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Onuncu sene 

1 

Fır 
Bugünlerde Cenevre'de mec- • a divanı azi Hazret erini 

lisi toplanan Cemiyeti ~~v~m 
hayatının onuncu senesını ık-
mal etmiştir. Cemiyeti Akvam 
'11isakını mukaddime olarak ta 
pyan Verssay muahedesi 10 
Kanunusani 1920 de tasdik edil 
diğinden Cemiyet te bu tarihte 
filen vücut bulmuş oldu. Şimdi 
58inci içtimaını yapmakta olan 
meclisin ilk toplanışı da 16 
Kanunusani 1920 de Paris'te 

riyase ·nd oplan 

vuı:tubulmuştur. On sene ... Mil-

Divanda Tayare piyangosun~~'fWıirdeki satışından mütevell 
beyiye komsiyonu meselesi görüşüldü 

~~~~~~~~~=--~~~~-·· .. ··~~~~~~~~~~~~~~-letlerin hayatına nispetle bu 
müddet ehemmiyetsiz bir şey
dir. Fakat bir ferde, bir nesle 
göre hayli uzun ve yüklü bir 
devredir. 

Tayyare muamelatı usul cemiyeti merkezi un u misiı in 
muvafık ve her turJü tErcddütten azadedir. 

ve nizamata 
Cemiyeti Akvamın on sene

lik hayatından bugün için ne 
gibi neticeler tesbit veya is
tidlal edilebilir? Bu meselenin 
mütaleasında her milletin, her 
kesin kendine mahsus olan 
zihniyet ve haleti ruhiyenin te 
sirlerine kapılmaksızın objek
tif bir hüküm vermek hayli güç 
tür. Cemiyeti Akvam her şey
den evvel bir kaidedir. Her aki
de gibi bunun da mutaassıp ve 
münkirleri vardır. Akidenin 
muhakeme ve mantıki deliller
le alakası azdır. O, mucizeye 
kanidir, ve her an bunun tahak
kukuna intizar eder. Beynelmi
lel hayatı böyle bir zihniyetle 
muhakeme edenlerin hakikat
tan uzaklaşmış olacaklarına 
şiiphe yoktur. 

Biz esas itibarile Cemiyeti 
Akvamı ne göğe çıkaranlardan, 
ne de yere ba tıranlardanız. Ce
mi yeti Akvamı ancak bir vakıa, 
ve realite olarak mütaleaetme
kteyiz. Cemiyeti Akvam bir fi
kir olmak itibarile dünya üze
rinde sulh ve insaniyet dostu 
olan herkesin kabul ve arzu et
tiğ i bir şeydir. Beynelmilel mü
nasebetleri sulhu müsalemet 

airesinde tanzim etmek ve in
sanların harp namı altında biri
birilerini öldürmelerine mani 
olmak, beşeriyetin en aziz mef
kCırelerinden biridir. Bu mefku
renin kabili tahakkuk olup ol
madığı ayrı bir meseledir. Fa
kat ona hizmet eden her fikir, 
her insanın benimsemesi lazım 
gelen yüksek bir fikirdir. 

Fikir ve tasavvur cephesi 
yüksek olan Cemiyeti Akvam, 
bir realite olmak itibarile he
nüz noksani çok v~ zafJ her da
kika aşikar bir müessesedir. Bu 
noksanlık ve zayıflık Cemiyeti 
Akvamın hem teşekkülünde, 
ve hem de faaliyetinde her gün 
hissedilmektedir. Bunları te
ferruatile burada izah etmek 
mümkün değildir. Yalnız bir 
iki cepheye ait olan esaslı boş
lukları hatırlamak, vaziyeti 
kavramağa kafidir. Bir def'a 
şimal Amerikası ve Rusya gibi 
beynelınilel hayatın en Mühim 
ve en faal iki rüknü Cemiyeti 
Akvam haricinde bulunmakta
dır. Bunun için Cemiyeti Ak
vam cihan siyasetinde kat'i ve 
müessir bir rol oynamak kud-

Mühim bir tebliğ 
nesredildi 

' 
Sualler Gazi Hz. tarafından 

sorulmuştur 

En evvel Haydar Rüştü ve 
Fuat Beyler dinlenildi 

bjlafasıla ye eli . . 
Içtiı11a 

devam etm1ştır 

saat 

1 

Mecliste Başvekalet ocf11~1nda meselenin 
hüklımete intikal eden cephesi görüşüldü 
ANKARA, 18. (Tele/onla) - Firka Divani ·bugün tam saat ı ll'lrka teşkilatı erkanı bulunu

on beşi on geçe Meclis merasim salonunda toplandı. Salonda bu yord1;1. 
münasebetle bazi tertibat alınmış, masalar ve koltuklar kon- Dıvanın huzurundan çıkan 
muştu. Fuat Beyi: ~ay.dar Rü~t~ B_:Y 

Salonun ortasına vazolunan bir masanın etrafında ortada koridorda ıkı eyı dost gıbı go
Gazi Hazretleri olmak üzre sağda İsmet Paşa Hazretleri solda rüşü~r~arö - J?ivanca liizrmge
katibi umumi Saffet B. !er alrnışlardL Bu teşekıkülün sağ cep- len~er. dınlendıkten s~nra karar 
hesindeki koltuklara kabine azaları, sol cephesindekilere de verı!di ve_ bu karar alaka~arla
umumi ıheyeti idare Ye grup heyeti idaresi oturmuşlardı. Salo- ra bı:er ~ırer _<!_avet edılerek 
nun bir köşesi de zabrt katiplerine tahsis edilmişti kendılenne teblıg olundu. 

EN EVVEL DİNLENEN dar R"" tü v T . . İçti~a bil~fasıla 7 saat de-
y uş e ayyare cemı- vam ettı. İçtımadan sonra İs-

ZEV AT yeti reisi Fuat Beyler istima 0 _ met Paşa yanında Dahiliye, 
Divan tarafından dinlenmesine Maliye, ve Adliye vekilleri ol-
lüzum gösterilen zevattan Ha- lundular. duğu halde mecliste Başveka-

Sualler Gazi Hz. tarafından soruldu 
1 duğu suallere teferruata giriş
meden müspet ve esaslara te
mas eden cevaplar istiyordu. 

Dinlenenler meyanında İz
mir belediye reisliği zamanın
da orada tayyare cemiyeti reisi 
bulunan Erzurum meb'usu Aziz 
Bey ve gene o zaman jandarma 
~umand~ı olan ve idaı:e h~ye: Sadrettln B•Y Haydar r/1 tll B. 
tıne dahıl bulunan Emın Fikrı ş 
Beyle, İzmir piyango şubesi !et odasında hususi bir içtima 
müdürü sabıkı Durmuş Bey yapılmış ve meselenin hükCıme
wırdı. te intikal eden cephesi görüşül-

Koridorda bir çok meb'uslar- müştür. . .. 
Fuat Bq la beraber neticeyi merakla bek .. Fırk~ dıv~ca I:Iaydar Ruş-

Sualler Gazi Hz. tarafından !iyen kala?alı~ mey:ınnda tal:'- tti Beyın vakı neşnyatı mahal-
:;orulmakta idi. Büyük Reis sor yare cemıyetı erkanı, İzmır (l\labadi 2 ci sahifede) 

Gaip polis 
Raşit Efendi iki 

aydır gaip 
retini haiz değildir. Bir oy eı•vel kendisini 

Sonra Cemiyeti Akvam, is- gören oldu mu? 

tihdaf ettiği gayeleri tahakkuk Ü sküdarda Salacık polis 
ettirmek hususunda şimdilik mevkıinde polis Raşit Efendi 
bir türlü müeyyia.;den mahrum bundan iki ay evel ortadan kay-
olur. Tesir ve nüfuz gene dev- dolmuştur. Raşit Efendinin e-
letlerin kabu) ve hüsnü niyeti- vi Beşiktaşta-
ne vabestedir . Bu itibarla bey- drr. Ailesi ve çc --=--

d cuğu vardır.Ke: 
nelmilel hayatı alakadar e en disininin bun 
büyük kararlar gene Cemiyeti dan bir ay eve 
Akvam haricindeki konbine- Vı/(Jyeı fırka kongresi hdl/ içtimada pejmürde b! 
zanlar ve uyuşmalarla ittihaz • d .. • · • halde görüldi: 
olunmaktadır. Fırka kongresı un mesaısını ğü yazılrnışt 

Bununla beraber Cemiyeti ~ k } b · · d · Fakat bu habc 
Akvam milletlerin hayatına IDUVafıa ıyet e lİir l teeyyüt etme 

• miştir. Gaip pı; 
nispetle, gittikçe büyüyen ve • . l d"l k t ] !isin refikası bi 
istikbali olan genç bir uzviyet- Halkın ıhtıyaç arı nazarı 1• { ~ e_ a ınnıış, rnuharririmize 
tir. Hak ve adaleti rehber itti- yeni heyeti idare seçılmışt 1 r zevcenin hayat. . 
haz etmek suretile bütün beşe- v·ı· t k e- riyaseti Başvekalet ve Fırka mematından ma Raşıt El. 
riyetin teveccüh ve hürmetini Halk fırk~sı. 1 ay~. oHngrkkı katibi ~umiliğine çekilen tazi""ICımat alamadığını söylemiştir. 

· "k" · ıçtımaı dun a R · Ef d" · h h · b" kazandığı takdirde ağır olduğu sinın 1 ıncı . t telgraflarına gelen cevap- aŞ'lt en ının er angı ır 
· f ş·ınasi paşanın riyasetınde ya- ma sebeple intihar ettiğine de ihti-

nıspette emin adımlarla me - . . !ar okundu: ı ·1 kt d" p ı· Ef • · E ı· eçen ıçtımada ma ven meme e ır. o ıs . 
llresine doğru yürüyebilır · pıldı. vve a Hg .

1 
B M M (Mabadı alımcı sahil~de) nin başka bir tarafa gitmesi de 

ZEKl MESU R,.;,.knmhur z. ı e · · · 

jfiiddei unıumi
lere l'" urs 

Kenan Bev Anka
raya gidiyor 

Kurslar iki ııv kadar 
sürece l< tir 

Adliye vekaleti tarafından 
Ankarada vilayet cinayet müd
dei umumileri için bir kurs a
çılacaktır. Bu kursa iştirak için 
İstanbul müddei umumisi Ke
nan ve muavinlerden Hayrettin 
Şakir Bey !er iştirak edecekler
dir. Kurs i'ki ay kadar devam 
edecek ve adliye vekilinin bir 
nt! ~kile açılacaktır.Kenan Beye 
bu gaybubeti esnasında başmu
avin Kemal B. ve!kiilet edecek
tir. 

Kenan ve Hayrettin Şakir 

Kenan B. Kemal B. 
BeyleT bugün Ankaraya hare
ket edeceklerdir. 

Tarife komisvonu 
Ticareti bahriye müdüru Ze

ki B. in riyasetinde toplanmak 
ta olan tarife komisyonu, Per
şembe günü ikinci içtimaını yap 
mıştır. Bu içtimada Şirketi Ha
yriye'nin hesabatı ve tarifeleri 
tetkik edilmiş üçretler üzerin

i de müzakereler cereyan etmiş
tir. Komisyon Salı günü tekrar 
içtima edecek Şirketi Hayriye 
ve Liman Şirketlerinin tarife
lerinin tetkikine devam oluna
caktır. 

Melıtepliler 
müsabakası 
36 inci haftanın 

birincilikleri 

Gazi ve inkılap 
fı Yazan: Sllrf /ll~buıu llahaıut 

J 
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Celal Bey Bursa kuvayi 
milliye teşkilatı hakkında 

izahat verirken 

" - Bendeniz bu vukuat, ce-1 vel yapmıttır. Zannediyo 
reyan ettiği esnada, muharebe ki, o vakit Anadoluda 1 
vukubuldugu zaman Bursada i- cephesile alakadar olmak ü 
dim. Oracia müdafaaya ait hiç birinciliği kazanmıştır. Bali 
bir avzıfe ile alakadar değildim. airli arkadaşlarımız pek ala t 
Bendenize küçük ve husuai bir dir ederler ki, Bursaya ait 
vazifei siyariye tevdi edilmişti. kilat, aırf mevzıi iken Bursa 
Bununla !..eraber memleketin bir kaç yüz kişiden ibaret 
bir ferdi sıfııtile uhdeme du~cn müfrezesi, sırf iaşesi ve ma 
vatani vazi~<mi yapmak mecbu- tı kendine ait olmak üzre A 
riyetini hissediyordum. Binaen- -aar cephesinde hizmet ediy 
aleyh vuv .; tı az çok, yakrnau.n du. Düşmanın son taarru 
takip c•cığimi iddia edebilirim. Bursalılar iki bin kişiye ya 

Efendiler, Bursa hakkında aöy bir kuvvet cepheye gönderdi 
lenen sözler, affınıza iğtiraren Demin, Necati Bey arkadaş 
arzediyorum, ifrat ve tefritten zm dediği gibi, muharebede 
hali değildir. Bazı arkadaşla- !adet gösterdiler. 
nmız hissiyatına cereyan vere
rek ulu orta, itti ham şeklinde 
yürüyorlar. Buradan söylenen 
her söz, bu kürsüden verilen her 
n lfunat yann tarih için mü
him bir vesika olacak. . Bu iti
barla orada vukuu hali '!"Ördü • 
ğüm gibi anlatmak su le ta -
rihe kar§ı vazifemi ifa etmit 
olacağımı sanıyorum. Maruza
tmımsaiki bundan ibarettir.Yok 
sa ne birisini hatasından &ıya -
net etmek ,tebriye ettirmektir. 
Ne de bazı zevatı ittiham altın
da bulundurmaktır. 

Efendiler! Bursa, Kuvayi 
milliye tetkilitını sekiz ay ev-

Demek ki Bursalılar, vazi 
rini yapmışlardır. Fakat bu 
dan kafi mi? Hayır Efendi! 
Kafi değildir. ~oluğumuzla, 
cuğumuzla -silahımız olma 
zaman- hatta yumruklanmı 
sopalarımızla dütmanlara 
atılmak, süvarilerinin önüne 
!arak çiğnenmek suretile ta 
karşı olan vazifemizi yapma 
dik. Bursalılar, yalnız bu n 

tadan ınuahaze edilebilir. Fa 
mümkün olan vaaıtal,ua mü 
.::aatle müdafaa tertibatı al 
dıklaı ından dolayı hakları 

[Mabadı dordiincü sahifd~] 

i lk tedrisat mesele 

Maarif Eınini noktai nazarı 
vekalete bildirdi 

Maarif vekaletile temas et-ı 
mek üzre Ankaraya giden İs
tanbul Maarif Emini Muzaffer 

37 inci haftanın birincilikleri Beyle terbiyei be 
şunlardır: ıleniye umumi 

1 - Galatasaray · Li!;esinden j nüfettişi Selim 
8 lskender Nafiz B. ;ırrı Beyler dün 

2 - Bursa birinci lisesinden :ehrimize avdet 
175 Burhan B. tmişlerdir. Ma-

3 - Galatasaray lisesinden ırif emini Mu-
262 Besin B. :affer Bey, yap-

4 - Darüşşalaka 14 Nazım. tığı temaslar 
5- Üsküdar Orta mektebin. 1akkında bir mu 

den 168 lhsan B. ıarririmize şu i-
İsimleri yukarda yazılı olan zahatı vermiştir: 

Beyler bugünden itibaren gaze- Selim Sırrı B. "- Anka
temize müracaatla ikramiyele- raya, mıntakam dahilindeki Ma 
rini alabilirler. arif işleri hakkında vekalete i-

37 inci hafta zahat vermek üzre gitmiştim. 
. . . İcap eden temasları yaptım, iza 

__ 37 __ ıncı ?afta başlanu.~tı_~· Ö- hatı verdim ve bazı emirler te-
numuzdekı Perşembe ?unu ak- lakki ederek avdet ettim. Muzaffer B. 
şamına kadar gazetemızde çıka İlk tedrisatın Türk mektep- T "" k k ı · d im 
cak haberlerden en mühimmini 1 . de yapılması şüphe yok ki h urkkı mde k~ep enkn e yapı • 

· C · k k enn a n a ı no tayı nazarı 
seçıp umartesı a şanıma a- çok şayanı arzudur.Fakat seya "f k~l · b"ld" · 
dar gazetemiz müsabaka me- . maarı ve a etme ı ırmış 

1 • .. d . . hatım sırf bu sebeple yapılma- bu hususta yapılan tedkika 
mur uguna gen ennız. d - "b" k•ı tt b h 
------------- ıgı·gı· ı v~ a e. en u ususta hülasasını takdim etmistir. 
ihtimal dahilinde görülmemek- g~~lim~'ı h~~ bır emır de almış de- rek şifahi notların, ger~k t 
tedir. Çünkü ailesinden uzak- ı •• 
!aşması için ortada makul bir Muzaffer beyin verdiği iza- kikat netayicini ihtiva eden 
sebep yoktur. Polis, bu esrar- hat haricinde aldığımız mevsuk porlann vekalet tarafından 
engiz rnes'eleyi tahkik ve Raşit ma!Cımata göre İstanbul maarif kikinden sonra bu hususta 
Efendiyi aramakla meşguldur. emini ilk tahsilin münhasıren karar ittihaz edilecektir. 
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• ÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Jng .. t.re yeni seneye bir çok muıkülıltla gırdi. Eıı başta 

Mısır timsahı v•rl 

ngiltere iktısadi mücadeleye 
girişmeğe mecbur oluyor! 

Iariçte: Mısır, l-Iint ve bahri tes
lihat işleri, dahilde işsizlik! 

lmparatorluk dahilinde ya1 nız 
lstihsalatı kullanılacak! 

İngiliz 

Felemenkte 

iki çare ..• 

Şarka ait tamirat 
neticelen~mtyor 

M. SnODuden kıyamet 
gOnOnden bahsediyor 

LA HEY, 17. A. A. - Şark 
tamiratı komisyonunda başlı
yan müzalkereler hararetli bir 
surette gece geç vakte kadar 
devam etmiştir. M. Snovden şa
kacı bir tavırla demiştir ki: 

"Bu meseleyi bitirmek için 
elimizde iki çare kalmıştır.: Ya 
hut küçük itilif murahhaslarını 
kıyamet gününü beklemek ya
bize bir tesviye sureti getirin
ciye kadar fasıllısız bir surette 
içtima ve müzaıkere etmeleri i
çin bir odaya kilitlemelidir. 

Pariste mi toplanacaklar 
LAHEY, 17 .A .A. - Şark 

tamiratı komisyonunda küçük 
itilaf hükumetlerinin murah
hasları Macaristanla musliıhan
bir anlaşma hasıl olmaması ih
t;maıini göz önünde bulundura
rak Y oung planını imza etme-

' • .... • ı den evel ati hakkında bazı te-

y .. h'li . l d d" 1 b r minat elde etmek istediklerini 
ı: Londra~an yazılı;;or :-.. em 1 ış er e ır. ş aşın": ge ır- konferansı davet eden devlet-

30 senesı beynelmılel munase ken amele fırkası haylı şeyler 1 . hh 1 b"ld" ·ş 
ı . . . erın mura as arına ı ımıı -

tta mühim birer mahiyet ar- vadettı. Fakat bu vaıtlerı tema- 1 d" K" .. k "t'l~f hhas-. 1 . . d" E b"" er ır. ~u ı ı a mura 
Jen üç büyük içtima ile baş- ~~ e yerıne _ge~r~me ı. . ~ u-
lı denebilir: yuk dert de ışsızlık derdıdır. İş
lkinci La Haye konferansı, sizlere iş bulmak için bi~ takım 
miyeti Akvam meclisi ve ni- şeyler yapıldı. Fakat hır çok 

21 K~ · d t pl işsize iş tedarik edildikten son-
yet ~nun~s":nı e. 0 a- ra da 1 milyon 100 bin işsiz ka-
cak bahrı tahdıdı teslıhatkon 1 kt Sö' 1 di- · .. · ı aca ır. y en gıne gore ya -

1 ·ansı··· nız 169 bin işçiye iş bulunabile-
tngilizlerin bilhassa bahri cektir. Bu vaziyet işsizlik der-

1 ıdidi teslihat meselesine ne 
1 . . . • dinin vehametini gösterir. Bir 
1 .dar ehemmıyet verdıklerını de amele fırkasının intihabatta 
ılemeğe hacet yoktur. 930 işsizlik meselesinin halledivere , 

1 ıesi İngilizler için bu çetin ceğini vadetmekle ne kadar yan 
: selenin verdiği endişe ile lış bir iş yaptığı anlaşılabilir. 
ı ıiıyor. Geçen 929 senesi İn- Memleketin iktısadi vaziyeti 

tt 1 tere için kralın hastalığın- de hükumeti düşündürüyor. İn-
1 ı doğan -üzüntü ile başla- gilterenin şimdiki harici tica-
1 jtI. Fakat artık kıral iyidir. reti umumi harptenkinden ev-

ndi bu senenin üzüntüleri de velkinin yüzde 75 - O idir. A-
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\ 
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_f. .. _ .. !l_ .. ~u_ .. _ ll_n _J 
tt.Ağıt ve 

mürekkep 

Bahri tahdidı teslihat bah
şine sı.k srk avdet etmek lüzu
mu bugünlerde kendini pek zi
yade hissettiriyor. Avrupa mat 
buatmın en çok meşgul olduğu 
mesele bugünlerde hemen bun
dan vbarettir dense mübalağa 
edilmiş olmaz. Ayın 21 inde 
Londrada toplanacak olan kon
feransın günü yaklaştıkça ala
kadarlar arasında da faaliyet 
arttıkça artıyor. Son günlerde 
gene İtalya ile Fransarun ara
sındaki derıin ihtilaf bir kere 
da:ha kendini gösterdi. Keza 
Fransa tarafından geçenlerde 
Londra hükumetine verilen 
muhtıraya İngiliz hükilmeti de 
cevabını verdi. Gerek Fransız 
muhtırası, gere!< İngiliz kabi
nesinin ona verdiği cevap mü
him birer vesikadır. Herşeyden 
eve! bunların ne kadar iyi kale
me alınmış olduğunu, söylen
mek istenen şeyleri ne büyük 
bir meharet ve ikna kuvvetile 
kaydettiklerini burada zikret
meden geçemiyoruz. 

. 
1 

1 değil, bir çoktur. radaki eksikliği bir t?rlü ?ol-

M. Snowden 

l )eçen mayısın sonuncu günü duramıyorlar. Halbukı İngılte
, . Hlan intihabatın neticesinde re, umumi harpte diğer mütte

' ıdar mevkiine geçen amele fiklerinden daha az maddi za-
.. b' l k lm lan Macari-stanm tamirat bor-casınm Avam kamarasında rar goren ır mem e et o uş- . . 

• tur.Bununla beraber hala kendi cunu, tamırat komısyonu tara-

Fakat siyasi üslup ve kita
beti bir tarafa bırakarak İngiliz 
cevabının açıktan açığa ne de
mek istediğini anlamak isteyin 
ce şu neticeye varılıyor ki Lon
dra hükumeti başık.alarile ken
disi arasındaki noktai nazar ne 
kadar aykırı olursa olsun dai
ma yumşak ve itilafperver bir 
yol tutarak bahri tahdidi tesli
hat konferansının mutlaka bir 
netioe elde ederek dağılması i
çin çalışmağa karar vermiştir. 
Onun için daha konferans top
lamn\ dan evel müstakbel mii
zakeratın çok iyi bi~ muhit i
çinde başlamasına elinden gel
diği kadar çalışacaktir. Bunun 
sebeplerini arartken ımutmaıua
lı ki tahdidi tesliha't işi Mac 

1 Donald hükumeti için bir izzeti 
' nefis meselesidir. Amele hüku
meti bu hususta mütlaka bir 
neticeye varmak emelindedir. 

azası vardır. Muhafazakar- · 1 d h iki' fından yekfuı itibarile tesbit e-
960 ahrar 59 müstakiller 2 m top ayıp a arpten evve . . . . . 

' . . ' • vaziyete gelemiyor. Bunun se- dılmesın: !alep ~~ı~lerdır. 
1 ya malı~tır. M~~af.azakarla .. bebi ne dir .. ? İngilizler acaba 1 Tahvılatm bırmcı kısmı 
k~vvetı az degıldır. Fakat dünyaca meşhur olan sebat ve LAHEY, 17. A .A. - Fran-

' erıyet am~le fıI'kas.ınınd~r. çalışmak gibi hasletlerine lüzu.1 sız ve ~an . .~urahh.aslan 
, fırka hazırandanben lngıl- mundan fazla mı itimat ettiler Y-0urı.g planı mucıbınce pıyasa-

1 !nin mu·kadderatmı idare e- ' de diğer memleketlerin harpten Y!l çrlrnrrlacak tahvil~t'.n b~rin-
t or. sonra yeniden kendilerini top- cı kısmının menkul halıne ıfra-
,. D ld h""k'" f · b - 't tesbit hakında itilaf : : .nac ona u ume .1 ış ":- lamak için fazla bir gayrete ha- gına aı . . 

' i geldi~ zaman . ~azıy~~ ş~- cet görmediler mi. . ? İngilizler hasıl e~:şlerdır,: .. 
·et edılecek gıbı degıldı ld .. .1 . . k 1 1 Bu ıtılaf ahkamına gore a
le maliye nazın Mr Snow~ «:.~1 _muşt~'.1 erının dte rakrl c~~- lacaklı devletler 1930 senesinin 

· i aı enne muracaat e ece erım . . . T · · · b' · · .. ·· 
· tarafından La Haye konfe- . İ . . iıkıncı eşrınının ınncı gunun-

. d 
1
. . ... 1 zannettıler. ngılızler bu hata- den evel ilk kısmı olarak piya-

' smda alınan o şıd et ı guru . 
· · M D ld h"ku saya 300 milyon dolarlık tahvı-
ı vazıyet ac ona u - 1• 'k ki d Alm 
· 1 hinde bir cereyan hazır at çı ar~ca ar ır. . anya 

•
1 e . hü'-cilmetı de bu ta rıh ten ev el 

·aktan !?en kalmamıştır. Son hiçbir istikraz aktetmiyecek ve 
Başve.kı~ Mac Do~ald .Am.e- piyasaya hiçbir çikarmıyacak-
ıya gıttı. Bu d~ sıy~sı hır tır. Bu muaımele muayyen tarl-

ı 1 {af~a~ıy~t t~şkıl edıyordu._ he kadar yapılamadığı takdirde 
ı m ıçındır _ki Londra şe~ı Almanya hükilmetinin taahhüt 

1 ek Başvekıl ve gerek Malı ye !eri bir sene daıha muteber ola-
ırına fahri hemşehrilikverdi caktır. 
:at Mac Donald hükumeti- Beynelmilel banka 
hosa giden bu muvaffakiyet LAHEY, 17. A. A. -Beynel-
nden sonra İngilizlerin cam- milel bao:'canın İsviçrede vazi-
ıkan bir takım hadiseler de fe ifa etmesine müteallik mad-
r birer kendilerini gösterdi. deler İsviçr~ hükilmetinin üç 
ırdaki İngiliz fevkalade ko- murahhası ile ~tilaf hasıl ~le-
eri Lord Lloyd çekilmeğe rek tesbit olunmuştur. Bale şe 
bur oldu. Mısırın istiklali hrinde yerleşecek olan banka-
elesinde Mac Donald'ın nok Mac Uorıad nın memurları hertürlü vergi. 
cıazan ile eski hükilmet za- den muaf olacaktır. 
undan kalmış olan bu muha Tehir projesi 
kar lordun fikirleri uymu- !arını geÇ anlanıışlardır. ::.alahi LAHYE, 18. A., A.-Şark 
ıu. Müteakiben Hindistan- y~ttar ol_'.1nlann bu. vaziyeti la- tamirat komisyonu tamirat me 
renide tazelenen istiklal ce- yık oldugu ehemmıyetle ancak selesinin tıehirine ait bir proto-

d İ .1. 1 · h şimdi düşündükleri görülüyor. kol projesi vücude getirmiştir. 
ını a ngı ız erın oşuna . . . . ~ 
~n bir şey olmamıştır. Hari- İ~ıplte~~n'.nartı~ sanayı.11:5ulıle Buprotokolun ahkamı bilahare 
:ıziyette mühim olan başka rını degıştırmesı ve yem ıcaba- tespit edilecektir. 

d R 
·ı ·· b i ta uyması lüzumu anlaşılıyor. ---~•_._...,_ __ _ 

,ey e usya ı e munase a-
1 
İ b . . 1 _,,_ ~ . Çihan rekoru 

tesisi oldu. Sovyet Rusya şt~ . u~un netıcesı _o ar-. va~ı 
umeti İngiltere aleyhine lngılız ımperatorlugunu teşkıl !STRES, 17. A. A. -Tayya 

d 1 k ti d l reci Costes ile Codos 500 kilo-
ıaganda yaptırmamağı ta- e en m~ı_n e e er. arasın a ya 
·;t etmiştir. Fakat şimdi mz İngılız mamulatı.. kulla.nı.1- gram ağırlığında bir hamüle 
" b ile cihan rekorunu kırmağa tedrada "The Daily Worker" m;,ıı cereyanı aş gostermıştır. 

B · · l - 1 şebbüs için saat 15,12 de hava-
·ı b' k ·· · t t · 1t n.sı ımperator uguıt ya nız 

mı e ır omums gaze esı . . . . . . !anmışlardır. 

ine başlandı. ke .di dahı~nd.e. ıs~~~~~ edıle~ NİMES, 18. A. A .- Tayya-
imdi daha bir sey var ki o yapılan şey en ıstı a etmesı, reci Costes 500 kilogramlık bir 
mele hükumetinin harici hariçten kendinde olan şeyler- yük ile saatte 214 kilometre 
>et sahasında elde ettiği den hiç bir şey getirtmemesi i- sür'atle 16,5 saat uçarak 3500 
affakiyetler karşısında ba- çin çalışılıyor. İşte İngiltere kilometro katetmiş ve bu su
lihsizliklere de oğradığı- şimdi iktısadi varlığını kurtar- retle ~ki cihan rekoru kırmış-

mak için bu yola gidiyor. Buna tır. Bu rekurlardan ıbiri sür'at 
u talihsizlikler bilhassa da- iktısadi "Ehlisalip" deniyor.! di~eri mesafedir. 

Fakat gerek Fransız ve ge
rek İngiliz kabineleri konfe
ransa başlamadan eve! ne ka
dar i tilafperver görünmek is
terlerse istesinler arada pek e
saslı, senelerdenberi iki tarafın 
diplomat ve hukuk şinaslarının 
uyuşamadıkları J:ıir ihtilaf var
dır, emniyet mi evel gelir, yok
sa teslihatın azaltılması mı e
vel gelir? ... Fransa emniyetirı 
evel geleceği fikrindedir. Bu 
mesele halledilmiye dursun son 
muhtırasında Fransa Kellog 
misaki yerine Cemiyeti akvam 
misakını ileri sürüyordu. 

İngiltere buna cevabında 
Kellog misaki harbi kanun ha
rici ilan etmekle devletlerin 
emniyetini ve tahdidi teslihat 
icin lazrmgelen zemini hazırla
dığını ileri sürüyor. 

Bu iddialar, cevaplar Ye mu
kabil cevaplar pek nazari yol
larda birç~ kağıt ve mürek
kep sarfı gibi görünür. Yalnız 
konferans açılmadan evel her
taraf hukuki bir esasa istinat 
lüzumunu hissettiklerinden da
ha pek çok kağıt ve mürekkep 
kullanılacaktır. 

- Saatin kaç? 
- Bilmem ... şimdilik saatim 

vok! 

IngilteredtJ 

Konferans 

Bahri konferans 
etrafında temaslar 

Am~rlll• Hariclg~ naaırr 
murahha#arla glküıtiJ 

LONDRA, 17. A.A .-Ame 
rika hariciye nazırı M. Stimsoo 
neroine kabul ettiği gazetecile
re M. Mac Donald ile görüştü
ğünü, bu mülakatın kendisinde 
pek hoş intibalar bıraktığını 
söylemiştir. M. Stimson, diğer 
mur<Whhas heyetlerin aza.sile de 
konferans toplanmadan eve! 
görüşetıileceğini, M. Tardieu 
ile M. Grandiye Pazar günü 
mülaki olacağını, ünıi t ettiğini 
söylemiştir. M. Stimson, Ame
riıkanın fikir ve noktai nazarla
rı hakkında beyanatta bulun
maktan imtina etmiştir. 

lta}ya murahhasları 

LONDRA, 17 .A .A. - İta
lya hariciye nazırı M. Grandi 
ile İtalyan murahhaslarından 
bir kısmı öğleden sonra Lon
draya gelmişler, M. Henderson, 
İtalya sefiri ve diğer rical ta
rafından karşılanmışlardır . 

Fransız murahhas/art 
PARtS, 17. A. A. - Londra 

da toplanacak bahri konferansa 
memur Fransız murahhasları
nın ekserisi yarın öğleden son
ra hareket edeceklerdir. Bahri
ye nazırı M. Leygues ile deniz 
mütehassısları saat 16 da gide
ceklerdir. 

Şifreler çalmdı 

LONDRA, 17 A. A. - Bu
gün hava işleri nezaretine 6 pos 
ta çantası teslim edildikten bir 
müddet sonra kim olduğu he
nüz anlaşılmamış olan bir a
dam bu çantalardan ikisini aşır
mış ve şeriki ile beraber bir o
tomobile atlıyarak kaçmıştır. 

Bu çantaların içinde bazı şifre
li resmi vesikalar ve yeni bir 
tayyarenin tecrübelerine ait gi
zli raporlar bulunmakta olduğu 
zannediliyor. 

Fran.tiada 
Mahpus meb'uslar 
PARİS, 17. A. A. - Meb'u

san meclisi istizah takrirlerinin 
müzakere edileceği tarihleri 
tayin meselesile meşgul bulun
muktadır. Meclis, mahkfun ve
ya. mahpus bulunan meb'usla
rın serbest bırakılması hakkın
da komünistler tarafından tev
di edilen takriri 256 muhalif 
reye karşı, 309 rey ile reddet
miştir. Hükilmet, itimat mese
lesini ileri sürmüştür. 

Edgar Quinet zabıtam 

PARİS, 17. A. A. - Edgar 
Quinet kruvazörünün kumanda 
nı gemisinin ziyamdan dolayı 
Tulon ba~riye divanı harbinde 
hesap venneğe davet edilmiş
tir. 

Radikallar 
PARİS, 17. A. A. - Meb'u

san meclisindeki radikal sosya
list gnıpu fıııka ve grup reisli
·klerini ayni zamanda deruhte 
edemiyeceğini bildirmis olan 
M. Daladiye nin yerine M.Chau 
temps'ı reisliğe intihap etmiş 
tir. 

Filisfin'de 

Propaganda heyeti 
Kudüs ten yazılıyor: - Fi

listinde geçen ağustosta Arap
larla Yahudiler arasında çıkan 
ıkanlı vekayi hakıkmda tahki
kat yapan heyetin Londraya 
avdetinden sonra neşredilecek 
raporun intişarı esnasında İn
giliz efkarı umumiyesini tenvir 
için Kudüsten bir Arap heyeti
nin Londraya gönderilmesine 
karar verilmiştir. Bu heyet 
Başmüftünün riyaseti altında 
olup Avni Abdülhadi, Ragıp, 
Cemal Hüseyni ile Rooh is
minde bir de hıristiyandan mü
rekkeptir. 

lzmirde yerli malları koruma 
cemiyetinin kongresi 

İZMİR, 18. A. A. -Yerli malları koruma cemiyeti kong 
dün Türk Ocağında in'ikat etmiştir. Okunan senelik mesai 
poru tasvip edildikten sonra bu cemiyetin bin kişiyi tecaıvü 
den azasmın heyeti mecmuası ile birlikte milli ~ktisat vıe tas 
ruf cemiyetine iltihakı kararlaştırılmrştır. 

Gayri mübadillere tevziat 
ANKARA, 18. (Telefonla) - Maliyıe vekfileti tereddüt h 

olmaması için gayri mii'badillere tevzi edihnesi evvelce 
dilen paralardan arazı sahiplerine de dağıtıknasınx alakadar! 
bildirmiştir. 

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

Amerikada 

Milyarlarca 
doları •• 

Hlndlstana lstlklll 
verlfmelll 

Vaşingtondan yazılıyor: -
Yeni sene mesaisine başlayan 
Amerika kongresi harbiye büt
çesini kabul etmiştir. Yeni se
nenin harbi7e bütçesi 433 .ni
lyon 231 bin do 
laroır. Yeni !:ıi: 

tçe eskisine nis 
betle 442 bin do
lar fazladır.Har
biye bütçesinir 
böyle arttınlmz 
sına sebep havz 
kuvvetlerine yı
niden verilen t. 

hemmiyettir. 
Kongrede pek 

şayanı dikkat M. Hoover 
lbir hadise cereyan etmiştir. A
yandan Blaine verdiği bir tak
riroe Hindistanm istiklfil mü
cadelesinin Amerikalılarca te
veccüh ve alaka ile karşılanma
sı icap ettiğ~, yazılmış ve vakti 
geldiği zaman Amerika reisi
cümhunınun Hindistanın isti
klal ve hakimiyetini tastıik et
mesi için kendisine salahiyet 
verilmesi talep edilmiştir. Böy
le bir takrir tngiltel'e aleyhine 
olduğu için son derece nazarı 
d~kkati celbetmiştir. 

M. Meclisi 
ANKARA, 18. A. A.-Mill 

Meclisi bugün Reis Vekili N 
rettin Ali Beyin riyasetinde t 
planmış ve rüznamede mü 
kere edilecek madde bulunm 
dığı cihetle Pazarıtesi günü i 
tima etmtek üzre celse tatil 
dilmiştir., 

--o-

İzn1ir.'e lik maçları 
1ZMİR, 18. A. A. - Bu haf 

ta yapılan lik maçlarında Al 
ay ikinci taıkımı Yıldız ikinc 

, takımını srfrra karşı iki sayı il 
tasfiyeye u~ratmıştır. Birine 
takımlar arasrnda yapılan maç· 
larda Güzel İzmir sıfıra karşı 

' bir ile Yıldıza, Ana-dolu sıfır 
kaıışı dört ile Göztepeye ve Sa· 
karya sıfıra karşııbirle Altınayı 
galip gelmişlerdir. 

Mısırda afyon iptilası 

KAHİRE, 17. A. A. - Cene
vreddki afyon konferansında 
Mrsırı temsil eden murahhasııı 
Qku~uğu bir raporda, Mısırda 
uyuşturucu maddeler kullanan 
ıkimselerin yarım milyona ya· 
kın olması ihtimal haricinde gö 
rülmediği.ni ve bunların bu su
retle ve bu i,ptila neticesi ola· 
rak her sene tahminen l~ buçuk 
milyon İngiliz lirasına yakııı 
bir para sarfettikleri beyan o
lunmalctadrr. 

Mühimbfr tebliğ - TevfikSalimPaşa 
Birinci sahifeden mabat) • Ankaraya gitti 

!inde masruf bir hareket olarak İstanbul etibba odası reisi 
görülmemiştir. Eğer bir tenki- Tevfik Salim Paşa dün akşam 
di varsa bundan fırkayı ha~er- Anlkaraya hareket etmiştir. 
dar ede~ile~eğini ve n~ş~ıyat Tevfik Salim Paşa, Ankara
yolunu ıhtıyar etmemesı lazım da Etiıl:lba Odasına ait mesele
geleceğini münasip_g.ören. Fır- ler hakkında Sihhiye vekaleti· 
ka ~u .hususu kendısıne ıhtar le temasta bulunacağını, Oda
etmıştır. . ya kayt müddeti bitmekle bera-

İçtima hakkında ve verılen her mazereti olanların kabul e
karara dair Fırka tarafından şu dilmekte olduğunu söylemiş-
tebliğ neşredildi: tir. 

Tebliğ Oda idare heyeti bugün to-
planarak, kaydedilmiyenler 

Ankara,. 18 (Telefonl~) - hakkında yapılacak muameleyi 
1927 senesınde Tayyare pıyan- görüsecektir. 
gosunun İzmirdeki sat~şındaıı B~ hususta vekalete müra-
mütevell~~ beyi~e k~mısy.on~- caat edileoeği anlaşılmıştır. 
nnr •. : 7 nne daır İzmırde mtı- ş· d' k d 1 100 k.ad · ım ıye a ar , at 
şar , ·ayıat ve tayyare cemı dokt d" ta.b'b' k d d"l 
ye , . Rize meb'usu Fuat B. . ?r ;eh 1\. dı 1 fa~ e '.: 
ef ' 1 ı iırka riyasetine bir tak- mıştır. a a . ın ~n kt az a rr:ı~
ri~ ile vaki olan müracaati Ül'leri rat bc~ba._t etmdemış 0 or ve ış 

f k • . . G a ı ı var ır. 
ne mesele ır a umumı reısı a _.,..'"'!"!!"'--""!!!!!!!!!!!'!!"""!'!""~ 
zi Mustafa Kemal Hz. nin riya- m~ ~~vafik ve her tür!Ü tered 
setlerinde içtima eden ve Heye dütten azadedir. 
ti v.e~lede?- ve fırka um~~I he-

1 
Madde 2 - Şubelere bizzat. 

Y.etı ıdar~ıl~ grup heyetı ıdare- satış yaptıklarına göre 11 teşrı 
sınden mu~ ·kep bulunan Cum nievel 927 tamimine tevfıkan 
huriret ~a .K fırkası divanında beyiyıe komsıyonu olan veya 
tetkık edildı. bundan artakalan kısmın irat 

Tetkikat neti eleri atideki k.a kayıt veya hizmet edenlere teV 
rarlara iktiran etmiştir zi şıklaruıın hangisi İzmir şu-

Madde 1- Tayare cemiyeti besince ihtiyar olunduğu tetkik 
İzmir oiyango satışı nisbetlerin olunmuştur. 
de yüzde on ikiye kadar komis- 1927 de İzmir Tayyare cemi
yoıı verilmesine her tarafa mü yeti şubesi heyeti idare reisi 
savi olan tamiminde kabul ve Aziz B. Efendinin verdikleri 
tebliğ etmiş ve memurları vası ma!Umatta İzmir şubesi kom·
~asile olan satışlanuda komisyo siyonunun kamilenhizmet eden 
nun dahi ya bilfiil çalışanlara lere tevzii şıkkini ihtiyar ettiği 
tevdi etmekte veya şubeye iart beyan olunmuştur. 
kaydeylemek hususlarında şube Filha'kiıka komisyonunkami
leri 11 teşrin evvel 927 tarihli len tevzii mevzuata nazaran ka
tamiminde kezalik serbest bırak bildir, ve bu usulden piyango 
mıştrr. satışının artması suretile cemi· 

Tayyare cemiyeti umumi ida yetin varidatının da arttığı va· 
resi İzmirde satış nispetine dü- kidir. Ancak irat kaydedilmiye· 
şen yüzde on iki komisyonun rek tevzi şıkıkının ihtiyar edildi 
haricindeki, yani usul ve nizamı ğine dair tahriri bir kararates
olan bütün varidatını almıştır. düf olunmamış olduğundan bu 

Cemiyetin nizamnamesi ve cihe~~ 1927. deki İzmir .. ~besi 
tebliğ ve tamirnleri görülmüş heetı ıdaresınden v~ ~ukilm~t 
ve muamelesinin doğru olduğu tarafından resmen ıstızahı la
divanda ittifakla müşahede o-. znn görülmüştür. 
lunmuştur. Binaenaleyh Tayya j İşbu ikinci madde ahkartı1 

re cemiyetinin umumi merke - dahi divanca müttefikan kabul 
zinin muamelatı usul ve niza- 1 edilmiştir. 
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eczacıl oktorlarla rı aras ndan ene kara edi • 

·re. 
, rll' 

iZ t 
sar 

zı 
filli iktısnt ve tasarruftan ne a lıyoruz? 

Üç mühim cep e 
l\'liJJi tasarruf, i.stihsalatı tezyit, 

·verJi ı11alı kullarınıak 

~ Aynlzade Hasan Tahs n Bey ne rl ıor? 
iısıl Darülfünun. Hukuk Fa~ülte
ıre- • müderrislerınden Ayruzade 
arJ asan Tahsin Beyin cevabı-

dır : 
- Milli iktısat ve tasarruf

ne anlıyoruz?" anketin.e c.~-
vap vermek için meseleyı uç 
cepheden tetkik etmek f'.'yda~ı 
olur. Gerçi bu üç çephenı? bı

U' ribirile samimi münasebetı var
o- da herbirini aynca tetkik ik

za eder: 
1 - Milli tasarruf. 2 - İstih

ç- latı tezyit, 3 - Yerli malı 
e- kullanmak. 

Evvela milli tasarrufu anla
lım: Tasarruf ve iktısadm 

:Yekdig" erinden ayn iki manası A 
1 
ımn 8 • • • • ,. k d }'/U4ı/tJ1. • &. • 

_ Vardır: Bırı en a~ ı~tıhla. e e- gerek ikliminin, gerek toprağı-
rek ihtiyacatı e~ ı:>'.ı t~s~ıye ~~ nın ancak pek fena ve pek pa

i ek, diğeri d.e. ıs:ıhlakı ~ ır halı yetiştirdiği bir malı mut
Fe eylemektir. Bırı~cı m_ana,. ~':1° laka istihsale çalışmak oraya 
i zlarm Ekonı;ı:ı;ı ~edıkle?, ı- masruf mesainin heder olınası
. · ın idare ~e~ıgımız şeydır. Me ru icap eder. Hatta bazen bir 
1 . ~ id~elı bır. e~ kadını ~em~- memteket diğer bir memleketin 

mı pışınnek ıçın musrıf ~~ kendisine sattığı eşyayı daha 
.~iından iki defa daha az ko- nafi şerait dahilinde istihs~l et
ur yakaı. . . tiği halde bile bu maddeten ha. 
Kocası ve çocukları ıçın da: riçten idhal etmekte menfaat 
az para ile daha m~g~.d?i görebilir. Onun için milli me

bir yemek hazırlar. Bu turlu ık sainin en feyyaz ve :ı;ü~m!r su
sat ve tasarruf, yalnız ıp~a rette teksif edilecegı ıstıhsal 

· in değil ~er. türl~ ihtiyaç. ıçın şubelerini hükumet bir ~ktısat 
abili tatbıktır: Dıkkatlı .. bır a- proğramı tarzında tanzım ve 
am, diğer bir ad~d~ ~ç de: mesaiyi bu suretle tensik eyle

fa fazla müddet elbıses.ı~ı ye.nı melidir. Ancak istihsalatı Ç~-
h~lde muhaf;~za .. ed~bılır. Bır ğaltıp çalışmağı daha müsmır 
ımse ulak bır b:ıtçe ıle 01~~~- kılınak meselesinde efradın da 

ı;;a iyi bir hayat ımrar ede 1 ı.r. vazifeleri vardır. Bir müstahsil 
Belki de ço~ ~~sr~f eden rakiplerinin istihsal. ~arzlarını 

~ adamın geçırdıgı b~. hayat daima takip ~tmelı~ır. Vataı;ı.
ıbı bır hayat ge~ır.eb~lır. Bu perverliğin, hımayenın de bı.r 

z tasarrufun m~.lli ıktısatta haddi vardır. Hükumet mahdut 
ayanı ihmal ve musa.m.aha 0~- bazı kimselerin menafiini te
uğ~u zanneunemelıdır. ~1•1 - min için milyonlarca müstehli

vakı bu tasarrufların her bın. kı' uzun müddet ızrar edemez. . . d. Lakin her 
ehemmıyetsız ır. . . Onun için müstahsiller, hayat 
nevi istihlakta tekrar. edılınce mücadelesinde ve rekabet saha 
büyük bir yekfin .teş.kıl e~er ve sında muvaffakıyeti yalnız ken 
nıilli bir iradın b~~uk bı.r kıs- di saylanndan beklemelidir. 
nuru temsil .ede~ııı:. ~u ~sar- 3 _ Yerli malı kullanmak: 
ruf~ ya~: ~ıl~ ~stıhlaklennd~ Bir ihtiyacın temini için yerli 
degıl mıllı ıstıhlaklerde dahi . mevcut iken ecnebi malı kul
tnahalli tatbik bulur. ~-o~. za- ~~ak memlekete hıyanet ~t
ınan~arda bu. hususta buyük te- mektir. Alınanyada müstehl~~
rek~ıler vaki oımuştur. . • 'lere edilen ıo tavsiyeden . bıı:1 

. lktısat ve tasarruf, haki~. şudur: "Unutma ki ecnebı bır 
~':" fendir ve bLJtün fenler ~ıbı mal aldığın zaman ':'atanın ~u~; 
ogrenilmeğe muhtaçtır. . Eger vetini 0 kadar tenkıs edersın ! 
bu fen, tatbikinde asıl vaz.ı!ed~ Bence en evvel lüks eşya id
olanlara, yani kadınlar~ ogretı- halatını tahdit, hatta bazılan
lccek olursa büyük bı.r s~rvet nın idhalini tamamen m~net
nıenbaı olur. Tasarrufun hır ma mek kabildir. Memleketimızde 
Ilası da ihtiyattır. İnsan yarını zirai mahsulatı yünlü mens~ca
düşünerek kıyısına bir şey ko- tı ve saireyi himaye eder gurı;ı
l'ar. Tasarrufun bu şekli ~azıla- rük tarifeleri tanzim e?'le~eli
l'Inca hüsnü telakki edılınez. d' Çünkü gümrük tanfesı va-
h ır. . b' . 
"ıeseıa Monteskiyö, "eğer zen- tanın şeraiti istiklalınd~n ı? -
ı:inler çok masrai etmez~er~e dir. Ancak makine gibı . he.nuz 
fıkara açlıktan ölür" demıştır. yapamıyacağımız şeylerın ı~ha 
Bazıları da '·tıkara ta~f et- ıatını tahdide çalışmak dogru 
llı~li, zenginlet sa:fetmeli de- değildir. 
~ışlerdir. Haföukı bu manada Çünkü b~ar ~~m.leket d~
tktısat ve tasarruı~ herkes ya- bilinde inkışafa musaı~ ?lan. bır 
Pabilir. Çünkü ihtıyaçlar hay- takım istihsal şubelerının ıcra 
rcte şayan derecede elastikidir. vasıtalarıdır. İhracatı çoğalt
lnsanın ihtiyaçları gayrı mu.~e- mak çok dikkate şayandır. 
nahi bir surette tevessua mus- M mleketimiz bu hususta ba 
teit oıacagı gibi aynı .. surette e ddeler için adeta tabii bir 
tahdit ve tazyıka da muteham- ~ı rı;ıa hardır Tütünleri-

.. 1 k ımtıyaza maz · 

\r a11gınlar ve 
rJ-erkos 

Şirket ınehafi1inde 
ne denivor? 

Q-~· -·:=::= \li 181 

'·--;:tand~ş! ~ 

--rın 
Bugiin kar yağ
ması mul1temel Tasarruf yapmak, ihtiyaç i 

!anınızı ve ğı<lalmızı kıs- ;i 
mak demek degildı.r. Bila-ji d 
·ı:is en az ve en geç eskiye- ı Ankarada Trakya e 

R bilecek yerli kumaslardan Ji k x-, . 
[ ihtiyaı;lanmızı temın et-j rar ya-5 .. ~ or 
· mek, ve harice lüzumsuz se- ~ 

Rap r ar Vilayet ve ! beplere paramızı akıtm:ıına- ~ Karadenizde tekrar _ ktır. K 
Enıaııtte verİlınedi Tasarruf ve iktısatta düs-X fırtınalar h.-şbdı 
Geçenlerde ayn ge-:ede Bey- turu?1~ mümkün ~ertebe % Dün gene hararet birc,!enhire 

0g-ıunun ayn ayn iki ycnnde h~r ihtıyacımızı dahılden te ~ düıjtu. Darometrc za t dördü 
mm ve ted;ırık etmek olma- .. · d E 

zuhur eden yangınlar Galatasa ı hdır. Ancak bu sayc<le hem go~cnyor u. .v 
ray civarında iki büvi;k apart-. ~ istihsalatnnız, mamuliiumız : ve 

1 
gbceceb yag

manı ve Elnn dağıııua on evı ~ sanayiimiz terakki ve inki- murb a .~a :r ~s 
Yakını dört itfaiye neferinin •ı şaf ;.mı'.<~nmı bulmuş, hem r1 ıcı ı.rt ru})zgar 

'. · ı !t . mnı< ı erec mecruhıyetıne sebep o muştu. ., de p:.ıramıa memleket d:.ıhı- n h ı· b' d 
. li acare ın ır t 

Bu yangınlar hak~ıı;ıda gere_k imde k ış olur. " bire dtişmesi, l 
itfaiyenin, gerek polısın yaptıgı ısı-.. =~:.'l&lı:::.:-~ı=.:<.•181 ısırıcı rüzgar, L 

tahkiakt ayni neticede birlcşiyo Damızlık ~:ı:r~ ~.ar düşt~ 
rdu: gunu gostermek 

Her iki yangında da itfaiye tc idi. Nitekim a 
harik musıukıarnıda su bulama Hayıı n c ·p,çf erlni ıman haberler, v 
mış ve yangın bu yüzd~n geniş l h rasatna ıelenn ti: 

• e ı r 
Eczacılarla d kto 
rın arası gene açıld 

Ihtikar mı? 

Bir doktortın 
itlıaın ları 

Sıhhiye müdürü 
ne divor? 

Eezacılardan şikayeti 
olantır sıhhiveve mü-. . 

racaat etsinler 
Sıhhiyt mOdllr/1 Ali Rıza R. 

Bazı eczanelerin vaziyeti hakkında Etibba muhaden.ct Ce
miyeti reisi Dr. Niyazi İsmet Bey tarafından vaki olan beyanat 

1 · b" ·· ·· t"r Ynngın ma l a için bıig leri Çerkes emı«, uyumuş u · __ 
1 

.. .. A ka 
halli~e vaktinda yet:•en itfaiye .oyune ve n_ - • • lenin mevzuu bahs .:ılacağı ve heyeti umumiye kararile bunan 

· e Dar. ı- ı • hnı;vRn far. re- ıra)<ı kar yag- 1 ar y .. g.ıcıı. protesto edileceği söylenmektedir. Kongreyi açmak üzre Ce-
ni? ı:ayreti hiç bır netı-.e verm 5 m 1tlı• mıır•c ıkur malttn o!duğunu 1;ım soy/iyen nıiyetin umumi reisi Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü Bey bu 

eczacılarla doktorların aralan açılmasına sebep oldu. 
Cezacılar Cemiyetinin Cuma günkü kongresinde bu mese· 

mıştı. . bu- 't> l·frivordn Bn Faıin El. ha.ta içinde gelecektir. Yangın başladıktan bır Hükumet hayvnn nesFnin hav.u;s, ıcarın bu.,ü•ııcr içinde . . . [maz. Nüfusa göre tahdit kamı-
çuk saat sonra ancak su verc:n ıslahına fazla eıhem"lliy~t vrr- t5 a.ıhul'a da düş. · !Sı .e intizar ~tıbba m~hadenet cemıyetı nu mucibince kafi eczanesi olan 
Terkos kumpan~asınrn bu ~ar: meıktedir. Bu yolda azami fe- edebi eceğimızi gösteriyor. erka~r~d.-n bır zat bu hususta y~r!erde yeniden hiçbir eczane 
keti ~c~ba hangı sebepten ılcn daka:lıl: da yapı'~aktadı:. Bu K:ın<lılli rasthanesı _djn ele~~- demıştır kı: • açılamaz. Bunun için yeni bir 
gelmiştır? mev,'1da hayvan cınslerinın ıs- : cei hararetin 3 oldugunu bugun - Hükumetimiz, medenı kanun laznndır. İhtiyaç olursa 

Bu hususta malfımat .. almak !ahını temin için hariçten gelr- j kar yağacağını ~öylüyor ... Yeşil- mı:nıe~e~erin eks~risinde ~~- bittabi düşünülıir, Fakat fstaıı
üzre terkos şirketine muracaat cek damızlık hayvanattan r: koy rasa~lı~esı. de bug~ kar dugu ~~bı ecza?e mıktan~ı nu- ıbulda mevcut eczanelerin ihti
ettik. Kumpanya müdürlerin- sim alınmamasına karar vennış yağması ~htımalı ku"."etlı oldu fu~a. gore taksun ".e tah~ıt et- yaca kifayet ettiği ve yeni bir 
den biri bu husluta diyor ki: tir. ğunu teyıt etmek~~d.~r. .. ~ıştı:. ~u on bın nu~usta eczane açılmasına lüzum oima 

.._ Suyun saatlerce gecikti- Bu damızlık hayvanlar rnua- . _P.alkanlarda hukum suren hır nısbetınde alınası, bırçok dığı kanaatindeyiz. 
ğ:i mübalağalı bir havadistir. ayyen sınıflara inhisar etmek- t P.'l~ kar fırtınası~ Çerkes Yapılan tahdit Büyük Millet 
Yangın haberi üzerine hemen tıedir. Atlar, Yans, hayvanları, koyu~e ka.da~ gel?1esı, raksatha- Meclisinde takdirlerle karşılan 

· · k 1 d ı k · · ı:ı.elerın ıhtunalıne uvvet alakadarlara malumat venlmış mer ep er en, mem e etımız- . mıştı. 

ve su temin edilmiştir. 'f oksa de vetişmiyen ci~sı:r. ko;:nn~ ve~~~~~~funata nazaran Ka- . Mamafi şunu .~la ve • edr.YiJ; 
saatlerce su verilmediği iddiası !ardan. memleketımızde cı.ns'. radeniz'de iddetli bir fırtına kı ne eczacılar gokten ım;ıştı: 

hakikata tetabuk edemez.,, 
İtfaiye ve polis tahkikatı he

nüz bitmemiştir.Emanet ve vila 
yetine raporları almasını mütea 
kip evrakin müddei umumiliğe 
tevdi edilmesi muhakkaktır. 

H. Tarık Bey 
Hadise hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Bedi Beyin meokuflgetl 
devam etmektedir 

olmryan M"rinos P";bi cınsı ş S f d b 1 ve ne de ecza depolan sahıplerı . . başlamıştır. e er e u unan km trr keçılerden Malta ve Sam keçı- · .1 limanlara iltica etmek- cennetten çı ı . 
. . . d' gemı er • Bunlar meyanında kusıırlal" len resım V"rmeden ı thal e ı- tedirler Kaza olup olmadıgı ·· .. 

1 1 
h kk d l< • 

lebileceklerdir. hakkında henüz bir haber alına gokr~ben er la ıknt a İl~.:'~~ B · k ı · ta- ı at yapı aca ır. ç.wr u reS1m a dırılması emn mamıştır. hakk d 'ka · lanl 
henüz gelmemi~ir. ı·· , d ı;ı a. ş~- yeb~ı o bild' . 'lSUk-• S } } \ l k u aıresın~ ıze •rere a l t e r ar 1 F yaptırdtklan ilacı recetesil.- bi.ı Sanasarvan ____ likte getirirlerse derhal ıazmı 

h d Raşit E( isnıinde biri gel .1 muamele yapılır. ani 8VaSI Siıhhiye müfettişleri, ,...fite-

l\fahkeme eski kara
rında İc;rar etti 

Dün birinci tic~t mahke
mesinde Sanasaryan hanının 
aidiyeti etrafındaki davaya de
vam olundu. Malum olduğu ü
zre han mütevellisi Mesrup Na
royan Ef. tarafından vilayet a
leyhine iadei emlak davası aç
mış ve bu dava birinci ticaret 
mahkemesi tarafından ~dedi! 
mişti. Temyiz ret davasını tet
kik ve mahkeme kararını nakz 
etmiş ve nakza iıttiba etmişti. 
Nakız 3 noktadan ve bilhassa 
eski kararlardan birinde aza
dan birinin imzası bulunmama
sı noktası idi. 

tevk if t•dildi madiyen eczaneleri dola~tı<rak 
. Gazeteler ve ati zevat namına 
sahtekarlık etmek ve hayır m_ü Tevfik Salim Pş. 
esseslerinin firmalarım taklıt yerlerde yapılan tetkikatla an
surctile takvimler tabetmekle cak bu kadar nüfusun bir ecza
maznun Mahmut .Ef._ hak~da cıyı doyurabileceği anlaşılma-
4üncü istintak daıresındekı talı smdan ileri gelmiştir. 
kikata devam olunmaktadır. Fakat tıatbiıkattabıı maksadı 

Bu cümleden olmak !i2re baltalayan bazı karışıklıklar ol
sahtekarlıkla alakadar Sadı Ra muştur. 
şit isminde biri tevkif olunmuş- Bunların birincisi, iki üç ec
tur. Diğer taraftan gazeteler- zanenin bir dükkanda birleşme
den Mahmudun derecei alakası sidir. 
hakkındaki suallere peyderpey Bunun neticesi olarak fiat
cevap gelmekte ve J:iç bir ~aze terde ihtikar denecek derecede 
teile alakası olmadıgı tesbıt o- yükseklik hasil olmuştur. 
lunmaktadır. Eczacıların bir kısmı bu talı 

l\larmara f.:1ciası didi kendilerine verilmiş bir 
servet menıbai telakki ederek 

tahkikatı münıkün olduğu kadar fazla ka-
Marmaradaki deniz faciası zanrnak hevesi~e ~~şmüşl~rdir. 

hkik d lunmak Bunuı temın ıcın de fıatle-

bozuk ve CS'ki ilaçlan imha et· 
mektedir. Fena ilaç idd;'lsilc 
Sıhhiye müdüriyetine b:rkac 
müracaat olmuşsa da bımhrm 
iyi olduğu anlaşılmıştır. Her 
halde tahdit çdk hayırlı olm -
tur. 

Dünyanın her tarafında tat 
bik edilen bu usul, eczac• anıı 
vazifelerini layikile yapabilme
leri için ihdas edilmiştir • 

Müruru zamanla bozulmn• 
ilaçları atan, satılsın satılına 
sın her nevi ilacı bulunduıma
ğa ve müessesesini muayyen 
bir yerde açmağa gece nöbeti 
beklemeğe, eczanesinden ik• 
gün ayrılmak için izin almala 
mecbur tutulan eczacılara tah 
didin faidelerini temin etme! 

Birinci ticaret m? 'i ·emesi 
nakza ittibadan sonr / ıu imza 

Hakkı Tank Beyin cerhi hadi noktasını taslih ve vilayet !e
sesi etrafındaki adliye tahkikatı hinde olan ilk ret kararında 
devam ett_nekte~.r. İkinci mü:ı- israr etmiştir. Dava bu vaziyete 
tantik.Bekir .B. dun vakıt tahn.~ göre temyiz heyeti umıımlye
müdürü Refık Ahmet, İdare mu sinde müzakere edilecektir. 
dürü Besim Beylerle Türkan ha 

nm ta T' at~ab ~~m c:nüdüri ı re zam yapmakHI. kalmıyarak 
tadır ıcareu a rıye - · 

1 
· • • l tmak u 

eti 
0

kaza hakkındaki raporunu ecza cıns erını a~~ı ~ . s • 
ia~ ederek müddei umumi- retile hastalan muşkül ".azıyet 
· • · · R d k te bırakıyorlar. Halbuki eczalıge ve~ıştır. apob~ a,lunmakaza- cılrk ancak orta ham ve müte-
nın suretı vukuu tes ıt o . d' eb'l k 

d vazı surette geçın ır ı ece 
ta ır. b' lekt' 

ır mes ır. 
rurnı ve makinist Zihni efendiyi 
istiçvap ve malfunatlarma müra 
cat etmiştir. . . 

Bedi Beyin mevkufiyetı de
vam etmektedir. 

K asımpaşada esrarane 
Kasnnpaşa polis merkezi bir 

esrarhane meydana çıkarmıştır. 

Anka ada sanatoryom Bu meseleğin diğer şubele-
Ankara Keçiürenin havadar ri zengin _o~ak isteyenle.ri tat

olduğu nazarı itibare alınarak min edebılır. Heırhald~ bı.r. ma
hir sanatoryom inşası çok muh halle eczacısı ancak hır evı ge- N Y ni ismet B. Hüseyin H $ 1J ı 
temeldir. Tetkikat yapılıyor. çindirebileceğine göre, birkaç zaruridir. Bir eczane, manifa 

tnildir Bu bapta soy enece şey . · · !erimiz üzümlerimiz 
· dı · stihsalı ı;er mız, ıncır ' 

l'egane maksa ı . - dünya piyasalarında rağbet bu- Yeni bitaraf aza 
Vet olan ih~iyacatın teme~h~ lan ihracat mallarunızdır .. An- ll 
§ayan oldugudur. ~n~ak. bu ~a cak çok dar düşünen bazı ıhra- bugün ge yor 

Polis memurları Külhane so 
kağnıda bir aşçi dükkanında iki 
kişinin esrar çekmekteoldukları 
ru haber almış ve oraya gitmiş
lerdir. Memurlar bu esrarkeşler 
den Osman ve Mehmetli yaka
lamışlar. Diğer Mehmet, Hüse 
yinle Saffet kaçmışlardır. Bun 
1arm kullandıkları esrar kabağı 
ve esrar parçalan da ele geçiril 
miştir. 

eczacının birleşmelerine mani tura mağazası gibi serbest ola 

1 olmak lazımdır. Eczanelerin rak açılamaz. Çünkü ayni v:ı 
F1:ner - Beşiktaş mahdut olması eczacıların iş- ziyette değildir. Eczacılar dai 
maçı münasebetile siz ve ~ektei>i? talebesiz kal- ma kodpe muvafık ilaç bıılıın til'acatın daha necıp. ıhtıyaç. 1 - catcılamnızın son zamanlarda Mütcvaffa Ceneral Do1ara-

ra terki mevki etmesı .şartı e. hasis menfaat düşüncelerile bu dan inhilal eden Muhtelit müba 
l?akir sınıfın ral11 ve cıgaraya fis mallarınızın alemşümul dele komisyonu bitaraf azalığı-
e~dikleri par~yı t~saı:uf etme-. n~hretlerini bozacak .surette na tayı'n edilen Danimarkalı M. 

lerı pekala mümk'?-°~u~. An~ak ş allarmı tağşiş etmelerı çok şa 
&ıdalı bir yemek, ıyı bır e~bıse, m esefdir. Hükfimet bu bap- Anderson bugünkü ekspresle 
8thhi bir meskeJl, ~ahat bır ev r:e:ı cezri tedabiri ~ttih~z etme şehrimize gelecektir. 

~şl'k~sı, sıhhi te.kayu1 tle~!:f~:- lidir. Bir taraftan ıtd~~latıt ka~rj,,t41• .. •Mı•t<•"'•"•••,..••• ... 1•-••-••t<1"'~"1••,..1 1••,..1 •-1 • .. 0~1 li'-.. K---WI-----~ 
ıtaplar, gezıntı er, - ve tahdit ederken, ıger ara - hatırlatmak münasıp o ur. omşunun 

Yahatıer, sporlar, k.ons~rl~r! ço- tan ihracatı tezyit eylerken he- da milletin bu heyecanından 
CtıkJarın talim ter.bıyesı gıbı. şe~ sap müvazenesinİ? .memleket gayri meşru istifade emellerine romanı 
:.-lcr tasarruftan zıyad.e tavs.ıye lehine çevrilmesinı. ıcap . ~den kalkışamamalarıdır. Çünkü hal 
l'c aıa~ ola? masar:ftendı~~- sair tedbirler ~e ittıhaz edılırse kın yalnız heyecanına, hissiya
t 2 İstıhsalatı tezyıde ge f milli para istıkrar kesbeder ve tına istinaden başlıyan bu alış Burhan Cahil Be

yin yeni romanı r:~:11ı. istdihsdali ?ot1!1::U~~~a= o sayede he~kikd~~a~şv~!:3%; veriş devamsızdır. Müstahsille 
1 zıya e ev e ruf fikri teşvı e ı mı , . h . 

1 
. d 

1 !:Sine arzı ihtiyaç eden bir iş: i daha müsmir kılınmış o- rin menfaatı şa sıY.e .en e ma •Pelltlka,, da 5bürgiln-
tır. Du da bir istihsal proğramı say y li alı kullanmak veci- lamın hem ncfasetını, hem eh- den itibaren tc'rika edi-
.. · ·b· lur er m · · · b etle '' o.ur. Memleketin ne gı ı ı;;e- '. . üstehliklere arzeder- veniyetını temıne ve u ~ur 

1 
kti 

.l'ıeri istihsale kabiliyeti varsa besını "tamhsillere terettüp eden halkın ihtiyaçlarını tatmıne ça- ,":ıı-e .. ce--r._-.ıııı _____ llııl!f 

Bir nasihat 

masını ıcap ettirmez. durmaga mecburdurlar. Ecza 
Eczanesi olmıyanlar eczane- depolarından almaları ecz"C:Yı 

lerde çalışabilecekleri gibi tıb- mes'uliyetten kurtaraına.r Bıze 
bi müstahzerat ve laboratuar ilaclarm pahalı olduğu h 1'kın
ve ecza depolan da yapabilir- da resmi bir §ekilde bir P"tlra

caat vclııtur.'' ler.Bitabı !her doktor, ilaçlar Etibtıa odası reisi 'r<'vfik 
hakkında muttali olduğu şika- Salim Paşa şıı beyanatta h lun-
yetleri Sıhhiye müdüriyeti nez muştur,:, . , •. 
d. d t k"ıp hakkına maliktir. - T~'1rlıt, rnrmlt>k •t:ın ınea 'A. _,._ l 1 

Bu suretle bazı i!aclarııı re- hıl"...nn ıını•ı ı:ol'trn u :ı • a-
çetede yazılan ecsafı haiz olma faid,.li oı~,.--tur F.rzanr' hü
ması yüzünden doktorlarla has dır. Receteı .. ~ iiv·rİ!ıe il' "-nn 
talar arasında hıisule gelen suı fi,,tleri yazıl alctııdır. ı·~ınrm Bedelini 12 ayda ödemek şartlle ;· 
tefehhüınlerin önüne geçilecek- .,,.ç; ret ve r;~•'nclt>n s • ~ e-

blr buz dolabı almak fırsaıını kaçır- tir." denler Sıht.:v,. ...,üdüri ine 
mayınız. S A T j E . . 1 Sihhiye müdürü Ali Rıza mHr~-:-,aat rrl•l •!•~ er. 

Bey ise şunlan söylemiştir: tıac fiatlr~ «,ırıive v•1 'lo-
:\1ETRO 1 IA. B~:YOCLU _ " Eczaneler tahdide tabi ti'1re te•hit rıl'lfl"•ten so· ., şt. 
ELEKTRiK EVi 1 TA:-..'HCL tutulalı iki sene olmu tur. J-~vt'ti m1tC";., ı,;r rey kalın vııca ,tlıe . . k 'f t ken mu . . d la . . d' 1 ıyı o noktalara te sı e. - milli ve ahlaki bir vecıbeyı e lışma nnı amır ır. ,, 

ıcap eder. Birmeml~~:k:e:tı:n~~---~~----............................................................ ..::::;;=""•~,.. .............................. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....., 
1 d .. Arnk hu iş rtıevzubaho a· ğı zannın ayım. ( Gonderilmı, tir ) 
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4 Mft.LlYET PAZAR 19 KAll<'"t:NUS.\NI . ı 9;ıo 

Fi.ki.:r i.kAye.ja&o•••an., 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

19 Kanunusani 1930 
AREHANE - Ankara caddesi 

o. 100 Telırnf adreıi: Milliyet, ı .. 
nbul 

Telefon numaraları: 
1ıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

aylığı 

" .. 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kurut 
750 .. 1400 " 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
iılldeti geçen nuıhalar 1 O kuruıtur. 

r Gazete ve matbaaya ait işler için 
müdiriyetc müracaat edilir. 

Gazetemiz i!anlarm mesuliyetini 
kabul etmez. 

· Bt.:GÜ 1KÜ HAVA 
Dun tıraret .n çok 4 en a.z 1 

".rece idi. Bu gün bava kapalı ve 
lacak rü~g~r poyrazdan essceltir. 

l1'if kar serpm~.!~!:!~.<'"-di_r._., 

FELEK 1 romanti1lll1e doğru vücude ge- I muzlarına yüklenen hükfuneti-1 
tirditi yaklaşma cereyanmın mizin, istihsalatımızı çoğalt-

HANIY A MÜSA VİDİK? bir mahsulü sayılabilir. Mev- mak ve sanayiimizi yükselt-
. . .. zuun ruhu, birbirini peık ziya- mek hususunda dahi hiç bir 

Gayet esaslı bır meseleyı mu d b' 'ft b' . . ..1.. f dakA lıktan k' d' - · · 
nakaşa etmek isterim: Malfun- e sevehn A ır çı te~ ınnbı~l o uk- e .. L':!'k 1 çel ~eb ıgl ınıd _ve 

b' · k kl 1 me ma kum oldugunu ı ere muıuııı arar ara ışe aşa ıgı-
~~ 1~. yanı ~~ e .e~ Y~ para~~ bunun öteıki üzerinde tevlit e- nr görmekle bütün gençlik ve 
~~ba 1~0ver;ı:;~~~· u::r~ deceği. korkunç ve öldürücü bütün millet memnun ve min-

g y ş yaş . meyusıyete çare aramasıdır. nettardır. 
dar olan erkeklerden alınır. Dık Kendi ölümünü muhakkak bi- İstihsalatınıızm tezyidi için 
kat buyuruluyorya yalnız erkek 1 b .. .. t - .. d led b" ük 
lerden. Sorabilir miyim? Acaba en ".~ lukolumdend s~nr:ıhgenç aç ıgım!z muc!lf ekö' el .. en d~y.. J 
k 

1 1 1 
.. .. 

1 
. , ve guze arısınm a ıntı ar e- ve en agır vazı e y uye uşu-

saf nıahar .Y0 yulrumd kez er mı. deceğine inanan koca daha ha- yor. Türk köylüsü, dünyanın 
on t nr yapı ı tan sonra . ' . lı k 1 · ı . .. . yatta ıken kansma bır hayal en ça ş an, en namus u ve en 

anlaşıldıki Turkiyede erkekten .k tti k. · · t · · kanaatkar adamıdır Ti;rk kö f ı k dm dı T b'- b ka su u verme ıçın ıs emıye ıs- • . . -
daz t a.. .. r,ar r._ . a il -~· "k temiye ona hiyanet ederve aile ylüsü başka milletlerdeki kö-

ınl' °!kyu~r 
1
er v~ ı_~ıd~'kglan. ~ ~ ocağından ·kaçar.Bu çarenin ga- ylüler kadar ilerde değil5e ka

çe ı ıs arpın e yuru u en u;ın sabeti, asrımızda tiyatronun ve bahat onun değildir . 
yolları erkeklerde nfazla bozar b"t" ed bi tı .. Cümhuriyet hükumetine ge-
l B d. k · · k' " E u un e ya n susamış go-
ar.. una ıyece sımz ı r ründüğü yenilik arayışma ba- !inceye kadar hiç onu düşünen 

kekler kadınlara nazaran daha - 1 'b'd' olmadı. Ona ver dediler verdi 
• d B lki b" 1 d' '~k· gış anmış gı ı ır. ' ' 

agır ır,,. e oy e ır, "' ın K b" .. al öl dediler öldü fakat al deyen 
erkeğin bir adımını kadın iki a- ansmm utun yalvarın a- l d O '·ıı ka k l 

rına ragm· en içi yana yana on- o ma ı. nun, ı ne a -
dımda alır. Şu halde erkekler- d 1 k b' d . .1 • binde tutuşan ezeli aşkmı ve ög" 
d 'ki · ı· f 1 b · an ayn an oca ır e ıyı eşı-en ı mıs ı az a ta an tepıyor . . , t . b renmek iştiyakmı tatmin eden 
lar Bütün bu hesaplardan son vennesın mı. şte pıyes ura- d d lm d .. d · d · b' h ona yar ım e en o a ı. 
ra bir de kadnılarm bi:.:e müsa- a en ınce ve erın ır ru me- O ·· - k d 

· · · · · A · · selesi önünde bulunuyor Ka- • ogretme ve yar ım et. 

Kütü~ Hit\~TE 

vat ıddıa ettıklerı de ılave edilır d ld • • h. d.aııbe mek şartiyle her şeyi yapabilir 
ıı d b' k m a ıgı agır ıyanet - _ . • 

se yo arı sa e ıze yaptırma 5 . d . . . d d hatta mucızeler yaratır. Bunu Cevı.k , J. oto~a masal söylü- tılıyordu. Bu sırada kapı vu-
haklı mıdır? ın_ en sonra gudru~1nu ımk a a takdir eden Cümhuriyet hükfi-

cagrrmış, yanın a o se ar asın- . .. .. d b . k" yordu. Söylediği masal öyle tu- ruldu. Sıtkı Rıza: 
SU MESELESİ dan can vereceği adamın hiya- ı~etı ta teessusun en er~ oy- haftı, ki Totoş gülmekten katı- - Buna haltetmek derler! 

Yangında bulunmuş bir arka netinden sonra o derin ve em- luye. yardmı_d~~·. onun yuksel- lıyordu. Bu sırada kapı vurul- dedi .. 
daşrm anlatıyor: Şöyle bir mu- aalsiz sevgiyi içinden silerek n:esı ve ~erfıhı _ıçın çalışma~~ du . Cevdet: Hikayeyi baştan yazıyorum 
havere işitmiş: Birisi itfiaiyeye,herkes giıbi bir insan olmağa hır.~ bıle gC.rı kalm~dt. Şım~~ - Buna haltetmek derler!,zannedeceksiniz. Hayır, devam 

B NDEN PASO! 
soruyor· k d' . 1 t t .1 t' •. _ de ıstıhsal mucadelesınde en bu dedi. ediyorum . en mı zor amrş ır. yı eş ıgı "k 1.. k l k" l" · 

Hakkı Tarık Beyi silahla ya- - Azizim! Neden su sıkmı- ni görünce metresini filan bir yu ro u oynayaça 0 an oy~ Yataktan kalktı, kapıyı açtı. Eğer "otoş, Sıtkı Rızanm 
yorsunuz? tarafa atarak 'koşan koca, bu ye yar~ım etm~k . ve. on_a .. yem Kapı aralığından bir zarf uzan- koynuna girdi ise, ve tam ko-

~ ı)aynn muallim eBdi Beyi epey - Efendi Terkos borularm- . yeni kadının önünde kalıyor. usull~r~ ve yem .~ıl_gılerı ogret- dı . Cevdet zarfı aldı, yatağa nuşup gülerlerken kapı vurul-
3~. ab:ıd~kJd~st :::;;~d~ eh~.:~ da su yok. 1 İşte oyunun en ince tarhlili me~. ıçın çok muhım kararlar yattı. Totoş haykırdı: du ise, kabahat benim değil ... 
t
1 

yehiz bir meseleden böyle - Ya! Bak buna akar sular bu noktadadır. Dosdoğrusunu verDı.h d.. d k k d - Ay!.. Ayakların buz ol- Sıtkt Rız<1 yataktan l·alktı, 
d ı .. l k r k' a a un enece a ar ya- muş ı kapıyı açtı Kapmm •ralığın-

1 r vak'a çıkması beni hayret- urur · soy emeı az~sa ne v':. anm km bir zamanda istiklalimizi · d b' : d za f ld 
. '·e düşür üştü. Bir türlü bu İKİ KRALİCE ARASINDA esası, ne de netıce hayalılıkten k k. . • . h Cevdet yere çıplak ayak bas-

1 
an _ ır zart uzan ı. ar ı a t, 

lfdiseyi kendi kendime izah e- G" ll'k k İ . . . ih b kurtulmuş sayılamaz. Fakat k~~~~n::ır :;:ngur.açp:::nın:,~ be'f~ tığı için üşümüı:ıtü. Totoşa sa- 1 yataga yattI. Totoş haykırdı: 
n · d M h k d uze 1 ra ıçesının ınt a ı · Alexandre ile Robinne gibi iki "' .. . . rılıp ısındı. Sonra: 1 - Ay!... Ayaklarm buz ol-
y':z~YY~~e u;ng· itti ecg" i;:: za:a:: ::: l·er şeyde olduğu gibi haylı de, kudretli san'atkar oyuna öyle ~e. ondan d~ha muh.ım olan mıl - Dur da mektubumu okuya- muş . 

diokduyu mucip oldu Geçen d . b' 'fAd d'l k' rif lı ıktısat mucadelesınde de mu- d d' 
1 

Dur hele mektubu oku-
c uabiye müta lıassıslarmdan de 1929 senesi knlaç~nin 1930 e~ın ır ı a e ver ı er ı ta hakkak muzaffer olacağız. Çün yım, e ı . . . a im. 
ak meşhur bir zate tesadüf et k 1 . k .. 1 . b' edılemez. kü bize ebedi bir hayat ebedi Cevdet Galatasarayı bıtır- Y Y ". 
t1n. t rkıma ıçesınel .a~şı. soy e~ıVş ~r L f 'd b k k bı'r ı'stı'kla'l verecek olan' bu mu" dikten sonra Parise hukuk tah- - Kımden . ı , a soz erı mtışar ettı. aıa a ugue en aş a ta ımın .1. 1 · · G ld'k .. - Babamdan . 

• 11Doktor Bey vak ayı şu suret b k k 1 · ·· .. b repertuannda Samson, Duel cadeleyi başarmak için ileri a- sı ıne ge mıştı. e ı ten uç ay . • 
• Ci:ı:ah etti· 1 sa ı ra ıce, ertesı gunu unu Mon amı· Teddy ve Henrı'ette l ·11 t d h d" h' k sonra Totoşa aştk oldu Bera- Ve bıraz sonra bagll'dı: 
< · • 1 tekzip etti amma dedikodusu tı an mı e • a a un ıç yo - - · - E vah Bu ak am Parisc 
1r- Bedi Bey, esasen muvaze tr f ld B k . Sorbier piyesleri vardır. Bun- tan bir ordu cıkaran ve mucize her yaşamaga başladılar· . Y ş . b. . b k e a a yayı ı .. e ree t versın T t rdu. gelıyor 
1 u1112: • ı . ge?çtı, u müna aşa-. ki yalnız güzellik kralçesidirler. lardan bazılarını daha evel de d~necek kadar parla~ v~ şan_lı o oş so '. , _ E;vah ! ... 
1 sanı bır cınnete kapıldı, hadı Eg·er hakik"ı kraltce olmak 'htı' şehrimizde oynamışlardı. Ne hır zafer kazanan aynı mıllettır. - Mektup kımden. R b •1 <l d 

· b · · ·ı · · ı k k · b kı r • tk"- .. B b d ıza ey og unun o asın a J;)'ı .~tınnet tesı~ e y~~tr,_yanı mali olsaydt. Şimdi ilanı harp bi yazı ı u ymet ı sana dl- ~u mucadeleyi hazırlayan ve - ~ anı an... Totosu bulmamalı idi. 
ıtr;~n G~.ıl .. se~_eb~. d~Iılıkt~ le edilmişti. değil mi? lar şehrimizde pek az kalacak- ıda~e edfen~ehr de, o par! lak ~e Veıtırazhson~a h~ykırd;: . - Ne yapacağız? .. 
111 ah ..• 

1
.
1 

oBzumd.uBn onun1ed~s aa FELEK lardrr. Bizim için canlı bir mi- şan ı za en ~ırlayan ar ve ı- -
1
. yva . . u a şam arıse _ Sen otur, ben gidip Cev-

,. ' a ı e e ı ey ge ı. sal ve niimune olabilen böyle dare edenlerdır ge ıyormuş . d 1 .. .. . 
ı ~Demek ki bu zat muvazenesiz san'at kudretlerini içimizde ço-

1 
. - Eyvah . . . et e goruşe:ım*. * 

ı ıha? Halbuki hiçte böyle gö Titıatro bayatı kça gömeği pek arzıi ederdik Kulak misafiri Şimdi ne yapacaklardı? .. Ba- Gittı ve Cevdete dürüst ve 
J• ımüyordu, bilakis çok akıllı Cünkü teossiirle görüyoruz ki bası gelince Totoşu_ _oğlunun namuslu bir adam ~ldug" u 
~ • FRANSIZ TIY A TROSUNDA b .. t !ıh h d H k k ıçın lıugt:mu zannettiren bir hali u numune ere m taç, em e ~p aya ta ıını.. odasında bulmamalı ıdi. Kız: her hakikati söyledi: 

·. •dr. H:mgi meseh. olursa ol- KOMEDi fRANSEZ şiddetle muhtaç olduğumuzu - Otele giderim, dedi. Cevdet.· 
1< k TU ESi ·· d l'll h ·· Geçen gece bizim Cuma ya-

1 anşır, söyler, bağırır, her RN gosteren e ı er ergun acı acı - Otel parası dünyayı tutar, _ Mademki Totoş artık se-
c.. k k d. · .. t kt d. zısmıa sermaye aramak için Ba-
ıın anaatini cerhetmeye ug" - F t' t b' k en mı gos erme e ır. veremem. nı'n metresı'ndı'r, ne ı'stersen o-d b ransız ıya rosu ır aç se ra gitmiştim. Vakıa sermaye 
<ır ı,. izim fikirlerimiz ona neden beri ecnebi takımlarını 1. Necmi yok d<!ğildi ama içlerinde ka- - Peki ne yapacağım? nu yap, dedi. · 
-ı: b•sıt, pek alelade görünü- azaltı. Dünyanın her tarafında leme gelenleri pek azdı. Neyse. Cevdet bir müddet düşündü, - Olmaz, belki kızın sende 
}~u. ~i~ k?hne fikirli idik o tiyatroya şiddetli bir rakabet retıı,liler 11üubatnı bir köşeye çekildik, ortada te- sonra: günlü vardır? . 
u fıkırlı, bız akılsızdık, o akıl yapan sinema bu müesseseyi _ pinenleni seyrediyorduk. Biraz - Sıtkı _Rıza'n~ . evinde ka- _ şu halde gidip onunla gö. 

e de ele geçirdi. Bütün mevsim İk d sonra varyete numaralardan lırsın, dedı, on1:"1 ıki odası var,,rüşelim. Bakalım hangimizi ter 
.1 • ~i~~i. neden bizim gibi dütün içinde ancak 30-40 günlük tem- tısa i program ladı. Bu canlı numaralardan çok namuslu bır çocuktur. cih edecek. 

!dıgmı anlıyoru~; herkes ~ sil var. Ecnebi san'atini gör- 36 inci haftanın birinciliğini bir tanesi, dakikalarca alkış- - Peki· ı 'f. 'f. 'f. 

a.derk onun aıyah dcmesın mek iştiyak ve ihtiyacını dıi- Galatasaray lisesinden İsken- landı. Anadan doğma vaziyet- Srtkı Rıza, Cev~e~in G~~3:~a- Gittiler. Kapıdan biribirle-
' \ti sır meydana çıkıyor, neden yan sınıf bu kısa müddetteHa- der Nafiz B. kazanmıştır. te bir kızdı bu .. Bizim arkadaş s~rayden arkad~şı ıdı. Du~.st rine sarılmış iki kişi çıkıyordu. 

ı .fikr; itiraz ~erdi, ni~in kim lep Çarşısma koşmağa mecbur Yazısı şudur: alkışlayanları bir müddet süz- hır çocuktu. Hıç çapkın degıl-'. Bunlardan biri Totoş, öteki ... 
·u begenrnezdı; keşfedıyorum oluyor ve doyamadan ayrılı- Hükumetimiz, paramızı yük- dükten sonra bana dedi ki: di. C_e~d~t Totoşu ona emanet j Sıtkmm babası Rıza beydi . 
iıabete meyli, lüzümauz heye yor. seltmek ve ithalat ile ihracat -Azizim, buraya gelenler hep edebılırdı. - Vay canma ! .. Baruı. ihanet 

ı, m11nasız hücumu,, zckaaı- Bu mevsimin ilkinden beri arasında müvazene temin et- ak k Hemen arkadaşma koştu, ediyor! 
's ~~~isi~t;· d•haıına, harıkul Fransız tiyatrosuruı. ehemmi ye- mek için giriştiği iktısat ve ta- ay_~ ed~~·bildin? meseleyi anlattı. Totoşu tes- - Bana da ... 
iJıgıne ıt•madı anlaşdıyor. tli bir trup gelmemişti. Lakin sarruf mücadelesine, hazırla- Sahneye d~kilen ~özlerin is- lim etti· Söz bukadarla kaldı... İki 
,~caba san'att , edebiyatta ve Persembeden beri Komedi makta olduğu iktısacli program tikametini gösterdi: 'f. 'f. * genç, ellerinden Totoşu kapan 
:er mesleklerde böyle olanlar Fransez'in iki mühim unsunınu ta yeni bir şekil vermektedir. _ Baksana, belden yukarı- Sıtkı Rtza, Totoşa masal söy ihtiyar knrdun arkasından afal 

Ef. ~~dur? ihtiva eden bir trup, Fransız İstihsal kabiliyetimizi çoğalt sma itibar eden var mı? lüyordu. Söylediği masal öyle afal b2kakaldılar. 
1:.Iımı şakağıma koyup dütün temaşasmdan güzel nümune- mak malls:tdiyle hazırlanan bu Kulak misafiri tuhaftı, ki Totoş gülmekten ka- M. M. 
/e b ~ladan. Kimlerin hatı - ter gösteriyor. Paris'te birinci programın nazarı dikkate aldt- _· .... J larıic, Jıayat, kat.a vtı oto·ıı".Jl, sıgart.ı.arı . 111,1 ~~u. 

ı · l dan geçtiğini anlatmağa ha- smrf artistlerin en başlıların- ğı en mühim noktalar, mem- Yeni neşriyat ,.. Galat.ada Cnyon haatııd:ı. kaiıı 'Ony m sig~rt.l kumparıyaiına ' 
• yok. Yalnız şukadar söyle- dan saydan M . Rene Alexan- leketimize çok para getiren ih- yaptınnıı. 1 

1 ; 1 ki, her ihtimale kartı, bun dre ile refikası Mme Gabrielle racat maddelerini çoğaltmak Artist Türldyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 
1 sonra; pot kıranlar, put kı- Robinne bize birkaç günlük bir ve memleket sanayiini inkişaf Yarından itibaren bu nam •• 

?ar, ~ala sallayanlar, mübdi- san'at ziyafeti yapryorlar. ve tekemmül ettirmektir. altmd;ın haftalrk bir san'at me- U N y ON 
dahıler, sürrealisler, kübis- Yeni trupun ilk oyunu M ·. Memleketimizi baştan başa cmuası intişar edecektir. Yeni 

n dadaisler, boltevikler, mol- Henri Duvernois 'nın La fugue demir ağlarla örmek ve vatanı- çikacak olan refikimize şimdi
~klerle münakaşa etmeye ben yani Firar atlı eseri idi. Bu e- mızı mamur edecek olan irva den muvaffekıyet temenni e-
'. paso! Orhan Seyfi ser, yenilik ihtiyacınm gitti~e ve iska gibi muazz~tn- ~şle~ o- deriz. _ 

e "Milliget, in tefrikası 45 nuz . minin ve adresinin bulunduğu 
1 - Ben değil, benden ziyade sahife ·idi. 

l 

i 

~-Berbere ne yaptığını sor
..roruın; ıana ne yaptı, ne 
ledi? 
1
- Hiç. Esasen bana bir şey 
mağa hakkı yoktu, hiç bir 

csöyliyemezdi, çünkü onu 
?ere ben göndermedim . 
'·Ya? 
·Orası kendi berberüdir, da-
1 oraya gider . 
- Bugün gideceğini biliyor
"'dun? 
l Evet . Bunu bildiğim için 
ı da randevu aldım, seni de 
':ierdim. 

olcann konuştu. İşte işler bu merkezde Seni-
- Her ne ise . • . hacığım . 
Sustuk . Bu yaz Şişlide kapanıp kal-
Meraktan çatlıyordum. Bir dım . Meseleyi tamamile hal-

miiddet, bahsi Şefiğin açmasını !etmeden bir yere gi<lemiyece
bekledim. Kurnaz!.. Karşımda ğim. 
susup durdu. Şefrk: 

Nihayet ben sordum: - Otur! diyor, oturuyorum. 
- Şefikçiğim, benim için ne Y aptığmı bilen, kuvvetli ve 

dedi? salim düşünceli bir erkeğe ita-
- İyi haltettin!. Anlamamazlıklıan ıeldi: at etmek çok zevkli bir tey-
- Kızıyor musun? - KimP • mİfJ. 
- Biraz. Bana evvelden eöy- - Kann Kıvrcçık saçlanmhl, kıvırçık 

lemediğine kızıyorum. - Hiç . kuzu yavrusuna benziyorum . 
- Söyliyemezdi.m . - Hiç bir şey aöylemedi Sana iştiyaknnı melerim ca-
- Gitmem diye mi korktun. miP nıml. 
- Hayır . Hatrnmı kınna- - Hayır . Saçlarını gösterdi, 

mak için gideceğine emindim. beğendim . 
- Şu halde? - Sonra? 
- Görüşmeniz tabii olmazdı. - Sonrası bu . Yemek yedik. 

Gelip yanına oturan kadının O odasma gitti . Ben de şapka
kanm olduğunu bilseydin, bel- : mı alıp sana gelmek için oda
ki de hiç konuşmaz, sözü kısa ma girdim. Masamın üstünde 
keserdin . Halıbuki !bilmediğin telefon rehberi açık duruyordu. 

Nimetten Galibe 
Aziz kardeşim, 
Şefik nihayet karar verdi, 

sayfiyeye gidiyoruz. Yazın ge
ri kalan beş on gününü Yaka
cıkta geçireceğiz. 
Komşu sayılırız, sana yak

la tık. 

~'K:unıpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmıLyınız. 

--__ . .... Te~.ıton: Bev.1(!:11 -2 002 

olduğunu söylüyordun. Eğer 
gelirsen, Şişliye kadar boylan
ma, Pendikte in. 

Bu son günlerde yanımda 
olmadığına çok müteessifim. 
Sana söyliyecek pek çok şeyim 
var. Öyle havadisleııim var ki 
duysan hayret edersin. Duydu 
ğun şeylere kulaklarının inan
·mıyacağı gelir. Yazmak çok 
uzun. 

Müstesna günler yaşıyorum 
Galip. Üşenme de trene atla
yrver,işlerin varsa bir gün kalrp 
dönersin. 
Şu İstambulda, sayfiye diye 

gidilecek bir Yakacık kaldı. 
Şampanyasız ve cazbantsı:ı 

yerler bana cennet görünüyor. 
Adalardan ve plajlardan nef
ret ettiğim iç.in, Y akacığa sı
ğınacağım. Bu güzel köyde da
ha henüz rherkes Türkçe konu
şuyor. Kö~lerinin ismi villa 
değıil, kahvelerine bar denmi-

kulesi gibi oldu. l'fer ağızdan 
rbaşka bir lehçe duyuluyor ve 
Türkçe konuşanlara herkes 
hayretle bakıyor. 

Bu bahsi kapayayım, yazsam 
sahifeler dolar. 

Şefik gözlerinden opuyor. 
Sana mektup yazacak vakti 
yokmuş. 
Hamiş: Şadiye hannnı gör

düm! Tam ıiki saat, saçsaça, 
·başıbaşa !konuştuk. 

Çok sevimli, çok kibar bir 
hanim efendi. 

O kadar sevimli, o kadar ki
bar ki korkuyorum. 

Neden mi korkuyorum? 
Merak ediyorsan gel, anla

tayım. 

Galipten Şeliğe 
Oğlımı, 
Bir vait bir borç demektir. 

Ben seni sözünde duran bir 
adam zannederdim. Sende vait 
tümen tümen v 'tl · 

Gazf ve inkılap 
- /inci sahje:frn mabat -

söz söylemek haksızlık ol 
[Bursalılar için söylemiyo 
idaree memurları icin ıeılerİ 
Benim nazarımda,· o vaziye 
Vali ve Kumandan da efr 
milletttendir. Bursa, dü~ma 
böyle yakın bir zamanda gel 
ğini hatırına bile getim1emi 
Onun için edindikleri mürl 
kuvvetlerini bir taraftan Yu 
cephesine, bir taraftan da K 
mürsel lzmit ve Adabazarın 
mürtecilerle mücadele için g · 
dermişlerdi." 

Buraadaki kuvvetler rical 
meseydi daha büyük bir fel.i 
te uğrıyacağını, hattı rica~ e 
nin mutlaka kesileceğini u ... 
uzadıya izah eden Celal Bey 
ze devam etti: 

- "Efendiler! Bazıların 
zannettiği gibi Bursa ağuşu 
dütmana açmıt değildir. Onl 
her an için vatani vazifeler' 
ifaya çalıtmışlardır. Onlar el' 
zamanın geçmediğine kanidi 
ler. Düşmım Mudanyaya çıkt 
ğı, toplarile Mudanyayı bomb 
dıman ettiği vakit yüz elli ki 
lik küçük bir kuvvet, siperi 
içerisinde sinesini germiş, eli 
de silahile mütevekkilane beki' 
yordu. Bu bombardımanı gö 
ler, Çanakkale muharebesi ka 
dar şiddetli olduğunu, bütün g 
milerin ateşi bir nokte.da temel" 
küz ettirildiğini idd' a ediyorlar
dı. Babsetti{:im yüz el i kişili 
kuvvet, düşmana bir adını bil 
.. ttrrmadı, fahat en nihayet çe 
kilmek iatrrarmda !·aldı. lddi• 
edildiği gibi kumandanlar evli'" 
rinde oturmuyorlardı, kışlalnt 
da beklemiyorlardı. Bilhassa ye 
ni gelen fırka kumandanı Bey 
(Kolordu ku::nandanı Nazmi p• 
şa) fırkanın başmda bulunur
sam asker dııilıa iyi harbeder ka 
naatile en ön saflara kadar ilet" 
!emişti. 

Fakat Efendiler! Mukavemet 
için her kuvvetin bir tahammül 
derecesi, bir Tiisati nrdrr. 811· 
nu takdir etmek e nazarı ·nsal 
ile görmek laznndır. Dü,manııı 
,iddetli harekati kartısmda çe
kildiler' ati için, tekrar vazife!• 
rine avdet için çekildiler. Bıı. 
elim bir mecburietti . 

Tara Efendiler ! Oradaki 
al · ~•h milliyeyi dütman eline 
teı·ketmek feci bir şeydi. Bun· 
dan dolayı ne kadar teessüf et• 
sek yeridir. Fakat zaruretleri ve 
vukuatı da olduğu gibi görmelı 
liizrmdır. 

Efendiler! Öyle bir zehap gi). 
rüyorum ki, lngilizleri, Yunan· 
hları Bursalılar davet etmitler· 
dir. Bu, kat'iyyen yanlıştır.Bun 
Eada bir idarei mahalliye tetkil 
edilmitti. Fitret zamanında do 
ğan bu mahalli idare Ankaranrn 
malilmatı tahtında apılmıftı. Su 
itefehhümü mucip olan noktı. 
bu olsa gerektir. Yalnız itiraf et 
meli ki, o heyetin içinde eşraf· 
tan bazı uygunsuz adamlarda 
bulunmuştu. Bu gibi adamların 
nazarında kendi maileri, kendi 
canlan, bizim gibi faikr olanlar· 
dan daha kıymetli idi. Onlar, 
müdafaa imkanı görmedikleri 
zaman, herhalde mal ve canları 
nm da heder olmasmı istemiyor 
lar ve buna meydan vermiyor· 
!ardı. Mahalli heyetin o azasm
tecrim etmek çok muhik olur. 

(Bitmedi) 

Hani mektuplar yazacaktın?. 
Hani vodvilinin perdelerini 
sahne sahne bildirecektin. 

Laf!., 
Y dksa birinci perdeden son· 

ra ilhamın kurudu mu? 
Y :rk:acığa gideceğinizi N i

m etten öğrendim. Bereket ver· 
sin karın arada sırada hatırla
yıp yazıyor. 

Mühim havadisi de aldım. 
Şadiye ile görüşmüş!.. 

Ha, haberin var rnı?.. Karın 
6açsaça, başbaşa konuştuk di
yor. 

Ben de burada saçımı başı· 
mı yoluyorum. Allah rızası için 
mektup yaz, mufassal mah'.imat 
ve tafsilat ver, meraktan çatlı· 
yorum. 

T eşrinievvelin dört kişilik 
ziyafeti ne oldu?.. Ne dalave
reler çeviriyorsun? .. 

Fena adamsm. çok fena a· 

l 



nıahkemelerde ..................... 
)eli rolü yapan ada-
mın muhakemesi 

i\tlazııun reisin ısrarı uzerıııe 

anlattı her şeyi 

Katil Mahmut tıbbi adliye gönderildi 

Deli ro//J yapın Manmut munakem< edilirken 

Deli olmadığı halde deli rolü mahkeme huzurunda hadiseyi 
yapa.. koska cinayeti faili Mah. ltülliyen inkar etmişler, uşak .Ze 
mudun muhakemesine ağırceza keriyayr tanımadıklarını beyan 
<la başlandı. 1 etmişleı:dir. . 

Mahmut 16 agustos gecesi 1 Muavı~ Cenul. B. M:ıı Ha_yık 
evinin önünde duran Rüstem- Kcrestecıyanın ıfadesıne mura-
tlen şüphelenmiş ve hüviyetini cat i in celbini istemi~tir. . 
esbiti için kendisini caddeye gö Mahkeme bu talebı kabul ıle 
tilim.üştür. Rüstemi tanıyan1 a
m hüsnü sehadetinden sonra 

· endisine : • ı 
- Arkadaş demiş. Kusura. 

akma. Evimi geçenlerde soy
ı.uşlardı. Ver elini helallaşa
ım. Fakat Rüstem bunu dinle-

1 memiş ve tecavüzata başlamış 
.ır.Bu mLnazaa neticesindeMah 
mut Rüstemi katil ve Osmanı 
erhetmiştir. 

Dünkü muhakemede maznun 
· ticvabı sırasında deli rolleri 
apmak ve sorulan suallere 
- Allah var, Allaha inaniyor 
ıusunuz gibi mana sız cevaplar 
ermek istemişsede reis Nüsret 

yin sert ve kati mukabele i
le karştlaştı: 

- Deliliği bırak. Bir şeyin 
• ok. Cevap ver ... Mahmut müte 
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Beledi ye kan uıı u dllDllllllBmll~m•mıımıımııııınmmmıım~~ 

Emanet, belediye i Aşk gu·· neşı· il 
namını alacak ~ ~ 

-- - - §! !!59 
Fakat teşkllıJtfa hl<· bir = • ~ 

ıebeddülliı oımauaca1ı :53 Etem izzet == 
B. M. Meclisinde bulunan ==- 1 

yeni Belediye layihası kesbi ka y k I . • ll"f" . . 
nuniyet ederek tebliğ edildik-! a ı acak kıtap mue ı ının yenı ve g 
ten sonra Şehremaneti Beledi-ı== büvük romanı ~ 
ye namını aı:ıc~tı~. ~aka~ İs: == Pek k d " klta halinde çılııgor.. ~ 

i;,~~~~::~t~i~~!~~~ 
1 
'11ıı~Mm~ıııı~oo~ooımııııiımıııiıı~ııooıımıııııııımmm~~mımıııımmıımiJ 

meyecektir. Bundan başka yeni 1 •••. . . · · · · 

1 
teşkillatta İstanıbulun Belediye , Hmtlı ıışıretlerm lflirakıle 
vezaifi şimdiki Şehremaneti ve- MONTE BLUE ve RAOUEL 
zaifine nisbetle artmaktadır. TORBES tarafından bakika-
Çünkii yeni teşkilat ile ticareti ten Markiz adalannda çevrilen 
bahriye müdiriyetine ait bazı · 8 E 11 z j) "g L p E L L1 8 
işler de Belediyeye tahmil edil- ! A O O fı 
mekted.İI'. , 

Bunun için şimdiki Belediye i 
teşkilitı aynen ipka olunacak, 1 

memurlar arasında tensikat : 
yapılmayacak yalnız idari bazı · 
tadilat vücüde getirilecektir. 

Haliçte intihar 
teşehhüsii 

Dün Haliç feneri önünde Ha-, 
san efendi isminde birinin mane 
vi kızı olanKıymet hanun Haliç 
vapumdan kendini denize at· 
ınış. imdadına yetişilerek kurta
nlmıştır. Yapılan tahkikat üze
rine 18 yaşında olduğu aıılaşı
lan bu kızcağız şu sözleri söyle 
miştir: 
-" Manevi babam Hasan e

fendinin oğlunu sevdim, oda ba 
na evlenme vadedip beni kandır 
dı, şimdi ben bir kadın oldum. 
artık beni almak istemiyor, ben 
de ölümü tercih ettim. Kıymet 
hanun hastaneye yatırılmış, 
tahkikata başlanmı tır. 

sesli ve şarkılı filmi Avrupa 
ve Amerikada hasılat reko

ronu kırdığı gibi 

Opera sinen1<1sında 
dahi aym rekoru elde ede
cektir. Ônümüzdtki çarşamba 
akşamından itibaren 
başlanacclctır. 

manı .•• 
Ki ar allif-
tenin haya-
b ... 
Lüks ve se-
fahatleri .. . 
T ualetleri .. . 
Hayab hu

..Qiimııooıu ~ susiyesi •. , 
lşte; 

FLül{ \NS VIDOR un temsili 
K A D J N filminin mevzuu. Önümüzdeki 

çarşamba akşamından itibaren 
- MELEK SiNEMASINDA -

- - - - - ·- ······--······-···· ""'···-···········---.. ·-· ae••••••eocıoeee•••• W••••-•••••-··---
Bunda 18 yaşım hıtırdigı yc.zı •• En mütHş en muazzam sinema eseri H 
lıyordu. Muavin Cemil H. evvel 

1 
:: ' t 

ce aynı t !ıhı adli tarafmdan ve •• fi 
rilen r< porlarda sinninin 19 ol-1 :: t 
duğu kaydedildigine işaret ede 

1 

Ot •! 
rek iki raporun telifi için tekrar :: :ı 
tıbbı adliye gidilme•in istedi. ı •• tt · 

M<ıl 1ceme bu talebi kabul ile :: :: 
beraber maktul veresesi vekili 't9 tt 
Cevdet F rit B. tarafnıdan ika :ı :: 
me ve akabi vak'ada katil ile Ot tf 
mülakat yapmış olan gazeteci- :: Rejisörıı : M 1 K A E L I; 
nin celbine karar vererek dava ~••••oo•-•-•-• A --::•••-••••••• 

al 'k . - ·······-·---·· v ····-·--·--· yı t 1 ettı. 
- 0 _ !Vıeş .ur ve dehakir 

N :V 
Yana.ki pazartesi akıamı 

ELHAMRA sinemasında 
debakir yıldız P O L A N E G R 1 

Viktorien Sardunun FEDORA ismindeki güzel 
dramından muktebes 

Moskovalı kadın 
Ses i ve tarkılı filminde muzaffer olacakbr. 

Paramunt filmidir. ·--... ......... -~__:---------~--· '"• ..... 
iıAveten; Sesli ~OKS DÜNYA HAV ADlsLERl, meş-

huru ilem mugannıye RUT ETlNG in şarkılı melodileri 
W-..Aw!'....-..."-"-""'-'V'l.."'-"...IV 9 . 

•**** "*******& 
Şehzadeı..aşında 

HİLAL 
Aya.sofyada 

ALEMDAR 
sinemalan; beraberce göstermif oldukları ( MONTE 

KRlSTO) filminin gördüğll rağbeti fevkaladedan 
cesaret alarak Bugllnden itibaren 

bu senenin en büyük ve en kuvveti' ş he eri olan 

iV AN MOJUKİN, BRlGlT HELM, Dita par! 
gibi üç büyük san'a kAnn temsili müşterek! ri olan 

MANOLb~SKU(l-!a) dııtlar 1 raJı 
muazzam filmi dahi her iki sinemada :ıynı zamanda göste
rilecektir. 

Aynca programa ilaveten: 
Alemdar' da Hilil'de 

K 1 S K A Ç L 1 K Zf GOTOnuıı ÖLÜMÜ 
Konstans Talmaç tarafından 

..... __ 7 kısımlık komedi 

80 artist... 200 kostüm .. . 
Zenciler... Genç kızlar .. . 
Cazbant... Zevk ve neşe .. 

hakiki çıl«ınlık işte 
A 1 

göstermekte olduğu 

KIRALİÇENIN 
YAVERi 

süper film nin dchakir 
mümessili 

iV AN PE1'R()Vf Ç 
müthiş muvaffakıyet •ri ih
raz etmektedir. 

kiben her şeyi ifade etti. Şa-
hitler Mahmudun filini ve katil Dilberi öldü ren 
• en güzel temsillerinden 

B1LL1 DOV un 

Takviye edi114;ş orkestra 
ve Gaz Maestro Lemisch in 
adepte edilmif hakiki b'r 
mıızikası, Petroff büyük Rus 
balalaykuı her gün saat 16 
1-2 matinesinde filme refa
kat edeceklerdir. 

ıadisesinin sureti ikaıru anlattı· Beyazıtta Arnavut Dilberi öl biri olan 
lnr. Mahkeme dava evrakının düren kaldırımcı Tahir Kası-! PERESTiŞ 
~aptile maznunun tıbbı adilde Ytşilkiiydt hırsızlık yapanlar mm muhakemesine devam olun 
rnuayenesine karar vererek da dig" er sah, itlerle beraber Mm Ke du. Muavin Cemil B. iddiasını 

1 
filmini temaşa etmek 

vayı talik etti. dermiyanla maznunun 448 inci üzre bu_l?ün 
resteciyanru celbine karar vere- MELE gt.."'MASIN - o - madde mucibince tecziyesini is K 11'1& A rek davayı talik etti. · k k Veşi !köyde ev soyan- _ 0 _ tedi. Mahkeme müdafaa ve ka- gıtme te wur etmemeliclir. 

lann muhakeınesi Talebe Tevfik Fikre· rar için kaldı. 
0 

_ 1 ·tıl(~~:r~~~?: KAL<;:'6k<[; 

Yeşil köyde M. Keresteciya- tin davası Tekrar ınahku· ın 1 FlLIM ç<-vi iyo·. 
nın evine cebren girmek veMm · 

Sesli, şarkılı ve sözlü 
filminin mahiyeti 

r22 Kicunusani Çarşamba 
günll matinelerden itibaren 

Bugün 

MLlll SINEMASINDA 
JON JlLBERT 

EVA BERN 

l!ayık Keresteciyaru ölümle teh Sevgilisi Mediha hanımı baş oldular sorra mahkeme yeni kararını 
dit suretile sirkatte bulunmak- kasile evlenmesinden mütee:.sir vererek maznunları 8 sene 9 ay 

1 ak t h ·· en katletmeıcten Beyog" !unda Şeftali sokag" ın-tan maznun çete efradının mu o ar e evvur ' hapise ma!ıkfun etti. 
~akemesine devam olundu. Dün maznun Feyzi Ati iisesi tale'Je· da satıcı Aliyi katleden maznun 
kü muhakemede maznunlardan sinden Tevfık Fikretin muhaı:e ve evvelce 7 sene 3 ay hapise TAYIN - İkinci ceza mahke -
Mehmet Emin, Sait ve Musta- mesine dün devam olundu. Maz mahkum Reçep ve Mehmedin mesi azalarnıdan Baha B. İzmir I 

akşam 

EKLER Sinemasında 
gösterilen VILMA BANKI 

nin muazzam temsili 

EHERVAKTI 

ALKAZ . .\RDA RALF FORBES 
Büyük gala müsameresi ile ŞEYTAN) 

~~!!. ~~NLEm J __ M_A_r~K-1in~-~E-R f hakkında Tı nakzen davalarmnı rüyetine de m 'ddei umumi muavinligı""ne ta . a istiçvap olundular. Polis ve nunun . :!'.aşı 
ıstintaktaki itiraflarına rağmen bbı adlinın raporu okundu. vaın olundu. N akza ittibadan , yin edilmiııtir. ı 

filmi bir alkış tufanile 
karşılanınışbr . 

!'" -- - · - - - - ~ - ·- Sadrazam ve bir Şey1ıülis15.m ci maddesine mugayir idi. Çün- kaybetmişti. Meşrutiyet ilanın luyordu ve bu halin mes'ulü o 

IMB'ibüat=iıailraiarmz::~=1~f~:: 1 ~a~!;ı.~:~~~~;ve ~~~ra~:1:'.~~ :~~s:~~1~ÇKtili~~~~p ~b~~ ~:~~le~ :;::~~iş=~ı:- :~;!:ı:~ =:;::;:ndiü!~-
:-----ıı:•ı:==::ıı==ıı:ıa===ı:m:==::rw•a•=m•m ıı. .ı=a:-....:::= .. gösterılen adamları kabınesıne hane ile degişemiyeceğini em- lar karşısında zaten birer birer tü; saraydan çıkma sözler ga

lt d sokmağa mecbur olmak sarti- reder. Harbiye ve Bahriye Na- çekilmişlerdi. Sait Paşanın bu zete sütunlarına geçti. Sarayın 
1'rıhaf bir hattı hllmagun- "aşlren,, serlevhası a ın a- le kabine yapacak? O halde zırlarının Padişah tarafından yeni Sadrazamlığmm da ayni mühim erkanı gazetecilere şö-

111 d1111ltlllı • Salt paşanın üç glJndtJ dllfmtlal - meşrutiyet nerde kaldı? Ka- tayini meselesi Knunun 27, akibete uğraması muhakkak yle diyordu: 
an .. -i _ Kamil pafll geliyor nunu ~asi ahkiimı ne~~e? 115, ı 16 ncı maddelerine taban görülüyordu ve nasıl ki öyle ol- "Bu Hatm Babıalice kaleme 

-Y Yem okunan hattı humayu- tanabana zıttır. du. alındığını ve tarafı şahaneden, 

10/23 Temmuzda Kanunu E-1 dinledi. Hattı hümayun çok u
eaııi .giiya iade ve ilan olunduğu zun idi ;içinde bir ço_k >:"ağlı ~
halde tam on gün müddet sa- 1 h sözler vardı. Dinlıyenle~n 
rayda ve Babralide salıverme j kulaklarını okşuyoı_d?> ~ soz
ve çekme politikası oynanmış ler ~U?u F.asının bır. çok 
İdi; maksatları zaman kazan-. ma~dele~~ tekrarından iba
ınak ve belki bir irtica hareketi rettı. Dediğım tekerlemeler <>
Çıkartmak idi. Fakat istibdadın kunurk~n a~ hı:':~ mak-

.. • L maksada eri- eat nedır dıye duşunüyorduk. 

IM1II bütün cizvitliği burada i- Şeyhülislamın bu sözünü 23 Temmuz Perşembe akşa- bir noktasının bile değiştiril-
di. Sadrazam Sait Paşanın ö- duymuş olanların yüreklerine mı gece vakti gazetelere şu teb- mediğini ve daha doğrusu Hat
püp başına koyduktan sonra o- su serpilmişti; hayrf ki bu da !iği resmi gönderildi: tı hümayunu Sait Paşanın yaz-
kuttuğu bu hattı hümayunu hü- boşa çıktı. "ÜbbehetHi, Devletlfi Sait dıKını temin eyleriz.,,. 

Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit 
ve Hüseyin Kazım Beyler ta
rafıından tesis olunmuştu. Çok 
geçmeden İttihadü terakki ga
zetesi olmuştu. İttihadü terak
kinin kodamanJan İstanbula 
gelmişlerdi. Komite faaliyete 
geçmişti. Artık siyasi itleri 
onlar çeviriyorlardı. Ve 24 
Temmuzda Kamil Paşa kabine 
teşk.iline memur oldu. Kimit 
Pş. kabinesinde Recep Pş. Har
biye nazın, Arif Pş. Bahriye 
nazın, Recai Zade Ekrem Bey 
Evkaf nazın ve Hakkı Pata 
merhum Maarif Nazın idi. 

Kamil Pş. nm !Uıbinesi giUI 
tesir ya~ 

" .. lld~ kolelen uu. halk Evvela, saniyen, aalisen diye 
4entıyor~dı. Münevvec he- sıralandıktan sonra "işiren" di-
lııurlu b!" surette CO§lllllştu, e onunou nokta okunduğu za
le gençlik aldanmamağa ~ 1 Hattı hümayundaki cizvit
Yennişti. Şurası tuhaftı ki Ba- ~tamam antammık. Hattı 
'brali b11 hakikati anlıyamıy~- J:nayunu düşünen. yazan, yaz 
du. Şaklabanlıkta devanı eylı- dıran, hepsi bic olmuşlar; şata
Ycırdu. Bwıun,. en acı ve acıklı- Iatlı sözler içinde göz kaınaştı
~ı Sait Paşa saray namına 20 rarak ve kulal,c doldurarak Ka-

trnmuzda oynamıştır. nunu Esasiyi kökünden balta-

lasa tarzında, Babıili önünde Sadrazam. Sait Paşa bu hat- Pş. Hz. nin tahtı riyasetinde Saraydaki mühim zatlar böy
yığılıın halka kendisi anlatmış- tı hümayundan sonra hattı hü- bulunan Heyeti Vükela tarafın- le söyledi, gazeteler yazdı. 
tL Tabii olarak Harbiye ve mayun ati<imma mutabık ola- dan lfr zıistifa olunmuş ve nezdi Kimse tekzip etmedi. Yazık ki 
Bahriye nazırlan meselesini rak gayri meşruti bir kabine llii padişshlde rehini kabul ol- İstanbulda bükUnıet haysiyeti 
kıapalı geçmişti. Hattı hüma- yaptı, güya ist.ifa eyliy.ecek o- muş iduğiJııden Heyeti cedidei berblt olmuştu. N.maslu ve 
yun okunurken onu dinliyenler lan Şeyhülislam Cemalettin E- Vükelanın derdest ve alelflsal meşrutiyet aşıkı nümayiftilere 
içinde işin şeytanlığını derhal fendi bu kabineye girdi ve o- muamele ilasile ilim muhrrt1r ayak ~lan ~ Vü
anlıyanlar iiç gün e~i Ka- nun yanı BD'a umum.un nefreti- oldrıiu beyan olunur.,,. keliya arabalarma limon kabuk Beq hutalıktati laırtiıJmut,. 
nnnu Esaaiye Padisah namına ni kazanmış olan Hasan Rami Mahut Hattı hümayunun lar atılıyordu, yuha!~- tum. A~ ~siyasi rn'
yemin etmiş olan Şeyhüliatim Paşa Padişah tarafından Bah- Babıili Divanhanesinde okut- yordu. Bu hali çarçabuk Villo- lerdea c1e pkayı ıryuırı4~ 
Cemalettin Efeııdlye hayretle riye Nı:zaretinde ip~ olundu. tunıl.mesı ve acip ve garip bir yetler dahi duydu. Oradaki 8eni:8-~ -?- ve. ettipq. 
bakıvorlardL Cemalettin E- Bahriyede ipka edilen HllQ.ll yeni Heyeti Vükeli uşlritiJe COfkunlar çileden çıktdar, va. venun ~byetill ilirundt. 
fendi merhıun burada Sait Pa- Ram Pqanm fe.ıa tesirini kal- sade Kanunu Esasiye datlıe va- iller ~u, nautuarnflar gaHt8ale hizmel*tın ve Met
ııaya iş~ek aurette töyle dınnak ve Harbiye ve Bahriye rulınadı · otuz senedir memle. dôvuldü, kaymakamlar kaPı eh- rutiyeti getirmeğe çahşmaktaa 
demişti: Nuırlannın Kanunu Esasiye ketıte iyl kötü yerleşmiş olan pn .edildi ... Ta!Jl bir analli ;1-ıaretti. Sözüm tutulmuş ve v• 

"Şahit olun; artılr Sadıua- muhalif olarak Padişah tara- hükOmet haysiyeti dahi bozul- geldi ve bu ıınarşık hal sene- "'1f!İnim yerine ıı:elmişti. "Set't 
mın hüsnli niyetine hiç itima- fmdan nasbı darbc9iı.ıi unuttur- du; gençliğin ve büt6n gazete- lerceaürdü; ld~ örfiyeler bi- vetifünun,. yevmi çrkarken eski 
dım kalmadı; yarın sabah sara- mak için Hasan Fehmi Paşa Jerin çok haklı hücumlsı orta- le bunun önünü alamadr. Ve resimli Servetifünunu bile o 
ya gidecetim, Kasemi blima- Adliye Nezaretine ve Hakkı B. bğı azdırdı. Artık kimse söz ben tereddütsüz dedim ki Ka- kadar senelik muntazam int.i
yana ve Kanunu Esasi ahkinu- (Hakkı Pş. merhıun) Maarif dinlemez, W anlamaz olmuştu. nunu Ssasiyi topal etmek iste- sanndan mahrum etmistim. 
na riayet etmiyen böyle bir Sad Nezaretine getiriliyordu. Önüne gelen adam, hatta on yen eski Osmanlı vezirleri hü- Haftalık eSrvetifünun Meşru
razam ve böyle Heyeti vükela- Kanunu Esasiyi hiç bir kay- beş gün evvel hafiyelik edenler kiimet nüfuzunu yıkarak mem- tivetin ilk haftasında sektelere 
nm mf4terek mes'utiyetlerine dü şart tanmıadan iade ettir- bile nümayişçi kesilmişlerdi. lekete çok büyük fenalık eyle- uğramışa. Kendi iılerimle ut• 

. ~i gündür duyuyorduk: Ye- lamışlardr! 
•lt bir Hatı hümayun hazırlam- "Aşiren" başlan.gıcile yazd-
1'or, Babıiliye gelecek .'!e 0~- mış maddenin Hattı hiimayun
llacad. k diyorlardı. Abdüllıamı- deki aslı aynen şudur: 
ın1:ı k . H h" yunu 

20 u oınık .. at~ uma . '. 'Makamı Mesibatta ve Harbi-
lf 1:emuzda ıkıncı aıaber!1cı ye veBahriye Nezaretlerinde ki 
u~ .P~şa tarafından B~ıalıye zevattan başka Vükelayı Sad
~"~:-~razam Saıt Paııa razam intihap ve . tasdilumıza 
-...p ..........,. koyd~ktan sonra . •. · · 

iştirak eyliy~.miyeceği'!1.~·. meğe kar~. vermiş olan fstan- Ba~ınyorlar, çağmyorlar, Vü- diler. .. .. . ra mak sırası cimi • 
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' ·ricaret odası tarafından bir 

1 rapor lıazırlandı 
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f p Emanette 

•• 

• 
Lıye 

Eski lı p onlar Dii- f • ---;- • Şehrimizde azalma-

·u na,. Sari hastalık 

Poliste 

8 aylık gebe bir kadı 
ansızın öldü 

alın gunu u i ınılı; e ida - ngı lfz rası bıraz gua başladı 
ıficaret Odası tar<>fmdan kazanç vergisinin tadili ·' mda resf lldf: n te eJ/Üm 

üddetten beri hazırlanmakta olan rapor iknıal ecli lmi~t r. yük ·eldi Son yapılan istatistiklere 

Şerife H. bir kaç aSJlırın 
biraz sonra kusnıağa ba~lamı 

'~aporda kazanç vergi.sinin tatbikinde tesadüf edilen bazi edilece llir göre emrazı sariye ve zührevi-
:ül.lta temas edilmekte ve tüccarın vereceği vergin'n şekli Muntazam borçlar miıdürü Bu yükselış tabiiliği ye azalmaktadır. Kadın haleti nezide bir doktor çağrılnıış 

fakat kurtarnıak kabil olınamıştır 
·eti hakkında bazı temenniler izhar edilmektedir. Hilmi Bey şelınmize gelmiştir. İ h 1 al e d em ez Emanet Svhhıi ye müdürü Ne-

* * * . . . . Hilmi Bey Düyunu umumiye .. . . . şet Osman Bey bu hususta de-
n halılnrının fiati Ş1rketın scrmayesı 11 mılyon idaresinde mevcut ve bedeli mu D un bor· da İng lız lırası m ştir ki: 

750 bin marktır. kaddema teı;viye edilmiş olan biraz yük ~imiştir. M artıafih - "İstanbulun sıhhi vaziye-

••••••• 1 

düşfıvor Cinci meydanında haa Ah- Aşk yüzünden •• 
- 0 - kuponları t es llü.m edece'ct.i r. I bu ytik

1 
- m~ . fev~al'i.~e b!r hal ti çok iyidir. Grip ve diğer s~ri 

. ın halılarının fiaaleri birı:z Sehzder 1 oldur Mwnail vlı d ı: n Deft 1ar f.c- ı ok c • ·il edı.lm- ct linr. / hastalıklar geçen senelere nıs-
düşmüştür. Buna sebep fik Beyi ziyaret etmi t ir Dt..n • balt İr.gılız 1 ı 103.0 ·betle çok azdır. 

ikaya vaki olan ihracatın Bu sene kış hafif geçtiği için · ' hıru · or. r ada ac;ı ıtıı~ ve bır Freno-in:n nekdar olduğuna ge-

met B. in konağnıda oturan Sa .. . 
niye hanıma evelki gün Şerife Üsku~ar~a Dolaytıa k? 
isminde bir kadın gelmiş, ve de tbrahı~ın ~ızı ~ns.~kız 
dün birdenbire ölmüştür. Bele- şın?a M~lik~ ıle a.ynı koyde 

ıasıdır. Son günlerde İran seb7e pek bol ve iyi yetişmiştir. lbrahim Tali Bey ara''" k~lkuru~ o·. z ı:aya lince tedavi görenlerin miktarı 

t 
.rını fiatleri şunlardır: Bilhassa lahna pek boldur. Birinci umumi mufettiş İbra- kad r 1. e'miş~ir. az ~;:..,1 bize hastaların mikta-

diye doktoru tarafından yapılan maıl sevışmışlerdır. 
muayenede kadının hamile oldu Fakat son zamanlarda 1 
ğu anlaşılmış, ölümü şüpheli Malikeye yüz vermediği ci.tı riz iki metrosu 24 lira Sebzeciler okkasını beş kuruşa him TaliBey yarın !!ehrimizden Diin borsada ~ol~ m .ıamele ol rı hat·kında kat'i bir fi kir vere-

rasan ,, 30 ,, veriyorlar. Pazarlarda üç kuru hareket edecektir. İbrahim Ta- muş İ.:ıerJ!n akşam üzeri 10~1 m ez. Cür.ıkü olabJir ki hastalı- görülmüştür. Malike müteessir olmuş ve · 
_.'lTUIJl ,, 30 ,, şa kadar satılmaktadır. Bostan li Beyi dün bazı zevat ziyaret kurusta .apandı. Altın dun k"armı g·zıeyenlermüracaat et-
• şan ,, 100 !ar lahııa doludur. Bunlardan etmiştir. borsada !:07 kuruşta açı!ınış ve . . · h b 

Yaptığımız tahkikata naza- tihar için memesi üzerine 
ran Şerife H. yirmi gün evvel banea ile ateş etmiştir. " b' 1 , 908 k k ak b memı•lerd ır. Bmacl" aley u 

eşan yeni ,, 70 ,, bir kısmı o:ehre nakledilmiyerek -<>-- ır ara IK uru~a çı ·ar u · 'b ı .. ti • lm " f. tt ı t L" t 90 1 5 ıtı ar a mumcaa arın çoga a 
.,ısul zencan ,, 120 hayvanlara yedirilmekte veya fi Nazil Bey ıa e :apanmış ır. re , . . _ . 

vaz'ı hamletmek üzre mcmleke Malike hastaneye kal 
tinden İstanbula gelmiştir. Ge- rnıştır • 
cen akşam birdenbire kusmağa 
başlamış ve derhal doktor Abo 

• - o - " atlerin daha ziyade düşmemesi i Dahiliye Vekaleti idarei ma kuru~ a m' • ~me!e gürm"~•[ir. sı. daha ıya olacagı kanaatmde-

1 be c;in aulmaktadır. h:ılliyei vilayet müdürü Nazif MALİYE MÜ 'TE$~ RI yım. ~ 
-o-

on arımı7.a rağ t ı n ~ 
Havalar böyle müsait gı"derse Bey dün Vali muavini Fazlı B. NE D y n? O 1 . huni çağınlmıştır. Zavallı kadın 

muayeneyi müteakip ölmüştür. 

Yedi hırsızlık 
..ron piyasası gittikçe yük- bu sene ilkbahar sebzelerinin yi ziyaret etmiştir. _ M~live mürtes~rı Ali Rıza tn ı ii <: i 4 ı 1 .. "ıı·ı 

ll:icdir. bol olacağı ümitedilmektedir. Verem le nıiicPde le Bey 1 n-ili?. li;a~mı'l. y· 1 selişi ırad·'~öy oto'.>üsleri ücretle-

1-Yenikapıda kova fab · 
smdan eşya çalan balıkçı S 
il yakalanmıştır. pa piyasalarında Türk ha~lında ~: m~t1r k1: ,, ı · . rinde ;htMar mı'hiyetinde bir 

H adise h-ıkkmda, hastaya da 
vet edilen doktor Abolıuni Ef. 

karşı büyük bir rağ - 0
- Veremle mücadele cemiyeti - İn gıl z lı ra~ır:l''l Ü e.ışı gayri tabiilik oldu"U anlaşıl-

anhr. Bu sene 1Jamuk rekol- umumi merıkez heyeti salı günü ~ akdar fıı:zia .değil~~r. :·1~~m~- mı 'tır. 0 

mbulda afyon tacirlerine tesi fazladır Hilaliaıhmer merkezinde topla- f1h bu vazıyetın ta~ıılığını ıhla! Kadıköy iskelesinden Kızıl 

diyor ki : 
"- Beni çağırdıkları zaman 

zavallı kadmcağ ız haleti nezide 
idi. Suratı mosmor olmuştu.Kal 
bini yokladım, duruordu. Kadın 
can çeikşiyordu .. Bizim kitap 
yazar ki :Ölmek üzre olan bir 
adamın kalbini kuvvetlendir 
mek için şirmga yapmalıdır. 
Bende tuttum iki şırınga yap

2 - Meçhul 2 şahıs 
nünde Edirneli Ali efendinin 6 
larasrnı çalmışlardır. 

ıf piyasalanndan mütcma- nacaktır. etmez. Ayın on beşır.de ve bunu 1 toprağa otobüs ücreti yedi bu-
3.ıyeni talepler vaki olmakta Bu sene pamuk rekoltemiz Bu içtimada, yakında K1i takip eden günlerde borsada faz k ku ld ~ h ld 
patlar beş seneden beri gö memulün fevkindedir. Adana mükarrer olan senelik kongre- la muamele yap ıldığı için 1ngi ju . d ~ış 0 fgu M ad e m.e~a
timİf derecede yükselmiş- pamuk rekoltesi geçen seneki- ye tevdi edilecek olan mesai ve liz biraz yükrelir, j esı a ~ az 0 a~. 0 aya ış e-

3 - Eminönünde moda t 
hanesine ait bazı elbiseler 
ıruştır. 

1 nin iki mislidir. Bu hesaba na- faaliyet raporu hazırlanacak- Ali Rıza B. kendisinin Düyu yen otabüslerde.ucret 15 kuruş 
ır _, zaran bu sene pamuk rekolte- tır. nuumumiye komiserliğine tayin tur .. Şehrem~netı t~r~fmdan bu 

4 - Eyüpte maliye memm 
nndan Hüseyin efendinin 

lrcr Alman şirketi miz en fazla olduğu senedir. Verem artma:kta olduğu ci- olunacağı şayıası hakkında da vazıyet tetlt1k edıldıkten son· 
İzmirin pamuk rekoltesi de bu betle mücadelenin teşdidi ic;in demiştir ki : r~ mıi~.e~~l bir ta.rife i!~ bu ihti-

den eşya çalınmıştır. 
5 -Eyüpte Babahaydar 

rcscsinden yatak takıınlan ~ 
nlmıştır. y1Ü. bir Alman tirketinin sene fazladır. Eğer vakitsiz yağ yeniden esaslı tedbirler ittihaz - Böyle bir şeyden haberim karın .?~~ne geçı~ecegı muhak-

c1~ketimizde iı yapmasına murlar bozmasaydı daha çok edilecektir. yok. Ben de gazetede gördüm.,, kak gorulmektedır. 
Um. 
Öğrendiğime göre kadıncağız 

l ·ıt'akat edilmiş ve mcvcudi- olması muhakkaktı. Fakat maa -<>- - •·- - Te1:ılci-katımıza göre bu husus 
t~cdilmiştir. lesefpiyasaşimdilikdurgundur Tnziye telg-rafi Yırtık p:tral·•r ta vukubulan şiıkayetler çok 

o gün bir kaç aspirin almış. 
Aspirini müteakip kusmuş. Bir 
hayli müddet gaseyan .. Nihayet 

6 - Aynalıçcşmede camcı · 
mitrinin evinden 50 lira 1 man 
to çalınmıştır. 

111 • • * Ziraat ve Osmanlı Bankala- miıhiktir. 
1 Sihhiye vekili Refik Bey, gc- • · T arruf ok d h · 
!
.c1• Kıamblo Bor•a•ı 1811/(}90 nna yıru kparaların tebdili içın as a a ar e emmı- kurtulmadı, öldü. 

7 - Tüccar Mehmet efendi 
nin cebinden 50 lira çalınımt· 
ur. • a 0 c;ıcn gün vefat eden Ebe mekte- henilz emir gelrr..:miştir. Mama yet verdiğimiz şu sıralarda hal-

ı1·fn1J:RAZLAll TAHVfr.n ·bi müdürü Mehmet Nuri Beyin fi emrin bu hafta içinde gelcce- ktan fazla para alınmasına mey 
Kadınnı böbreklerinden ra

~atsız bulunduğunu zannede
'

11 
dahili 1 °"'1 oo.oo .bıdnı. } ı. T. 81;.00 ailesine bir telgrafla teessür ve ği muhakkak addedilmektedir. dan verilmemesi lazımdır. M h . 

1·! ....... ,... 197 ıs ıı. l'. 1. T. 111ı . ııo taziyetlerini bildirmiştir. ey ane,.•e .martrnle 
r ıo · s. 1: 36.•.o - o - .; 

:~ ı1e.~11.1ıt i~.~~ırı:'~'!.. :=:;: İlıtısas ~luıl:lrı Fırka kongresi mesaisini bitirdi Hamal kavg-a~ı girmiş 
nm.,, 

-o-

ı ı • 1ı 40 llılııı• ~ırtctı. 16 50 İhtiS!ls vesikaları almak il- • G Ü sküdarda Atlamataşında 
ııl1 •- ,... 11 111 il. h .. ııau ""'.. zre doktorların Si.hhiyc müdü- (birinci suyfudıın. rr;,_ır,ı) 1 hilelerin meni, üç dersaneli mek a1ıat:ıda hamal Mehmet; iş AH Beyin meyhanesine martin 

ı. ot Reisicumhur Hz. niti'cevabı: teplerin beş dersaneye ibliig-ı, mese esınden hamal Mehmetli li bir adam gı"rmiş, meytuın-
1,.... S. 00 riyetine müracaatları başlamış- b kl lamı tır -J-

ı .,:ın.... • 11,ııo 
00 

(ULU trr. Operatör, göz doktoru gibi "İzhar buyurulan hissiyata Üsküdar ve Kadıköyünde birer ıça a yara ş • gelen polis memurlarıbu adamm 
ı , M _ı.. f .1 1 k teşekkür ederim". lise tesisi, muhtacı tamir cami- - 0 - martinini almağa tcşcbbü~ et· 
.;1

• A. \ • 111 üt .... assıs sı atı e ça ışaca 
Loııdra ıoaı 7MO "~ t.47 2200 h · kad ·· B. M. M. Riyasetinin cevabı: !erin imarı, şehir haricindeki Y"ngın mişler, fakat hakarete maruır > - ~ altı r .. ı. ıı 99.tl Aılu .... 00 etibbanm azırana ar mu- . ., 

• - - A im k "Samimi hissiyatınıza te,.ek- yolların tamiri, icap eden yer- kalıruşlardır. 
•1,- ,. t llO c...... ı •• ;s llo•a 09 ft• ~ raca .... -eleri lin:nge e te- " K rtald S 

- ~ ~· •• """ kur" ve muvaffakıyetler tcınen- ' lerde dispanserler küşadı ve bu a a alih Beyin evin- Martinli adam derdest edilrn11' _... f. il il 81.lı:nt 15 3:" so AmıtcrJ• ı 17 't dir 
\•ş. • oo lıtbol 111so 1o1yı 65 10.00 • -o-- ni ederim." meyanda kapalı bulunan Üskü- den yangmçıkmışisedeteve• tir. Yapılan tahkikatta bunua 

- J 4 " Prq 15 90,oo-ııuııa ı vı v1 Rcsum;:ıtın motörferi Başvekil Hz. nin cevabı: darda Zeynep .Kamil hastanesi ~~e ~~an verilmeden sön- koltukçu Ahmet olduğu anlRfl" 
• 1rtıe 17 • vıuu 1 11•15 "Kongrenin derin duyğulan- nin faaliyete geçirilmesi, şehir dürülmuştur. mıştır. 
; • • • . Rusmuatm Avrupadaki mil- na teşekkür ve muvaffakıyetler haricindeki jandarma karakol 

1'(carel ı:e Zahire Bonatıı 18111990 sallih motörleri pazartesi günü temenni ederim efendim". ve noktalarının ihyası, bar ve t • d k • 1 hk...... I 
c IQ ASCU ..,ZAM! lllrllıcl - 0000.oo oooo.oo şehrimize gelmiş olacaktır. Telgraflarm kıraatini müte- birahanelere genç kız ve erkek Z m 1 r e 1 8Z1 1 m 8 U m 1 ar 
• L r. L .P 111..ı owo,ao ıooo.ue - akıp zabtı ııabık okunarak ka- !erin girmelerinin meni, mahal-J • ı•.IO 16,00 tçıı.. ~ UOCMl,"9 Bartında feci bircin~yel bul edildi ve bwıdan ııonrada le bekçilerinin tensik ve ıslahı, 

! ,., 0 OO.UO ::,:ı Bartmda feci bir cinayet ol- hesap eneünicni raporu okun- J iskin işlerinin süratle ikmaline Adli)re vekaletinin emrile Ankara' 
Konya, Bursa hapisanelerine 

gönderiliyor 

00 :: 16.IO tup.ı muştur. Bartmda oturan bakıra du. Bu raporda Vilayet idare çalışılmasının temini, İstanbul-
Salihe bir zat gelerek: heye~in 929 hesap~ t~t- 1 da serbest liman o~asa bile !. 
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ıkılan tünel altında kalan 
ta başı F renç iki saat kadar 
aşadıktan sonra ölınüştür 

• - Kütahya hattmlbcrabcr çalıftJfı iskele tızcrin
ge'ldiğini birkaç gün den yere yuvarlanan Franç top 

tHm:ıata göre kaza esna rak altından kaldmldıktan aon
at elde ettik. Bu me ra iki saat kadar daha berhayat 

funata göre ktza esna kalmıştır. 
enbire toprak alıtmda Tcsbit edilen kaza vaziyetine 
il?üğü . haber verilen göre Franç yüzüstü düşmli§ ve 

eki usta kazadan yalnız burun ile kulağından ıncc 
~e~f. bir tedbirsizliğe ruh olmuş ve burnundan fı§kı
tmıştir. ran kanlar başının toprak içinde 
vi yakinen görenler- gömülü bulunması hasebile ağ
"" tahkikata nazaran zına girmiş ve teneffüs imkanı 
f~n toprak kütlesi ile nı ihlil etmiıtir. 

-Al bunları İstanbula. fılin ~ edıl~rek muvaf1:1' .g~ldu- 1 ~-rbcs~ mm~ka te.sı~ın~ teşe~ 
ca adama götür.. yol parası giınden ~dare he~e~ ıbra~ bus edılme~, spor ıc;ın b~ şehı~ 
benden. diyerek bir kese uza talep edilmekte ıdi Bu teklif Stadyomu mşası, karantına dai 
tır. Babra Şakir keseyi açar ve ittifakla kabul ~lundu. Rapoı:un resinin Büyükdcrede~ kaldın- . . . .. • 
içinde yüz altın lira bulunduğu diğer maddelcn kaza ve nahiye larak tekrar A. Kavagına nak- İzmır hapısancsınde son gun Ş~kı karı koca vunıldn 
nu görür teşkilatının hesap ve vaiiyetle- line delilet edilmesi gibi bir lerde bazı vakalann çıkması, K k 

· · B ·ı k daki k 1 d hah dil' d alu katı'!' d fi f ozanı asıp kavuran --Salih la r•ı..e. bir .. ddct nne ve eyog u azasın c;o şey er en ııe ıyor u. ve ın e ırara muva - . .._,.. 
Y~Bartma m;. dispansere taalluk ediyordu. Bunların hepsi kabul edilerek fak olması üzerine İzmir hapisa hur eşkıyadan başı Kmk Ali 

ııonra te f oner Dispanserin ayda 2,900 liradan ait oldukları resmi makamlar nesindeki azılı mahkômların ile kansı ölU olarak ele gcçmİf 
lOO al~ ~eren za~ buse erg: ibaret olan masrafından 1000 nezdinde teşebbüste bulunulma Ankara, Konya ve Burasa hapi !erdir. Başı kmk ile kansı m&-
ne kendisıne gelmiş paralan ııo- . V"" af d k 'ld' · akli Adil " llih k d ğl d dol 

1 
di.. .. ürü .. ürm lirasııun ı ... yet tar ın an ve- sına arar ven ı. sanesıne n ne ye veka- se oara a ar a aşıyor 

~~. ~yere got Jıngöt mm: rildiği ve mütebaki 1900 liranın Yalnız terkos musluklarının lctince emir verilmiştir. lar, yapmadıklarmı bırakmıyor-
gını sormuşur: n : da Beyoğlu kaza teşkilatı tara tezyidi hakkındaki teklif üzeri- Adliye vekaletinden alman !ardı. 
- Yolda beni ııoydular. Pa- fından temin olunduğu ve sene D H'km B .. alarak. müsaade üzerine İzmir hapisa- Memei namile maruf olanı..... 

raları kaptırdım . . . . . . ne r ı et . soz . ._ 
·: d~ 14 ~ kiş~ mür~caat e~- "- Suyu olmayan muslukla- nesinde bulunan idam ve kürek ka kınğınkarısı haydutluk h1111U 

Cevabını vcrnı~:um başın i!. bu ~~nn. mu~ bır , rm tezyidinden ne faide olur? mahkiimlarmdan otuz üc; azılı sunda kocasından aşağı kalmı
~ .sa~ ... L __ -~cscle. - butc;e ile _ıdarc edilm~sı ~ll;va- 1 İtfaiye yangınlarda su bulamı- Konya, Bursa ve Ankara hapisa yordu. 
~~ ıc; ~ böyle degıl. Ş~ı.r fık olacagı rapor~ zikre~liyo_r l yor. Milli servetimiz heba oiup nelerine gönderilecektir. Konya Uzun zamandanberi takip eOi 
ym altın lirayı İstanbula gotil du. Kongre heyetı umımuyesı gidiyor Henüz buna cezri bir ve Ankara hapisanelerine sev- len bu KilJ'ı koca niJ-ıayet gcçea 
reccğine bir yere gömmüş bu de buna iştirak etti. Bundan çare buİunamadı kedilecek olanlar Afyon tre- hafta i>ir dağ eteğinde kıstnıJ. 
hali bilen Şakirin dayısı kendisi sonra fırka tcşkilitmm sarfiya-1 B ka · 1 . An nile gönderilmişlerdir. ınış, yapılan musadcmcde ikim 
ne c;ıkıpnq: tına ait bulunan bütçe talimat- unun .. mu ve e~amesı.. - Buıı.ıacdan on üc mahkftm d ·1m 

- Bu nam•...Wulrtur senin namesi okunarak bu da kabul ~~da ı31~kere e~ı~ek uzre. Ankarada Cebecideki. asri hapi e 
0 

_u_· ş_tur_· -·-----
aptığın.. Götür paralan ver... olundu. Fırkanın Viliyet mcr- buınhaen taeyH~?_ .. ~nbn. ır surette saneye, on mahkfun Konya hapi M . h . • 

diye ianr · Bunun üze... kezi kitibi Ziya B. ile daire mü · us:wı "."wue . ~azan sanesine sevkcdilmiştir. ers.n ~pı~nesınde 
rinc Şakir ~ gömdüğü dürüııün münasip bir ikramiye ı dikkatı. cel~lse ç~~ ıyı .olur. Ankaraya gönderilen mah- Meram hapuıancsındcn mn-
yerdea çıkumlf cötüriiP sahibi ile taltifi hakkmda bir rapor o.. 1 Bunu nca cdıyorum dcdı. B.u kfunlardan birisi Bomovada an kuf Salim, Ehin, Salih firar et· 
ne tea1im etmittir Ukin bu va kunarak heyeti idareye havale me~le e~fmda esasen C~ı- nesi Sıddıka Hanmu öldünnüş ı ~şlerdir. Bu~ hapisaoeaia 
ka bütün fehre ~yılmJI ve Şa cdildiDaha llOlll'll liyiba enc:ü- ı yeti ~lediycce yapı!_ımı bir tc- olan ve idama mahkfun edilen ust katında şımale açılan pcnce 
kirin. • ~ meni raporu okundu. Bu rapor- j ~bbus ~evc~t oldu~dan bu Hüseyindir. Diğerleri de geçen renin demirlerini kırmak sunti 

ısını ç • da halk ile temaı neticellindc ııle Ccmıycti beledıye fırka le fi etmi ı __ _._ 1...ı..ı 
Şakir bmnm için intikam .ı- bi edil bir: r:J. ih . ·- gnıpunun meşgul olması karar !erde hapisaneden firar eden ' 1 rar fm ş.er _..... ..... ama 

malı: makndile dayımu ağır 811 tes t ~ ~ tıyaç ... - lqtı. BuncJan aonra yeni Vili- ve Aydının Reşadiye İstasyo- ar tara dan yakalanımşıardır 
rette, kendisini "HD'llDI,, diye dan.ve ezcümlc,.~ol ve laiamla yet idare heyeti intihabına ge. nunda yakalanan şaki muhacir Hapisanede bu firariler· yal 
tahkir eden hıımal Abmcdi ağır nn. ~ ve ~ yangın yer- çildi. Neticede Emin Ali, Ab- Denizlili İbrahim ite şakavet olmadığı ve firar hadit eaiai 
ca yaralarmftır. lcnnm tenvın, ·~ ku~ durrahman Naci Rükneddin, arkadaşları Kuşadalı İbrahim teshil edenler bulunduğu tab

Şakir bu kadarla kalmıımq ~~tı!ma11, yem ~el~ te- Neşet Ömer C~vdet Kerim, ve Aydınlı hacı Mustel.ıdır. Me min edilmektedir. 
Hasanm evine gı"dcrek ~ sru ':lldi,'8sı, çcşmeualuklan' tamır v_elTevfik B. l~rle Hüsameddin nemende sucu Öıneri ve ailesi ----

tczyı yangın m tesı- t cf dm .. ldü "d ahkô K ki ı· ·ı ·~· çağmnış ve ODU da me ı;İ mezarlık ve defni cmvat me ' pa~ asli ye sınai;' Şevket, Ni- ra H"I o . {en ~ ı::n ::: d - ır a t" l vı a t 
melenn~cn yaralamıştır: Genç ~lesinin halli, gündüz yapılan ydakzı Teh~ik,.Stiha~phı !J;dilr~e ye- ~aruascı{1"ap· e ar .a aş .. nd _al meclisi 
kız aldrgı yaralarm tcsin ile der kaklan .. .. · · · ,. e aza ga ın p er. ısanesıne gon en e 
hal f . . so supurme ıtının men ı- ccktir Krrlcl li vila et • 

ve at ctmiJtir. le bu işin geceleri yapılması • • • · . . . . . are Y .. ..ummnı 
Bu cinayetler ,.,,,...,. ortasında . . kli . k tl . . • İstanbul V"'" k . . Bursa hapısanesıne sevkedıle meclısı Perşembe gunu mera· r-"· vesaıti na ye şır e ennın ı ... yet ongrcsının cck olan on azılı ahkfun · 1 im R · · ümh B .. 

15dakika içinde olmuıtur.Diğer halka azami teshilat gösterme- bitmesi üzerine Trakya Viliyet .... Gül erna1 m .
1 

pİazar sı.~k eGaç~ Hış eısıc. ur ~ 
iki mecruhun da hayatlamıdan 1 · · · t bb".sattabul u1ma K 1 . d ha b 1 ak gunu c vapuru ı e stan yu azı azretlenn Mecliıı .. . en ıçın eşe u un ongre enn e zır u wun bula ve oradanda M · 
umıt yoktur. Katil kaçmağa mu sı, süt meselesinin bir an evvel üzre Hakkı · · u 
vaffak olmu tur · 
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SOLDAN SACA: 
l - Gelecek zaman (3). Baı bu-
t.ahb (3). 

2 - ~el (3). Orta (3). 
3 - Paıtmnaaı ..,..burdur (7). 
4 -Ayı )'UYUI (2). Rabıt (2). 
6 - istifham (2). Orta (3) Kaaa
ı.u. aatbiı (2). 

7 - Dinsiz (5). 1 

9 - Emeller ( 4). Duymıyan (4). 

ROBİN ALEKSANDRE 
turnesinin veda temsilleri 
Bugün saat 16 da veda 

matinesi olarak 
LA FUGUE 

Bu alqam meşhur artist
lerin şer~fine fevkalade 
GALA müsameresi olarak 

ANTOİNETTE SABRİER 

Tal be için matine: Ya
rınki Pazartesi günü saat 
15 30 d .. Muallim Beylerle 
Taİebe Efendilere mahsus 
bir matine veri ıecektir. 

Bu matinede 
LE MİSANTHROPE 
iyeEi h n:sil edilecektir. 

SiYAH KUŞLAR 

Yakında geliyor · 

Bir kaç güne kadar bu muaz 
zam temaşayı seyretmek bahti
farlığr İstanbuluınuza nasıp o
' acaktır. 

Mtll1YIIT PAZAR 19 Kı\NU~USANI !9SO 

eğlenceleri 
Hl~lN ZEYTiN Ylğl 
Dilnyanın en leziz .-e en saf ve hılis Yaıtdır. Pıris, 

Londra, Romı'da en büyük müklfıt ve altın mıdılyalarile 
musaddık birinciliAi ve şehadetnameyi ihraz etmiştir. 

Mayonezde, salatada. yemekler~<. pilohda tatlılarda 
Hısın zeytin yağı l•timıl ediniz. Rilhassı mide ve bağır
sak hastalıklarından ıuuztarip olan kimselerle şikemperverler ~~~ 
behemehal Hısın zeytin yatını istimal etmelidirler. 

Çünkü saftır. kum, taş, b< b ·ele. ufra. sanlık ve kara 
ciğer basulıklarlle zlfı umumiyede Huın zeytin yığını 
içiniz. 

Dbkl lıll•ıcmlu 
lıalledllml• tetıl 

YUKARDAN AŞAClı 

Kiloluk şişesi 100, yanın kilo 60, safi beş okkalık ve 
daha büyük ıenekelerdı okk.Uı 110 kuruta Huan Eczo 
deposundı topıancılua ıcıız.ilit, aukaJtna dikkat edialz. 

l - Beyu (2). Göriinfleri• izi(&) Merhum Mustafa Pş. zade 1 
2 - Gemi kabursaıı (6). 
s _ Vermelı: (3). 400 dirhem (4) Mahmut Celilettin B. in kın 
C - Aile, aeail (2). ve Ferik Pertev Pş., nm yeğe-
S - lktıaat (8). ni Nevzer Hm. la Bahriye yüz 
8- Hafif kurum (2). başısr Nejat Sevinç B. in nikih 
7 - Kıtm 1aian (3). Fırtma <4> mel"asimi Fatih belediye daire-
8 - Taht (6). . . kıl 
t - Nota (2). Kredi (6). sinde ıcra mmıştrr. 

- - =---=---

' 

. 
Aıkoks ile 

ağrıları 

izale 

ıll ;, ediniz 

Gügiı• ağrılarına ve soğuk_ alğınlığıııA. uif ci~erlere, 
ök•ilruğe, lumbago, roınalı zma, ve ~" heı. hangı ıııe'.; 
·zii sancı için. bu eski .-e tecrıllıe eC1ıluıış ılılç t•ıı seı:ı 1 
en saf, ve eıı müessir olacaktır \gıı~ an 't'l't' .\l~ok' u 
tatbik idini~. 

AllCöCk~ 
Plasters 

Alkoks 
Hariçten istimal edilen İla\'larııı eıı h·isidlr. 

l . He-r t c zantdC" bulunur 

ALLCOCK MAll\IF ACTURING CO. Bir"-'-4. Enst• .. 

Souk algınlıklıınnda ilk gO

rü len rahatsizliklar - kı· 

aıkhği ve ôt<sürüktür , 

13u uahoş alameıJerin allratle 
izalesi 

Bll~I TlYliHH rlf lNGOI~ 
8. İNCİ TERTiP l. İNCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, ŞP;hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~f~K fKR!MII~: 30,000 LIR!DIR 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

f ütset orman ıne~te~i re~törlülün~en: 
llenı el~ise ve aJakka~ı monakasası: . 
Mektebimiz talebesi için yaptmlacak olan 32 takını elbıse 

ile 32 çift ayakabı aleıı1 mün.aka11aya konmuştur. Taliplerin şe
raiti öğreıunek üzre hergün münakaşaya iştirak içinde yevmi i
hale bulnan 22 Ka. s. 930 Çarşamba ~ünü saat 14 te defterdarh!< 
binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmelen. -· Milliyette ikinci kısmı tefrika olunan 

AHMET IHSAN Beyin 

Matbuat hatıraları 

Tt11atro ue sinemalar 

Tıpeb~ dyaı
rosunda bu 

akşam 

Hlt 20!30 da 

llıydudar 

5 perde 
12 tablo 

yazan : Şilkr 

tercüme eden 
Hasan Cemil 

Bey ---
Bu akşam Sahir opereti 
Ferah Tiyatrosunda en güzel 

op,.et Kumrular operet 3 perde 
ıHıca sinema. varyete ( Mıdııuzel 
Toto nun dınslın) ---------

LLOYD TRİESTİNO 
Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
( DAL!v!ATIA) vapuru 19 

kAnunusani pazar ı:.,Köstence ve 
Bulgaristan ) dan. 

( SEMiRAMiS ) vapuru ! 9 
k!nunusııni pazar (ltalyıı ve Yu
nanistan ) dan 
Yakında Limanımızdan hııreket 

edecek vapurlar 
( DALMATIA) vapuru 20 

kAnunu~anl pazartesi ( Selanlk, 
Volos. Pire, Patras, Ayıısarnnda, 
Brendi7.i, Ankona, Fiume vene
dik ve Triyeste ) ye 

( DIANA) vapnru 23 kanu
nusani perşembe ( Burgaz, \' srna, 
ve Kös, ence ) ye 

( SE,11RA'.\1IS ) vapuru 23 
kAnunusani perşembe ~abahı 
ssst !O da (!, ,. Ekspres) ola
rak (Pire, Breııdiz~ Venedik ve 
Trleste ) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimal! ve Cenubi Ame
rika limanlarına gitmek için ten
zildtlı doğru bilet ve rillr. 

Her nevi taf,;i!At için Galatada 
mumhane ( I.loyd Triestlno ) 
ser scsntesıne. Telefon Beyojtlu: 
2127 vaya Galata sarayında 

sabık Se!Anlk bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 

7 

Merke ~ 1\centıJt; Gsl ıt t kii?r 
bıtın 'a, Beyo,tlu 2361 Şu '.> 
centr sı: :\1ı'mı u J ly• l lıa • nltı t.lı 
lstınbııl 7411 

Taou ~iliC i pJsrrn 
( Cumhuriyet) vapuru 20k:lnu· 
nusani Pazartesi 12 de Galat 
nhtıınından hareketle ine.bolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri7. 
Hopayı gidecek ve Pazar 
iskele!! yle Rize , Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldağı uğrayarak gelece 
!lr. Harek•t günü yük: kabul 
olunmaz. 

lımlr- lerJia sftr'al poalısı 
(.\J.-\.1 i:\1CT ŞEVKET PAŞA 

vapuru 21 ktnuııusınl salı 

12 de G ı lata rıhtımından 
hareketle çar~amba sabahı 
lzmire F,ldecek: ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 
!?.mire ugravarak gclccektia. 

lynlık sür' al poslası 
(Mersln) vapuru 21 KAnunusanl 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Geliholu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkOr i'.,kelelerle bir-

1 
liktc Altunoluğa uğrayarak 
geleecktir. 

Gelibolu için ralnız yoku 
alınır, yük alınmaz. 

Bartın - ide Postası 

H1LAL 
~:~~:sa~~ Pazartesi 

F.iınil akşamı 51rkeci nhnmıda ·ı 
hareketle Eregll , Zonguldak , 
Bartın, Kurucaşile, Cide, İnebolu 
lskelel~rlne azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni hında 1 •umroiu 
acentasına müracaat. Telefonu 
İstanbul 3 ı 05 

Gerek filimde gerekse gramo 
-on vasitasile cihanşumul bir 
~öhreti haiz artislerle beraber 
iıakilô amerikah zincileri olan 
ıktörlerden genç erkek ve kız
.ardan, dansözlerden şantözler -
den mükemmel pir cazbandan 
ınürekkep muazzam bir heyet 
tasavvur ediniz. Başta oan şte
pin m ucidi, m erdiven dansörü 
DUGLA S olduğu halde, gayet 

:nüessir ve ruhnuva z sesli g Ü-

''Krezival,~ 
eserinin birinci cildi kitap halinde çıkarılmıştır. Bu elit Abdnllıımlt Kırzade hanındaki ya7.ıhanesine ı•-•A•L•E•M•D•A•R-Z•A•D•E•L•E•R-• 
zamanını ılttlr. Birinci cilt Maarif vektletlnce takdir buyurulırak mek- müracaat edilmesi. Telefon VAPURLARI 

ile kabildir . 
tepler kütilphanelerine dağıtılmış ve muallimlere tavsiye olunmuştnr. lstanbul: 235. Serf, lüks lı;.arıdenlz po~tası 
Flatı 65 kuruştur. Ahmet Ihsan matbaasında tevzi olunur. ~~~------mıl!!!l!ll• Millet: \'<lpurıı 19 

~el m ugabn iye is Koks ve bir 
>Ürü güzel dansözden maada ar 
-istlerle beraber şarkr söyleyen 

. . . . . ~- IEdirnenin nefi Kanunusani 

!sp~;t?. v: ı~.pırtolu ıçkıler ınhısarı umu- K n Ne EH v E f EH 1 Pazar g~:a~ ~~şa<l~' 
ıe oynayan Nev Yor~in el! meş 
ıur şeflerden TOMI LADİ
NER in tahtr idaresindeki şey-

mı mudurluğunden: U 0 ~ Sirkeci rıhtıınından hareketle 
Altı kalem evrak ve defatirin tab'i münakaşaya konmuş

tur. Yevmi ihale 28/1/930 Sah günüdür. Teklif mektuplar. 
r cazbandın ahenkleri görü

ecek ve işidilecektir. Pariste 
ulen Rujda oynamak üzre 
ransaya gelen bu meşhur trup • 
ariste o kadar muvaffakiyet t 

, mezkur günde saat 15 e kadar Mübayaat Komi~yonu riyasetin: 
" R 1 ~erilmelidir, şartname Komisyon kitabetindedır. • 

• • 

1 

•• ~·•••••o•••••• ... ..,••••• Adana Belediye riyasetinden: 
ECER tşT.lHINIZ YOKSA Adana Mezbaha münakasası 

tazarumşur ki beldei nurde al- ~ 
ay mütemadiyen oynamış- ~ 

r. Ve Paristen sonra sıra Av- ~ 
upa'nın diğer büyük paytaht
ara ve şimdida İstanbuluınuza 
elmiştir. 

Dr. HOMMELin HEMATOG~NE hakkında 
mukavvislnl alınız. 4-0 senerienbeal mil~rrep neticeler 

vermiştir. Kanı isUh ve sinirleri takviye eder. Balıkyağı 15kanunusani1930 tarihin• 
yerini tutar. flütün ecza depolarıle eczanelerde bulunur. 

Umumi vekili: lstanbulda Cermanyan han 44 de ihalesi mukarrer bulunan 
·fi~~iitı~~:ı·~Ô~~:dia;••••••••••• mezbaha ve m ı1şte~ilı'itı . in

Siyah Kuşlar trupu 

LOUİZYANA 

evüsünün sahneye vaziinde is
. olunan bilcümle dekorlar, 
ferruat ve sair eşya beraberin 

e getirmektedir. 

Bu revü 9 tablo ve 40 sahne
e mukasem olarak 2 büyük la

den mnrekkeptir. 

SİYAH KUŞLAR önümüz
eki Çarşamba günü İstanbula 
uvaselet edecekler ve ayni nk 

FRANSİZ TİYATRO
UNDA temsillerine başlaya-

İkinci Smrf Miibayactlardan Hasan Tahsin Beyin Borsa 
ile a!akasınm kat edileceği alakadamım ma!Umıı olmak ü.zt-e 

ilan olun'.".!:u~r:_. ---------::----:----.-------
Fatih bahri sefit ayak kurşunlu medresesi 
Üsküdar rum Mehmet Paşa mektebi 
Çarşanbada Tevkii Cafer medresesi . 
Beşiktaş kaptan İbrahim ağa mektebı. . 
Fatihte Bahri Sefit başkurşunlu medresesı 
Fatihte Bahri siyah ayak kurşunlu medresesi 
Tophanede Kılınç Ali Paşa medresesi 
Çarşanbada Hüseyniye medresesi 

ktır. Balada yazılı emlaki hüsusiye ioare verilmek üzre 2 Şubat 
Hamiş, d<l\\S, şarkı tagaruıi 930 Pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur ta-

Ytından ibaret olan SİAH _li.:..p_le_r_in_enc_ü_m_eni vilayete müracaatları. 

Vilavet daıınl encünıeninnen; 

i~ş~~1r~:1~r~:::ıı:f~~n~~~:t: Emvali metruke müdürlüğünden: 
lecektir. Satılık iki hane 
Her gün saat 18 de bir ma-

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Küçük Duvarcı 

şası hakkında Heyetı vekıle
nin kambiyo hakkındaki ka
rarnamesi mucibince alınma
sı lazım gelen müsaadenin te
ehhüründen dolayı mezkur in 
şaat münakasasının 15 şubat 
1930 cumartesi günü saat on 
beşte icrasına karar v~rlidiği 
ilan olunur. 

ISTANBUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK ILANATI ne verilecektir. sokağında ı numarah hane ile _ı_naha1;1i mezkuı:wn Arnav~t çr~-
C p ·· 1 ri ma- mazı sokağında 11 numarah Münhedım hanenın bedellen sekız SATILIK KAGiR EV, No. 17/ l, Sideris sokağı İmrahor 1-

Sirkeci Hocapaşa ha· 
marn sokak No 9 

Tel. İst. 2789 1 

ÇOK SİGARA 
1ÇTtG1M 

halde ağıım güzel ko'm 
ve dlşlerim sağlım \ 'C 

beyazdır. 

Zira daima lıiı tıin d iş 
macunlarını •e ·cih ett ığim 

(BIOKS) u kullanıyorum. 
Blok& oksijen Sl\"e<lnde 
istihzar edilmi ş ye~ne 

diş m•cunudur 

Her yerde 
salılır. 

[Zon&'uldak, İnebolu, Samsun' 
Ordu , Glre~on , Trabzon 
ve Rize J ye azimet ve aynı 
iskelelere "Gorele, Vakfıkebir 
ı·c Ünre~yc uJtrararak ft\'det 
edecektir. 

1 
!\: uraca:ı. L ın:ı.hı i: h t ınb u 

,\leymenet ham alt1ndaki yazı· 
hane. TP e l •11 l<l.1:1 ı • ıl l l'i~ 

~--..:ı .......... .. 

1 SADIKZADE BIRADERLl~R 
YAPURLARI 

KARA DEN17, :\IUNTA-
ZAM VE LÜ l{S POST AS 

in önü 
Pazar vapuru 

19 klnunus.n i 
rono ak•amı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zonrutdalı, 
lnebolıı, Samsun, Ordu, Unye, 
Giresun, l rabzon ve Rize iske
lelerine azimet ve avdet ede· 
cektlr. 

Tafsilat için Sirkecide Nı.eıı 
adet hanı altında acentılııtıoa 

müracaat. Telefon:!ıtaobul 213~ • 
HEPSiNDEN 

OSTON 

e uma ve aza~ 1:1 a:akur. taksitte ödenmek üzre 2~~~. lira bedeli .muha.ını:?en ile 2/~/930 lyas B. mahallesi. Yediıkule, altkatta 1 oda 1 hala birinci katta 2 
il saa_t 

16 
de b ş ~ Pa- tarihine müsadif Pazar gunu saat 14 te ı~rayı muzayedelerı mu- oda 1 sofa, tahmin edilen kıymeti bedeli defaten alınmak şartile e tı:n~. s~tışına ;ar Ti atro- karrerdir. Taliplerin % 7,50 hesabile temınat makbuzlarile Milli 900 lira, satış muamelesi Pazarhk suretile 18 Şubat 930 Salı gü-

desı gunu Frans z y 
1
1 Emlak müdüriyeti satış komisyonuna mürıacaat eylemeleri. nü saat 14,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (R-1044) 

n abaşlayacaktrr~·~~~~~:::::~:..::::..:.=:..:::;-~~:;---::;;;;~-;;;~~~~~-'--~--;;;;;;;::---~~-::;--_;:__~~~~~~-::;-=-:'-~-:::;-::~~~~~~~~-
• DEA( 

KONSERVALARIOIR 

• 
verır. 

Danto, Di ~ macunu D ANTOS HASAN; Dişlere ebedi hayat 
. d !)' 1 1 . . "bi beyazlatır Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan te[essuhatt ve ufuneti izale eder. Diş agrı!arına, nezlelerine mani olur. Agızda gayet lali! hir serinlik ve rayiha 

bır :ter eM~rk, ~!. er . mınhcaı ~c a "ızda 11 .,~lece k ~e~r~t~ü~rl=üY!~ha~s~ta~lı~kl~a~rı~n~sl~ra~y~e~ti~n e~~m~a~ni~o~lu~r~. ~A~v~r~up~a~·dcailiıJd~aL; mJ:a~b~i r~i n~cUil~iğl~a~h~r..1v~e~b~i r~ln~c~ll~i ğ~i md~l~p~iollJm~a:;;I a~r~la:._:;,m~ii::;sa~dı:d,:ak::_t,:.;ı r.:_. _E::.' n::_:b::L:.:'.i y.:ü.:k:~m=ü k:::A:.:.fa::tı:_.:i:::h.:.:ra:::z:_:cd:.:''.:.:r.~A.:.:l.:.:tı::.n __:_::ın:::ad::a::..:1 r~c:_.';.;. e;..;.;n~i~.;." n_ı_nr_a_ı m....;.ı :_u_r. 
4 

di~lcrl 100 -~ne 

yaşarır. Çurlimcktcn 

• • ı rop arı ı ı:. " • b k b' k · ·ı 
20) k H de•·'" ·u Dantns Dış· macunu verme ıs a ır mar ı ver r A ı n urusa asan ecza • ' 
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BlN SÖZ 
BtR RESiM 
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IMillet mekteplerinde oku
ders ; 1. yanlar 

• • 
ıçın 

~ainıe Halit - l\luallim Ahrnet Halit 

Hesap bilgisi 

1 

Geçen dersimfade bir şeyi yahut bir adedi biribirine 
mfuıavi on kısma ayırdığmuz takdirde bu parçalardan 

1 l her biriroe onda bir denildiğini söylemiştik. 
Bir metroyu on parçaya ayırırsak her birine bir de

simetre yani onda bir metro derler. 
Bir metrosu 200 kuruş olan kumaşın acaba bir desi

' metrosu kaç kuruş eder? 
Biliyoruz ki bir desimetro bir metronun onda biri

dir. Şu halde 200 kuruşun onda birini bulursak mesele 
halledilmiş olur. 

) 20{): 10 = 
1 Bu müsaviyi bulursak bir desimetronun fiatou bul-

) ı muş olacağız. 
ı Nihayeti sıfırla biten adetleri ona taksim etmek için 

son:lan bir sıfır silmek kifayet eder. 200 den bir sıfır si
ı lersck 20 kalır. Demek ki bir desimetrosu 20 kuruş imiş. 

~ ıi Beş tane onda bir 0,5 yazılır. 
ı ; 0,5 ne demektir? 

, ~ 0,5 bir şeyin yarısı demektir. 
' 1 

1 Şu halde 0,5 elma yarını elma demektir. 
· ı 

ı, 

·ı 

0,5 metro yarım metro demektir. 
Bir metroyu on kısma değil 100 müsavi parçaya 

1yırsak her parçaya bir tane (yüzde bir) derler. 
~ Bir metroda 100 tane yüzde bir vardır. 

~ 1 " Bunlı>.rm her birine santimetro der er. 

. \ 
n 1 

i ~ 
1 . , 

> 

~ 
• '1 
1 

.... 
" 

Bir desimetroda on tane santimetro vardır. Demek 
on tane yüzde bir bir tane onda bir ediyor. 

Yüzde bir şöyle yazılır: 0,01 
Yüzde iki ,, ,, :0,02 
Yüzde beş ,, ,, 0,05 
Yüzde on ,, ,, O, 1 O 
Y üzdc yirmibeş ,, ,, 0,25 
Yüzde f"lli ,, ,, : 0,50 
Yüz<le yetmişbeş ,, ,, 0,75 

Yüzde doksan dokuz ,, ., 0,99 
Yüzde yüz ,, ,, 1,00 
Yüzde yİrmi beş 0,25 bir şeyin dörtte biridir • 
Yüz<le elli il,50 bir şeyin yarısıdır. 
0,75 bir şeyin dörtte üçüdür. 
Yüzde yüz bir şeyin tamamıdır. Bir şeyin tamamı • ı· rakamla (1) demektir. 

l O tane O, 1 ( 1) demektir. 
100 tane 0,01 (1) demektir. 
Bir okkanın yüzde birini bulabilir misiniz? 

, ı Bir okka 400 dirhemdir. Bunu 100 parçaya ayırır-
·ı ' ' sak herbiri yüzde bir eder. 

.; Nihayeti sıfırla biten bir acledi ona taksim etmek 

1 1 için bir sıfır sildiğimiz gibi yüzle taksim etmek için de iki 
,;ıfır sileriz. Şu halde 400 dirhemin yüzde biri 4 demek

·, tir. 
i Bir okkanın yüzde onu ne eder? 

4X10 = 40 dirhem eder. ,ı 
l 
: 

' j 

Cibali Tütün fabrikası müdüriyetinden: 
Fabrikamızda hergün nümtineleri görüleıbilecek hll('da ve 

· { miiştamel olarak tahminen kilo 2500 kaneveçe, 500 sicim, 9300 
1 tönbeki balyaları derisi, bezi, tiftiği, 600 galvanıizli saç, 400 çin
• ko, 800 demir bıçak bileyisi, boş yağ tenekeleri, 30 adet hileyi 

1 ·l taşı. 
11 Şehri halin 25 inci günü alenen müzayedede satılacağından 

1 ~ taliplerin yüz lira pey akçalariyle yevmi mezkfirda saat on rad-
delerinde fabrikaca bulurunaları. 

' ı 

i' 

1 
Levazım ve tırtasiye uıü~ayaası 

Tütün inhisarı umum müdiirlü
ğünden: 

ı; 13/l/ 9J() tarihinde kapalı zarfla münakasaya konulan 69 
kalem levazilllı kırtasiye için verilen fiatlar haddi layikta görül
mediğinden 22/ 1/ 9:JO Çarşanba günü pazarlrkla mübayaa edile
cektir. Taliplerin yevmi mezkftrda saat 10.30 da Galatada mü
bayaat komisyonunda bulunmaları. 

Afyon Karahisar vilayeti S. İ. M. 
.. müdiirlüği.lnden: 
~ Aşağıda yazılı ıuneliyat masası: ve alatı cerrahiye satm ah
; nacaktır. İhale günü 25 Ka. Sani 930 saat 15 te olup talip olan-

lann ihale gününde encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 
1 

1 - Eskülap fabrikasının (K 880) numaralı ve (Han kolank) 
sistemindeki ameliyat masası Adet ı 

2 - Koher ve Pean penslerinden (Beherinden) Adet 12 
3 - Om".::ıeredan eter masa sı Adet 1 

4 - Pr;ten C'Spİratörü Adet 1 
, 

KAP" nan kllaphanesl 
, ıoı;ıu Tünel mevdan•nda >2;1 

Seool dovrlyesl mOnasebe 
ıhlamur, anasonlu gevrek, re 
tılbln helvası, ıavuk haflaııı 
ve saire gibi yerli şeylerle ar 
datlarına ziyafet veren minilll 
Mizyal Feridun Hanım • .'.:.·:....~-:ı 

Eyip Sulh Hukuk Hiikimliğ:i 

VIJA.yet Fırka koagreııt senellk lçdmaını don firka mOlettlşl Hakkı Şinasi Paşanın rlyasednde attetmlftlr. Bn kongreden bir 
intiba gösteren bu resim fotoğrafcımız tarafından sureti mahsusada alınmıştır. 

M. M . V. Deniz Müsteşar>ır;1 
kili Sami Bey tarafından Cemal 
aleyhine ikame edilen eşya lıed 
den 86 lira alacak davasından 
yı ilanen tayin olunan günde is 
vücut etmemiş olduğundan haki<' 
giyap kararırun ilanen icrasına 
verilmiş ve yevmi mbhakemc 18 
bat 930 Salı günü saat onbire ta 
kılınmiş olmağla yevm ve vakti 
kurda bizzat gelmesi veya tara . 
musaddak bir vekil göndermesi 
aksi taktirde senetler zirindelri i 
sıru ikrar ve kabul addile mu 
kanuniye icra kılınacağını natık 
yap kararının bir nüshası mahk~ 

lstanbul Mahkemei Asliye ikinci divanhanesine talik kılındığı gibi_, 
Ticaret Dairesinden: rakı havadislede ilanı geyfiyet " 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde !n~u~r:... __________ _,. 
( 505 ) numerolu mağazada tuhafiye Darül'aceze Müdürlüğünden: 
ticaretile müştegil Moiz Ersoviç E- Kilo Metro Gramltk 
fendi nin 16 Kan unusani 1930 tarihin 200 100 25 
de iflasının açılmasına karar veril- 50 . 100 30 ; 
miştir. Yerli mamul§tmdan yumuşa~ Jıı 

1 - Mumaileyh Moiz Ersoviç E- viden tabii renkte yün çorap ıp;. 
fendiden alacak ve istihkak iddia e- kapalı zarf usulile 10 Şubat 930 
denlerin işbu haklarını tarihi ilan- zartesi günü saat on beşte icrB il 
dan itibaren bir ay içinde mahkeme- teklifnameler açılacaktır. aliple 
de iflas idaresine müracaat ile kay- yüzde yedi buçuk teminat akçe!;:,, 
dettirıneleri ve bu baptaki delillerin ve nümunelerile DarüJ•acezeye 
asıl veya müsaddak suretlerini tevdi racaat]arı. ~ 

eylemeleri ; lstanbul 4 üncü icra memur!~ 
2 - Müflis mumaileyhe borcu o- dan: Açık artırma ile paraya çe Jıl 

1 
!anların dahi keza bir ay içinde ken• cek gayri menkulun ne olduğu :rJ 
dilerini bildirmeleri (hilafına hare- bap hane. Gayri menkulun bulu ti 
ket cezai mes'uliyeti muciptir) ; ğu mevki mahallesi, sokağı, nu 

3 - Müflisin malını her ne suret- rası: Beşiktaş Teşvikiye M. J!I 
le olursa olsun ellerinde bulunduran- mansur S. atik 18 m. cedit 36 NO· 
!arın o mallar üzerindeki haklan mah Takdir olunan kıymetı Yedi bi!' ..ıı 
fuz kalmak şartile keza bir ay içinde yüz doksan iki buçuk liradır . .IVj 
iflas idaresi emrine tevdi eylemeleri manın yapılacağı, yer, gün, saat:~ 
ve etmezlerse cezai mes'uliyetei tığ· tanbııl 4 üncü icra dairesinde 24 1 
rayacaklan gibi makbul mazeretleri bat 930 T. Pazartesi saat 14 den ; 
bulunmadıkça rüchanı haklarından kadar. 1 - İşbu gayri menkuJ~ıı.11 
mahru k 1 akı tırma şartnamesi 12-2-930 tarihiııv: 

m a ac arı; itibaren 929-47 No. ile İstanbul 4 
4 - İlk içtima İkinci Kfuıunun 27 İ / cü cra dairesinin muayyen nuııı 

inci Pazar günü saat onbeş buçukta k · .. b"l · ·,;o 
mahkeme iflas odasında akdedilece- sında her esın gore ı mesı ,,.... J 

çıktır. İlanda yazılı olanlardan f~ 
ğinden yevmi ve vakti mezkilrda bi- malfimat almak isteyenler, işbu ıı.:, 
llisale veya bilvekfile hazır bulwıma- a;• 
lan ve müflisin muş" terek borçlııları nameye ve 929 - 47 dosya nunı- . ...ı 

yle memuriyetimize müracaat ~ 
ile kefillerinin ve borcu tekeffül eden lidir. 2 _ Arttrramaya i§tirak j 
sair kimselerin içtimada bulunmaia yukarda yazılı lnyınetin yüzde rl 
haklan bulunduğu icra ve iflas knu- buçuk teminat gösterilecektir. 5.;J 
nunun (214) üncü maddesi mucibin- Haklan tapu sicillile sabit olınar, 
ce tebliğ mekanıma kaim olmak üzre ipotekli alacaklılarla diğer alaka.o>: 
ilan olunur. .;rt larm ve irtifak hakkı sahiblerhw• ,t 

latanbul Üçüncü icra memurlu
ğundan: Mukaddema Galatada Güm 
rük sokağında Panorama hanında sa 
kin iken elyevm ikametgahı mechııl 
bulunan (Kurd Fon Haydebrek) 
(halef Paol Şaurte) efendiye: 

haklarını ve hususile faiz ve ma':!r 
dair olan iddalarıru işbu ilan taı;;;ı 
den itibaren yirmi gün içinde e iıııV 
müsbitelerile birlikte memuriyet ~ 
bildirmeleri icap eder aksi hald• A 
klan tapu sicillile sabit oım11; 
!ar satış bedelinin paylaşmasm~;JI' 
,., kalırlar. 4 - Gösterilen ~ 

·rmaya iştirak edenler art ~ 
rnamesini okumuş ve lüı0 1 

ı!Umatı alınış bunları temamefl t 
1 ~tmi' ?.rl ve itibar olunurıa.r· !"' 

tünde birakılan gayrı menkulü.il ı9 
ueıı zamanında verilmezse gayrı 
kul ikinci bir arttırma ile satrlf 
bedel farkı ve mahrum kalınan t" 
de beş faiz ve diğer zararlar ar. 

k k "'' hükme hacet alma sızın mem il' 

Tlrklyenln her taralında olduğu gibi Dlyanbeklrde de yerli mallan timim faaliyeti devam 
etmektedir. Resmimiz bu munasehetla açıla• sergiyi gll•termekted!r. 

(Henri V olizer) efendi maaştan 
(üçyüz doksan) lira matlubu oldu
ğundan vaki müracaatı üzerine tar:ı. 
fınıza berayı tebliğ tanzim olunan ib 
parname zahrına mübaşir tarafından 
edilen meşrubatta ikametgfilıınızın 
mechuliyeti bildirildiğinden keyfiye
tin ilanen tebliğine karar verilip tari
hi ilandan itibaren bir mah zarfında 
itiraz etmedğiniz veya anı takipten 
hir hafta zarfında borcu edaya k1ifi 
mal irae etmediğiniz takdirde takibe 
selabiyet geleceği mezkur ödeme e
mirlerine kaim olmak üzre keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. 

1ılmizce alıcrdan tahsil olunu~·~" 
numaralı fıkradaki şart tahakl<l"" 
mek kaydile üç defa bağrıldıkt~, 
ra gayri menkul en çok arttıra tıı' 

İstanbul ikinci icra memurluğun- tünde birakılır. Şart tahakkuk t al 
dan: Bir borçdan dolayı mahcuz ve se arttırma geri birakılıp alıcı .ı ı 
paraya çevrilmesi takarrür eden ma hütlerinden kurtulur ve_ t_em;~ 
nifatura ve eşyası ile Tirikotaj ma- ~~lk~r. 5 - Arttmnamı:ı bırıncj, 
kinelcri 27-1-930 tarihine müsadif ıkıncı olmasına ve gayrı menk aılt 
Pazartesi günü saat onda yeşil di- filluk eden kanuni hakka ve s ı 

Dlyarıbekir gençliği arasıl\da mühim bir varlık Ifgal eden 
Dlyarıbelı.ir TUrkocagı musiki heyeti 

l ---1-st-. -lki_·_n_c_i _T_ic_a_r-et_ma_._h_k_em_e_si_h_d-en-: 

Mahkemece iflası ilan edilen Samanlı 
zade Ahmet Hamdi ve ma.htumıı Şir

k etinin muamelatı mütekaddimesin 
den olııiak üzre birinci toplanma ilan 

edilmiş müracaat eden alacaklılardan 
bir kısmının alacağı dahi kabul edil

miş olduğundan alacakları kayit ve 

kabul edilen zevatın iflas kanunun 
234 üncü maddesine tefiken ikinci 

toplanmağa davetleri tahtı karara a
lınmış ve aynı zamanda müflis tara
fından konkordato teklif olunacağın 

dan tayin olunan 8 Şubat 930 Cumar 
tesi saat onbeşte alacaklar • .. abu! e
dilen alacaklilann konkurdato müza
keresine ve" idare heyetinin teklifine 

iştirak etmek üzre mahkemenin iHas 

odasında hazır bulunmaları illin olu-
nur. 

" d .. a tlar )'ı[< rekte Polis karakolu ittisalindeki fab tarzına gore ıger Ş r · . ri 
rikada müzayede suretile satılacağm gayri menkulün ;,]emiş vergıl~ ı1' 
dan talip olanların mahallinde hazır kıf icaresi tanziliye tenvitiyes'ı.9 

. . . k" l"k 16- . .ı bulunacak memurine müracaatları i- terıye aıttır mez ur em a !": 
lan olunur. T. de 1008 lira kırk ~!"ş.a rıı",c 

Nukud..; mevkufeye bmncı de\itı' 
Lloeler mubayaat komisyonundan: ipotek olup .tarihi mezkiird~n. ;~ 

rende yevmıye 40 kuruş faız ış f 
Komisyonumuza merbut Leyli li- tedir, bu borçta müşteriye de"' 

se orta ve muallim mekteplerinin akt . c ~ ~ 
Mayıs 930 gayesıne kadar ihtiyaçla- Yazılan hanenin tamamı.Y~ dl 
rı olan nuhut mercimek, zeytinyağı, gösterilen 24 Şubat 930 tarihın ..ı 
pirinç, kurufasulye, salça, ekmek, tanbul dördüncü icra mem".rlıı~;ıı 
hayvanyemleri, gaz, benzin, vakum, dasında işbu ilan ve göstenletı11 
mazut yağları ile kısmen süt vı,;: yo- tznna §artnamesi dairesinde :atı / 
ğurtları. 2-2-930 tarihine müsadif ğı ilan olunur. _.....,.&1..ıı 
Pazar günü saat onaltıda ihalesi icra .-:--.-
kılınmak üzre kapalı zarf usulile mü- . ı •.J'.• t ~~,:ljki/A 
nakasaya konulmuştur. 1'.aıiplerinia ____ !~·-~ıJI 
şeraiti anlamak üzre komisyon kita-

. il 


