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7 
abancı gözüyle 
Yeni Türkiye, yabancı gö

züy 1.:: nı.sıl görülüyor? 
Bütün dünya ile siyasi ve ik

'ttsadi münasebetlerde bulunu
'yoruz. Siyaset ve iktısat noktai 
nazarından Türkiye'nin beynel
milel muvazenede mühim bir 
mevkii vardır. Onun için harici 
alemin bizim için ne düşündü
ğünü bilmek lazımdır. Şüphe
siz, hainane maksatlarla Tür
kiye'nin umumi vazıyetini fena 
g..ıstemck istiyenlerin bilgileri 
ve düşünceleri mevzuumuzun 
haricindedir, Hiç bir tesir altın 
da kalmıyan, yalnız kendi gör
r illerine, kendi tet~le?~~ 1 

Iktısat cemiyeti faali 1et sahasını tevsi ed"yor 
DÜN VATANDAŞLARIMIZ YERLİ 1\fALLARI 

ETRAFINDA TENVİR EDİLDİLER 
Devlet demir 1 

yolları 1 

~~~~~~~~-

eden bitaraf şahıt goruş 
l - · kıymeti vardır. Bu gibi 
; •tı•tıc az değildir. Eger bu 
g ~· . , ... rinde yanılıyor !arsa fi. 
kirlerini tashih etmek, gördük
leri doğru ise hastalığı tedavi 
etmek o vakit hepimiz için mil
li bir vazife olur. 

İtiraf etmeli ki, bir ecnebi 
için memleketimiz hakkında 

ıslı tct1>ikat yapmak ve bu 
,• ikata istinaden hüküm ver

, .: çok güç bir me.seled~r. H~r 
ccn bi Ti.ırkiye'dekı tetkıklenn 
de bir birine zıt üç fikir cerya. 
r ı e karş !aşıyor. 

\. - Hakiki memleket çocuk 
' 

- Ecnebiler .•. 
u - fürk tebaası gayri 

;, ıınasrr .. 
Bu memle1'etin tarihini, si

yasi ananalannı, birbiriyle çar
pışan menfaatlan çok eyi bilmi 

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

1 "'erli malları teşhir gününün ikincisi 
çok hararetli olınuştur 

y(?n ecnebiler mutlaka yanlış Dl!n teşhir tdiltn yerli mallarımız 

istikametlere saparlar, menfi Dün milli iktısat ve tasarruf' ı tidaye yetiştiren bir tarla olmı 
hükümlere saplanır kalırlar. cemiyetinin yerli malları teşhir S • , yacakır. Bu memleket atil ve af 
Bunun başlıca sebebi hakiki gününün ikincisi idi. Dünkü anayı.• yonkeşinsanıarvaziyetindekal 
Türk çocuklarının propaganda toplanış erkek vatandaşlara tah Tilrkige arhk başkala· mıyacaktır. 
ı:ephesinde çok zaif bulunmala- sis edlmişti. Fakat bir çok ha- rına yalnız mtwaddı ipti- Biz tasarrufa yukardan değil 
rı, diğerlerinin de tahrikatta nımlar da iştirak ediyordu. Kon fertten başlayacağız. Belki ik-
çok mahir olmalarıdır. Bizim ferans salonu tam manasile do- dalye yetiştiren bir tarla tısadi kaidelerin haricine çıkaca 
burada propagandadan kastet- lu idi. olmaktan çıkarak ileri ğız fakat muvaffak olacağız. 
tiğimiz mana, hakikatı olduğu Dün Darülfünun konferans giden bir .~anayl meaıle· BU ÇATININ ALTINDA 

Türkigede seyahat 
ücretleri mutedildir 
Altı ay sonra Adanada 
şimendifer konferaıısı 

lop/anacaktır 

Şehrimizde toplanmış olan 
şimendiferciler konferansına 
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Mecliste müzakereler: 
Bursa halkı niçin muka

vemet etmedi? 
riyaset eden Devlet demiryolla .. 

1 
1 1 ld" (Ali 

n işletme umumi reisi Vasfi bu~ada. o!s~?· .~ugun Bura~nm top amak a meşgu ur. 
Bey dün akşam Ankaraya ha- ı fela~et.~nı ılan ıc;_ın asıla~. s~ya. razı olsun aesleri ••• ) 
reket etmiştir. hın onunde, o el~?1 haben ıııten Mustafa Lütfi Efendi bu i 

Vasfi Bey bir muharririmi- nkaral.~la.~, erk~gı, çoluk ~<>:<=~k hat üzerine sözünü geriye 
ze demiştir ki: !arı Buyuk Mıll~t _ ~eclısı~ın mıflı. 

• K f b' h karşısına gelmelı ıdıler. Bıze, * * * 
. • - on eransta ır attan ne duruyorsunuz hayatımız, 

dıger hatlara geçen vagonlar malımız çocuğum~z vatan uğ- Kürsüye gelen meb'uslar, 
hakkında yııpılacak muamele runda öİmeğe h~zırdır demeli ayni mevzuda aöz aöylüyorl 
ve be'k1eme müddetine gore a- . d'l r ' m-t etmediğini, niçin muk 
tınacak ücret ta.rifesi tesbit edil ı 1 

e • met etmediğini, oradaki 
miş ve rr• _mleketimizdeki şi- Herltes kendi keyfinde, bas- ve kumandanın yanlıı har 
mendifer idarelerini alakadar tonu aallıyarak yüniyor! Şimdi ettiğini tekrar ediyor ve M 
eden muhteE( mesai! görüşü!- yapılacak it nedir? Biz burada liain asabiyet havasını tahrik 
müştür. Bıınd~n sonraki konfe- "teksir ve teshili izdivaç" hak- ·diyorlardı. Bu celsede, G 
rans altı ay sonra Adanada to- kında takrirler veriyoruz. Bu- Paıa da bulunuyordu. Gazi 
planacaktır. Devlet demiryol- f'!Un münasebeti yok. • Millet Hazretleri, yanında Miralay 
larmda seyahat ücretleri, ec- Meclisinin g y•si, mııkamı mu- nıform;ı..ın "Ş!yan bir as 
nebi memleketlerine nisbetle allayı Hilfifeti kurtarmak! lstan meb'us ile beraber ön ıırada 
çok mutedildir. bulu kurtarmak, ondan sonra da .uruyorlardı. 13u zat, Erk 

ğılıp Padl~ahımız Halifeye eski· harbiye reisi ismet Bey (Is 
si gibi tebaiyet etmektir.Meclisi P ~a) idi. Erk&nı harbiye r 
mebusanımız artık orada açılır si ismet Bey (Paşa), söz İs 
F aidesiz şey1 :?rle vakit geçinni- işti. Herkes, Miralay lsm 
yelim. Müftü ve hoca efendiler· Beyin ne aöyliyeceğini mer 

.. 

den zinüfuz olanları memleketin ediyordu, ismet Bey, Mecli 
her tarfına vazü nasihat için ilk defa olarak kürsüye çıka 
dağıtalım, gönderelim ... ,, tı. Müşkül bir mevzuu ne ken 

Mecliste, ayni baleti ruhiyede sinin, ne de hükGmetin met' 
bulunan mücadelenin gayelerini ve alakadar olmadığı bir fe 
ayni şekilde anlıyan baıka hoca keti tabü haklı göster~ 

gıbi bildirmek, ona herkesi i- salonunda toplanan vatandaşlar keli olacaktır. Efendiler bu çatının altı ka • 
ıundırmaktır. yerli malları için memlekette du ra ve e:'n;; ır·ıılerdt' de böy:Je biri 

Şurası muhakkak ki, tetki- ulan milli heyecanı g5steren par kadder olan iktısadi temelleri içtimaa sahne olmuştu. O içti· 
kalçı her ecnebi, Türkiye'nin lak bir tezahurda bulunuyorlar bu suretle kurulacaktır, mam mesut neticesini elde etti 
siyasi vaziyetini, beynelmilel demekti. C VD 

1 
ğimiz istiklal ile gördük. Bu iç-

rnu··nasebetlerdeki siyasi mevki Yerlı' malan kullanmak içı'n E ET KER M B. lN 
HlT ABESİ timaın da çok mesut neticesini 

ini çok kuvvetli görüyor. Bu, salonun kubbesini çınlatan Zühtü Beyin alkışlarla biten yakında göreceğimizden emin ol 

efendiler de varaı. bepler bulacaktı. Acaba hıs 
rin galeyana geldiği bir an 

Mustafa Lutfü hocanın hak- mantığın hükmü olacak mı 
1 sızlığı, yalnız istinat ettiği esas· Tam bu sırada arka sırala 

lard11 değildi. Sözlerindeki aa- dan bir ae. işitildi: 
katlık, nihayet bir ıeviye ve zih-
niyet meselesidir. Ancak Anka- " - Reis Beyfendi! Bende 
raya ve Ankaralılara kartı ifade Buraada idim. Vaziyet hak 
!eri hiç bir suretle kendisini ma- da bazı malUınat vermek iat 
zur göateremez. Ankara halkı- rim. imken varaa aözü ben 

c!iIDhuridyetin ta~ip et~iği a~~: alkışlar arasında kalben her nutkundan sonra c. H. P. vili- malıyız.,, İ 
iane ve ürüst sıyasetın ta ıı kes bu uğurda ahtediyordu. Bu yet meclisi azasından Cevdet • SERGİ GEZ LDt 
neticesidir. Ecnebilere göre en haraketin memleketin her tara- Kerim Bey kürsüye çıkarak sık Bundan sonra halk hazırla- Vasfi tlty 

zayıf cephemiz, iktısadi vaziye- fmda yerleşeceğinden hiç kim- sık alkışlarla kesilen heyecanlı nan yerli mallar sergisini gez- Bu hususta tadilat icrası me-
timi:ıdir. Bilhassa iktısadi mü- senitı zerre kadar şüphesi kal- bir nutuk irat etti. Cevdet Ke _ miş ve yerli malların. nefasetini v.zubahıs değildir. İşletme •:.ı-
va..:enemizdeki açıktır. Bu a- mamıştır. Dün konferans salo- rim Bey ezcümle dedi ki: yakından görmüştür. Sergiye işleri tabii bir haldedir." 
c;ık, kambiyoya tesir ediyor, nuna toplanan bütün vatandaş "- Toplanışımızm gayesini mili fabrik<>lann hepsi iştirak et 
milli paramızı düşürüyor, hal- lar içtimadan sonra ayni ernni- hülisa etmek lazım gelirse: Ta miştir. 1

lkııı iştira kabiliyetini azaltıyo~, yetle salonu terkediyorlardı. sarrufla ve tutumlu olarak yaşa J -=----.--T--
1
-
1
---

ni1ıayet meml~ket.te umumı. ~ır 2 BUÇUKTA İÇTİMA mağa ahdü peymandır. brahım a Bey 
hayat pahalılıgı _vu~ude g~tır~· Dünkü toplanış tam saat 2,30 Gökten aldığı ilhamla üzerin Birinci ummni müfettiş t. 
Y?r· İ tıraf etmelı kı, hl! bır h - da milli sanayi birliği katibi de ay yıldız taşıyan bayrağı ar- brahim Tali B. dün kendisile 
kıkat.trr. Ve bu ac~ hakı~::ıy ~== umumisi Nazmi Nuri Bey tara kasındagiden ecdadımız bir çok g<irüşen bir muharririmize Pa
man ıle memle~etı~ ~ .. e fmdan açıldı. Nazmi Bey göste tacü tahtları yıktı ve cihana na zartC6i "günii Mardin tarikile 

Resimli Ay 
Neblzade Hamdi B.ln 

bir tavzihi 
}'.a~ v~ ~att~ sı~ası 1~~s~~; :ıa -rilecek film hakkında izahat ver nuru saldı. Diyarbekire gideceğini söyle-
nn e a a zıya e m • di mistic. Milliyet'in dünkü nushasın-
bili~ir ~emleketin bünyesini .Bundan. sonra yerli bir kun- -------- da Resimli Ay davasına ismi-

Muhterem Müdür Beyefendi: 

h 1 k - tedavı· ka dura fabnkası kunduralarının Rus-Afgan mlina- min de karrşmış olduğunu pek 
saran asta ı egcr - - · al b f b" ük b' t - · t' J b 1 . k rkunçtur. Tür- nasıl hazırlandıgını ve ım ett- se a ı uy ır eessur ve ız ırap a 
ki~e~:%ı'~~~:adf vaziyetinde .iğini göstere?' bir film iraesine Moskovadan bildiriliyor:_ gördüm. Resimli Ay'ın imti-
te h' 1 maraz böyle teh- başlandı. Yerlı kunduraların ele Rus Afgan dostluk muhadesi yazını bir sene eve/ devretmiş-
li~el~s %eğ~~~r. ' ~trikli .. mak

1
cinablarla nab~ yapıldı için müzakerata ba~lanmıstır. tim, o zaman~anbcri b_u '?e~-

Kolaylıl!l:ı tedavi edilir bir §ey- gmı goren er unun ızım mem İki hafiaya kadar protokoİıın m11a ile maddı ve man~vı hıçbır 
dir. İktısat noktasından memleketi- leketimizde yapıldıgm-a hayret K'b'ld · d'lm s' h alakam yoktur. llakıkatın te-

a ı e ımza e ı e ı mu te- .. -· .. h · · d mizin aleyhinde menli hüküm_ ver~n ediyorlar ve takdirlerini de iz- m ld' . zahur edecegı şup esız ıse e 
ecnebiler de itiraf ediyorlar ki, Tıı;- hardan geri kalmıyorlardı. eAfır. . Mo ~ f ı beni tanıyanların hakkımda bu 
~ • · ·k d' - kapanmaz bır ganıstanrn s va se are . . . 

1 
d 

•uye nın 
1 

tısa ı açıgı, F'Jm Ik ı arasnıda bitti t' t . d"I "Jad h k hususta bır an ıçın o sun tere -yara değildir. Memlekette henüz el ~. ..a ıDş a~')f"' 'h . ıne ayın e ı enı· r aıun ar .. d" 
1 

. .. ]" 
deymcmiş tab!l servetler ve halkın ve kursuye aru unun ı saıyat deşi Moskovaya vasıl olmuştur. dute !_lşnıe erme gon_ ıı_m razı 
kabiliyeti: yalnız bu açığı kapa"?ak müderrisi Zühtü Bey çıkarak İki hükumet arasında eski mü- o!madıf!mdan b~~ tavzıh!rı_ n~ş-
dcğfü istihsal cephesinde gösterile- bir hitabe irat etti. naaebat yeniden tessüs etm. tir rıne lıı.tfen m.usaadcnı~ı hur-
cek faaliyetlerle a• zaman içinde ~• Ü İ İ • İ § metle rıca edcrım Efendım. 
muvazene;i memleket lehine çevir- ZuHT B. N H TABES Bir Rus zırhlırı NEBİZt\DE HAMDİ meğe ble mi:.•aittir Bu gıbi mesel.•- Zühtü B. ezcümlededi ki: 
lerde en muşkül şey, marazı teşhıs . ı· limanımızdan geril etmektir. Yarayı gördükten, uu ya· "- Azız vatandaşlar; yer ı ~ 
rayı iktıs .. ı kanunların.dan mulhem mallar bana neler söylüyorlar 
teknik usullerle tedavıye karar ver- bilirmisiniz? Kadın, erkek, ço-

__ ....,........,__ - -

• • • 1 
nın, ta ilk gündenberi Gaziyi ve nıze vennız .,.. 
Büyük Millet Meeliıini nasıl Bunu aöyliyen, Sarohan m 
yüksek bir muhabbet ve feragat busu Mahmut Celal Bey i 
ile karşıladığını. bu Efendi nasıl (19 bankası müdiri umumiai 
bilmiyordu? Nizamname mucibince H 

Netekim onu takip edence!- yeti vekile azaaı, söz sıraaı 
aede Reisi Hni Mecliae ıu ifa- bakmaksızın iatediği zama 
datta bulunmuıtu: kürsüye ırelebilirdi. ismet B 
"- Efendim, bir noktayı tas· söz istemitti. Mahmut Cel 

hih etmek iaterim.Muatafa Lut- Beyin bu teklifi üzerine Re 
Bey arkadatıınız Ankaralı rilf~ Miralay ismet Beye sordu: 
kamı:ıa biraz serzenişte bulun- "-- hmct Beyfendi! Cel 
dular. Şurasını hem kendileri- Bey, Bu: ,a hakkında bazım 
ne, hem de afair rüfekaya ar- lümat f"ermfk istiyorlar. M 
zetmek isterim ki, Mecliain §U vafakat ederseniz aözü kendi! 
annıda Ankara meb'uslan iane · k d ı· ı nne te: e e ım.,, 
toplamak, batak tedbirler itti-
haz etmek üzre belediye daire- Erk.im lıaribye reisi lım 
sinde toplanmış bulunuyorlar. Bey - Peki iyi efendim. 
Bu içtima üç gündür devam edi- Bunuu •faerine Celal B 
yor. Hatta içlerinden Beypa Kürsüye gcldı, beyanatına ba 
zarlı Hilmi Bey, Beypazarına !adı: 
gidip orada mühim bir kuvvet (Devamı var.) .......................................................................................................... ~ 
20 Bin liranın tahsili işi 

Mahmut Muhtar pasanın vekiller 
temyize müracaat etmisler 

Seyrisefain idaresi, Mahmut 
Muhtar Paşanın mahktlmiye
tile neticelenen davada idare-likten sonra endiJeye mahal kalın:'z. cuk, alim, cahil, fakir zengin bü Ytrlt mallar hazır/anırktn 

f§te oUtün milletin ı:ı~·~:retın~ tün Türkleri hatırlarım.Bu mal 
ıstinaden hiıkı'.ımetin gınştığı yenı lann bütün dünyaya yayıldığı- Fakat onun başına geçmiş 
mücadele bu -:ıalnlratın tamamen an- .. .. k bakı olan hesapsız serdarlar ve taci-
lasrM:ığ.,; gosterlyor. Bu mücadelede nı gorur, uş şı_ vatanıma darlar zevku sefa içinde yüzer 
•' cak tedbir ve kararl!'nn ehem-. bakar ve r~at eden'.n. ~şte ~u ken ve uyurken 18 inci asrın so
ıniyetıni. isabctin.i ec.nebiler daha eyı benim hayalım, ale~1mdır. Bu- nuna doğru garpta sanayi haya 
t.ıkdir ederlrr. ÇunJcii he~ men;leket, tün hayatımda emelım bu ol- tı dog" du Bu sanayı"in yarattıg"ı 

Rus Baltık donanmasına men 
sup Pariskııya Kemüna isminde 
ki büyük .lll hlı dün Balı.ılı saat 
dokuz buc.ııkta Marmaradan gel 
miş ve Kaı adenize gitmiştir. 
Zırhlı Selımıye önüı1~' gelince 
toplar at.:ırak şehri scltımlamış 
ve durmaıi;;n yoluna devam et
miştir. 

Düvunu umumiye 
komiserliği 

nin hukukunu müdafaa eden 
.•. Düyun~ um~~ye korn!se~- ; vekilleri Emin Ali, Hüsamcd-
ligıne Malıye muşteşan Alı Rı-j d' M" . B 

1 
'ki b" 

a>ağı yukarı bu tecrubeyı geçırmış- t · 
tir. muş ur. . mallan sürmek için böyle sana 

Lchimızc olarak unu_ da kaydede İkttsatc;ı cepheme avdet ~~ıyo yiin olmadığı yeri bulmakiazrm 
lirıı ki, biz hast:ılığr teşhıste, hareket ruın. Yerli mal yemek ıçınde dı.Maalesef buna Türkiye en iyi 
\oe faaliyete geçmekt~ çok geçik kal- ham maddesi yerli olan ve ura bir zemin oldu. 
ııı d ''"'- B"l"kis bırçok meme et- . kti B " ı~~n ~nill·· ü 

1 ~ddctli buhranların da ışlen~n. m~~ de~e r. azan İSTİKRAZLARIN YÜKÜ 
6n1Uıe g~ç;iş bulunuyor.uz. :ı;:ğer ka- bunun bı:ır,ıcısı eksık olur, fakat Cevdet Kerim Bey haricten 
rarlanınızı tatbikte, yenı mucade!e- o da yerlıdır. yapılan istikrazlardan Osmanlı 
)'i idarede de ka~iliyc.timizi. ~öste,rır- İKTiSADI TÜRKİYE hükı1metinin y~ptıg-ı 500milyon 
&ek alınacak netıcderın tesın ya nız . . . . .. .. .. 
ıııemı ketin iktısadl simasını değiş- 1.ühtıi Bey bundan sonra hal 1 altın lıralık ıstıkrazınm yukunu 

Parişkay:ı Kemüna ikı :ıy ev
vel seyy~ı·a~<ı çıknuş, l·ı·ı.nsız 
sahillerine ·, e en son Napoli:ye 
uğrayarak !~tanbula ı;ehniştir. 
Doğruca Si~astoipola g'ciecek
tır. 

Yol parası 10 lira 
Tarık bedeli ncrkdisi bu sene 

tezyit edilmiyecektir. Vilayet 
yeni bütçesinde tarik bedelini 

za Beyin tayini mevzubahs ol- .ın ~e W:UP . ey ere 1 şer ın 
maktadır. Ali Riza Bey Düyu- !ıra ıkramıye ıtfısına karar ver
nu umumiye komiserliğine na- miştir. 
kledildikten sonra müsteşarlı- Diğer taraftan Ma1ımut Muh
ğa Muhasebei umumiye umum tar Paşanın vekilleri, Paşanın 
müdürü Faik Beyin getirilmesi tedıyeye mahkCım olduğu 20 
muhtemeldir. bin liranın altın. olarak talep 
--· .... -nn••-•-• 'hJ' k" edilmesine, 1333 tan ı meş u• 

Dünkü maç 
,!Qt kanunu mucibince itiraz e
derek bu hususta Temyiz mah- ı 
kemesine müracaat etmişler. 

Fener: 5 Bu vekiller, Mahmut Muhtar 1 
tlrmelı: ve halka refah vennekl~ kal- kın ve fabrik2törlerin ruhlarını nasıl omuzlarımıza yüklettiğini 
ıniyacak, siyasi itibarımızı da hır kat ve düşüncelerini tahlil ettikten kaydettikten sonra dedi ki: 
clalı« yükseltecektir. sonra·. - Hayır arkadacfar· bu mem S'irt Meb'su s • 1 

MAHMUT - Vatandaş. Türkiyenin mu leket "rtılr Avnıpaya mevadı ip 

geçen s.ene olduğ~. gbi bu .sene (Tafsilat 
d~ l~ lira olmak uzrc tespıt et l 

Beşlkta8 • O Paşanın şimdiki raiç a·kc;e olan 
"• Türk evraki nakdiyesi ile bor-ı 

2 aahlfemizdedlr) c;unu ödemesi lazımgekliği id- Muhtar ~· nın tmlı11<1nd.n 
mıştır. - 1 cliasındadırler. 
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lE 
Amerikaci,1 • .. .. .. .. ' Felemenkle 

Tahdidi fesli- J ___ -!lııgün_~I Almı.."lnlai·~a ,-1i1atiahmer balosu 
1 t 
. i 1 d ··f hat işleri Gümrülı: mü- ·ı·ııP S(11elilc balo bir yerli ınalı 

ltaıva a nu us artmıyor tarekesi l la • ı11eşheri tnanzarası ar:t:etıniştir 
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eksı·ıı·yor /ngillzlerin teklifi Umumi harpten sonra mem- Fakat Macarlarla 1ZMİR, 17. A. A. - Uzun sabahlara kadar mükemele 
leketler arasında ihtiyaçların l zamandan beri hazırlanmakta ğlenmişlerdir, geçe on iki 

nası/ .karşılandı doğurduğu öyle bir takrm rabı- - UgUŞU aıugor olan Hilaliahmerin senelik ba- Hilaliahmer bir balo nus 
- r 1 talar teessüs etti ki bir yerde 1 ' losu dün gece hükumet daire- neşrederek davetlilere güzel 

80Jl istatistik/ere göre doğan VAŞİNGTON, 16. A. A. - lhissedilen_şiddetli bi~ buhranın -LA HEY, 16. A. A. - Da- s~llı vasi salonlarında verilmi- sürpriz yapmıştrr. Baloya ı 

lar Ölenıerıe nisbet/ıe azd
. lF Resmi mahafil M. MacDonald '::: uza!k hır ye:.de ?ıle Aduyul- vet edilen devletler mümesille- J §1;_ır •. ~aloya şe.~miziı_ıbütün ~- rak eden Hannnefendileri•· 

ltalgan gazeteleri nilfusu azalan bl,. 
milletin başkasının toprağına gliz 

dlllemlgecetJlnl yazıyorlar 

ltal11an ll.lJylOlerlnden bir grup 

znıhlıl .1 . h .a:ııa. sına bu. gun ım_ kan yok ri konferans mesaı· •. :nin vazı·-. kabın ve şehnmızdekı ecnebi-
1
. k •. k 

5 ın arın ı gası akkındaki ıb d T ll Is 1 af I ~ 1 . men yer ı uınaş gıyme 
teklifinden hayrete düşmüşler- gı ı ır. e ı ve te ız te gr ' yetini tetkik etmişlerdir Mez- enn peık çoğu iştirak eylemiş- tile millt seferbe<"lig" e de i 

meı;ıleketler arasındaki seri ı kur mümessiller, Alman' tami- lerdir. 
dir. Fakat, miımaileyhin her nakıl vasıtaları artık mesafe ratma ait ndktalarm hemen he Baloya gece yı·rmi buçukta ra1ı: etmişlerdir. Yerli kuın 
cins harp gemilerinin tenkisi fh d -· 'rd· u bt Mad ı a 
hususunda'ki arzusunu ve zırh- me umunu e?,"ısti ı. mumi men cümlesinde tam bir itilaf 'milli marş çalınarak başlanmış nn eone am ar tar 
!darın istimali müddetinin yir- harpten s?n:a baslay1!n ve her hasıl olmuş olduğunu tesbit et· . ve ~unu ~il~liahmer neşidesi dan da kullanıldığı memıı 

me~leketı ~ıddet.le a~ak.ada; e- 'ı mişlerdir. Miımaileylhim Young 1 takıp etmıştır. Baloya gösteri- yetle görülmüş ve balo Y 
mi seneden yirmi beş seneye den ıktısadı vazıyetın u::ab l -b ..... b'" ·· h · 1 · malı meo.heri halini aldı<ı-ııı iıblağı teklifini dostane bir su- . . . . . 1 o-- J planı mudbince Almanyanın en ~ag <>• uwn ta mm erın .,. ,., 

la~ak şu~~~ ortaya .bır f;kı; atıl- girişmiş olduğu taahhüdatın fevk.ın_de <?lmuş ve davetliler Hilfiliahmer heyeti müM<e 
::ı:ı:~'J~~makta ve tasvip et dıPUiı goruyonız. Bu fikrın ta- ilk kısmını menkul hale ifrağı çok ıyı tcrtıplenen eğlencelerle ren tebrik edilmiştir. 

raftarları m~ht:Hf • memleket- usullerini müza'kere etmişler- -------'--'----------...:'...--
Amerika heyeti lngilterede !er arasında ı~tısadı rahrtaı~_rın dir. Alman tamirat komisyonu Bir Paris gazetesi Türk fikri yatı arap 
LONDRA, 17. A. !'· - Beş k_~vvetlenn:ıe~ı~e mev:u.t gu.m- yarın harici istikrazlar hakkın 

devlet ar~sında aktedılec~k!-on .!°1:1k usullerını bırer mam telak- da Alman posta, telgraf ve te- acen1 tesirin den kurtarılıyor di YOf 
dra. balın konferans~a ıştırak 1 Ki ed~r~k bu hırsıı•ta .ne-il; e~~-~- lefon nazırı i·le Alman demiryol . PARİS, 17. A. A. - Journal des Debats gazetesi ne•re 
eylıyecek olan Amerikan heye- lı tadılat vaprlma<;mr ılerı surıı- lan müdürünü dinliyecektir. hır makaledr Türkiye mektubunda Türk fikriyatının Ara 
tini hamil Georges Vaşington yorlar. J1.iinvanın i!.:tı~~..ıi vazi- J.facarlarla uyuşulmadı Aoem tesirinden kurtarılarak y eni bir uyaıııklığa doğru 
vapuru saat 6 da Plymouth li- yetini düzeltmek için muhtelıf LA HEY 16. A. A. - M. aldığını yazmaktadır. 
manında demirlemiştir. Heyet devletlerin Mimrük kayitlurmı Loucheur ile 'küçük itilaf ve Ma 
100 ki~i?en m~rekkeptir. H~- ort~da~ ~a.l~ırarak h~r rr.ı;nle- car murahhasları dün öğleden 
yet reısı M. Stımson gazetecı- ketın bırıbırme karsı ıthalat ve sonra akşama kadar müzakerat 
l~e ~.eJ'.~n~tt~ bulunarak heye- ihrac,?'tta._hususun.da a?ami k°': ta bulunmuşlardır. Bu müza
tın buyuk umıtlerle ve konfe- laylıgı g-ostermesı en lmvvetlı kerat neticesinde M. Loucheur 
rans mesaisinin miıvaffakiyetle carelerden biri gibi göriinüyor. umumi bir itilafa vasıl olmanın 
~~ticelenm~s~ni temin içi:' b~- ~~mafi hı;men söyleı:neli ki b? imkansızliğını müşahede etmiş 
tun gayretını sarfetmek azmı- fıkır henüz tatlı hır na7an- tir. Müzakeratın itmamı için 3 
l~ gelmiş olduğunu sö_ylemiş- ye ~~!inden çıkıp ~a t~tbik ve ay 13.zım olduğundan ve kısmi 

. tır. Heyet, ~- Dav_e~ ıle. Ply- tecrübe _sah~sın~. g-ı~ıs ~ayıl- 1 bir itilaf küçük itilafın menfaa
mouth Beledıye reısı ve lıman am.a~ .. c~nkü pt?1ruklennden tini ihlal edeceğinden ve mev
kumandanı tarafından istikbal ettığı tstıfadevı bır tarafa hıra- cut meselelerin birer birer bir 
edilmiştir, . kma<lc hiçbir d~vl~t için ~olay sureti halle raptedilmesi ve kü-

500 satırlık tarıh... kol:_v terk ~~ıl~bılecek bır fe- çük itilafın nihai itilafı 3 ay 
NEVYORK, 17. A. A. - dakarlık degıldır. sonra tastİ'k etmek hakkının 

Blackhills Southdakota namile . La.kin ortava aıı;rıa": bu fikir mahfuz bulunması derpiş edil
yadedilen ve hali hazırda üze- ıster ıstemez Cemıyetı akvam mektedir. Yarın saat 11,30 da 
ri~e . Vaşington, J~~erson, ma-~afil!nd~ taraftar bulmadı şark tamirat Komisyonu topla
Lincolın ve Rooseveld nın ce- degıl. Şımdı Cenevrede topla- narak raporunu banzim edecek 
sim heykelleri vücude getiril- n~n ~emiye~ akvam meclisi- ve bu rapor salı günü konfe

nın ruznamesınde bu mesele de ransa verilecektir. 
vardır. Onun için "gümrük mü- Arabist-an-,d"""a-
tarekesi" denilen bu mesele ge-
ne çanlanıımş oluyor. Öyle gö- fL! kı l k 
rüni.iyor ki Cemiyeti akvam me J.Kİ ra OilUŞUyOr. 
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Fener'in yeni bir zaie 
Oyununu bırakıp asabi ve ser 
oynayan hasmına 5 sa)rı )raı)t 

Dün Taksim Stadyomunda 1 Alanın sakatlanarak kendi 
yapılan maçların en mühimi Fe 1 !erinden çıkmaları arasında 
ner - Beşiktaş maçı idi. Bu ma- sik talı:rmlarla, rastgele vu 
ça ehemmiyet verdiren esbabı larla geçti. 
yazmıştık. ~u":un içindir ki sta- Fener en iptidai oyun tar. 
dyoma kesıf bır kalabalık top- bırakarak asabiyet ve sertlı 
lanmıştı. ne yaptığını bilmiyen ha 
.!!akem Sedat Beyin i?are et- 5-0 galip geldi. 

tıgı maça Fener ve Beşıktaş en Bütiln ·Fener'liler teıbriıke 
kuvvetli ve maruf şekillerile yik güzel bir oyun göste 
çıktılar. ,. .. . Beşiktaş kimsenin bekl ~m 

Fener ın hucumıle başlayan ve herhalde kendilerinin de 
11?-üsa~akanın daha başınd'.1 B~- ğenmediği bir şekilde oyna 

ı-

Romadan y11.zılıJ10t: - İta- zamanda doğanlarla ölenler a
lyanın nüfusu seneden seneye rasında. müsavaıt ta bulunmadı
pek ehmnmiyetli bir surette ğıdır. Ölenler, doğanların mik
arttığmdan çok bahsedilmiştir. tarını tecavüz ediyor. Böyleli-
929 senesi geçti. Bu geçen bir kle İtalyan ırkıma ölümüne 
sene zarıfında İtalyanın umumi· mi şahit olacağrz? .•. Kur'a sr
nüfusunda acaıba tezayüt mü, nrfmın azaldığını mı görece
tenakus mu vardır? .... Bunw ğiz? ... Garp medeniyetinin bu 
bize son nesridilen istatiırtikler intihanna mukavemet edebile
gösterecektir. İtalyada nüfu- cek miyiz?... Faşistlik bu ce
ııun tezayüt değil hissedilir bir re yana karşı gelecek mi? ... " 
derecede azaldığı bu meseleyi Bu gazete şa suallerine de
tetkilı: eden pek ciddi bazi ihti- vam ederek neticede İtalyanın 
11111 sahipleri tarafından ortaya akim s:ınayicilik yoluna gide
koomuştur. Mamafi bazi İtal- cek yerde çifti kalarak velilt 

clisi bütün devletleri beynelmi
lel bir içtimaa davetle gümrük 
mütarekesi mesel sııu' tetkik 
e.ttimıek istiyecektir. Böyle 
bir konferans için ıeımin hazır
landı mı?.. Meselıı o kadar ol
ğun bir hale geldi mi? ... Ma
l Om olan bir şey varsa birçok 
devletlerin uzun uzadıya tered
düt ettikten sonra nihayet böy
le bir konferansa iştirak ede
ceklerini bildirmislerdir. Mama 
fi böyle bir gümrük mütareke
sinin olabileceğine bu devlet
ler birtürlü innamadrklarını 
saklamamamışlardır. Bununla 
beraber böyle bir konferansın 
büsbütün ehemmiyetsiz olaca
ğına hökmetmemeli. . . Dü
nyada lhtlsaslil.rile meşhur olan 
hazi iktisat adamları, bu kon
feransta bulunaca·klar, al§.kadar 
devletlerin salahiyettar nazır
l:ırı içtimaa iştirak edecekler

şıktaş lıların heyecanı barız bır Bundan evvelki maç 
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yan gıazeteleri bu iddialara ce- bir millet olmasını tavşiye edi
vap vennemiş değildir. Hiçbir ı yor. 
ıaman doğan çocukların ade- Popolo di Roma'nm bu ma-, 
dinde geçen senelere nisbetle kalesi İtalyan efkarı umumiye
~lr eksiklik varsa bunun istik- sine hitap ile yakın bir tehlike-, 
bal için bir tehlike teşkil ede- nin manzara~ı karşısında mem
cek mahiyette olmadığını söy- leketini ikaz etmek istiyor. Bu 
li.iyorlar. ·Fakat bizzat M. Mus- ma'kal~ diğer gazeteler tarafın
ııolini bundan iki sene eve! vaki dan da iktibas edildi. Bu maka
olan mühim bazı beyanatında lenin sonunda bir cümle bilhas-
istlkbal için İtalyaya her şey- sa n~zarı dikkati celbediyor: M, Hoovtr 
den eıvel nüfus laznn olduğunu "Olenlerin adedi doğanların miş olan dağların gmnit cep
saylemişti. Son neşridilen ra- miktarım tecavüz eden bir mil- hesine Amerika tariıhini hülasa 
k,a:m miktarı 928 senesinin l let baş'kalarının toprağına muh eden 500 satır yazılacaktır. Bu 
onıbir ayı zarfında doğan çocu- taç değildir." 
klarm mikdari 926 senesinin M. MusMlini'nin 928 Eylül IJ:ıüiasayı yazmağa sabık re.isi-

cümhur M. Coolidge'in kabul ilk onbir. ayı zarfında doğan nüshasında Gerarchiya mecmu-
. etmiş olduğu bildiriliyor. Beş 

çocuklardan 29 bin 460 eksik- asında neşrettiğı makale o za- kadem irtifamda olacak olan 
tir Popo/o di Roma gazetesi man pek ziyade nazarı dikkı.ti 
bu rakamlardan bahsederken cclbetmiştir. O zaman bizzat bu harfler çok uzak mesafeler-

! 1.. k' f den okunacak ve arziyat alim-cğer on sene böyle giderse ta- uaşve ıl nü us meselesi hakkın 
d d 1 h lerine göre yaran milyon sene !yada dogun" miktarı Fransa- j a vatan aıı arını intiba a 

dayana<:aktır. nmkinden aşağı olmasa daona davet ediyordu. Şimdi Roma-
müsavi olacaktır. Bu gazete nın mühim bir gazetesinde neş- Amerikada zelzele ve soğuk 
nüfusun artacağı hakkında faz- redilen bu rakamlar ve acı acı NEVYORK, l6. A. A. - Ce 
la nikbin olmağa mahal bulun- teessüfler nüfus meselesine bu- nubi Kaliforniyada bir zelzele 
madığını söylüyor. Gazetenin rada verilen ehemmiyeti göste- olmuştur. Şimali garbi havali
fiıkrince bütün Garp memleket- riyor. . . sinde sojYuklar son derece şid
lerinde olduğu gibi İtalyada da İtalyada bu suretle köylü- detlidir. Garp ve cenup havali-
doğu.nu azaltan amiller hep şe- lerin yerlerinde k~larak çocuk sinde bir taknn feyezanlar vu
hir hayatının icabatıdır. İtalya- yetistirmeleri için bir cereyan kuu haber verilmektedir. 
nın büyük şehirlerindeki nü- ba.,ı ·~ış oluyor. Neşriyatından Posta nakliyatı 
fus hakmda neşredilen istatis- bahsettiğimiz gazete İtalyanın VAŞİNGTON, 16. A. A. -

..,, Mümessiller meclisinin bahri tikler manalıdır. Bazi şehirler- rransız hududuna yakın olan 
de do1'anlarla ölenler arasm- yerlerinde bulunan halokın mü- ticaret encümeni fazla süratle
daki ., aylık faıık binde üçtür. vakıkat olsun, <laimi olsun ora- ri olduğundan dolayi bu ane 

ta Yani her ay bin kişide üç kişi da kalmak üzre Frans~va hi- kadar ecnelbi gemiler tarafın
fazla olarak ölüyor. Bazi şehir- cret etmelerine rağmen bu te- dan nakledilmekte olan bahri-
1~ de de bu fark gene doğanla- s<rden daha az müte•sir olmuş- muhit posta çantalarının nakli
n ı aleyhine olarak daha çok lardır. Mesela Coni, Aoste, ve ne ait miikavelPnameler hak-
artıyor. Bir çok rakam zikret- Turin in hudut demek olan da . kında bir tahkikat icra edecek

• te faıda varsa da herhalde ğlık havalisinde tevelledüt çok- •tir. 
J

0 r gazete siitununda bunun i- tur. Popo/o gazetesi İtalyanın 
.. :n fazla yer yoktur. Malilm o-- nüfusu azalmasında bir takrm 
a bir ha:kikat varsa 0 da res- Fransız adetlerinin tesir ve. nü
ni ıstatistiklerin gösterdiği bu fuzuna atfetmektedir. Halbuki 
• 1 kların doğru olmasıdır. Flo-- buna cevap veren Fransızlar da 
rence gibi ı{abbalı<k bir merke- lbiliiki's huduttaki İtalyan köy-

lerinin nüfusu arttığını ileri süı:>rle son teşrinisani zarfında 
354 ~ocuk doğmuş, 345 kişi öl- rüyorlar. • • ' 
m:istür. Fark .meydanda değil 
ni ? .•• Bu rakamları zikreden 
~ya gazetesi büyük şehirle-
• 11 nüfusun artmasında mani 
lan ve büyük bir rol oynaya dı 
!arını ispat etmek istiyor. 

Bu vazi \'ete teessüf eden 
J p.,.,:)fo di Roma acı acı diyor 

"'Jt, ." 
~O • r 

Bir ka7.a oldu 
SANFRASİSKO, 16. A. A. -

Bir apartmanda hir gaz soba
smdan <;rkan zelıirli gazier te
sirile iki.si çocuk olmak üzre 
dört kişi boğulmuştur. Di~er 
iki kisinin sihhl vaziyeti de 
vahimdir. ----------

Fransız parlamentornnda 
P ARİS, 17. A. A. - M. Chau

temps meb'usan meclisi radi
kal sosyalist grupu reisliğine 
intihap edilmiştir. 

dir. 
Konferansın başka bir husu

siyeti daha var ki o da her mem 
leketi müteessir eden iktisadi 
vaziyete çare bulmak keyfiye
tinin mesul devlet adamları ta
rafından tetkik edilmiş olaca
ğıdır. N etkenin ne olacağını 
göreceğiz elbet ... 
rvrAAıksct!bf--m3v 

Fransada 

şeki_lde idi. Beşinci dı~ld~ada Bu maçtan evel 1sta~ 
Beşıktaş merkez muhacımı Na- Spor-Beykoz arasmdak' ıniı 
fi'in ~i~ metro mesafede Fener baka İstanlbul Spor'un ~-1 
kalecısıle karşılaşıp_ ta sayı ya-

1 
biyetile neticelendi. İlk de 

pam'.1111a.sı. hem Beşıktaş'lıların sıkı ve 1-1 müsavi oldu. Fa 
asabıyet~ı ar~~ra~a~, hem de ikinci devrede kombine b·r 
Fener l~lııne ıyı_bır ı~aret sarı- yunla hasmiııi yoran !staJl 
~~cak hır keyfıyettı. Netekim Spor üç sayı kaydetti. 
oyle ol~u: .. ikinci takım maçlan . 

Bu yuzde yuz gol fırsatından Sabahleyin yapılan jkl 
~onra buna yakın. bir i,ki fırsa~ı takım maçlarında B -:iktaş 

f ~a kaçırınca, B~şıktaş lıları gıt ner'i 4-1, t stanbul Spor da 13e 
tıkçe artan asabıyet ve heye- koz'u 1-0 yendi 
candan mütevellit bir oyun tar- • s. GaliP 
zı sardı. Halbuki buna mukabil Fenerden yaralanon/8 Fener iyi bir soğukkanlılıkla . • • 
bu vaziyetten istifadeye çalışı- , Diger ~araf~_an ~ldır,-IMıJ! 
yordı. Nihayet Fener sol açı- l1;1mata gore dunku Fener-, 
ğı Fikret'in mükemmel bir şut- ş~ktaş maçı e~nasmda. Al~1 la yaptığı ilk sayı, Fener'in ga- tın, Eşref, Sadı vı;_ Ze~ı Be\I 
libiyetine ilk işaret oldu. Zira yara~andılar. Al~a~tı!1 Bed' 
Beşiktaş müdafaasında üç ada- baca?ı ~ak:ıtla~dıgı ıçm rn:~ 
mm bir hasımı marke etmeğe v:ı-tı ıptıdaıyesı y~pı_lmak il 
uğraşarak dört kişiyi demarke bır doktor celbedıldı. 
bırakacak bir oyun tarzına ka- • 1111 • ---

pılması sayıların tevali edece- ltalvada sui kaı;;t 
ğini gösteriyordu. İlk devrenin AOSTE, 16. A. A. - pre 

Kırat Faysal son on beş dakikasında Fener Humibert'yi öldürecek olıtJll 
BAÖDAT, 16. A. A. - 1rak muhacimleri şayanı takdir bir ralarında kın"a ile intihal' e 

kralı Feysal ile Hicaz kralı tb- sürat ve seyyaliyetle iki sayı miş olan on Faşist aleyht 
ni Suut hudt boylarnıda bu ane daha kaydettiler. dan biri tevkif edilmiştir. 
kadar sık sık vukua gelmekte ikinci devrede ise.. Fransızça, lngilizce 1' 
olan akınlara yağmacılıklara İkinci devrenin bidayetinde LONDRA, 17. A. A. -
ve kitallere mani olmak için Fener t~ı-ne _olur ne olmaz George, bahri konferansı -~ 
ittihazı lazımgelen tedbirleri -tedafıı hır vazıyet almıştı. mak suretiyle son ha~talıg 

S;v~si tevkifot görüşmek üzre biıtaraf mınta- Fakat hasmının bir şey yapamı dan beri ilk defa olarak UJ11ıırı1 
PARİS, 16. A. A. _Asker- kada yekdiğerine mülaki ol- y~ç~k kadar şuur~uz oynadığını hayata girecektir. KonferııTlS ~ 

!eri ita'ltsizli-Te tııltrik etmek ' muşlardır. gorunce derhal gıne oyunu açtı. bütün vesaiki ile konferaıt5 
töıhmetiyle Hümanite gazetesi dan 62.735 tonu motörlü gemi:- Artik Beşiktaş ayuncularından irat edilecek bütün nut~~ 
müdürü ve M. Clemenceau'nun !ere aittir, b~~ çoğu karşı~ındaki hasmi ür ayni zamanda hem İngilı., 

kutecek sert hır oyun tarzına ve hem de Fransızca olıırak"' vefatı münasebefle neşredil- ita/ya ve Leh nazırları kapıldılar. Bu şekilde oy?ayan- şredil~cektir. • 
~s bir makalı: do~avisile katil- PARİS, 17. A. A. - M. Gran !arın ~-aş:_nda_Rıdva": ~elıyordu. Çiııcfe kors:•ıı ıtf . 
lık hakkında sıtayıskarane neş- di ile M. Zaleski bu sabah bu- Her turlu kaıde hancı olmakla ... $' 
rivatta bulunmuş olmak töhme raya gelmişlerdir Bunlardan beraber söyliyelim ki favl yap- ŞANGHA Y, 16. A. A. __,,nce~· 
tile Liberte gazetesi müdürü birincisn derhal Lorıdraya hare- / manın da bir usulü erkanı var- Iahlarve mitralyözlerle 111: 

11
e-

tev'kif olunmuşlardır. ket etmiş diğeri Pariste kalmış dır: eldiven giyer gibi aleni ve hez bulunan ve kendilerin111J;ll' 
Eşbak başvekilin istizahı tır. kasdi tekme vurulmaz. Hatta hir z:ıtı~asına m~n~up oJd!IJ;ol" 
PARts 17 A A G Yeni bir uçuş bu yirmi defa tekrar edilmezse rmı ıddı_a_ eden bır tak.1tı;1,.;af1~ 

, . . . - azete- İ ı d k Ch Jl'" ler, M. Herriot'nun 1924 Lon- MARS LYA, 17. A. A. - belki de hatır için mazur görü- san ar un a sam ı 9 gı• 
dra protokoluna dair olan be- Tayyareci Veiss ile Girier, Hi- lür. Aksi takdirde o oyuncu- yakmı":da Tockv~ vapuf1.111 gı~· 
yanatı hakkında M. Tardıieu' diçini istikametinde merhaleli bir az geç kalınmış ta olsa- ni rerek. bır a~yon ıstokurıu b~ 
dan istizahatta bulunmak ni- ıbir sefer icra etmek üzre Tunus 1 hayet sahad~n atılır. İşte ikinci P".~ı~l~.rd~~· ~orsanJari,ır ~·: 
yetinde olduğunu yazmaktadır. a gitmişlerdir. devre bu şekılde yer yer favllar Çınlıyı oldurmusler ve Jlı~ 
M. Herriot zecri tedbirlere mü. Tren kazası arasında ve Fener'in soğukkan- ğerini denüe atmışlard11\.,ıı!• 

VİCHY, 17. A. A. - 18 a- lrlığını bırakmamasile yirmi da- bir ecnebiye dokunuırııaıı;;, racaat lıakkmm kat'iyyen ter- '· 
kedilmemiş olduğu iddiasında- melenin binmiş olduğu üstü a- kika d~v~m .. etti. Bu müddette Kabul edilmiJ'ecek fflj.. . ....-. 
d çık vagonu itm~e olan bic lo ı Fener ıki guzel sayı daha yap- VAŞİNGTON,17. f>.. rı ıı"-
ır. ltalyada bahri inşaat komotif bir tunelin mahrecin- tı. Gerek siyasi ve gerek bn~ıO il' 

J{,.r t~r:ıfta göze çarpan 
~Y yalnız tevelliidatı;ı hiçbir 

~-~uretle artmad li:t <lee'il. av i 

Almanvadakomünist'er 
· BERLİN, 16. A. A. - Polis 
tarafından menedilmiş olması
na rağmen komünistler bir ta
kım nümayişler yapmışlar, po
lislerle nümayişçiler arasında 
müsademeler olmuş ve ateş 
teati edilmiıttir. Birçok tevkifat 
icra edilmiştir. Mevkuflar ara
sında 3 komünist meb'us bulun
maktadır 

M. Douanergue, dün akşam 
saat 22 de Cenevre den buraya 
gelmiştir. Mtimaileyh, yarın a
ralannda nazırlarla M. Ley
gues ile M. Pietri bulunan Fran 
SIZ ,heyeti azasi!e birlikte Lon• 

d~- tev~küf hali~de b~_Iunan Bu~dan ~~~rası i~ F~er · h~filde M. Mac ~.onal~lt 0}11~ 
ROMA, 17· A. A. - 1929 se · dıger bır lokomotıfle musade-ıkaptenı Ze'kı nın Beşı~aş tan yuk zırhlılara muteallı t~\fl 

nesi zarfındaki bahri inşaat ye me etmiş ameleden ikisi ölmüş Hüsnü ve Ridvan'ın hakem ta- beyanatının kolay kola~ ~r 
kilnu 77,919 ton hacmında 34 onu da a "ır surette alan- . rafmdan sahadan karılması edi .. enılıtl 



Asrın Umdei "Milliyet" tir 

18 KanutUsani 1930 

1 

Yok adam ayaklarını çıkarma .. , -r/ -·" 

Şu pastala ~al geç! Diye laübali 
lik gösterdi: .. otu~d~kl.~ ap:ın 
man güzel ıçı de ıyı doşenmış .. 
zannederim döşeli tutmuşlar ... 
Bu adam eskiden ufak bir meze 
ci iken şimdi büyük br sabun ve 

-- - 1111.1.1111,,1 - · . .• , ı 

-

Kütü~ Hi~YE 
Bir gönül macerası 

• IDAREHANF- Ankara. ~addesi 
No. 100 Teltf adreıi: Mılli:o'et, lo-

yağ tüccarıdır. 
Oturduk .. Hal hatır sorduk

tan sonra karısı geldi. 
- Bizim madama! diye pre /~ 

n e- le.nbul 
T ~n numaraları: 

) • 1 

J i o~ 1 ~ 3911, 3912, 3913 
hası •t 

zanta etti. 
Laf etmesini bilmiyen adam

ların can kurtaranı olan hava1 bir 
ABc€ ÜCRETLER! '·· ..... 

• 
ı 

G türkiye için Hariç için 
400 kuru§ 800 kurut l ay' 0 6 750 .. 140 " 

12 1400 .. 2700 .. 

en evrak geri verilmez 
ti geçen nushalar 1 O knnış~~r. 

'ttcte ve matbaaya ait i§ler ıçın 
lnücliriyete müracaat e~ili~ .. 
Aıetemiz UB.nlarm mesulıyetinı 

kabul etmez. 

BUGlJNKÜ HAVA 
Dun har•ret en çok 4,Scn d 6 

'•rtce idi. Ru gün bava k~palı ve 
r !ıra çisentili olacak rüzgAr poy

l'S.7.dan esscrktir. 

dan görüştük. 
- Bu yılda gara gış olacak 

deyi bir yakhırdı(lakırdı) çıktı 
emme allaha şükür aslı çıkmadı. 

Bir az esnedik .. Bir iki havai 
söz daha ettik ondan sonra bir 
denbire laf mevzuu tasarruf ve 
iktısat bahsine intikal etti. Me 
ğer adamcağızın bağn yanık
mış .. Bu fırsattan istifade ede
rek açtı ağzIDI, yumdu gözünü .. 
Ve başladı anlatmağa: 

- Hey gidi günler hey! Biz 
böylolacak adamıniydik.. Eski 
den "ikonomiya,.yı İngiliz bile Locanın kapısı tık tık vurul- değil, anıma yazdıklarını ay-
Karaman uşaklanndan öğrenir du, iıceriye Leyla girdi. Biraz nen hatırlıyorum . 
di. Bir yir, on saklardık. Şimdi geride oturan Şahendeye: - «Bu gece, herkes çıktıktan 
öyle miya? Osmanlılar akıllan~ -Müsaade var mı? dedi sonra sizi tiyatronun kapısında 
dılar, ellerine geçe· parayı neyı - Gel, elbette var. bekliyeceğim. Çıkınca 16780 
demet edip İş pankasına yatın _Ne 0 bu gece yapyalnız- numaralı otomobili arayınız. 

Y8ZISI yorlar .. Sözüm yabana goyem sın? B T' 
'~:ıı bizde adam gıtlığmda tücank en §O or yerinde oturacağım, 

ha! Bizim ganlarda bu gidiş va- - Şefik g~Imedi, biraz ra- takma bir sakal ve gözlük ta-
., Kenarın dilberi I nkan sermayeyi kediye neye yü hatsızım ~e~ı: kacağım. Sizinle Bebekteki kü-

T klemezsek çog· eyi. Canim! diyo - Daha ıyı, rahat rahat ko- çük köşküme gideceğiz.» Ş. 
a~arruf ve iktıJat lafı çıktı nuşuruz a· d . 

alı Yahudilerle Karamanlıla - rum, el alemi gormiyon .~~. e~ Kısa bir sessizlikten sonra ıye e ımza etmişti. Şefik bey 
k ne beş kayma geçse <lordunu L r . bu mektuptan sonra ona oyna-

GLAKSO 
Bir dakikada yapılır. ihzarı 

.. 11:11ı=ı:ıı~~:m:!!!I!::::!~ 

Bugün 
Son gündür. kaçırmayı;:ıız. 

- ,,. 
f!!---•._'!11!'""!" .................. ...;;', 

1 

Şebzadebaşında !\ yasof yada 

1 HİLAL ALEMDAR 

-
~eyri se "ain ...................... .._~ ............ 

Merkez Acentrn: Gal•tı k~ort 
bışın<'a, Beyo~lu 2.162 Şut 
ctntuı: Mı'ıınudlyı Hanı altıtJı 
lstınbul 740 

muhteşem süker filmi her güLY I DflQTAQI 
A S R İ S 1 N E ".11.ıt 11 ı uo ~ 

darta)npuru 19 K. sa 
cesim bir kalabalığı celbetmeoda Galatn rıhtıl'!'ınJı 

Takviye edilmiş orkestra Maestro Le~ lzmlr Kıl! k Bo ı.,1 
susiyede adapte edilmiş muzika, Bi•erhlye flnıke Anıalva 

Bu harikai san'ati hepiniz gidip fo ve dön:işte mcz1, 
Her gün saat 4,1-2 matinesile suvar(, ~birlikte Dalvan, \J 

rofun büyük balalaykası filme refs C! 1fk ız Çanakkale, Ge 

••• ~~~·~·~~·~ :<-rayarak "elccektir. ... 
ROBİN ALEKSA 1ir·!u~~ _:qr'at postası 

'U µ'-ıı e ~ =.:SKET PAS 
·urumdın yanına vanlmı- pankaye neye goyuyor .. Ya biz! ey a. ed' d b yacağım oyunu tahmin etmedi. t •r ... Öteden beri iktısat ismi Balolara gitmekten sırtımıza d -kŞahende, d? ~ 4_1C en ı::~ - Ne oyunu oynayacaksın? 

tınd 1 · l'k · k b' şey . f' anl en açıyorsun. vıme ge ı-
' a lasıs 1 ten oaş a ır anamızın görmediğı ıst an yorsun, sokalcta çok kere gör- - Çok basit. Cıtkarken benim 

[

ÇILGINLJKLAR REVÜSÜ 
T amamile sözlü ve şarkılı ... 

bir harıkai san'attır. 
TlJRNESfNfN TEMSfLJ'0,#.~~~sani s' 

~ı l ~ ;::: _! "' .tımında 
Bu akşam saat 21,30 da FRANSIZ T Y t . ->: ~ cı 

.Pmamış olan bu adam~arm geyinmekten para artıramıyo- memezlikten geliyorsun? Ben mantomu giyec~ksin. Yüzünü 
· nde nadir olmıyan zengınler ruz ki .. İpekli kalçınlar (çorap) sana ne yaptım? kürkle saklayıp, 16780 nuına-

li~e.n birini tanırım. Sonradan senin nene babanI!1 ~oyün~e ~a - Hiç bir sey yapmadın. ralı otomobile bineceksin ... 
e~ rnıe bir karı koca olan bu zen !in ayak gezme mıdın'. Belı bu~ Leyla güldü: ŞJför cenapları, Bebekteki kö-

aile şimdi Pangaltıda otu- gülü, telli pollıı entenler nemı - Dur, dedi, seninle daha a- şkte beni ararken seni bula-

Yarından itibaren 
Bu senenin en kuvvetli 

filmle.inden 

Bernard in en güzel eserı c , ~ '\· "' sah 

~10N AMİ Tf~Df~ Y.r! ·" c- <1 A~~~, 
16 d d ~ '" ... 4>' pazar günü saat a ve a matır: ridecek 

... (il 
LA FUGUE 'O,'b-'\~ Anamo 

• 
ar.... ?e gerek .• Dört peşli has basma çık konuşayım. Kocan bana kur cak ... 

~ Çocuklarını frenk mektebin- .,.. tari giyemen mi? Sandı~.ta yapıyor, sen de kıskanıyor, kızı- İki arkadaş onbeş gün görüş-
ı el okutur. Madam kıymetli kür ananın bez şalvarında mı gor- yorsun. medik. Leyla meraktan çatlı- gı'bi 3 b;jyük sa.1'atkiirın 

İVAN MOJUKİN, BRİGİT 
HELM, DITA PARLO 

k V d G l 
" , .ı, ~<S' .;~'b-.~{u,adas 

pazar a şamı e a q a mus,,. . ~ ,,...- ,,. ' . 

ANTOİNE'fTE si\lıı~Yrarak gc1eceku 

1 · · .. ı · b' muyun? - Bunu da nerden çıkardın? _ _, N' -r ne raamen ıyı ış enmış ır · ·· . yoıuu. ıhayet sabredemedi temsili muhteşemleri 
:ıncJan f~rkı yoktur .. Düşkün- Bun .. a.c. an mı day~? .!~~- .- Sak~ama'. amma senı te- Şahendeye gı'tti'. Şahende arka~ 

ı ki ilki d k b kar h k Pek büyük fedat arlıklarla • h d M. J 1\ il' tlerile zenginliklen arasrud~ nın gun~ para.. çe_n y uge mm e erı.m , ~ an~ şı a - daşıru güler yüzle karşıladı. elde tdilen işbu şaheserin 1 a 'J J ~. '· -
1
• eler geçtiği halde her ikisı 11 gel de hır bak! Dagda ~ayvan sızsın. Fılvakı Şefık bey b.ana Leyla sordu: İ . 

· b k ı d Tekmil os k b k t muhterem stanbul halkına .. b" -kan koca- bu hayatın ıca at· ~ ?"amı~ gar eş.. . . P - ~ yapıy.or, amma en a ıyen _Mes'ut musun? .J• P" vapuru 
ı avakıbine bir türlü alışma-ı kteKıaklerdbılzde .. Zar gıbı. kbezlalere fyuzdvermd" ıyonnn. EsaŞsefeı: etra- - Evet, çok mes'udum. iraesini teminen Türk sigorta şirketi ~AKR"lnurnEusa 
şla•dır. Herif bu yadırgama- uc . o. usu para veı:~ e_~ . - ın:. a . onen ,,Y~lnrz ik bey _ Cabuk anlat. Ayasofyada Şehzadebaşııd 
her ün her yerde söyler: lahd sı:nı. ınand' dırsıny hyurealıkgıının degıl kı ... Şadı bey var, Cemil - Utanıyorum ALEMDAR HIL..U Harik ve hayat üzerine sigorta mua'ıhTJ<nından b 
'""- Göğsümde borostela var- epesı cız e ıyor.. o m ı.~, var. Fakat kocan, benim soğuk A . J · s· } h Jk · · 

sr neyim vardıki. Heç bir şey yoh kufür yoh laterna sesli çal durmama rağmen israr ediyor. - ı{1~:1.<ı: yap~··· .
1 

sinemaları~da birden İcra ey erız. • ıgorta arı a 1çın nı Çarşamba g 
Unarıma batmıyor .. İlla şu ya gı, yoh hora depme hocası, yoh - Leyla! .. Leyla!.. b' -d. eBıgbın_ gı.tıt'kotbomokb.~ e gö>terilecektir. -raiti havidir hareket eder. 

. .li . . k k h s· . 1 o ın ım e ege gı 1 en oş- v- .k karşısında 
ilık ney yok mu? . ınghı zce ıçhın ° kani a yo ktçaf yü- mı~ enm~: Bn:ı kkatiyen ke girdlm, biraz sodra şöför 1\1erkezi İc'aresi: Galata da Unyon l-ları2numaradı O 
La'kin kaclın aynı hislen t .. a~.ır ta ımı, yo çocu ara me ep.. z vel'Ill. ıyecegım. ır ere o- geld'ı ... 

d S A<'ı't" •I l'ı·lnnrnayaıı ~··hir!erıle aeent~ n•"'t ·ı.'."üracaaL Telci 
ına onu izhar etmez Butun Canım ben okudum da mı a am nu sevmıyorum. onra sen ar- ş fk b k d . 1 ı L v JZ ı 8 DA ====~ T 1 fı U 1 ___. ~ 
Yretıerine ragm· en hiç .. biri dil oldum. Babam rahmetli Dimit kadaşımsm. Bunu sana ispat .. -.. e ~f !ley atrşısın a senı A 8 ff S. e e on' eyoğ n - 2003 "1.!eı-8 . - .... . · · t bı'le ata d - · Kocand b. k gorunce ~ a amış ır. Büı.iik muvaffakıyetlerle .. u .. ıı•ıı· .,,,,""'"'"''1111111111111111111111111111 1111•111111 ıııııt• , Cll",,.. • ~-••111114 

hni düzeltmiş ve meraktan ça aga ımza yenneıs avı::oz . . e ecegım. an ır me - - Asıl ben afalladım. Şöför , devam oiunan ''Milliyet,, in eğlenBıılJ.RZLAAOREILER 

.. ~~=c~~Nce•c*~==RLARI 
stası 
nıazaııı 

r çatır }'andıkları halde iki keli mazdı. Okuma neymış.. Şımdı tup aldım . kocam d "'Jd' Şad' b d' u 
- anı b. · b · P Y ı egcı ı ... 1 ey ı. "ACAR RAPSODi.Sİ f fran~ızcaya pabuç gibi dille ogl ar ızı egonmı.yor.. an- - a ·· Leyla kıpkrrmızı oldu: ı · ı 2 3 4 5 6 '1 8 n • ı aradım!z posta 

i alıştırmamışlardır.. galtında apartaman bı~e yakışır - Evet, mektup yanımda - Ben de cok sersemim de- DİTA PARLO, VİLLİ 1 l:1.),_,.,,_ ı'~llı}Jet ~·:ı~1uru 19 
Karşı akrsıya oturdukları za mı? Gum gapıda, Yem gapıda, === a· s h rf' : .. " ş' f'k FRİÇ, ve LfL DAGOVER f.l K•nunusanl · h di b'I dim D ı d de tomofile gurulup Beyoğlunda ı, . a mı gorunce e ı u 

n. 'kayd 1 bı .eme ı • f o ap . erle volta vurmazsan adamınan gö- zan;ettim ... Tabii sen derhal Her gün 4 1-2 ve akram- pgzar uünil. ak•,amı 
_ Karı senin ki de dil değil ı o ar ır ev o sa enamı o ur.. k" k k d ? tarı 9 3-4rle U "' 

f "Kokü gurusun .. Ayı dabaru! Ayağına sivri ökçeli oyucu, gun riişmuyorlar .. Ah beğim ah! Da oş ~n ç~ r;:ışl~::nır... VIACAR SfGAN BUS PALf Faal 18 ele 
lı f "g' renme durası giyeceğine yazın nalin ha nasıl anlatıyım! Eskiden dün - . ay:r, a . . · orkestrası r"faka•. et- Sirkeci nbtimmdan hareketi 

ranksızçayı ney 0 
- kışın aba terlik geyı'nirsin. Bö- yanın en akhilli adamı bizim • D .. erın bır sessızlık oldu. Ley- ~ [Zonguldak, İnebolu, Samsu 

gittı' 1 dı'yen la bıra mektedir. Bugün son g ·n-... g'un sarfettigımı·· 'z paralar o za- Karaman uşakhlarında çıkharı z sonra: Ordu, Gireson, Trabzo • .ı -Amanın Eftı'm •.Se~·n dilin • Koca ku •- du··r İ•tical e.ıı·ııı'z 1 ıv man Panko tomanı yatırırdık.. dı. Şimdi gayri cinsimiz mi bo - . .ma Y~ ıı<.~za?ım 111: • " " • ve Rize] ye azimet ve ayn 

1~~aban~ b. "~fkan~tod de Şimdi pankadaki gasaya sıçan zuldu ne oldu. Bakkallığı, bastır der~en, ıçıne kendım duştum! iskelelere •Görele, Vakfıkebi 
" ıbn! Dıye mey an odu! ub:· du··şse başı yanlacak!Hey beyim macılıD-ı yag'cıhg"r, gazcılıg'ı yı- dedı: ~HREMANE"(I 1· b ve Ünye.ye u"ra"arak avde 
ca am merhum tanı ıgı ır 1m l rt •ı . ld dk H M. M. jN;ı.ıı , e~• •ıı tlvat· d lı: ! " , 
1anı . 1 _ . in ördü'.. hey!. Bizim uşaklara o uş o a mı_ .acı ıgı, e en ı;açır ı .. e ......,. ffi~ ı~ U' rosunda bu e ece t r. 
rde ~e~~g~ ~çdık ~dam= cak! Hepimiz ipin ucunu altımı psını Osmanlılar aldı. Gala gala Dr. 1 83n Ş;ıml • ıı'ıllf ı ıJ okşam 'I Muracaat mah:ı\i: Istınb 

!k gönd~rmiş Bir kaç gün ev- ziken şimdi "Mersin,, dedınyor Saat ılerlemıştı. Onun daha k~Urük ve nefes darlığı 5 perde 1 _ 

ner m aş · idi "ni bil za kaçırdık. Biz eveli urumca elimizde bir tefecilik var onu da Ök .. .. k l' 1 I ' uat 20 .ıo da ı>ur.ur.ı.u )<D• Meymenet hanı altındakl yaz 
tiyoru:1e~ua~;:;;:ş;~an!1 bir çö "Efharisto,, dimesini bece~e.me- gaptırd~k mı g~yı:ı yakhasını ! rı suru sur ...L iJU ı · Havduılar soı~~~~ce~~: iane. Tııiı>f.'11 1 <lan H 1 115 

'ti h ·· kkü k lar. "Zabahlar hayrolsun, yerine söylemek kudreti vardı, lakin b~ için pelr t~slrll l'lçtır. 12 tablo 4 _ Taı bina (S). 2 •-•-•ıı&-EEl!l:il:.:11: 
el'tnı dem ona teşe . : . etmle "Boncur demezsen yarin bir nim takatım kalmadı .. Veda et- Divanyolu Sulıanlllahmut türbesi 189 vazan: Şiiler s - lie'nin muhaffefi (2). Garez 3 -SADIKZADE BiRADERLE 

. e pek merak ettıgım eve- •• .' . . . A 1 k M d --.. •--•••--ll:'li (3) H. - (2) 4 ili görm k . . kten son gün tramvayda selil.rn vınnıyor tım. yrı ır. en a am kırrta- ı;~ h tercüme eden · aya · 
5 

-- VAPURLARI 
1 e ıçın yeme B' · k J • · rak era t1°y""trostında Ila·.·an Cenıı·ı 6 - Hane (2). Nota (2). 

Pek rneınn! old~'. gece balosına başına yund se~.flaka kız- Bakols~var! o;ıvar! ~~~ve Pazar günü ıkş•mı · Sahir Ope· Bey s- Katre (4). Para toplamak (4) .. ~ ZAM VF. LÜKS POSTA 
ziyaretine ittim Iar.. ızım urum me tep ennın ·· . " · ' 7 _Tahta (7). ı KARA DENiZ .MUNTA 

'k- Vay paşam! İs~ak su mu pela giyipvannazsan a ~.ıu1 . k ardar emen FaEpıLyıEyKuzume reti t<rafmdan· Kumrular •Jrıca; llu akşaıı:ı içini fintlarda teniiltt 9 _Beygir (2). Dudak (3). Ayı lno•• fiU .. 
G'• elirn • k ? sa çıkarıyorlar. Pazar erı apa ı.. • Sin .,,, ve vır•·rı· \'arıılmısoır. yuvası (2). 

r~~~~o~n~sa~s~o~u~~sug..~mgu~~~~~~!!o!~"'"'!~!!!!!!!!ıiiiiiıiiıiioıii!~!!!ii!~:::;;-:~:'.'~~~~:1'::::".';;~~"'!!~~~~!!!-ıl!'!!!!!!!!!!!!!!"!!!~~~~t':'"~::::ı~~~~~:-:..."'fı::o::::-::::-~::;~::ı-::----/Jl "M - - --- ---- - ------Nazik, güler yüzlü bir adanı: çıktı.-- - --- - den, hayat pahalılığından, ba- İki saat sonra koltuktan, tiL.... vapuru p 
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- illiyet, in tefrikaıı 44 -Bfraz bekliyeceksiniz, de- Yalnız kaldık.. lolardan, çaylardan bahsettik. tik keçisi gibi kıvırçık kalktım~~ 19 lı:Anunusanl azar 
di . • Bir an sessiz durduk . Hiç ükala değildi . Kasaya gittim, hesabımın n" rttna ak•amı Sirkeci rıhtı 
İsmimi söyledim: Neden sonra, hanımefendi Konuştukça biribirimize ısı- olduğunu sordum, hemen mü- ,1 mından hareketle (Zongulda 
-Şefik B. randevü almıştı, içini çekti: nıyorduk . essesenin sahibi koştu: tnebolu, Samsun, Ordu, Unye 

dedim. - Öf! .. dedi. Bir saat zarfında kırk yıllık - Şefik beyefendi hesabı ç Giresun, Trabzon ve Rfze lık 
Derhal: Saatine baktı. . . Bana dön- dost olduk. gördüler efendim, dedi . JI lelerlne azimet ve avdot ede 
- Buyurunuz! nezaketile be- dü: Berberimiz arada sırada ya- Bunun üzerine fırsatı bul- c kt!r. 

ıı.i, dişçi koltuklarına benziyen -Sabredeceğiz hanımerendi nrmıza geliyor: muşken sordum: TalıllAt için Sirkecide Me 
koltuklardan birine otuımuştu. başka çare yok!.. _ Sıkılmıyorsunuz ya hanı- _Yanımdaki hanımef~ndi adet hanı altında sccntalıtın 

B k ak - mllracaat. Tclefon:Jstaabul 21 u saç IVIrtm , aşagı yu- - ... Evet efendim... mefendiler? diye soruyordJJ. kimdi? •ıı::ııım!ıım~~--
karı bir azap··· Uzun ve müziç Ve bundan sonra ahpap ol- - Bir şey emreder misiniz? Berber kulağıma eğildi, usu 

. b1 karlarla kapandı. o mem. Amma ne yapayım, ki bir iş· duk, konuşınağa başladık. diye istimzaç ediyordu. ca: r 
1 br daha bahsetmedik. hatırı vardı. İstediği 'bir şeyi Evvela başıma lbir fanus ge- Çok sevimli, çok nazik, kibar, Tuhaf değil mi?.. Bir türlü - Şefik beyin haremi, dedi. 
:ıt t.t · .. b yapmama. ' . imkan yo~ ls- çirdi, sonra saçlarımı bir alil.y konuşkan bir kadındı. Tatlı bir biribirimize kim olduğumuzu Az kalsın dört elif mıktan 

~im Jlye kadar ne,rolunmam 
bir eser 

:;;ıGençlerin haritas ~çtı. esı gun, gene u tediği berbere gidecetkttm, yal- demirle sıkıştırdı · sesi, tatlı bir gülüşü vardı. Fev- soramıyor ve biri birimizin kim bir: 
,fllı ...... ·idiyordun? nız geciktiriyordum. - Tam iki saat, bu şekilde kaladç mütevazi idi; bir: olduğunu anlamak için, bir fır- - Yaaaa!. Çekecektim, ken- - mualllmkre 

1 liece _ Niha..-t ertesi gün emrivaki duracaksınız, dedi · - Estag" furullah hanımefen- sat bulup, berilere sormak için dimi güç zaptettim . ıse, eve IAıımdır. 
talebelere ve h 

• J - &ynumubüktüm: söy \ecet-, orsun am- yaptı: . di ... diyişi vardı, ki bayılıyor- heyecanlanıyorduk. Doğrusu Şefiğin kuma:..lığı- Fiatı 30 kuruş 
Illliyor~ ... 3 ir kere tec- _Sana randevü aldım, dedı. - Ne yapalım··· dum. Bir aı.....ık ben, heme olursa na diyecek yoktu. Tevzi merkezi: "nkara cadde 
Aşa - Ne vakit iç'.n? Bu esnada mer~erden Ona. olsun, usulca: Anlıyorsun ya, kansı ile beni mö·ı 

ı.ı;;aıttıcanııederim. - Yarın için ... İki buçukta bir hanım çıktı. Berberin o ha- -Estağfurullah! dedirtmek - Bu hannnefendi kim? diye ayni saatte berbere göndermiş- Cemal Azmi l\latbaıısı 
lrııı ihaıffiü liersin? Sana orada bulun. nımı karşıladı, yanımdaki kol- için, mütemadiyen karşısında sormağa karar verdim. ti ... 

, _ EsYIIll· - Peki. tuğa oturttu··· küçlilüyor, bendelesiyordum. Sonra vazgeçtim. Belki her- Ben biru: kızmıştım. Saııki 
sist\erde r gün gide- Ertesi günü Şefiğin berberi- Bir çeyrek sonra, o hanım da, «Tannnadıı!m bir kadmla u- ber de o hanımın kim olduğunu bunu evvelden bana ne diye ha-

2 _ Kı •. ne gittim. Temiz. kalabalık, benim girdiğim şekle girdi. - • ;.; n uzun ne konuştun?. deme. bilmiyordu... ber vermemişti? 

ae~i?)okfor A. kuti 
_ 01eg*tııesini ııev- çok müşterisi olan bir müessese Bf!rber işini bitirdikten sonra Havadan, hizmetçi derdin- İki saat e;eçti • Akşam eve gelince sabrede-

'--~--L-~~--~~~~~~~~~~~~~~~--'''--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--K Anonim~~~~~~~~~ 
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- rHı°ir.?~~idaresi mef!lurlarzna ait maaşların Barem mucibiı, 

't e tıi bir_ için haz.---=zr~i--=-an--:-:a-=n:---p-=-ro_ı.~_ e_v_e_k-=-a_le_t_e_t_e_vd_ı_· _e_d_ilm_is_, t_iz·_.-' 
t• • d Milteferrlk H. Emanette lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

ltalvada nüf e )filJZ e Yırtık Paralar Taksim meydanı 
eksi1d yapılacak Böyle de eğlenenler vaı'. Bankalarda tebdil inşaat yeniden 

işine başlanıyor teftiş edildi . 

8012 islati·içki 
lar iJle· . h. 

Yıdrtrkk. parl~Jarm tobdi~ hz~- ; Şehremini ve Vali vekili Mu- 1 B • • • • ,· B • • • • • ! F k b 1 • 
susun a ı ta ımatnamenın ı- hiddin B. dün refakatinde Be- ıııız ııııız a at U çe }t'h • 
raat.;:e .. Os~anlı Bankalarına yıoğlu dairesi müdürü Kadri B. •• •• • ••• .Lı~JZ 
teblıgı uzenne, tazımgelen ha- olduğu halde Taksim meyd;ı.- '' 

atın ısan 

zırlrkl'.11°yapılmu~tır. Bugü.nl.er- nın~a ya~ıl~akta olan inşaatı kız sı·z ı"n hangı"nı"ze yetı"şecek 
de talımatnaınenın tatbıkıne teftıs etmıştır. '' 
başlana<:aktır. ' 

ltalgan IJ.Ün beyanatı 
milletin __ 

dlkenı cirlerimlz 
istifade 

ecektir 

Asım Bey 

Paraların tebdili işleri için 
lbu bankalarda birer gişe tahsis 
edileceği gibi aynca teşkilat 
yapılması da mirvafık görül
müştür. 

Tütünlerinıiz 
Bir lngiliz doktoru şehrimize 

matbu kağıtlar göndererek tü
tün aleyhine propuganda yap
maktadır. 

İnhisar iJaresi umumi müdü 
rü Behçet Bey bu mesele hakkın 
da diyor ki: 

"- İııgiliz doktorunun gaye
•a'ya giden mizde külliyetli miktarda şarap sine nasıl muvaffak olacağını bil 

.. mmi müdü imal ediliyor ve mühim bir kıs- miyorum.Bu faaliyetin Türk tü 
~~.abah sehri- mı ihraç ediliyordu. tünlerine hiç bir tesiri olmaz .. 

' Neden geri kaldı.? 
Son zamanlarda muhtelif se- Çünkü oizım nefis tütünleı·in ıiz 

dünyada nikotini en a·: olan tü 
bepler tesirile gerilemiş •olan tünlerclir İngiliz dokt0 ru ne ka 

~sine ait bu işin inkişafı için azami me-
·r ekale. sai sarfedilecektir. dar çalışsa kokulu ve iç•nıı~ri ta 

tlı olan bu tütünlerden hiı; kim 
İnhisar idaresi, şarap imal seyi vaz ge~ıremez.,, 

edenlere bir çok kolaylıklar gös inhisar idaresine arsa 
termektedir. Bu hususta hiç bir 
şikayet yoktur. Piyasada mev- Tütün inhisar idaresinin Has 

/talgsn JzllglOlerf cut bütün şaraplar tabiidir. Fa- köyde bir sigara fabrikası aça 
ıği kat bunların imal usullel'inin ıs ğı yazılmıştır. Fabrikanın arsa 

Romadan yazıl1J7or: - İta- ne !ahı lazı?1?ır. • . sı Heyeti vekile kararile bahri-
lyanm nüfusu seneden seneye Hepsı.11!11 fe~ şeraıtle ya- ye dairesinden inhisar idaresine 
pek ehemmiyetli bir surett!pler pılması ıçın ınutahassıslanmrz devredlmştr. 
arttığından çok bahsedilmişt; atakadariıı:n. tenvir. edecektir. Milli san?y 

4 

serğisi 
' 929 senesi geçti. Bn geçen_ k,ttiği Şark vılayetlerıle Anadolu- Mayıs bidayetindeAnkarada 

sene zarıfr.nda ~tan daha az para n~ orta kıs?'111111. içkisini te- bir milli sanayi sergisi tertip e
nüfusunda acırlann ınaasları bit- mın etmek üzre lazımgelen so- dilecektir. 
tenakus m•-aktrr. Memılrlar ara- ma .v~ rakı imalathaneleri inşa- Zeytinburnu ııangıaı 
bize son ne.eddülat yoktur. Yeni atı ıçın yakında hazırlıklara • . ~ . 

·· ktf • • - I" ö başlanacaktır Evvelki gece ıSaat bır buçuk 
gosterece.. m;.trhı uzum ır; r- Şampany.a yapacaklar ta Zeytinburnu fabrikasının ma 
sun tezayut • · · 2!h k d 
derecede az~ l'ki Anadolu-Bağ. İyi şarap temin edildikten rantkmg(l) anye ısınındö~ yangdın 

tltlk d n · k tin ·t sonra şampanya yapmak kolay ç ıştır. angın rıt: saat e-
te ~ ~n 'P t ·~ daşır. e ~ ~ olacaktır Bu hususta laboratu vam etmiş ve marangozhane 
ıkas sa 'f enM· ı ~e~ mer :ı -varda tetkikat icra edilmekte= tamamen yandıktan sonra sön-
onmuş ~ İ .° ıntnşe· ':t[e !; a- dir dürülmüştür. Yangının uzun 

yan gaze e e;ı 1 iş ımkt b 1 oydçe . Islak üzüm ve incir zaman devamı üzerine muhte-
vap veıımemış l , ıe e u un u. lif 'tf · k ı · · · ı 
:ıaman do - an ııu kaç ay sonra Islak üzüm ve incirlerin çti- . ı a.ıye uvvet en gııtmış er-

g "''t.__ . .. .......... d. d "'ld. dır. dinde geçen sen .-ıakledılecek- uıuugu ogru egı ır. • . 
bir eksiklik var' li ikası önümüz İnhisar idaresi böyle çürü- y~~ının neden çrktrgr hen~z 
bal için bir te~!'liılde Şişlide meğe mahkQm üzüm ve incirle- liyıkı ıle _'.llllaşılamamıştrr. Nu

Gaz depoları 
Sehremaneti tarafından yapı 

!ad tetkikatta şehrimizdeki gaz 
depolarından bir çoğunun tehli 
keli oldukları anlaşılmıştır. Bil
hassa Beykoz civarındaki gaz 
depolan fenni vaziyette bulun
mamıştır. 

Emanet, burada infilaka ma
ni olacak ve yangın tehlikesini 
ortadan kaldıracak tetbirler alın 
masınr mecburi tutacaktır. Bun 
dan başka üç dördü bir arada o 
lan gaz depolan ve mağazaları 
vardır ki bunların arasında teh 
likeye mani olacak hiç bir mani 
a yoktur. Bu depolar tahlikeye 
mani olacak vaziyete igrağ edi 
lecektir. 

Karton fabrikası 
yapılacak 

ihtiyar, genç yüzlerce insan sanki avuçlarını 
patlatmağa kastetmişlerdi. Durmadan alkışhyoriar 

f :.J 

Kulaklarnnızda kayaya çar- ve gönüllerimizde tutuşup alev rlp duruyordu. Artık umumi 
pan büyük dalgaların oğultusu haline gelen hasretleri dolaşma curcuna başlamı!ltı. Herkes 
nu duyarak;renk, zıya müsiki ğa başlıyor. gele bir kadını koluna takıp 
ve şehvetin birbirine karışıp ka- Bu nazeninlerden bir tanesi ydana çıkıyordu. 

Tütün inhisar idaresi bir kar sırga halinde ortada döndüğü de bizim masaya yaklaşmak üz Cazbant, köşesinde, dünya 
ton fabrikasının yapılabilmesi bir kalabalrğın arasına karıştık. re idi ki arkadaşımın: en velveleli bir havasill çalı 
için teşebbüsata girişmiş ve bir Arkadaşım benim sersemlediği - Dikkat.. çarparsın.. tavai du. Bir ara, ortada çarpılan o 
grupla da bu iş için uyuşmuş- mi görerek: yesi hatırıma geldi. muzlar, erkek temasları altın 
tur. - Dikkat! dedi, çarparsın.. Dedim ki: kıvranan beller ve birbirine 

Fakat İnhisar idaresile bu - Yok canım.. - Nedersin? geliyor.. şan yüzlerce ayaktan başka 
grup arasında bir ihtilaf çıkmış - Öyle deme, köhne gemile- Lakayt cevap verdi: şey görünmez oldu. 
ur. Bu ihtilaf son zamanlarda rin kayaya çarpması daha tehli - Geleceği varsa göreceği de Bu esnada masalarda şam 
büyümüş müşterek bir fabrika keli olur.. var.. yalar patlıyor, hususi locaıarıı 
açılmasından vaz geçilmiştir. Arkadaşın hakkı vardı. Bura - Nasıl savacaksın? perdeleri arkasında heyecanli· 

Verilen malumata göre tütün sı açık denizler kadar korkunç Cevap venneğe vakit kalma hnelere cereyan ediyordu. 
inihasr idaresi bu sene kendi he bir saha idi. dan öteki de nazik görilnmeğe Sarhoş bir kadm, yanakla 
sabma bir mukavva fabrikası ya Hayal ve masal alemindeki çalışan bir tavırla aramıza sokul tepinmeden al al olmuş, masa 
pacaktır. Diğer taraftan yerlibir yarısı balık yansı insan deniz muştu. nı bir ttirlü bulamıyor, başı d' 

kızlanna andıran çıplak hayalet Fransızça konuşyordu: meğe ba~lıyan bir başkası da, grup da Haliçte bir mukavva 
fabrikası açacaktır. 

Tütün inhiııar idaresi fabrika 
nın Gemlikte yapılmasını muva 
fık görmüştUt. 

Fabrikanın yeri bir heyet ta
rafından tetkik edilmektedir • 
Karton fabrikasının Gemlikte 
yapılamsına sebep fabrika için 
orada bol su bulunmasıdır. 

terin dolaştığ bu açık denizde en - Nasıl? Birer baniak şıım- rt bir kamçı gibi sinirleri uy 
tecrübeli bir adam bile bocalıya panya?.. ran caz seslerine oturduğu 
bilirdi. Arkadaşım, hllnnetle yer gös kemlede ayak uydurmağa çs 
Arakadaşa dedim ki ı tererek: şıyordu. 
-Biz, şöyle bir kenara çekil - Ah, Matmazel, dedi, sizi ~ "' "' 

sek fena olmıyacak .. Malfun ya gördükten sonra şampanya ki- Ak~cılardan birine so~ 
zev onun.. min hatırına gelir. Biz şampan lar: 

Kısrar tekmil etti: ya niyetine sizin duda.. -Yahu demişler, bu rakıd 
- .. Mırsadı ibretten temaşa Sözünü yarıda bITakarak kü- ne zevk bulursunuz? Kekr 

cek: mahiyette v"" Ve vücude ır;e- ri mubayaa ederek somaya tah fll8Ça zayıat yolmır. 
lüyorlar, ·Fakat ı0 \rikaLarm ma- vil etmek suretile zararm önü- D--0--l-,l-.nt-e---------------
aolini bundan iki, •nı sipariş olun- ne (eçmİştir. Bugüne kadar z-ı ~ 
olan mühim bazı beykASmm alt kat'iyen çürüme ve atılma ha8İ-

smdadır.. çUk bir reveransla uzaklaştı. Ar bir içki.. midenizi yakıp ka~ 
Varyete programı zengin olma kasından dedim ki: rur. Ya o sonunda sızmalar, t• 

lı idi. - Acemi bir şey olacak .. Biz me maskara olmalar nedirr 

isti~al için İtalyaya her şe1- "~~i olmamıştD'. Islak üzümle- Balmumcu yolunda facı·a 
den evel nüfus 13.zrm olduğunu "Oleı.:hayaasıııa devam ediyo-
söylemişti. Son neşridilen a- miktarın 
klarm miktan 928 ~enesinin let b_a!fiı'.mdiye k~dar r:ıu~...;~a e- Evvelki goce Balmumcuda 
on.hır ay~ zarf?1da dogan çı;ıc~- taç ıı~en ıslik ~le"l!- •-dı:t~? gecenin karanlıktan arasında 
k~ann ~ıkdan 926 senesı~ın .. ki buçuk, mılyon kilaya ba;ığ bir facia olmuş 15 yaşında gene 
!IK onbır. ayı zarfında dogan nu~lmuştur' · bir kız taarruza oğradıktan son 
90Cuklardan 29 bin 460 eks~k- ası Asım Bey, şehrimizde ida.. ra ~yni kıza dört kişi daha şeni 
tir. Popo/o di Roma gazetesi :"'eye ~.it müstacel hususatla bir bir tasallutta 1-ıulunmuşlardır. 
b~ rakamlard3:? bah?edcrken \taç '!un m~g~l .oldukt~ s~nra Vak'a şu suretle cereyan et
cger on s:ne boy~e gıderse İta- baı:mat:ıtı tetkik ıçın İzmıre gıde- mi§tir: Beşiktaşta Va!ideçeş
lyaua dogun mıktan Fransa- J da~ektır. 6 • d . lis T hsin Ef ı;_;n 
nmkinden aşağı olnıasa daon~11~- Aldığımız malılınata göre möe ınke po M"ka .1 "Mu:. 

·· · l k B · d' (50) r 1 h f vıey ızı u errem ı e -
n:usavı o aca .tır. u ga~e! •• ta- şım ı ıra a an !mu a aza kerremin arkadaşı gene 15 yaş-
nilfuiksubı_ı. artlaca~ı hakkh mi dba 1 tem- m~m~nhl~d ma'.'§ an, B~ı·e- lannda kadar Sapancalı Raife 
lan ın o maga ma a u ı.nali- mın ı ısar ı aresıne teşmı ın- · . d bi k b d b' h f 

d • .. l" G · d (60) li 'bl ğ d. ısının e r ız un an ır a ma ıgını soy uyor. azeter en sonra raya ı a e ı- k d 1 .... 1 · d k 
fik • l:ı" .. G ı k ı kt' • ta a ar eve .,. erın en aça-

1 
· ;mdce ldut~n '.11"Pb. İmt e

1
m de ':ısuat e<:e ır. rak ötede beride dolaşmağa 

enn e o ugu gı ı a ya a,is e b ı ı d N'h b la 
doğumu azaltan amiller hep şe- .~ Damal fterldln yalısında aş ~~ış ar ır.B '.::e! :ıar 
bir hayatının icabatıdır. t talya- . Balta limanında emlaki mil- evvı: ·kı g~ 1 eşı S aş :t ~ sm' -
nın büyük ~ehirlerindeki nü- ba'iıycıden bulunan damat Feride rr ·~ enk dema kve fa ı :· 
fus bakında neşredilen istatis- ba'li;+ yalının hamamındaki bakır e 1 kar ~· q uh arşı a~ına ç -
ttkler manalıdır. Bazi şehirler- Fl'aı~ Fevzi Mustafa İhsan mış, bısa kır mi ave~e ~·sa:;; 
de doğanlarla ölenle~ arasm- ı yerfila.u namn'ı.da dört ki ... i tara~ rha ça ucaaıdandaşan ı· u .ı1. ç.ı. 
d k. ı k f _._ b' d -· .. val -s emen or a uran smaı ın ı-

a ı ay ı a..... ın e uçtur. ndan parçalanırken yakalan- d · d k' • ob'l ti y · h b" k" 'd .. ı · · da arosın e ı o.om ı e a aya-
anl ı ler aky··1~·n ışBı e .uç h~:şı l - .u!ftır. rak Balmum<:uya yollamışlar-

az a o ara o uyor. azı şe ır- İ · · H · 
. ~erde de bu fark gene doğanla- -• • ? dr~. sm~lın yanında asan ıs-
r t aleyhine olarak daha çok lıtenıyor mu.. mığ n~e bı; de mu~vin bulund:-
a rror. Bir çok rakam zikret- ! un an. a ~ı genç.ı taşıyan u 

ekte faida varsa da herhalde ghd • d • fı otomo!bıl ıbıraz sonra Balmum-
, 'r gazete siitununda bunun i- tı ı ı etra n da CUY3; çr~ı!Jlardır. Bur:ıda oto-

nu, • rnobılden ınen Kemal ıle arka-
c" n fazla yer yoktur. Malum o- b } d 
ar bir h<tkikat varsa o da res- Frarıyat aS a l daşı Suat ve iki genç.'k~ ağaç-
• · · 'kl · ·- a· -· b fur > lamı altına doğru yürumeğe 

nı ı;,t;ıtıstı erın gosteı ıgı u ı- tb ı ı İdd. ö b . • aş amış ar. ıaya: g re ura-
klıtl'."!1 .dogru olmas~dır. Fl?'"ta bulmamıştır. Niyazi İsmet Be- da evvela Kemal M.Ukerremin 

re ıce gıbı kal~~ltk .hır mer~kıı- ye atfen neşredilen beyanatta bikrini izile etmiş ve sonra 
'~cıe son teş:ın•sanı za:E~n~ .ce- bir yanlışlrk olduğunu zannedi- Suat, şoför ve muavini de ayni 
~5~ r~cu~ d~gmuş, j 45 d kı~ı ?ıan yorum. Tahdidin ifade ettiği kıza her türlii Eenalrkta bulun
m;ı;tur.B ar k mely an .ak edg~: manayı anlamıyacak bir eczacı muşlaııdır. 
, . . . • u ra .ıun arı zı re er b 1 -"-'lir B 'bil ih M""-- · bu k dar f ı~ <_, · . · b" "k h' 1 a- u un ...... ı . u gı eren ayet ,.....,memın a e .... 
.""'Y~fgazetcsı uyundşe ır. ~)n kanuni ihtaratta bulunulabilir. kete maruz kalmasına mükabil 

n;ı nu ~un .. k ~tma;ı a ma1l:sır Bana atfen çıkan beyanatın da her nedense Raif eye bu hay-
11aan 'Ve. yut t ırekro. otynayasele aslı yoktur. Ben ecza fiat~eri dutlardan hiçbiri ilittnemiştir. 
t rmr ıspa e m ıs ıyor. k h kkmd b bul V k' d Mükıe · 

Du vaziyete teessüf ecfa - da ··ı· a eyanatta unmuı a a -=~onlra ik;c=;ı~ za 
p 1 a· R m d" egı ım. brtaya v o an ı .. yetı uze-
. po 0 1 0 a acı acı ıy-. ~- Kilosu 300 kuruşa zavelin rine ev111eli Kemal ile arkadaşı 

satıldı"mı bilımi 

taki tahkikata devam etmekte
dir. 

Dün Ş-Oför İsmail kendisile 
göıiişen bir ınuharririmize: 

- " Ben Beşiktaşta dunırken 
iki erkekle iki ıkız müşıt:eri ge
lerek !rendilerini Balmumcuya 
götürmekliğimi söylediler. Ta
.bit müşteri oldukları için ben 
de aldım, götürdüm. Balmum
cu çifligiı..:: geld\ğimiz zaman 
l~ patladı. MocL~ren dur
dum. Y oksıa benim bir şeyden 
haberim yok." 

Kemalin annesi ne diyor? .. 
Muharririmiz Kiemalin an

nesile de konuşmuştur. O da 
şunları söylemiştir: 

- " Bu kızlar beş altı ge<:e
den beri kaçmışlar evlerine git 
miyorlardı. Acaba o geoeler zar 
fında nerelerde kıalmışlar. Kim
lerle düşüp kalkmı,ıar? Ben o
ğlumun itham altında kalması
nı istemem. 'Mamafl öteki de 
kmdır. Şayet hakikaten Kemal 
tarafından bir şey yıapıldrfr 
anlaşılııısa kızı oğluma aJı.nm." 

Otomibil kazası 
Şoför Ahmet Şilkriinün ida

reaindel[i otomobil evvelki g.
ce Şişliden Taksime dofru gel
mektıe iken kartı taraftan gelen 
bir tramvayla m1isademe et
memek için direksiyonu çevir
miş fakat bu sefer de kaldm
mın üzerine çikarak berber Ne
şet Ef. nin düldtinına şiddetle 
çarparak dıemir kepeklerini ve 
mostra cammı parçalamlf'tU'. 

'.Avdet 
Geçenlerde hükOmetle te

mu etmek liz~ A~a>'.a gi-

Bu ande çıplaklar memleketin den yağ çıkrruyacağını anlamalı Tiryaki gülmilş t 
den gelmişe benzi yen aanşm bir idi. - Ha, demiş, işte o başlan~ 
kız, sahnede kadın lşvebazlığı- Güldü: la bitim arasında bir zaman 11~ 
nm neler yaratabileceğini, vilcu - Kim bilir dedl, belki sen- dtr ki dünyanın blitün zevkle~ 
dunu bir bambo kamışı gibi eğip 'in göbeğine aldandı. ona feda olsun... J 
bükerek, iıpata çalışıyordu. Biraz sonra onu benim birkaç Şimdi ben de size: 

Salondan dehhaş bir fırtına miıılimde çeki taşı gibi ağır sık - Şu bar eğlencesinden dij 
koptu: let bir adamla dans ederken gö anlıyorsunuz? sıhhatiniz gi~ 

- Biüz! Bliiz!.. riince arkadaşıma hak verdim: yor, paranız gidoyr .. diye ç . 
Ve şakır şakır şakır alkış ses - Kızcağız, sahi de yağlıya şacağım amma tiryakinin deıl1 

leri .. Bir genç daha iyi al:.;ışla- meraklı .. Bir başkası da baston ğini tekrar edecek olursanız k~ 
makiçin az kaldı masanın üstü- yutmuş gibi sipsivri, up uzun karım ki size kestirme bir cev ~ 
ne çrkacaktr. Mamafih, nazarı bir delikanlıyı yakalamış, çevi- bulup veremiyeceğim. M . 
dikkati celp eoniş olmak gayre hk l .,J 
tini güden yalnız o değildi. ma eme erue 

Çıplak kafa!, miyop bir adam -----------
da gözlüğünün dürbün gibi cam B •• •• k b b - ı d •• t1 
lan yetişmiyor r;ibi iki gözlüğü uyu a as 1n1 o ur e 
list üste takmış, onu seyrediyor Çatalcaya tabi. Nakkaş kö- bu hak müştekilere ·ait değil 
du: yünde büyük babası Sadık on- dir ... 

Ih~iyar, genç } üzlerce iu:;an bagryı öldüren Hüseynin ahi- Bu mukabele .üzeru:ıe .iki •• 
sanki. avuçt;armı patlatmağa kas ren davası rüyet olundu. Eyip vukat arasında şı~detlı bır rıı 
detmışlerdi. Duımadan atınşlı- oğlu Hüseyin evvelce kendisine nakasa oldu ve reıs Nusret 
yorlardı. nipnladığı Ayşe isimli ve çok müdahale meçburiyetinde . 

- Biliz, biiz! güzel olan kızı bilihare dayısı- dı. Mahkeme yaş meselesill1 

Arkadaşa döndüm: nın oğluna nişanlamasından kuvvetre tesiri olan bu ilil.J1ltı! 
- Yahu, dedim, bunların l?ep muğber olarak biiyükbabasını evvelemirde mahallinden ce~~ 

si "biz,, diye bağırıyor. Bu za- vUmıuştu. Nüfus tezkeresinde ne karar vererek davayı talı 
vallı celimııiz kız, hangi birine dofum tarihi 323 olarak yazılı etti . 
yetişsin?.. idi. Maznun vekili bu kaydın Bugünkü muhakeı:nelef 

Öylemasalar var ki üzerleri yanlıoJ.ıtını iddia ve bunu ta- .. • . siJ 
içkilerin envaı teşhir edilen hl hitlerle iıpat edeceğini söyle- Bu~n.agırceza ~ahkel11~ 
rer küçük müskirat sergiaine mifti. Mahkeme bu phitleri de 3 muhım dava ruyet ol 
benziyor: Likör, konyak, ver- dinledi. Bunlar mazmm Hüse- caktır: . . . .. 
mut, şampanya, prtlp.. viski, yinin 27 tevellütlü olduğunu sö 1 - Koskoda ıki kışıyı 
votka... ylediler. Maktul veresesi vekili !etmekten maznun MahııııP-

Garaonlar tek ayak ilıtündı, Cemil B. şahitten sordurdu: davası.· • M_ahmut geçen l:le t. 
kimseyi rahatsız etmeden adeta - Evvelce Hüııeyinln anneııi kemede deli olmadığı ha "'ıb r klid' f kıtı 1 
seker gibi uçar gibi koşuyorlar. tarafından babası aleyhine bu 1 ~ 1 yap~~§ ve a md~a-
Ne devrilen bir tek masa, ne ha çocuk için nafaka davası açıl. adli raporu muvacehe 
sılan bir tek ayak.. ımt mıdır, haberleri var mı? şalamış kalmış~. jJ!e S1tner• 

Uzaktan birer damla kan le- Şahitler cevap verdiler: . 2 - llkan daıres a aı 
kesi gibi görünen yan boyalı du - Evet böyle bir dava vardD'. cıyandan ~etrOk t:YS:U:ua 
dakları, tınnalamağa hazır gibi - Reis B. bu nafaka davası tnnanma ~f t k:yt :

1 
duran PWJc, sivri tımaklarile 323 de açılmış vı il.inu almmış- gelen tahr~ a~ö a; ~e ;aayık 
aramızda '"'Clolaşan yirminci asır tir. Artik nasıl olur da 327 do - 3 - Y ~şıl Y rine girerek 
Havvalan, bu yüzbinlerce mwn fwnludur denebilir? ~erestecıyanmı:e hur çetenin 
luk yalancı güneş altında ne ka Bunun üzerine maznun veki- hırsızlık ed~n lb~;nkü celsede 
dar tabit güzel gö~üyorlar. 11 dedi ki: muhakemesı. r.-- )ı{elt 
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" \tllillet mekteplerinde 
yanlar 

aınıc Halit - i\luallin1 Ahrnet Halit 

Sağlık bilgisi 
Dt~ri-Tırııaklar-Saçlar Ter ve idrar 

Vü,.uıiünüzün hel' tarafı deri ile kaplannuşbr. Fa
ka v · ·. lün deri ile kaplanması derinin iç kısmmm ha
r·~ 1 . m · nasebetini keıımiı; değildir. Dil "kat ederseniz ve
}" >il' mikro. kopla deriye bakarsanız küçük delikçikle
rin buiundu.:tınu görürsünüz. Sıcak havalarda vücudü

'L müz terleı·. Demek ki ter derideki deliklerden dışarı çı
, kıyor. Burnun zun yanlarına veya saç diplerine dikkat 

ecl.cı·scniz oraların yağlı bir halde olduğunu görürsünüz. 
1~ c ckri yalnız terlerin değil yağların da dışarı çıkması
nıı hizn1et eder. 

A"1rtıcunUZUJ1 derisine bir iğne geçirirsek yahut br
r.ıakh:- , ızın tuvaletini yaparken fazla derileri kesseniz 
cı duv:t ı : mız. Bazen srkı ayakkabı giyenlerde deri sı-

1 ''n . n li~esinde nasrr hasıl olur. 
Bur ~ı mı>.kasla kesHse acı duyulmaz. Hatta kan da 

.:ı! ı.- .• D ınek ki derinin dış tabakası duygudan mah
ruındt• ·.Ayni zareanda burada kan damarları da yoktur. 
L \ tabnka;un vazifesi iç tabakayı korumaktır. 

S;,. 'ar. tırnak1ar, h:ı.yvanların boynuzları, ve kılları 
derinin hfüıılatmdandır. Bunlar da kesildiği zaman hiç 
1 ; a ı duyu1maz. 

D rinin bir de İç kısım vardır ki burada damarlar, 
r.i İ•le ·, c ! iplil. leri, kıl köleleri, ter ve yağ bezleri v 1 

D ri b 0 ra": derince kesilse kan akmağa başlar. Saçın ·r 
1111 ç . Pk cı chı ' rız, vücudümüz üşüse tüylerimiz ür 

peri" C~ kü rinin iç tabakasındaki et iplikleri büzü
~ ·...,, hrl dip! ri ıi çeker ve derinin iç tabakası buruşur. 
' V ·.;et temiz tutulacak olursa derideki delikcikler 
ı _ 1 o' ı· ve vücudün hava ile mün sebeti kesilmez. Hal
ı b ki l n.:z t utulmıyan \-Ücutte tozlar ve vücutten çıkan 

, 1 ağlarla <l ri kirlenir, delikler kapanır, bilhassa ter çıka
! mıız. Halbuki ter zehirdir. Bu yüzden vücudün sıhhati 
1 ozulur. Bunun icin cildimizi temiz tutmağa son derece 
1 ·ı k . l~ dı 
1 • ' at chnemız azım r. 

Derinintcmizliğine ehemmiyet verdiğimiz kadar saç-
ı !arın ve tn-ıı:ıklarm temizliğine de çok ehemmiyet veril

n1clidir. Saçlar havalandırılmalı, güneşletilmeli, temiz 
tululmr.sına dikkat edilmelidir. 

Saçlan her berbere kestirmemelidir. Saç keatirilir
ken aletlerin temizliğine ve mikrop öldürücü maddelerle 
yıkanmış olnıasına çok dikkat etmelidir. Tırnakları de
rin krscrek aralarında kirlerin toplamnaama meydan 
vermcme!idir. Çünkü b1.1 kirlerin içinde bir çok mikrop
lar hulwıur. 

Bazı kazalar neticeainde vücudün bir yerinde keaill 
ve yara g-örüiecek olursa ilk düşünülecek şey temizlik 

, olmalıdn·. k.e1;ik yer büyük olup fazla kan· geliyoraa o 
: kısmt :.ist taraftan bağlayıp damarlara fazla kan gelme-

111ne nıani olmadıdır. Sonra da hekime müracaat lazım. 
dır. Doktoı- kam ~etici devalarla baı durdurur. Küçük 
"kesik ve ;yaralara lw'şı i1k yapılacak ledbir o yere hemen.. 
lenfür<livct Mirmektir. Bu suretle mikroplarm zarar ver-

• maini.,, öni.l alınniq olur. Her. evde bir küçijk dolap bu
lunmal rh··. Burası evin eczanesi olacaktır. Burada bu
J•.,..acak ilaçların en mühimleri ve en lüzumluları şunlar-
dır: · 

T enti.ircliyot, ispirto, gazlı bez, (müvellidül humuza
lı su) o oksİJene, takim edilmiş pamuk, eter, amonyak, 
aspirin, lcirun, gliserin, hintyağı, termometre • derece el 
şırıngası, vazelin, asitborik, karbonat, vantus gibi bir 
takım maddeler ve aletlerdir. 

Evlerde bilhassa derece bulunmasına çok ehemmi
yet vcnndidir. Çünkü vücudün 36--37 derece olan tabii 
harareti yükselirse bir hastalık var demektir. Bu taktir
de derh~l lazmıgelen tedbirlere tevessül etmelidir. 

ldr<ır.- 1 eri biitün cildimizle çıkardiğimiz gibi vü
cu 'e ~ok m"z r olan idrarı da böbreklerimizle çıkarırız. 

Ilöhrekk:, karın oşluğu içinde fasulye şeklinde sağ
~ el u iki uzuvdur. Sağdaki, karaciğerin albnda, solda
ki dalagrn altmdadır. Böbreklerin ortaları çukurdur. Bu 
çukurluk belkemiğine doğrudur. Buradan böbreğe bi
rer kı.n damarı girer. Kanı böbrek siizer, süzülen kan baş 
k bir c1ıı.rn. r tl böbreğin hu çukurundan dışarı çıkar. 
c:r "!Ülen idrar İse böbreğin her tarafından incecik boru

t c:ıklarla böbreğin çukurluğuna gelir, oradan idrar boru
eu denilen bir boru ile idrar kesesine dökülür. Böbrekler 
ıld taııc o1ch-ğundan idrar borusu da iki tanedir. Bunlar 
• yrı a}rı aşağıya inerek idrar kesesine girerler. Bu kese 
de· I•mchki idrar yolu vasıtasile dı~arı açılır. • 

Bazı hastalıklarda idrar çıkarılamaz. O zaman son
da d:! i en a1etlerle idraı· dışarı çıkarılır. İdrarın vücutte 
kalm::ı.-st çek tehlikelidir. Çünkü idrar zehirdir. Vücutte 

· l c"k olursa vücudü zehirliyerek ölümü mucip olur. 

1 n ul a ti ddccrdarh'tıudar.: 

KİRALIK AHIRLAR TARLA VE ÇAYIR, Kadıköy kur
balı De· e Çiftli" i müstcmilatından tahminen 100 dönüm tarla 
ve c;ayrr ile 200 Hayvah alır 5 parça ahır 3 sene müddetle kiraya 
•ıe.-ilecektir. Senelik kirası 600 liradır. Kiralamak muamelesi 
ale.ıi miizayede ile 6 Şubat 930 Perşembe günü saat 14 te Def-
terdorh!tta yapılacaktır. (H-1134) 

M~BTEHhM 
D~IT~HtlHi 

Avrupa miıstahzaratına mu· 
adil HASAN KUVYET 
ŞURUBUNUN tertip ve 
istlbzanndaki muvalfakıyec 
ve mükemmeliyetine bina· 
en iyot ile I!' ·~er fosfat· 
lara lhtiya ı hastala· 
lannııa bu kı,. ,tar şuruba 

ravsiy< nizle vatan! vazife
nizi Ha ve hastalarınıza şifa 

temin edersiniz efendim. 

İlan 
Maadin Türk Anonim Şirketin 

mutesarrif olduğu Zonguldağın İn 
zı mevkiinde kiin 113/362 numa 
maden ocaklanrun imalı, akt ve 
ati edilen· mukaveleler mudbince 
yliıl 341 tarihinden itibaren on se 
milddetle Zonguldakta mukim 
denci Nazif Bey tarafından işlcıill 
ği ve işledileccği muddet zarf 
mukavelatı müııaklde ahkamına ııı 

balif olarak bilcum!e qbas ile m 
maileyhin yaptığı ve yapacağı h 
hangi bir mukavele ve akrt ve t 
budun kıifei mesuliyeti ve bunlar 
mlitevellit her türlü netaici hukuk 
ve maliye münhasiren Nazif B . 
ait ve raci olduğu ve Nazif E 
§irketle akt ve taati eyledigi rnt 
velatta mugair vakı olan ve o c 
olan her hangi bir taahhudundcn 
layı mezkur ocaklar ile şirketin a 
kadar bulunmadığı ve binneticc 11' 
dürü mesüllük silatile ocakları 

şirketi borçlandiramayacağı ve b 
bir auretle taahhut altına sokama 
cağı tarafeyn arasında mün'akit 
kavelatın mevadı mahsusası ah ' 
dan bulunmuı olmakla keyfiyet a 
kadaranca maltlm olmak üzre ilin 

MI 
lunur. 

Ot taurnıf ve llıtl .. 1 c:emıyetl larafıadu terd)I edllH lldall içtima dlıı Dartllfllııaa lıoaferaae Nloaaada yapıldı. Resmimiz ast MAADİN 
kısımda lçtlmaa iftiralı: edtrelı: lı:oaferaaa dlallynlerl, alt kısımııa da Milli sanayi erbılbı 'H yerli mallan ıoetermelı:tedlr. Terk "-"" şm. 
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Dla Tat.im ıtadyumuada lı:arfılılf&D Fenerbabçe-BeoJlı:ldf arasındaki aıaÇtan bir intiba 

Rlyasettc:Oaılıur orlı:eıtra •ıa Aalı:ara ıtad umaad• verdi · lı 

Emvali metrute mo~nrınıon~en 
Satıl ık nısıf hane hissesi 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde ka 

maa bodnım yedi oda, matbah ve hali ve sarnıcı müştemil ad 
120 cedit 190 numaralı nim kağir hanenin Hazineye ait nı 
hiwesinin bedeli sekiz taksitte ödenmek Uzre. 4250 lira bed 
muhammen ile 1/2/930 tarihine müsadif Cımıarteai günti 
14 te ıniizayedei ftleniyeııi mukairerdir. Taliplerin % 7,50 h 
bile teminat makbuzlarile Killi Ji:mlik mlidtiriyeti satı§ kom' 
ıyonuna: müracaat eylemeleri. 

Ticaret işleri urnum müdür]i' ğ"inden: 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkf 
yede iş yapmak üzre tes~il edilmiş olan ecnebi 1jİTketlerinde4 

tle en Anglo-Süis Kondes Qt Milk Kompani) şirketinin 
Türkiye mnumi vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu ke 
mfüacaatla kentlisinin gaybubeti esnasında yerine şirket nanı' 
na yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün m•'ı.kem.:lerd' 
miıddei, müddealeyh ve üçüncü şahıs sııfatlariyle hazır bulun' 
malt üzre İsviçre Tabasından Mösyö V alter Peter'i vekil tayı 
eylediğini bildirmiş ve lazımgelen kağıtları vermiştir. Keyfi' 
yet tetkik edilerek muvafık görülmiilj olmakla ilin olunur. 

Devlet ~6illiryolları te limanları uınuıl rnares;n~eo: 
Kayseri Poz bölüğünün altı aylık et ve ekmeği kapa 

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 3/ Şubat/ 930 Pazartesi günü saat 15,30 da A 

karada ,Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m 

vakkat teminatlarını ayrıl günde saat 15 e kadar Umumi M 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukaıbilinde A 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağJ 
zasından ve Kayseride Kayseri inşaat müfettişliğinden ted 
rik edebilirler. 

EVRAKI MATBUA müdüriyetine vermeleri lazımdır. 
MONAKASASI Münakasa şartnamesi Leva 

Maliye Vekaletin.den: müdüriyetinden ve lstanbulda Do 
31-5-93Q tarihine kadar tabi et- Bahçede evrakı matbua anhan m 

tirilecek evrakı matbua kapalı zari meyylzlij!inden her gün alınabilir. 
ile münakasaya konulmuştur. Müna· 
kasa 3-2-930 tarihine müsadif Pazar • 

teıi günü saat onbeşte Levazim ida· •. : J ! l l f j f,,'I.• ıf ''!'"I resinde mütegekkil mübayaat komi· - __ _ __ !!_--~!'.!;-
syonunda yapılacaktır. Münakasay• 
i§tirak edeceklerin teklif mektuplan· 
nı ve muvakkat tenıinatlMlm ayni 


