o-
nafıaya bildirecektir. F k J • 

--<>-- ır a congresı 
Dün ağırcczada Tütün inhisar 

nnda cereyan eden ihtilas dava Taksint ınecraları Ankara r,adyosu Halk fırkahı vilayet kongresi 

Borsa meclisinin dı 
miitaleası soruldu 

tarafından tefrik edilen encü- ---ıalo ve eğll'nCI' hayatı ilk feve- Ford fabrika
•a:ıla belki biraz fazla israfata 
,esile vermiş olahilir. Fakat, 81nda inşaat 

sı rüyet olundu. Mahkemede Taksimden Tarlabaşma açı- A ı d ı k ı T ·b· k kamb' 
ihtilasi yapmaktan maznun Şük lan yeni caddenin kanalizasiyon Anka~a, 13 (A.A) - 14 ka- men er ün top anara rapora ertı ı mu arrer ıy 
rü, vazifei mürakabeyi ifa etme ameliyatına başlannuştır. Bu kıs n .. unusanınden muteber olm~ rını hazırlamağa b&Jlamışlaıdır. ihtiyaç listesi etrafında tetki 
mekten maznun levazim müdü- mm ameliyatı bittikten sonra uzre Ankara radyosunun prog- Raporlar cumartesi gününe ka- kat icrasile mütalea beyanı unlar geçici olan ate~lerdir. ----

Ve ?.aten geçende yevmi ga
etelim birinde intisar eden 4 

senelik ithalil.t istatistiği bu 
ibi yerlere gidiliııken giyilme 
i adet olan tuvaletlerin kor
•unç bir yekun teşkil etmediği
! de gösteriyor. O halde kısı
acak daimi bir israfın memle
. tte IT'evcut olduğuna inanı
amaz. 

Bence asıl iktısat memleket 
·h 'tlünü yemek, memlekette 

•ııpılanı giymek ve memleket
e yeti~eni sürmektir. Buna, 
emlrketimizin Avrupai eşya-

ı yiyen ve giyen maattee_sslif 
k:;eriyeti, yerli mamulatın 
Jahalı olrluğu cevabını veriyor 
ar. 
Halbuıki nefsimde yaptığım 

e-:ruhe hunun tamamen aksini 
östermistir. Ben, 321 sene
incle, Darüşııafakada bulund~
"n> zaman1,in itibaren bugu
• 'carlar yalnız yerli eş:l'.~yı gi

·.:n lıi~ adamım. Bu muddet
en Avrupada tahsilde .. ~ulun
' ığu-ıı 332-336 senelerını çıka-

>ilirsiniz. Şüphe yok ki ora
l~ Türk malı kullanmıya 

' a. yoktu. Bakınız: boy
' d;:-V kıravat yerli, üstüm

-'.i 1)ise 'erlidir. Hatta a
Trl 1ki çor::p bile anamın 

v ıdt•r. 
'· -1u vesi le ile su nok• 

saret etme . mecburi-
~·· ~ irr kı bizde her hadi

t '··yet edilen moda cüm 

Be!l güne kadar dur· dar hazırlanmış olacak ve o gün !iye müsteşarı Ali Riza bey 
"' rü Ferit muavini Adilvemuhasip asıl meydanda bulunan kanaliza ramı şu · bunlar okunduktan sonraidare rafından Bankalara bildiri bitiyor. lik işini suiistmal maddesnden siyona raptedilecek ve tramvay . Saat 18-30 dan 19-30 a kadar 

maznun Zahit, Kamil, Talat lar dayeni hattan işlemeg"e baş ırkestra veya bando, 19-30 dan heyeti intihabı yapılacaktır. ti. 
d ki F d t · 20 k d k f de s eeı Ali Riza bey tarafından a Tophane e or mon aı beyler haızr bulunuyorlardı. layacaktır. ye a ar on erans veya r y .1 ·1cın 1. d o 20 k d ı arım n1ı yon halk rıca dün Borsa komiseri vem fabrikası tesisatın~ ı a ı~e Dünkü celsede müfettiş Ki- 20 en 2 - ye a ar so o veya 

çalışmaktadır. Fabnkanm hır zım Bedri ve Nazim beyler şa- An karada kızıl taganni 20-20 den 20-45 e. ka okuyor !isinin de mutaleaları sorulm 

Çok makineleri yerli yerine kon hit olarakdinlendi. Müfettişler Sıhhiyece burada tesadüf etli dar borsa, ajans ve hava rapor 1 Vilayetlerden gelen ma!U- tur· 
k d Komserlik ve meclis ayn muştur. Noksan kısımların sür hülisatan «Şükrü beyin 4 bin len tektük kızıl vukuatına karşı lan 20-45 ten 21-30a a ar caz mata göre millet mekteplerine . d 

1 alet yrı tetkıkat yapmakta ır ar • atle bitirilmesi için çahştlm a liraya yakın bir miktarda muh umumi faaliyete geçilmiş, ço- bant. devam edenlerin rruktan yarım -o-
dir. telif tarfülerde ihtills ettiğini, cuklara müessesede krztl aşısı -o- milyonu bulmuşturMuntazaman B d · 

Fabrika dahilinde kalorifer muhasiplerin vazifelerinde ih- tatbikine başlanmıştır. Ayrıca 14-1-930 programları devam edenler, yüzde doksan orsa a vazıyet 
vesaire gibi tesisat henüz bitiri malleri olduğunu müdüriyetin mektep çocuklannm da mektep Ankara 1575 m. nisbetini geçmektedir. Dün Borsada İngiliz · 
lememiştir. Fabrika müdürl, bü ise umumivazifesi taamülen mü !erde aşılanması için seyyar dok 18.18.30 Konferans veya ders · fene düşmeğe devam etmişti 
tün tesisatınbeş on gün zarfında rakabe olduğunu., söylediler. torlar faaliyettedir. 18.30-19.15 Bando Müzika . Esirgeme derneği ngiliz sabahleyin 1028 kuruş 
ikmali muhteml olduğunu, bir Diğer iki şahit mUfettiştcn Ne 19.15 - 20.30 So~o veya tagannı Kadınlar esirgeme derneği açılmış bir aralık 1028,5 k 
şubattan itibaren esasli olarak dim Reıit beyin İzmirde veNec BOULOGNEDA FIRTI- 20.30 - 20.45 İs~ırahat . heyeti idaresi bugün içtima ede kadar yükseldikten sonra 102 
otomÖbil imaline başlanılacağı- meddin beyin Adanada olduk- NALAR 20.45 - 21.30 Aıans haberlerı ve cektir. 5 kuruşta kapnmıştır. 
nr söylemektedir. Fabrikadaki a lan anlaşıldığından celpleri i- Boulogne, 13 (A.A) - Bou- raporu. - -- ---- -- Altın 905 liret 9,06,5 kuru 

l · b d · · ·n mahkeme tal"k 1 d logne havalisinde gayet şiddet -<>- TÜRK OCA"INDA I -- ·· t .. 
me enın O§ urmaması ıçın çı ı o un u. li bir fırtına hüküm sürmektedir lstanbul 1200 m. 5 Kw. " tan muame e gormuş ur. 
şimdiye kadar 20 otomobil imal -o- Balıkçı gemilerl oldukları yerler KONFERANS -<>-
edilmiştir. Bir çok kimse, işçi Çocuk düşiJrme 17.30 - 18.30 Saz heyet, borsa Kanunusaninin on alımcı Pel"§cm Ticaret odasına 
kaydedilmek üzre fabrikaya mü de kalmışlardır. haberleri be gilnü akşamı sa.at yirmi birde Dr. 

da11ası - · · - -- 18.30 - 20.30 Jazz - band, orkes- Kazım İsmail beyfendi tarafından 1 ·;l\·dedilınivenler 
racaat etmektedir. Müracaat O'!kll. ğundan mücrimiyetinin, talep et (Konser ve Konserle Mücadele) ~ J • 

odenler evvela sıhhi bir muaye h ddarda komşu.:ıu F~~n_ı:a ti. tra: mevzulu bir konferans verilecektir. Ticaret odasına yeniden h 
neye tabi tutulmaktadır. Müra- ~ımı arp ve çocugunu duşur Dava karann tefhimi için ta (Mütebakisi Melfuftur) .Bu konf~ransı. müteakip Rossini nüz kayıtlarını yaptırmıyan t 

mege sebep olmaktan maznun • -o- gibı kıymetlı musıkışınaalann eserle- . el' O I b . 
caatların ekserisi kadronun mü . tik olundu. ri çalınacaktır. Bu konferans ve kon- cann adedı ıso ır. c a u t~ 
sd~lmadesizlik. gt-edii .~üzUnden isaf o- ~~~n7!'ıı:ı~h:~e:~~~ a~~~~~ ~ 21. BelgŞ!kı lıi~l;~d operet serden herkes istifade edebilir. carları mahkemeye verecekti 

ı eme r. da görüldü. Muavin Burhan B. Polill miid/JrilnlJrı artistleri tarafından). 1 •--------ıım----==-==ı=ı;:ııııı:ı=caıiiılm 
Bir tdayybarlecidnin ridet~anamesini dermiyan ede- davası 2223 .. 1100 RGaradıynoofoornkestrası ! lstanbnl menkul kıymetler v 

Polis müdürü Şerif B. tara-
cese ı u un U Cemile hanımın darp filinden fmdan politika refikimiz aley- -o- K b • B k ' ı·n· d 

ATİNA, 13 (Apo) - And- mücrimiyetini, iskatı ceninden hine şahsi bir dava ikame olun Budapeşte 550 m. 20w. aJn lYQ QfSaSt onııser lylfiuen: 
ros adası civarında geçenlerde beraetini, ve hakaret noktasın- muştur. Davaya sebeb mezkur 18.30 Salon orkestrası -
Adalar denizinde ıkaybolan 1- dan mütekabilen bir birlerine gazetede «polis müdürüne veri 20. Opera Lakme "Delibes' 
talyan Aero ekspresso şirketi tahkir ettikleri •sabit olduğun- len apartman geri alınıyor,.yazı in eseri (Schir operasıııdan) 
tayyaresine ait olduğu zanne- dan bu husustaki davanın su - sıdır. Dava evra'kma 4 üncü 20.30 Muhtelif konser 
dilen bir tayyarecinin cesedi kutuna, Abidin efendinin Fat- müstantik Salih B. vaziyet et- 22,30 Violon konseri 
bulundn. m:ı hanıma hak~rPti ~:ı.bit oldu m;~tir 23.15 Tzigan orkestrası. 

(Denizli İktısat Bankası Türk Anonim şir!·eti) t'lrafırıcl 
çıkarılmış olan, bedeli tamame'l tediye edi!mi~ ve beheri ( 
Türk lirası kıymetinde (~0,000) !ı.ic:se se·ı d" :n frt1nh 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsarı kotuna 1 ·hu! c tesç· 
edilmiştir. 
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1 · ~ 14 Kanunusani 1930 

t . ,ı tlDAREHANE - Ankara caddest Bı"r gecenı·n cı·nayetı· 
1 1 'I No. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, ı.. _. 
1 ıı , ıanbul y E •J 1 • Telefon numaraları: azan: mmanuel Bove [*] nr töplarken, arada sırada Anri 

ı. · 1 j [ lııanbul 3911, 3912, 3913 Kendini sokakta bulduğu za- Düşl:imene, üşüyüp üşümediği-
. · ı man hızlı hızlı yiirümeğe baş- ni soruyordu . 
1 · ırı :l ABONE ÜCRETLER/ ladı. Mağaza ışık larından ra- N ihayet ot urdu . Yüzü, mu

hatsız oluyordu. Bir ,:nemanın mun ışıemda aydmlanryordu .•• 
, O Türkiye için Hariç için önünden geçerken, ı-·- afi-; gör- Bu mustarip çehreye baktı: 
1 : ) ! ayhft 400 kurut soo kuruı dü. Filmin kahrat1'1fll idi. A<:!r- - Siz bedbahtsınız! dedi. 

• 1 " ıso .. 1400 " d B hr . f " . A 
ı , 12 .. 1400 ., 2100 ,. yor u. u çe enın sa ıyetı, n - Evet. 

(, < ri Düşömende aşk ihtiyacını - "ansınrz yardım etmemiş 
.ı Gelen evrak geri verilme• uyandırdı, onu da ağlattı. gal;b,,~ ' 
.• 1Müddeti eeçen nuahalar 10 kuruıtur. Bu mahalleden uzaklaşırken, _ r ~ 
l · ı Gazete ve matbaaya ait işler için sokak fenerleri daha sıklaşmış _ , -·•· · işten geçmiş. Ben 

\ müdiriyete müracaat edilir. kaldırımlar daha az dar, pence- · · • · b" , . · s•zın yc,.ın •zde olsam ılmeın 
~ 1 1 Ouetemiz ilan lamı meıuliyetını reler daha büyük" go .. rünüyordu. kabul etmez. ne yapardım . 

. : ' Anri Düsörnen, bir mezarlı- _ İnsan her şeye alı ıyor . 
ı l ı ·. ~ ~ BUGÜNKÜ HAVA ğm duvarı dibinden yürüııken, Gôründüğüm kadar bedbMıt 

/ ,': · önünde bir gölge gördü. Adım- deg- 1·ı·m , . . o k 7 . 1 • 
, , • • tin bınm •n ço 11 cıı u tarını sıklaştırdı. Biraz sonra, _ De<Til misiniz? 

l 
1 • • 1 duece idi • Bugfln '11.ı:gtr poyru uzun pardösüsü ellerine kadar ' _ Hayır. . . Mes'ut ta deği-l 
1 
'. 1 1 

bava yağmurlu olacaktır. düşen bir ihtiyarın yanında yü- . Um 
r . 

1 
rümeğe başladı· l -

0

Ben mes'udum. Her istedi-\ FELEK Anri Düşömen: ı ğimi yapa!:>ilirim. Biraz sonra 
~ 1

1 ', : - Hava souk, dedi · - seyahata cıkacağım . Çok pa-
' ıı· · ı Ta~adığı ~damın be?'ıı: sa- ı ram var. Paralı olduğum anla-
' i 1 1

; İŞLERİ Mİ YOK? kalı, ıçıne emnıyet verrmştı. O, şılmıyor değil mi? 
jl _~ ı!/ " Dün idarehanemize bir ilan kendi kendisile yalnız kalmak- ı _Hayır. 
ı 1 ı ,. : röndennişler, hem de lk.retile tan. ~rkuyordu. Sabaha kad~ - Görüyorsunuz ya, insan 
• ı• 1 ıirlikte. . . Lakin işin bir aziz- bu ~:ya: konuşmak, vakti aldanabilir. Zannettiğinizden 
b; 1' i ık ol1dduğu ya~1 şe~li v

1 
e ila- geçı ~~ . • daha fazla param. v.ar. ".. . .. 

\ 1 ! ·m. e en getın memış o uşun- E . . . .d. , ,, - Evet amma hırını oldiirdu-
' I '). ıan anlaşılıyordu. Maahaza = E~:ıze mı gı ıyorııunuz. nüz. 

; ' 1 L• :aıı metninin tohaflığına meb- • İ Ann" D .. o··m sarardı Vti Bir sessizlik oldu ki adam U!? en · -
ı • ı 1 ·~ yalnız isimleri değiştirerek yan yana yiirüyorlardı. Anri Dil : cudümiin kanı, bir deli~en dı-
' ı . ı; " ~ağıya yazryorum: şömen daha hrzlı yürümek isti- şan akıyor sandı. Ellen ne bak-

11 l 11 , . «Bir akti müteyemmen )"Or, fakat yapmıyordu. tı. ~lleri açıktı. Mustaripken, 
l S 1 d . _ Ya sen nereye gı"diyonıun ellenn. e hl<; bakmamıştı. . 

ı • . • < « u ah ayı ha emeı hayrat- İht it d D 
· ~I ! 1n ümmil Gillslim H§tiin vak- genç adam? . ıyar onuşuyor u. ıyor-

1
. tıı · ' 1ı ı teberrülı:§tı şeri le ve lihyei - Şafağa gidiyorum • dı kı: 

r • ııadet muhabzr Esseyit Aziz - Ne iş görüreün? - Ben hatiften gelen sesi 
: . , : ilendi ile Darllssaadetü:ş:şerife - Memunnn . dinliy<>rurn, bana fakir kal di-
~- l : ~ fası Cevher ağa ahladmdan Duvarın üstünden, birkaç si- y<>r. Saadet allah aşkıdır diyor. 
· ~ ı ı .; ~ salihatı nisvandan Kadife yah haç görünüyordu. Daha ö- Camdan tt0luk bir ışık girl-
i ; 

1 
. "I, ın emri mtsnun akitleri dün tel erde, mezarlığın aıtramıda yurdu. Anri Düşömen mınldan-

li 'r :eyoğlrı belediye dairesinde yeni evler vardı. dı: 
'tl tctedilmi:ştir. Tarafeynt sabrı İhtiyar: - Ne olacağnn? •• Mahvol-

; 
1 
r 1 ~ 1 ~mil ve ~ri cezil temenni ede- - Nerede yatacağım bilml- dtmı !.. Öldürdüm... Öldür-
' ıı: )"Ol"S\Dl galiba? dürn 1 •. 

· ı~ ı tj ; .,. (gllnderilmlftir) - Bilmiyorum. İhtiyar başmı kaldırdı: · 
ı ' · t · - Bana gel.Evim çok soğuk - Günahını affettirmek için 

~ :ı ; ; . YENİ BİR TARİF değildir. Burada yakmdaymı. l.rtırap çekmelisin. 

i
J 1

1 

• ı ! <Dfuı bir arkadaş tramvayda İki adam, karanlık bir soka- Gün aydmlafuyordu. Yıldız-
~ tr tarif işiuniş. . Çok orijinal ğa girdiler. Arada sırada bir aa- lar birer birer kayboluyordu. 
· !du~dan bana anlattı, ben çağın altından geçiyorlardı. · Anrl Diişömenin gözleri önün

' · · -~ size naklediyorum: Şef ak sökmeğe başlıyordu. j den odanın dört duvarı silindi. 
1 Arabanın -tınanı iatasy~ Ay kaV'bolmuştu. İhtiyar, ayağa kalkmış, bir eli 

'ı , ". m birinde durdtıktan I01l1"a Kaybolmak için, güneşin çık- havada ilerliyordu. Anri Düşö-
' '· ı . !etçi içerden tekrar (durma) masmı beklememişti. emn, gözleri kamaşmış, cennet 
1 ~ ' • 1 t 1yali vermiş. Ön sahanlıkta Nihayet, dört tarafından rüz- yollarında yürüyordu. Her ta
:;\•'' , mUsterilerden biri vatmana: g~~ kamçıladığı ıaaı:ı: bir eve rafta çiçek sepetleri, y~dızlı 
ı, 11 • - Canım, demiş, bu biletçi- girdıler. va:rıolar vardı. Melekler baş aşa-
l ·İ 1 de ne oluyor? Araba dur- Yollarını aydmlatan kandil ğı uçuyorlardı. 
:~ r, : 1:ğu halde gene çift zil çeki- y<>ktu. El ve ayak yordamile «Evet öldürdüm, fakat iztı-

• ı• · "!<r ! . . merdiveni tırmandılar. Her kat rap çekeceğim, ömrllm oldu4tça 

1; ı • l_ Beyim, o kafadan gayri ta, dilfmemek için, ayaklarını mustarip olacağım. Günahımı 
.
1 
! 1 '. tlseltahtrr. Aldmnaym ı bir basamak fazla kaldmyor-1 affettireceğim . Beni affede-

' . • ~ ' t İ İ lardı. Kuranderler, kapıları şid- cekler. Affedilmek ve saadet!. • 
. ~ 1i , JZELL K HAKEMLER detle çarpıyordu. Mes'ut olacağım, iztırap çeke-

_.\; ı i İÇİN - Biraz bekleyin, anahtarı- ceğiml.• 
~\ J ı . '-:Nihayet bu sene de bir güzel mı bulaysn. Fakat, bir kuş ktmıesi gibi, 
~ i 1 ;ildi. • • Yüzlerce hanıma he- Bir iki dakika sonra, iki adam melekler, gölün bir köşesine u
'. ; • : ~an çektiren lıu iş te bitti. bir mezbeleliğe girdiler. İhti- çup gittiler. 

ı ~.ıkem heyetinin listesini ga- yar bir mum yaktı. Masanın Anri Di.lşömen, gözlerlle ta-

du.. On. "ht•:ı;ar, günahı affet
.;TIT' :ci ı ırustarip olmak, 

1 "tırarı çe •· !az m g ıd· ini 
'iÖylemişti. vet ıır ın...., bunun 
ona ne taalluku vard? •• O ha
yatında kimseye fenalık etme
mişti. 

Aynen tercüme eden 
Mediha Münir 

fllmlnde ~ MIŞEL K~RTKZ ) 
ta •alındıın canlandıulan TL-
1• A hnesi ıçln 3 m yon 

· rfedll:ni t• r. 

POLA NEGR i 
10SKOVALI KADIN 

sesli ve şarkılı filminde 
yakında 

Elh am r sinemasında 

ektr pliler ıösa~ahıı 
İktısat programı 

35 inci haltanm 3 üncülüğü- iicı=:ı:zıım-:ı:=;:ı-;:ım~:=ıım~mii 
nü . l stanbul. erkek . muaIIim 
mektebi talebesinden 359. Na
zif Hidayet Bey . kazanmıştı. 
Yazısı şudur. 

Bu h afta Maliye vekaletimiz 
kambiyo alımının tanzimine 
matuf tedbirler hakkındaki h e
yeti vekile kararnamesinin 
sureti tatıbikına dai r hazırladı· 
ğı izahnameyi alakadarlara tev 
zi ile kambiyo alım ve ııatrmı 
için sıkı bir nizam koymuş ol
du. Paramızın dışarı gitme
mesini temine matuf "İktısat 
programı,, dedidiğimiz bu ted
birin yerine getirilmesi fertler 
ve müesseseler tarafından vata 
nr ve milli b ir borç sayılacak
trr. Bu programda hükumet 
dairelerinin bu yolda nasıl bir 
tedbir alacakları uzun boylu 
izah edilmiştir. Memleketi
mizdeki bilumum şirketlerin bu 
vadide yapacakları iş ve ted
birler madde madde tesbit edil
mıştır. Bu ııir'ketlerin hep!ıi 
kararname hükmiine göre ha- / 
reket edeceklerdir. Mesela: 
yekna'Sak elbise giydirmesi mu 
tat olan şirketler, bankalar v.s. 
programda tesbit edilen mad
deye göre hareketle müstah
deminine yerli mallarmdan el
bise yaptıracaktır. Mevcut şir
ketler nezdinde bulunan komi
serler şirket mübayaatım mil -
rakabeye memur edilmislerdir. 
Bu komiserler her ay Maliye 
vekaletine verilmek üzre mer
cilerine aylık ra;:ıor tevdi ede
ceklerdir. BilivoT\1% ki iktisadi 
vaziyetleri sağlam olan mem
IC'ketler, harice en az para gön 
deren ve hariçten memleketle
rine azim sermayeler getirebi
len devletlerdir. Şu iti.barla; 
paramızın harice gitmemesini 
temine matuf bu çok faydalı ve 
musip iıktısat programı hafta
nın en mühim haberini teşkil 
etmektedir.,,. 

''Milliyet,, in 
123456789. 

S URPRlZ .. 
Önümüzdeki cumartesi akşamı 

EKLER sinenıasmıo 
~arif aalon undı VIJ...,\'1A BANK! 

nin temsil i 

SEHER VAKTİ 
film~ gala suvarcsi olarak gôste · 
ril ecekıir. ll Avcıcn: MONT! BA. ' · 
KS ın iki kısımlık kahkahalı bir 

komedisi. 

Dıima olduğu gibi 
ELHAMRA SL'<EMASI 

dün akşam dahi hinca hınç dol· 
muşıu. ilk defa gôsı rilen 

ATE) E VLATLARI 
tamam!yle reultll sesli ve şarkılı 
filmi azim muvaffaklyeılcrl ka
zınmışur. 

lllveıen: Sesli varyeteler, Scı· 
l ıdl Milıno tiyıtrosundın R. 
BONELLI nln Palyaçoyu ıagannl 
eımeıl ve caz şarkıcısı filminin 
unuıolmoz mümeuili AL JOLSO 
nun zevcesi RUBY KELLER in 
Eksanırlk dauslırL 
FOX dünya bıvıd!slerl ve ezcüm 

l le ltalya veliahdını karşı yıpı · ı 
lan sul kası. 

Te;ıebışı dyaı

rosunda bu 
akşam 

saat il/SO da 
yalnız muallim 
ve talebeye 

Hayvan Fikri 
yed! 

8 perde 
Görücü 
1 perde 

yızın; Vedaı 
Nedim bey 

IJoktor A. kutiel 
Elektl1llı -ıııeıeri)'lıo lıelııol..ııtııtıı. ldrw 
darııaı, prolla~ adeılıJıtldlr, ... .,... 
. iRi dit ve firenglyl a&r- lldıM edlr 
~ ~ fınııı ....... J4. 

eğlencelerl 

-rr.::-r::-.ı 

D. W. Griffiıh in viıcude getirdiği 
E BE Dİ M UAM\.IA 

muazzam esli re şarkılı filmi 

JAN HERSOLT, Filis Hıve, BgL BENET, 00"'1 ALY>\R 
ve SALl O LEIL gibi ekranın 5 büyük y•ldı zı tanlı ndın 

edilmiş olduğu halde yarın akşam 

O PERA SINEMA Siı' D 
-rae olunıClkur. Bu şıheserdc namuslu bir aile babası ı n ş• 
hırsil e kôtil bir kadın ıarafından fena yollara scvlcedUdiğlnl. ve 
vallı ze vcesile kızının çektikleri iztinp v• sclılclh gtirillecekt!r. R 
ve müşfik kalpler bu filmi görünce gfü yışlm dokecrlclerdlr. 

llAveıen: Sözlü dünya havadisleri ve ezcümle .Vlussolininia 
nuıku ve lıalya veliahdını karşı vıpılan ıuihsı. 

eee OGtoOCIMt0'1~ .. ~DCl•llO 

B E J A Z 
Mümessilleri 

MONTE BLU ve RA.KEL TORES 
Pek yakında 

OPERA SlNEMASINDA 

••••••••••••••• 
>-e-:»eı<><>e«>-e-::x:e >ôıı:C<'.>ıôaCııO<:)ıôıı:(X'.)() 

Pariste menfi bulunan Rusların feci hayatını musavver 
,ehrlmlzln en ziyade sevdiği sinema yıldızı 

BİLL1 DOV 
ile ANTONEO MORENO ve LOSI DOREN nln 

PEHEITi~ 
filminin iraesine 14 kAnunusant 

Bu akşamdan itibaren 

MELEK SiNEMASINDA 

temsili 

Başlanacaktıı. lı&veten: SPOR ve GENÇUK 1erı.ı 
No S KALFORD F1L!\1 ÇEVİRİYOR 

Hamiş: Monmarterdeld Rus kabarelerin! tuvir eden sah· 
neler esnasında 12 kişilik muızzem blr balalayka heyeti 
icrayı ahenk edecektir. 

><><><><><><><><X>:)<)(9><>ı:X:.:X>:~~~ 

lttihaaı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Arntl'sl lıulunmayan fehlrlerıle aceılle a · ı ı • ı'lk ~ ılı 

Telefon: Beyoğlu - 2003 
' ; 1 ;t ıtelerde gören bir arkadaıınn üstüne bir gazete serilmişti. kip etti ... Vazoya baktı, artık BucUnkll yeni DUnka llllmecemlzla 

1
pl : di ki: Düşömen, odasındaki koltuk- ı yaldızlı değildi •.. Daha iyi gö- bllmecemlz balledllmlı t•kll ........................ . 

, ·, ı, t - Yanlış, azirim, burada bir tan daha sağlam olmryan bir lrebilmek için gözlerini açtı, SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: i F R AN s 1 z T 1 y AT R osu 
11 I yli bek.lr var •• Beldr •dam koltuğa oturdu. uyandı. 1 - ç.ı.., (3). Nota (3). 1 - B~ ~enk iami. (4). Fi~ (3). ROBIN VE ALEKSANDRE 

11; ,,'dm güzellifl hakmıi olur İhtiyar, pardösüsünü çıkarın- Anrl Düşörnen kal-ktı. Soğuk 2 - Emreden <4>· Peder (4). 2 - L8lrin (3). Bır mevıım (3). . . 
'ı:' ı. 1.? ca, yıpranmı" ceıketi göründü. vuo·· udu .. nü dondurmuştu. Şap- 3 - Etajer (3). Kabuk (3). 3 - Tütünün ifrazatı (5). Nota Turnesiıılıı temsillerı bir giln enet batlıyacıktır. !Ut ıeınstl olırak 

Y 4 - Davayı tqrih (5). (2). yarınki IS Ununu11nl çarşamba gtınil 1111 21,15 Bıtıyın mıtbur 
·" 'ı - Neden? Bükük beli ile odanın içinde kasını alıp çrktı. 5 - Namuı (2). Nota (2). 4 1clamet (2) LES MARlONNETIES 
,
1
' \ ı_ Ayol meşhur meseldir: dolaşmağa başladı. OcağI yak- Yollarda kimse yoktu. Yıl- 6 - En iyi (3). 5 =Hakça it ~pnıak (8). 

r / 1
• kir göztıyle kadın, yorgun mıya uğraşıyordu. dızsrz gökten korkunç bir ses- 7 - Beyaz (2). Duvar (3). Nota e - Be:nıir (2). piyesi oynanacaktır 
' ilk1a pott"n s_.;lmez. Ateş yandı •.. İhtiyar odası- sizlik yag~ıyordu. <2 >· 7 - 8JYJiın arkadatı <5>· Nota Sair piyeslerin sırası de"'•memı..ır 

ı • _,_. - - 8 - Tüy (3). Geri çevirmek (3). (2) ~,. •u 
1-, ~asıl bu kaide? (*] Yeni neslin tam romantik Anri Düşömen doğru yoluna 9 - Suriyede bir tehir (3). Kolna 8 -·Afiret (3). Ağır (3). .. •••••• ····~IHM~••MM~ ... ., 

t.: J 1~ ~ • FELEK en edibidir. itti. Rü asını biraz hatırlıyor- (3). 9 - Sulu ilav (4 . Tabaka (3). 

'ı '~.-;.Jlllllgei,,tn te{rlka'1 40 yemiyecegim. ·sana daha fula karma-rakip olmağa hakkıılı yavaş geliyor:-Kendlmi bulu-
ı~ ı lı bağlanırım diye korkuyorum var miydı? Dünyada beldr er- yorum ve düşünüyorum. 
ı · 1 zannetme. Seni daha fazla, bu- kek kalmamış mıydı?.. «Senden ayrıldıktan sonra 
~ gün sevdiğimdan fazla sev- «Aşıklar, aşklarını tahlil et- ilk aklıma gelen şey ne oluyor 

~ mem imkansızdır.Sana bundan mezler, böyle şeyleri kale al- bilir misin Şefik? .. Karın. Evet, 
1, ı 1 ziyade de bağlanamam. Bağ- mazlarmış. Ne mutlu onlara. sen yannndan ayrıldıktan son-
,1 .1

1
, !anacağım kadar bağlandım, Ne mutlu diyorum, çünkü iişk- ra karını d!işiinmeğe başlıyo-

'ı seveceğim kadar sevdim. !arını tahlil etmiyenlerin sev- nım. Yalnız kaldığım zaman, 
:• • «Seni, benim sovdiğimden dasına inanmıyorum . Bir bakı- karının yalnızlığını düşünüyo-

1 1 ' 1 fazla kimse s~ez, sana ben- ma göre, hayatta hiç kimseyi rum. Ben nasıl senden aynlma-
<1 f ~~~~~:S.-1...ıı~=!~Z~ı..lııı•~=~~~J... den fazla kimse bağlanamaz... sevmemek te bir saadettir. mak, yalnız kalmamak istiyor-
' ·' • ı 't . Buna rağmen seninle görüş- «Mahaza ben de öyleyim. Se- sam, karın da tabii yalnız kal-
~1 ı yatta yapyalnrzdım, seni ta- mişti, vücudünün miknatısına memeğe karar verdim. Bu ele- nin yanımda olduğun zamanlar mak istemez. Fakat bu arzu el-
l ı ; ~ığım zaman çok kimsesiz atıldım . mi gözüme aldım Şefik . gözlerin gözlerime bakarken, bette, ki onun çok daha fazla 
ı ~ lmıştım, görüştüğümüz za- «İşlediğim bir hata idi, fakat «Bu elemi gözüme aldım, çün nefesin yüzünıü okşarken, elle- hakkıdır. Sen benim nihayet 
'i ' 1 n yalnızlığa, kimsesizliğe a- hatamı müdrik d e,:: ·ı,ı im . Bu- kü bana mevut olan elemdir. rim avuçlarında iken, evin için- nemsin? .. Halbuki onun kocası-

namıştım. !şte bunun için gün artık idrak ettim. Nasıl olsa aramızdaki bağları de ayak seslerin duyulurl<.en, sm Şefik. Seni elbette yanın-
L Llanna atıldım, bir y~tim gi- «Zararın neresinden dönülür- çözmek, koparmak lazım gele- bunları düşünmi.lyorum,hayatı- dan ayırmamak ister. 

r; ' göğsüne sığındım . se kardır derle• P ;- tanın da id cek . Ha bugün koptu, ha yarın mı, hayatımızı tahlil etmiyo- «İkinizin arasında ben fazla-
r. ıBir kadının, bir erkek göğ- rak edildikten - ,... ·~ neresin: kopacak endişesile y~amak- nun. yrrn. 

1 ıe ihtiyacı olduğu zamanları den dönülürse .ıc. p olur. Bu tansa, bir an evvel ayrılmak çok «Seninle beraber olduğum za «Eğer sen karşımda olsaydin 
l' ;dır. Kanın harareti, daı tar- hatayı uzatmanm, bu yolda, bu daha iyi. man her şeyi tabii görüyorum, bütün bunları söyliyemezdim. 
\" ı çelikleştirir ve erkek vticu- sakim yolda yürümekle devam «Bütün bu endişeler, bir de dünyaya sahip çıkıyorum, bü- Gözlerinin kalbime akan bir ba-
1 r ~e, miknatis görmüş gibi etmenin sonu, ikimiz için de çektiğim vicdan azabını mı.ve tün aleın esirlmizmiıı sanıyo- okışı var ki, bana her şeyi unut-

.. • .1ır. hüsran ve felakettir. edersen, buhrammı tasavvur rum. · turuyor. O zaman: 
. ,~~İşte o zamanlar, kamın kay- «Münasebetimiz devam eder- edersin. «Fakat sen gittikten sonra «- Artık seninle görüşmek 

, , . ıordu, damarlarım çelikleş- se seni daha fazla severim di- «Evine kasvet çıöktürmefe, mesele değişiyor. Fikrim yavaş istemiyorum, beni bırak, ayrı-
1 

lalıİn artık!• diyemiyorum . .. verme. Müİıasebetsiz bU 11 
«İ~te bunun için sana bu mek tada, birdenbire kesilsin. Kıılf 

tubu yazdım. Biliyorum, bu karşıya geçip: 
mektubumu bahane zannede- - Bitti ı demek mectıuri~ 
ceksin; tinde kalmıyalım. 

- Beni başından atıyor! di- «Sana allcJıa ısmarladık def 
yeceksin. ken, aklım fikrim gene send~ 
«Eğer böyle olsaydı, emin ayrılmıyor. Senden, seni diWv 

ol, sana sebep göstermezdim ... nerek ayrılıyorum • 
Hayır Şefiıkçiğim, senden bık- «Allaha ısmarladık Şefik.» 
madım, senden usanmadnn,se- Kopye edilecek kısmın soııf 
ni seviyorum. Fakat 'bana an-

" f · ~· · k Aman imzanı okunaklı at 
!attığın, tan ettıgını arına elden yollama, posta ile geJsit' 
gıyabi bir hünnetim var. Her 
zaman, bana, ona karşı olan mu Yazıhaneye yaz · 
habbetinden bahsetmez miy- Ben mektubu evde, kazP 
din? Bu muıhabbetin ne derece cebimden düşürmüş olacağıtl 
samimi olduğuna kanaat getir- ve tabii karım b~lacak . ıl 
dim. Bu muhabbet, ve bu kadın, - E, sonra? dıye soruyors 
türlü fedakıirlığa layıktır . değil mi? 

«Roman değil Şefik, hakikat. 1 Bilmem . 
Bazan hayatta manevi katiller Seni teınin ederim sonras~ 
vardır ... Be~ katil.olmak iste- henüz _bi!miyorum,. f~at. 11 t 
miyorum. Kıınsenın hayatına halde ıyı olacak. Bır hıssı "::ı 
kastım yok, yuva da bozmak is- lelvuku, fena olmıyacağını 
temem. her veriyor • 

«Ku zum mektubuma cevap (Bitmedi) 



MiLLiYET SALI 14 KANUNUSAı'll 1930 

Tayare piyangosu b
. . 12631 19661 40937 6237 
ıttı 49763 11784 9709 30137 

53502 56472 52705 16229 
15123 45615 10142 49946 ASRİ MOBİL YE leyriseıai 

Dünkü keşidede ikramiye ve 
amorti kazanan biletler 

14820 29635 50308 30245 Mağazamızda '1er ke&e)O uyrun yatalı, salon,yemelı 
47895 1031 10831 53816 vo yazıhane takımlarlle lıaryolalanmız rekabet kabul 
40898 30456 27896 38296 etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
21106 28184 1319 12659 kafidir. lstanbulda Flncancılar yokuşunda No 27. Telefon: ı:ı;+....,U 

latanbul 3407. 
55376 17359 50971 17291 Arzu edenler mağazamızı serbestçe gczeblrlerlL 

Mtrlcoa A ·eıtnı; Gah 
başın '1, 8:y'1tl'ı l!l6 
cantuı: Mıı-ııuilyı llı11 

lsıan'>ul 7-1-0 

Dünkü aon keıidede ikramiye 41945 
::uaııan numaralar tunlardır. 32329 

3000 Lira kazananlar 8738 
4892 20575 45973 6843 805 

2000 Lila kazananlar 48995 
;5972 22458 54011 52685 8155 

5767 1524 
1000 Lira kazananlar 54042 

i9626 58447 14780 18502 55016 
31409 30519 29334 20300 28958 
l0i26 45600 47584 10126 18464 
32189 40821 6489 35391 37781 
~2691 18732 26309 54270 36112 
~4621 40486 56675 13373 164 
:8112 33530 4060Z 12184 15897 
j0916 14557 3287 19772 53773 
0594 52483 58939 14953 1271 
1734 45600 18267 

500 Lira kazananlar 55065 
9849 55848 31040 43969 31119 
5680 56566 4303 35404 37223 
3637 34969 47354 28683 1088 
2392 44848 3721 15113 15702 

l9607 16866 43698 46723 2280 
)7268 5228 10788 31261 34662 
~1857 19677 32236 23601 53114 
i4097 56905 32820 961 22469 
18188 42408 51589 59825 40761 
19191 51170 17035 45207 57247 
4703 51434 1671 1531 43252 

13257 15125 40876 19507 13970 
200 Lira kazananlar 44298 

50189 12461 38364 52693 35728 
6717 8662 55781 34179 56156 

32328 40633 14024 55078 29051 
37250 40326 53933 48182 49279 
2744 30069 21179 23393 12489 

j0919 7404 8320 4462 38597 
2489 39140 55949 17813 58717 
1896 50021 56906 42827 7233 
2485 50179 31132 48192 10305 
8908 15400 22720 2194 52924 
9425 30421 25106 44167 56538 
9153 6242 48923 51457 31890 
3552 36528 3543 37072 40295 
3226 6295 35168 19455 21646 

723 50804 57563 37407 29657 
8530 25526 480 40213 15270 

' 6039 52150 48575 50455 8127 
7431 20847 58465 26510 6571 
8309 17749 21662 43548 51653 
1481 54375 54189 47307 36038 
9244 47177 2509 22206 19153 
3509 5290 10522 2674 68620 
4642 ?8752 27837 4SOel 17517 
3~j7 39656 56130 38044 59912 
G996 962 16427 42559 24693 
.365 24847 6657 58886 5166 
!793 56121 

150 Lira kazananlar 1994 
5526 16102 34922 20680 57778 
0420 24471 37622 30364 58890 
5884 36291 12586 44440152591 
9609 52970 56441 26214 14135 
5400 56976 36316 5056 9442 

. 9419 12883 24015 31540 30075 
28750 24608 34829 56131 14933 
17036 17563 9499 58560 29662 
44877 5612 23354 32605 1583 
47812 3167 43833 46438 50525 
2208 11246 31947 8301 5148 

33864 37016 31069 28914 18770 
47515 31839 16199 30089 11639 
59434 38680 53625 53625 24222 
57521 40154 19219 28449 20863 
47007 29785 4590 52551 14615 
48417 10463 42740 35681 1912 
57585 35881 53352 39614 4815 
~7734 39813 38656 43958 45991 

7848 6072 42747 29376 13631 
'6813 21782 29045 27208 28290 
9171 18330 59883 26774 32948 
5316 37453 12683 34012 7053 
4802 48156 37392 19269 15839 
5487 8525 3933 12766 53842 
8850 30595 447 50864 29492 
0 660 16599 3170 23372 25037 
4672 55499 8347 53082 17838 
9147 35244 14441 57431 5536 
~6974 14535 32783 217 50339 
43878 27746 46680 58327 51865 
24049 15907 6035 28195 29067 
37034 18299 31789 13439 45161 
7612 32517 6183 32892 

58188 
12212 
56840 
50309 
16655 
31184 
26378 
23276 
43069 
32904 
25862 

2288 
26044 
6389 

14160 
35335 
18849 
311 61 
49524 
l2610 

100 Lira kazananlar 32674 
46379 29138 18042 13616 
54825 58058 776 28876 

2985 43599 5099 51269 
39488 6009 50751 31436 
32827 58407 2178 4220 
5~~80 43047 13600 27240 
42703 53110 33725 20894 
10515 12387 52463 4287 
22338 17462 40490 28533 
14872 17316 56042 90587 
48860 52792 44159 38535 

9533 50533 10839 1]970 
55532 9521 5992 5259 
36955 20876 13 78ll 

7662 7685 20167 32568 
39641 50000 40273 27244 
39263 14223 28909 54748 
59522 24849 37540 7802 
52212 53119 2282 53096 
49411 45815 54357 18629 

43427 14726 
34674 33893 
42840 12770 

585 31105 
36457 43390 
34684 49745 
36266 52876 
19527 18386 
21669 26772 

296 53226 
17131 18877 
40941 26719 
47792 54110 
24812 36652 
34748 30428 
35583 4861 
41762 6625 

2960 31515 
57606 17387 

19766 59698 
29903 34427 
17496 17824 
46363 5712 
51502 18941 
51788 56944 
17946 57363 
58201 41643 
10041 16448 
51141 12784 

·29349 59962 
9353 37789 

34440 47897 
13580 41254 
19111 39848 
44045 25826 
25667 58570 
45709 25538 
15938 28979 
9328 54024 

59548 46218 
3125 7840 

28783 9658 
40022 8451 

8986 30813 
6576 16175 

55633 53772 
32843 54214 
38319 44503 
50626 42733 
13748 2213 
25068 18285 
53415 29980 
48377 19866 

7167 51560 
31664 38583 

8579 38701 
12416 45470 
47070 28862 
27714 4157 

5978 6613 
31187 10406 
23956 14633 
31017 24062 
38819 52381 

8846 12011 
58693 51628 
36849 48823 

5122 46756 
10709 58314 

1783 21829 
49012 12963 
21213 25911 
39066 41312 
54460 53094 
28937 49754 

9959 58350 
7531 8795 

24711 35197 
42315 19307 
31877 41644 

4035 43245 
46764 36808 
38699 40715 
58942 14519 
46638 29479 
48263 22990 
27822 29584 
13955 28438 
33976 6803 

6565 34993 
10557 36227 
38528 25463 
13799 28119 

5368 59807 
45943 36444 
37866 33488 
43776 501 
52684 14265 
21564 41244 
24763 33826 
46777 9460 
56584 12311 
44743 23293 
55478 36659 
34566 45664 
58654 56561 
29545 56202 

3657 37883 
27260 48489 
36023 6510 

7018 42144 
53200 37423 

731 26062 
29364 9090 

7601 683 

6245 9861 15086 9264 AHMET FEVZi 872 45611 31370 25307 
6526 6912 52109 440 24749 
4778 ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

26537 54964 22864 44221 56966 y k 
18589 ~~!~! 4:~~~ !:~~~ ~~~~~ ü sek ıno~en~is mekte~i ınu~ayaat koınisJonun~an: 
8672 2756 24399 53381 38174 
1225 32228 40433 39037 29676 Su lAboratuvarında vücude getirilecek tesisatın 
2313 45412 31865 45525 14351 !O net peqembe günü saat 10,30 da icra kılınmak 
99l7 5759 47991 35 47023 

39731 51691 52844 667 28238 ••••••• 

münakısası görülen lüzum üzerine Şubatın 

üzere tehir edildiği ilAn olunur. 

56726 48101 51136 57186 45075 
55251 2523 39379 23981 5828 Büyük beyaz eşya sergisi 
53253 32880 41386 45688 38508 .d . 
13689 55815 9316 7565 24832 t5 kanunusanı en ıtibaren ve müteakip günlerde 
55483 36972 40374 31092 23181 Beyoğlunda l.stik!Al caddesinde 408 - 410 numerolu 

49185 A · k • 
• 

• 57737 19017 13719 31576 18992 z A H A R 
58037 mortı ~zanan 

28106 nunıaralar • 
46217 Sonu O, 2, 3, 4, 5 rakamlan O))X( Bezaz eşya magazalarını ziyaret ve MECCANİ katalogu talep ediniz ~o 

ı AD s ı 
28185 la biten numaralar 30 ar lira a- ----.;....,;:...._ ___________________ __: __ :__ __ .:..~....!..~..!.....!.:!!:.. 

49873 morti kazanmışlardır. 
10249 • "' "' 
23355 200,000 lira isabet eden "17, 
43105 515" Numaralı bilet: 
29455 İstanbul, Bitlis, İzmir, Hen-
32376 dekte satılmıştır. 
28113 50.000 lira isabet eden "31, 
51469 222" Numaralı bilet: 

74731 İstanbul, Ankara, Erzurum, 
22781 İzmir, Bergaf!1a, Samsunda sa-
48866 tılmışttr. 
24288 40,000 lira isabet eden '58, 
20240 629" Numaralı bilet: 
54528 İstanbul, Adana, Gaziayın-
34 7 31 tap, İzmir, Ayvalıkta sattlmış-

8954 trr. 
49375 30,000 lira isabet eden "16, 
22809 437" Numaralı bilet: 
24219 İstanbul, Bursa, Kayseri, İz-
57420 mir, İrnrozda satılmıştır. 

1854 20,000 lira isabet eden "43, 
6714 305" Numaralı bilet: 
9788 İstanbul, Adana, Zonguldak, 

41050 İzmir, Salihli, Samsunda satıl-
788 mrştır. 

18460 15,000 lira isabet eden "45, 
2592 594" Numaralı bilet: 

31272 İstanbul, Adana, İspir, İzmir 
ıı256 Kemalpaşada satılmıştır. 
27665 !.o.ooo lira isıı:bet eden "10, 
54093 737 Numaralı bılet: 

46973 . İstanbul, Adana, Fenike, İz-
3338 mır, Urlada satılmıştır. 

42160 
9923 

38458 
9280 

55643 
11072 

2434 
4944 

101841 
36866 
100061 
12150 
46040 

9635 
47229 
17846 
22812 
57390 
41071 
23804 

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 

l!J3~~iJ Buğaz nezlesi 

için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müstahzeratı ü
zerinde menekşe, Yeşil ve 
kırmızı renkli etikt>tlerin de 
(maiıon FRERE Paris nıe 
Jacob No 19 adresi yazıl·dır) 

32093~ 5096 0 OL~ . 
5067 ı · • - •ra~vı~eH«ll 
23929 ftefalır - ScriaJeadinr - "fd-u.llt 

l 6113 '~ı;:ımıı:mmı: ... c::ıc:c-s.:zı.;::....._ 
~ebren1anetinden 

- b' 

Bütün damlar üzerinde dolasan piyero 
Bronfit, romatizma, . 1! Ulcenq, lumbago, boyun aOnsı, 
nevralJI ve aır hastalıklardan muzfarlp olan ara Umlfbaht 

tesellller getiriyor. Ve onlara vakit gııip e meden 

TERMOJEN - THERMOGENE 
kullsnmalannı tavsiye ediyor 

~URETt ISTL\IALI - Pamuğu yalnız a~rıyan yer üzerine vaz'ctmek• kAfldlr. 
Anc.ık pamu)tun c• 1de eyice yapışmasına itina olunmalıdı;. Tesirin daha seri ve 
kat'! olma•ı arzu ı;;dııiyorsa Tl':R:\10 j&\ üzerine biraz kolonya veya tuzlu ılık: su 
serpmek J(arı eder. 

l fer eczanede satilır. " At.; SJÇ3'1 pi •ero ,. marknsı 

i . :it 
r"ı -

lLAn 
MAL0L1Nt ASKERİYEYE 

İstanbul Tramvay Şirketi, hali ha
urda askeri malüllerin Tramvay a
raba•annda tcnzilitlı tarifeden isti
fadelerine imkan bahşolmak maksadı 
ile kendilerine verilmiş olan gri renk 
te kaplı tenziliit pasolannın, 1 Şubat, 
1930 tarihinden itibaren mer'i olma-ı 
yacaklarıru, maliUini askeriyenin na
zarı ittilama arz: ile kcspi ıeref eyler. 

Hali hazırda mer'i ve mevzuu balı 
solan tenzilat pasolannm, istirdadı 
mı ·,;ıbilindc, 1930 ve 1931 seneleri 
zarfında muteber olmak üzre, yeni 

l 
sarı kaplı pasolar tevzi olunacaktır. 

Binaenaleyh, askeri malıll bey ve 
efendilerin, yetlerindcki pasoları ye

; ni sarı kaplı pasolar mukabilinde tec
dit ettirmek üzre, Salı, Çarşamba ve 

. Perşembe günleri, saat 13,SO ile 17 

1 

arasında, Metro Hanında, Şirketin 
Beşinci kattaki Dairesi mahsusasına · 

ı müracaat etmeleri lüzum kendilerine: 

1 ::~ olunur. 

56574 
43383 
2 4500 l 'i:ıl!F~a111ti~hııı:b!lelll!l•edil!'.~y•e'llmt:!llü!ldu111 .. r=l~ügı::z_ u::ııı .. n111-; • ..... ~ kapelli

11 

6935 den : Mimar sinan mahallesinin i Bı\NKA CI - BORSACI - SİGORTACJ i 
34109 Keçeciler caddesinde 67-69 No • . 
28107 Dükkanın son derece hara v~ ı9;;o senesı zarfında daima ~arşınızdı her mi4külünüzU halledecek : 
40918 .1. "nh"d b 1 dpl bir rehber, bir ııkvım. bit noı defteri olarak: i 1 

Fotograf pl~k ve· 
Filn1leri her yerede 

satılır. 
maı ı ı ı am u urunasr o a- d 1 

48471 yrsile bir hafta zarfında ref'i ma Zellç bira er ermajazalarından iki llraya bir 1 
3

8474 hzur e~ilmediğ.i takdirde hedmo BANKA-BORSA- SİGORTA acendası alınız. •-=-mmıa:ıı---••ıl 
44161 lunacagı adresı meçhul bulunan . . 1 
41330 sahibine :ilmci defa tebliğat ma :\l.ıcllili: Zıraat Bankası müdiırlerinden Aşki Nalll .. ~~ 
43134 kamına kaim olmak üzre il.in Dalma bUyUk ikramiyeler kazanan 
36343 olunur. 
ı 7425 ••• 
59820 Şehremanetinden: İcra edil-
55389 mekte olan kanalizasyon ameli 
45836 yatr dolayısile 15·1-93:) tarihin 
52361 den itibaı:;en düyunu umumiye 
32607 civarında Servi sokağr ile Türk 
40886 ocağı yanındaki sokağın biletim 
23308 le vesati nakliyeye kapalı bulu 

'l'AYYARE PİYANGDSUNUN 

UGUR GISESI 
• Muhterem halkı hürmetle selamlar 

304 nacağr itan olunur. 
26189 --slıanahmet Sulh lcrasmden: Cağaloğlunda kapah fırın 42 Ömer Rıfkı 

29841 Alacaklı Esat beyin Borçlu Vali- :!!!:.!!!!!!!!~~~u~b~e~s~l~~y~o~k~t~u~r;.!!!!!!!!!~~ 9111 de ·hanında ikinci kemerde ve üst 
45420 katta s numaralı odada ikamet et- ISTANBUL VILAYET! 
57497 mekte ilten bilahare Ankarada Eski DEFTERDARLIK JLANATJ postane ~tısında çaycı Ali Asgarın 
48675 çay bancsınde ve meyva hoıta icrayi üo-~-~~~~~~~------------.a 

~HTEHhM 
D~IT~HLlHl 

Tra~ıon ikinci p 
[ İzmir ]vapuru 16 K 

sanı perşembe akşamı 

rıhtımından hareketle Zo 
lnebolu Sinop Samsun 
Fatsa Ordu Gireson T 
Rizeye gidecek ve Of 
Polathane Glreson Ord 
Samsun Sinop lnebolu 
rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at po 
(MERSIN)vapuru 14 
sani Sa ı ( 17) de Sirk 
mından hareketle Gelib 
nakkale Küçükkuyu, E 

Burhaniye, Ayvalı~a ı!d 
dönüşte mezkdr isk 
birlikte Alnnoluğa uğr 

p;clecektır. 

Gelibolu için valnı 

lınır yük alınmaz. -Yelkenci vap 

SA1'1S 
vapuru ıs ç 

kAııunuuni arşa 
günü akşamı Sir: ~ci nha 
hareketle doğru [Zongulda 
bolu, Samsun, Ordu, 
Trabzon, Sürmene ve RI 
gidecektir. 

Tafsillt için Sirltccide Y 
hanında kAin acente;ıne 

cut. Tel l ıanbul !51a 

NAlM VAPURLA 

ZMİR-MERSİN 
ADANA vapu 

Ununu 
Pertembe günıi 
sirkeci rlbttmından har 
(Çanakkale, lzmlr, Küllil 
rum,Gökabat, Rados, F 

.Antalya, AIAlye ve Mersi 
rayacaknr. fazla tafsil! 
Galatada Site Fransez ha 
12 numarada acenteliP;ln 
racaal Tel. Beyoğlu ı O 

IJU\\;t~ LEVAı T LL 
IIambıırır. Uram, Au 
1 tanbul ve Bahri Siya 
<ında azimet ve :ı.vdgt 

zam posta~ı' 1 lamlııırg, 
Sıetin, Anvers ve Hole 
ılaıı limammıza muv:ı. 
beklenen vapur"ar ; 
Osıcs vapuru 16 K.sınlve 
Milas • 16 • Uelo5 w 18 • Andros " 29 

Rur az, Varnı, Ko<tence, 
ve ibran için limsnımızda 

hareket edecek vapurlar. 
Osıse vapuru 16- 17 Ktnun 

de tah 
Andros • ~9 31 Ununu 

de ıab --llambur~. Brem, Anvef', Rot 
ve Dançlg için yakındı llmm 

dan hareket edecek vapur 
Galata vapuru 14· 15 le. s 

uh 
Dclos ,. 18-23 kAnunu 

de ıah 
Artişı>f vapııru 29-.l 1 k1nunu 

de ıa~ 

Doğru Londra için gidecek v 
Döyçl>nd vapuru limanımıt.d 

i' azla taf: i Al çin ( ;a , 
Ovakım yan llaııınd:ı 

umumi aceııtc ığiııe mıır. 
Te efon: Brv ""lıı fH 1 -....... -.... ---~ 

TEO REPEN VAPUR ACE 
NORSKE LEVANTE L1 

12 Kanunusanide Karade 
vüruduna intizar olunan " 
moor'' vapuru, Anvers Hamb 
Baltık denizi limanlan için 
tahmil edecektir. 

Daha farla mah1mat iı;in 
da eski Loyt Handa "T eo rep 
pur acentasına müracaat olu 
Tel. B. O. 2274. 

lsL 3 üncü Huk k Mnhl:e 
den: Madam Nevart taraf n<la 
yoğlunda yeni Ç da Am 12967 ticaret etmekte olan Ali efendi zim- K. alık bakkal d""kk' •. S lt Ah • 

33895 metinde bedeli icardan yüzyirmiüç li . ır U _ anı.. U an mette . umumı 
6806 ranın tahsili hakkında kendisine gön· Hapıshanenı ı bakk;ıllıf,ı kcş1f ve şartnamesı da1resındel 

21300 derileı: ödeme ~irleri. ~erine bulun 56,4.:4 kuru~luk yapı yapmak ve mukavele bitince kul-

Avrupa mlistahzaratınıı mu. 
ndil HASAN KCV\ ET 
ŞCRL 'BL 'lJ tertıp ve 
istlhzarındaki mu\·affakıyer 

ve mükemmeliyetine bln:ı

en iyot ile ~liser oh fat
lnra ihtlyaCl olan hJ tala
Jarıım:a bu kıym ttnrşurııbu 
c.n ,ırrnlzle atımı vuıfo .. 
nlıl ifa ve hastalarınıza şifa 
temin cdersinız cfcnd • .,. 

. apartmanında 53 nuınaralı da 

1 
de mukim kocası Vahram cfr 
leyhine açugı talakın tescili d 

amadıgından bıttalcp ilanen tebliğa- 1 · b.l k l Jel 1 · b k k · · 
49180 ta karar verilmiş olmakla mumaile • anııa ı ec.e ı;:ı e 1azıneye ıra ılma şartıle ve sencvı 1 
23813 hin ~zıı:nç tarihi ilin?an itibaren~- 120 lira kıra ve 3 sene ın:iddetle kiraya venlmek tizrc 
28861 tuzbır ~n za~fı~da bızzat verıı: tara ! ., Ü7ayedeye çıkanlııuşHr. Müzayede pazarlık suretile 151 

2866 fından oır vekil ızam eylemedığı tak- k" · g"Q C·. • ·· ·· · 
dirde muamelei kanuniye icra kılma- anunusanı .~ _ a;şaınoa gunu saat 14 te Defterdarlık 

15323 caiiı ilan olunur, tıt yapılacaktrı-. (M - 898) • 

, da müddcaleyhin ikametgahını 
huliyeti hasebile il~nen yapıla 

~ Jıı;at.ı cevap vermemiş olduğ 
bittalcp hakkında gıyap karan 

1 haz eylemekle tahkikatın hır 
ıs Şubat 930 Salı gtinü saat 
hazır bulunması takdirde i'Yl . . 
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BiN SOZ 
BiR RESiM (__ il 14 K.SANl 930 

,i. . 

I! .. 
· ,' ~Millet mekteplerinde oku -1 

:11

1 
)r: yanlar için ders 1 

1 lıtanbul Mahkemei Aıliye Birjııel 

1 
Ticaret Dairesinden: 

İstanbulda Riza Paşa yokusuııdı 
Çavıışoğlu Hanında mukim iken ın~ 

'" ıl[ 
"J 

. ' r 3 

1
. J 

. ; ~: 
•, ) 

ıı icrıı 

l\ a •• ne Halit - l\1uallim Al et Halit 

Hesap bilgisi 

Atar.1 keslrler 

kemece ilanı iflasına karar verilal1t 
olan Trikotaj ve çorapçılık Türk A. dl 
nim Şirketine ait makine ve mevtt. 
iptidaiyenin furuhtuna karar verf 
miş olduğundan talip olanların JS· • 
930 tarihine müsadif Pazar günü sr 
at 1 O da ve kabil olamadığı tak · 
müteakip günlerde mahallinde baııl" 
bulunmaları ilan olunur. 

lat. S inci icrasından: ,ı . ~ ' { 

·, ~ .. 
·' · 'I 

l !· ·.ı Bir adeJı 10 ılf'fa, l\iO defa, 1000 defa büyültmek 

Bir borcun temini istifasi 
Tahtakalede küçük Mayorkas ha 
da üçüncü katta tahti hacze alın 
bir adet (Will) markalı b:iyllk nıa 
baa< çizgi makinesin 16-1-930 P 
şembe günü saat onda mahalli meı
ki\rda alenen bilmü.zayede satılaca• 

ğından taliplerin mahallinde haııf 
bulunmaları iliin olunur. 

~,ı 1n ne yapa.ı.z? 
, ·, Bu adedin önüne bir, iki, üç sıfır koyarız. 

'i: '. 1l ı' Hakikaten 
'1 ı 1 ::~\ 3 ,' 10= 

'· · A 
;1 ~ '·.1 ı 3 )( 100-= 300 

30 

• 
1 

•• 
1 

3 >' 1000 = ::ıooo 
1 l : 1, .ı : ~~a g?r~ hiç zarp yapmaksızın bu sıfırları koymak· 

ı' i>~i balledi;oruz. 
,l • • r Şimdi b:r de bunun aksini düşünelim; "Yani bir adedi 

·,. ~ · 1;1;' defa, 100 defa, 1000 defa küçültmek lamngeldigini 
• I : 'ı ·. 

1 zedelim. Buna 1 O defa, 100 defa 1000 defa küçültme 
j~ .' ~:: .,liğimiz gibi o adedi veya o şe>'! 10 parçaya, 1~0 par· 

ı ıı' '; .cıa, 1000 parçaya ayırmak, taksım. etmekte demr. 
•.,ı• " ( 1 Şimdi 1 m-elt>oluk bir kumaşımız var. Bunu 10 kişiye 

~ n ı 1 
i '.:•&im edec 'Jiz; yani ~ ~ parçaya ayıracağız. Her bir 

, ~ı. ;J ~ ~·ça kum_a~ı~ k~~ta ~uı oluyor? 
: )o 1 .; Onda hırı degıl mı? 
. ; :ı , ı L '., 100 parı;r..ya ayırıt"sak 100 de biri, 1000 parçaya 
: 1 \ 11 ' •rırsak 1000 de biri denilir. 
ı f ı '• i 1 O parçaya ayırdıÇmuz kumaşın bir parçasına onda 

l ı. 11 11 ; ' iki parçasına onda a.1, üç parçasına onda üç, dokuz 
: ' : · ~ '-çasına onda dokuz, o.o parçasına onda onu derler. 
: l~ : 1 . 

1.c.a on yahut 1 O tane onda bir ( 1) demektir; yani o şe
/ ;1

1 
·'. ~ lamamdrr. Hesapla onda bir ve ikiler şöyle gösterilir. 

!~, , ·: ·/ 

'! ·~ :·~ ! 1 tane (onda bit-) 
;q , r ~, 2 ,, 

0,1 
0,2 

0,3 
0,9 
1 

" " l.]ı .. . ıt 3 " 
) .. 1 ı. • 9 , ,,_ r " 
iıc ' 'fo~ 10 

. 1 .. • • '' 

" " 
" " 
" " l , -, . f, '' ;:unde yazılır. 

, r ti.'. • • •• • 1
• 

1
. '' ' diye hır şey gorsenJz bundan ne anlarımız? 

:ı '., [ :~: Bundan bir şeyin 10 parçaya ayrıldığını ve bu par· 
1j; ı 1 'l.• rdan 6 tanesinin alın-fığmı anlarız; ve 0,6 yahul ô 
J ~~e 0,1 diye okuruz. 

•.I ı• ı'-'.~ Demek ki 7 tane onda bir metroyu 0,7 metro dıye 
ı ' ·).aı ve okuruz. 

.P, ı · '..Şimdi söyleyiniz; Bir metrosu 600 kuruşa olan bir 
~ · ı\ ·~ Lre.ke kumal}ının 0,1 n1etrosu kaç kuru§ eder? 
·;!/· )" 1

1 Böyle ruhayeti sıfırla bittiği zaman onda birini buJ. 
1 ı it;-;· l ·14 gayet kolaydır. 1 O dc:fa çoğaltmak için nasıl bir sı· 

' 1 

:1'i• '! . .ı:oyuyarııak 10 defa kuçültmek veya ona taksim et· 
",: '.( · ,·: k ıçin de bir sıfır sileriz. Bu takdfrde metros!1600 ku
i~ r .·:~eder. Burıu bulduktan sonra 2 ıle zarp edince onaa 
...,•ı<' 1 

·\ 8 ile zarp edince onda sekiz (0,8) metronun fiatı hu· 
·ı l 

ı; 11 ~ 1lur. 
:'i.· .· ,,- Şuları hatırda tutunuz: 

)ı ı • ı i .: . Bir melronun onda birine ( deıimetro) 
1
;1: ~ Bir metronun yüzde birine (santimetro) derler. Bu 

·~I~ ~-?.parla met;oau 300 kuruş olan bir Bursa ipeklisinin de. 
1 ~İ ı L'. ;ıelrosu 3C ve santimei:~osu 3 kuru.ş e fer ac.mektir. 
\;:·-'.:~ .. 
. ' .~.. 7 ---------------.,...----------·~ • ..... ır l,'; 'I ;ı~ 

~·~·ii':",'1( 
,,,..ı • ,~ 
< ', ı:' : .~ . 
ı.:I 1 • 

1 '1 IJ.:.· ·~ 
~!~ı· •~. 
~- t: :' ! 

ı. ıl; t j ' ~] ~ 

~' J •• ; 
i ı p ••• 

" ""' " temizlemek ve tütünün !on· 
radan verdiği nahoş lczeti m_ahv et
tirmek için, GABA tableUen alınız. 
Boğazın iltihabıni ve b.unda!I ile? 
gelen bilecek vchım nelıcelenn öou
nü alır, 

Bir Kutuda lakriben 400 lablet vardir 
Eczantlcrde ve Ecza depolarinda 

·ı . •rt .. ~ 
'f' : • r,.r.~ .. , 
',,,,~f lf~\\ 

.;, t h~J; 9 ~ 
·ı~ . ,~1!j ;ı:~,,,11, . 111ıı·~ı,-" ~ae 
1 1 ıl ~::::·":::·•::11•1'~' ~ - --'ı ı ı 1· . , 

Telgraf vasıta.ile fotograf nakli hakkındaki teşebbüs süratle inkişaf etmektedir. Berliıı ve Londra arasında"! son teşebbüs mu
vaffaklyetle netlcelanmlf ve Berlldden verilen bu resim Londradan alınmıştır. Resmimiz, biri tecrDbeyl, biride aleti röetermektedlr 

,3B~l~K TlYJ lRE PIY lNG~~~ 
8. iNCİ l'ERTİP l.1NC1 KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu

zurunda yapılır . 

BÜYÜK IKH4MliE: 30,000 Lf84DIH 
• 

Her keşidede çıkan numaralar tekra 
dolaba konmaz. 

Tıbbiyeli Behçet Beyin cesedi Arnavutköyün bu sahilinde denizden çıkarılmışhr. 1 
Deposu ~işlide Ali Fuat ecz.anesidir. lstanbulda: Saçları ~P~ülenl~r ye bafında kepek olanlar Fil 1 T SAÇ SUYU kullanınız 

ve dökulenlerıo çıkmasroı arzu udeoler U ff 
Bahçekapıda Zaman ecza deposu ile bi!Qmuın 

eczanelerle ecza depolarında sanlır. 

Zonguldakta: Ereğli havzai fahmiye 
umum müdürlüğünden: 

İstanbul Mmtakası Maadin mühendisliğinde mC'Vcut şartna
mesindeki izahat veçhile 21 kalem defter ve cetvelin ta:b'l ve 
teclidi 12/1/930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin teminatlariyle Zonguldakta 
Ereğli havzai fahmiye umum müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Evkaf umum ınüdürlüğiindeo: 
Dariilfünun Tıp fakültesine merbut Viladiye paviyonu için 

lüzumu olan yüz adet battaniyenin icra edilen müna:kasasm
da talipler tarafından beheri için verilen (960) kuruş bedel 
haddi Jayııkında görülmediğinden noksanile itaya talip olan
Iann şeraiti anlamak ve niimuneyi görmek üzre her gün le
vazım idaresine ve ihale günü olan Kanunusaninin on seki
~nci günü saat on d~rtte idare encümenine müracaatları. 

MllTlFl 'lMtl MlH~~M~ 
Müessesatı 

Bazı dairelerin 

iLGASI 
Dolayısile 

Mühim ucuz satış 
lstanbul barosundan: 

Hayatta muvaffakıyetin esası 
tam bir sıhhata ınaliklyettir. 

lyi bir hazım olmaksızın tam 
bir sıhhat mümkün olmaı. 

CARLO El{BA 
nın OPOPEPTOL 

müstabzerini tecrübe 
ediniz. '{emekten sonra 

20 damla. 

----- --- ___ .. 

Dis Doktoru Saf ter , 
Muayenehanesinin yanmasından mütevellit 

teessüratına bizzat ve bilvasıta iştirak eden 
pek nazik ve muhterem do~tlarına teşe1<kür 

28 K. Evvel 929 tarihli heyeti umumiye içtimaınm 
devamı 14 K. Sani 930 tarihine müsadif Salı gününe mu· etmekle berc.°Jer, hastalarını 2 hafta ya kadar 

Tiyatro ve sinemalar 

Buakııam Ferah tiyatrosunda 
Anadoluclan avdet eden büy 

heyetile 
Sahir opereti ilk kış temsili ve 

yor. 
Lerzan imra toto hanımlar öııı 

Aydin, Nuretti, Mehmet Cemal 
hir beyler bat rollerde "Çardaş fıı 
stin". 

3 perde .. 
Kadıköy kuşdili hilal tiyat 

sunda: 
Çarşamba günü akşamı 21 de 

mik Cevdet B. temsilleri karakaş 
dram heyeti birlikte büyük varye 
müsameresi ( 40) varyete numer 
bir gecede Hicranı Ebedi komedi 
saire. 

Dııhullye 30 kuruş 

SATH.IK NADiDE 
İN< İ GERDANLIK 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 

kimliğinden: 
Müteveffiye Madam Mehrübe 

Gümüşgerdana ait Elliyedi Jdet in 
yi havi gayet kıymettar ve nadi 
bir inci gerdanlık bilmüzayede sa 
maktadır. Mezki\r inci gerdanlı 
Sandal Bezesteni meşherinde teş 
edilmektedir. Görmek istiyenler 
zesten meşherine ve almak isteyeni 
16 kanunusani 1930 tarihine ın~ 
dif Perşembe günü badelzeval s 
14 de Sandal Bezestenine gelme! 
lüzumu ilan olunur. 

İstanbul V. Orman Ba,muü 
lüğünden: 

. ., ' ' 
ı, .,- ··----------

:: ı ~: 1.:'Jevlel ~emiryolları Ye limanları umumi i~aresin~en: 
karrer bulunmuş o'duğundan saat 15 te avukat beylerin yine ayni mahalde kabule b.ışlayacağını arz 
teşrifleri rica olunur. evler. 

Kütahya Vilayetinin gediz kati 
sında vaki Karapınar devlet orm•, 
da elde mevcut kat'i işletme pi 
mucibince senevi 1610-288 metro 
kap hisabile beş senede sos1.4 
metro mikiip gayri mamul sarı ve 
ra çam eşcarı kat ve ihraç olun 
üzre beher metro mikap gayri 
mulü 661 kuruş bedeli muhanuıı 
ve kapalı zarf usulile olbaptaki 
name ve mukavelenamesinde 
deriç şerait mev'zua dairesinde 7' 
930 tarihinden 27-1-930 tarihine 
dar yirmi gün müddetle tekrar dl 

) ; ;; · ,ı Kayseri Poz bölüğünün altı aylık et ve ekmeği kapalı 
1 • : ı , fla münakasaya konmuştur. 
· ~ 'ı Münakasa 3/ Şubat/ 930 Pazartesi günü saat 15,30 da An

'/· cı' ,, ·ada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
r'(ı' tıMünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

1 dl rı·~at teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü-
11 ı :yfök kalemine vermeleri laznndır. 
f \:ıl !\Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An-
•• 

1
• ·:ı ·ada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağa-

·~ ~ l'.ında~ _ve Kayseride Kayseri inşaat müfettişliğinden teda. J ' . L ı edebılırler. 
1

,1~;~: -;~evlei ~eıniryolları ve limanları nnınıni i~aresin~en: 
;,. '· ~ 11.I.930 tarihinde münakasası icra kılınacak alimantasyon 

ı:. 'lzemesinden su deposunun zemine kadar muktazi boru 
"\., evanalari müfredat listesine ithal edilmiş olduğundan su 

1. ~ 7~ineleri iç in t eklif edilecek f.iatlerin yalnız hazine için ve -
ı ;'"i· ·· '.lrıesi ve grü idroliklerin tağdlye kolunun çelik saçtan imali 
, : ; r:'thıp bulundugu ilan olunur 
ıJ 1 1 , 

Ruznatneimüı:akerat: ~~~~~~~-1-d~~~~~~~~~~~d.,-~~~~ 

Teavün aandığı işleri Zongu ak yiiksek ma en 
Mecmuahakkındamüzakere miihendisi rnektebi 
Ticare işleri Umum Müdürlü~ünden: . .. . . 
tki · T · 330 ·hı· ka ı b""tün"' alık 1 d "'dd . ..d için muktezı 475 m2 muşamba munakasası 5/ 1/930 tanhın-30 ncı eşrın tarı ı nun u m eme er e mu eı, mu - . "b .. ulrn T 

hükümlerine göre Türkiyede iş yap- deaale~h ve üçüncü şahıs sıfatlariyle den ıb aren 20 gun müddetle münakasaya kon uştur. a
mağa izinli bulunan ecnebi vapur şir hazır bulunmak üzre (İvan Baklaci- !iplerin şeraiti münakasayı anlamak ve pey sürmek üzre İstan
ketlerinden (Sosyete Komersiyal yef) efendiyi tayin eylediğini bildir- bul mıntakası Maden mühendisliğine müracaat eylemele
Bulgar Dö Navigasyon) nam vapur miş ve lazımgelen vesikalan ibraz e- ri ilan olunur. 
~irketi bu kere müracaatla Şirketin ylemiştir. Keyfiyet tetkik edilerek ------------------------
Jstanbul vekilliğine Şirket namına muvafık görülmüş olmakla ilan olu- lstanhul sıhhat ve içtimai mua
yapacağı işlerden doğacak davalarda nur . 

PgzarlıL-fg caoıeL-a"n ve dolan ı·oıaıı· ver1 ei ı11iidiirlüğünden: . 
" U 1\ U 1\ U f' Tababet ve şuabatı sanatlannın tarzı icrasına dair kanun 

Alı. tı"caret mektebi mubava- ve tababet ve ihtisas vesikalarr hakkındaki nizamnamenin 12inci 
(, maddesi ve ana müteferri tamim mucibince Etibba Beylerin yet 

k • • dan !erindeki sertifikaların Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti ce-
OffilSl yon un : lilesince tetkik ve tescili için etibba Beylerin ellerindeki ihtisas 

Mektep için lüzumu olan camekan ve dolaplar pazarlrk su- vesikalarını hergün saat on üç buçuktan on altı buc;uğa kadar 
retile vaotırılacağından talip olanların müdüriyete müracaatları müdüriyete tC'Vdi eylemeleri ilan olunur. 

zayedeye vaz edilmiştir. 
Müzayede 661 numaralı kan~ 

ahkimı un1umiyesi dairesinde ı 
edilecektir, sureti müzayede ile 
tname mukavelename muhteviy• 
rını anlamak üzre taliplerin G 
orman idaresine ve Kütahya, :ıcoıı 
Eskişehir İstanbul, Ankara, BU 
Adana orman müdi.iriyetlerine \I'~ 
tisat Vekaleti orman müdüriyet• 
mumiyesine müracaatları ilfin olııll 

ı ~ ı !1 tmijı:ı;ıtf 
Müdürü Mes'ul Burhaned 


