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1- Edebiyat haftası 

'Rus zzrhlzlarznzn Karadenize geçmesi Boğazlar ko 
(Cümhuriyet Halk Flil"kası-

Program .. 

:~:f t:~~~~:~:~ misyonu tarafından protesto edileceği 
ete dini ve irticai başka bir 

ırka teşkil için sebep ~!arak 
u söyliyorlardı. Hakikatte 

ırkamızm bir programı yok de 
-i!:H. Hatırlardadır ki, ikinci 

doğru deği. 

!Beyoğlu merkzin 1·""T'a".;hh~r 1 

de tebeddül muamele ~ ., Gazi ve inkılap 
. M. Meclisinin intihabı esna

sında Cümhı.triyet Halk Fırka
sının programı, dokuz umde 
halinde tespit ve ilan edilmişti. 
Gazi Hz. bu meseleye temas e
derken buyuruyorlar ki: 

Sülegma~ B. in me- tahdit edildi ~ . ~. 
ZUll oldug"_!!!!laşıldl ' Hiikiimet dairelerfnoe ~ 

Yaz.an; Sllrl Mebuw Mshnıut 
J 

Vazifede bulunmayanlar 
hakkında ta/ıhikat 

-, posilllıaP-nfere verilme/1te' 
~ ola11 evrskı rı laahhiitlü ~ 
; olarak tevdii nıii~kiiUlt; ~ 

«Bu proğram, bugüne kadar 
icra ve iıntaç ettiğimiz esaslı 
bilcümle hususatı ihtiva edi
yordu. Proğrama konmarn~ e
saslı bazı meseleler de vardı. 
Mesela: Medreselerin ve tek
kelerin kaldırılması, şapk~ ik
sasr gibi . . . Bu meseleleri p
rograma koyarak vaktmdan ev
vel cahil ve mürtecilerin bütün 
milleti zehirlemeğe fırsat bul
malarını muvafık bulmadım. 
Programı, bir siyasi fırka iç~n 
gayri kafi bulanlar oldu. ': :ıJ<~a 
programımız bir kitap degıldı; 
fakat esaslı ve ameli idi. Biz 
dahi kabili tatbik olmiyan fi
kirleri , nazari bir takım 
teferrüatı yaldızhyarak bir ki
tap yazabilirdik. Öyle yapma
dık. Milletin maddi ve manevi 
teceddüt ve inkişafau yolunda, 
ef'al ve icraat ile akval ve naza
riyata takaddüm etmeyi tercih 
ettik. Bununla ıberaber umumi 
idaremizde millet hakimiyeti
nin esas olacağı, mahıkeme ve 
kanunlarımızın islah edileceği 
kanunlarımızın isliih edileceği, 
aşar usıulünün tebdili, milli 
bankalartesi si, demiryolları in
şası tedrisatın tevhidi, fili hiz
meti askeriyenin tenkisi, mem
leketin imarı, mali iktisadi ve 
idari istiklalimizi behemehal 
temin etmek şartile sulhün ia
desi gibi çok esaslı meseleler 
umdelerden hariç kalmamıştı .. ) 

Geçenlerde Karadeniu geçen Pariskaya Komuna zırhlısı 

Beyoğlu yangını hakkındaki 1 iealıhurat ve fa zla mas- ~ 
rapo~ henüz Emanete gelme- ' 
rruştır. Yangın gecesi vazifesi \rafı _ıımclp olma. 11111 vt' 
başında olmadığı için Beyoğ- , alelade t ı lırir.~ lmruı po .• \ 
lu '.11erkez memuru Süleyman \ lahanelere teslim edildiği' 
B. ıl~ se~ko~!ser Haydar B. in I 'zaman teslim de/terlerine ' 
tebdıl edıldıgı yazılmıştır. , basılmakta 0/1111 tarih ' 

Boğazlar mukavelesine 
h l•f h k t kt Bu mesel.eyi P?lis müdüriyetin . ' dan'gaforile teshil edil-' 

ffi U a 1 are e yo ur =a~~gk~~ ettık. Verile:' ma- · \ 11. elıteb11l11nma"ına bina-' 
· e yangın ge<i$sı mer- \ .. ' 

---------.-.----- kez memuru Süleyman Beyin en laahlml muameı esinln, 
Rus zırhhlarının murtırunu devlet mezun olduğu anıao!lmr~tır. : en mühim veµerıııe ıw-, 

ı · . d kl . · Yalnı: vazifesi başmda bulun- 'nulıııası miişlıül ve ya' 
erın protesto e ece eı 1 madıgı haber verilen diğer me- 'gayri nıii.ııkiin nıürase-' 

d ..., d ..., ·ı murlar hakkında tahkikat ya- 'tata ha.,rlle bunu11 bütün ogru egı pılmaktadır. Merkezde henüz "' . .. \ 
bir değişiklik yapılrnamı ur. ' resmı evrakın yıızde onu-, 

----....-.._:_ __ ş_ ~ nu geçmenıf'si Heyeti ve-, 
Boğazlar komisyonu erkanından h;r zatin bu 

mesele hakkında verdigi izahat Sanayi bankası 
M. Ankarada 

Gazi'nin bu izahlarına daha 
ne ilave olunaıbilir? 

Türk inkilapçıları her şey
den evel ameli, realist insanlar 
dır. Onlar, taha'kkuk ettiremi
vecekleri şeyi vadetmezler. 
'Yapacağız" Dedikleri şeyi de 
mutlaka başarırlar. Bugün fır
kanın iktisadi proğramından 
bahsolunuyor. Devlet idaresi?-
de ve umumi hayatımlzda mıl-
11 iktisat ve tasarruf esasları
na göre tanzim olunacak olan 
bu proğramm ne gibi esasları 
ihtiva edeceği aşağı yukarı 
malumdur. Reisicümhur Ha
zretleri proğrarnla biJ.has~.a .~
La.kadar olmaıktadırlar. Buttın 
esaslar hazrrland~ktan sonra 
proje halinde fırka grupunun 
tetkikine arrolunacaktır. Fırka 
ve Meclis tarafından tasvip ve 
memlekete mal edilecek olan 
Tür'kiyenin iktisadi programı, 
ondan sonra basit bir program 
şeklinden çika<:ak, adeta "M_i
sakı Milli" kutsiyetinde hır 
"Misakı İktisadi" mahiyetini 
alacakY. 

8üphesiz iktisat proğrami
le Türkiyede açılacak yeni de
vir, büyük bir inkitabın başla~
gıcı ol:ıcaktır. Bunun ehemmı
yrti, sümulü, şimdiye kadar 
tahakkuk ettirilen büyük 
hareketlerle kiyas kabul etmez. 
Cünk ·· bu yeni inkilabm feyiz-

u , . k"l' 1 leri · fikri ve içtimaı ın 1 ap ar-

Rusyanm Baltik denizi filo
suna mensup olup Avrupa li
manlarını ziyaret ederken ma
kinelerine sakatlık ariz olan 
23 000 küsür tonluk Pariskaya 
K~muna zırhlısile Profitem 
namındaki kruvazörün tamir e
dilmek için geçen Cuma günü 
limanımızdan geçerek Karade
nize gittiklerini yazmıştrk. 
Rum gazeteler Atinadan aldı
kları hususi telgraflara atfen 
iki rus zırhlrsrnın Boğazlar k<>
misyonuna haber vermeden 
Karadenize geçmeleri üzerine 
Boğazlar mükavelesini imzala
mış olan devletlerin protestoda 
bulunmak niyetinde bulundu
klarını ve devletlerin böyle bir 
protestosu vaki olursa Yunanis 
tanın da iş tirake amade oldu
ğunu mamafi Yunan hariciye 
nezareti mahafilinin bunu te
yit etmediklerini yazıyorlardı: 

Karşı gazetelerinin bu rı:eşrı
yatı üzerine Boğaz~a~ komısyc;r 
nu erkanından salahıyettar bır 
zata müracaatle bu haberin de
recei vüsukunu sorduk: 

- Böyle bir meselenin ve 
protestonun katiyen aslu esası 

-· -

Tlastanclcr l~<.\fi , 
geln1iyor 

Bahriye hastanesi 
boş duruyor 

Ufak bir hinınıetle bu 
müessesede · istifade 

kabildir 

da ~lduğu igibi, yalnız ma
nevi ı;ephelere münhasır kal: 
ıniyacak, vatandaşlarıı;ı maddı 
hayatlarına, maişetlenne! ve 
bir hiiltiim ile memleketın u
lhumi hayatına tesir edecektir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

İstanbulda mev.cu~ hastane 
adedinin hissedilen ihtıyacı t.:ıt
min etmekten çok uzak oldugu, 

~--•••••••••~:!müracaat eden bir çok h~stala-
Mleklep/t"Jer rın reddedildiği müteaddıt defa 
ır.ı' lar söylendi ve yazıldı .. Faka; 

müsabakası bu şiddetli ihtiyacı tatmı~e do~ 
ru en küçük bir hareket bıle mu 

. h ft şahede edilmiyor. 37 JOCI 8 8 F akir hastaların sokaklarda 
37 icci hafta başlaııuttır. Ga- kaldığı, mevcut hastane~crde 

ze temızde çıkmı~ olan haber- bos bir yatak bulm~t. kabı! ol-
lt · d en en mühlmminl seçip ·, ~- ı şehrin bazı semtlerinde 
C kadar rr .. a 1 -=ı ' t 

uma rtesl nkşamına hastane bulunmadığı halde s-
~a•etem •z mlhabaka memur· 1 ·· 
lu~uo a gönıl orlnlz. tanbulda küçük himmetler e mu 

Boğazlar komisyonu reisi 
Vasıf Pş. 

yoktur. Ruslar Pariskaya Ko
muna zirhlisile Profiteru kru
vazörünün Karadenize geçekle
rini Boğazlar mukavelesi ah
kamı mucibince. Komisyona 
,bildirmişlerdiı-. Verdiğim bu i
z<ı.hattan da pek ala anlaşılır lci 
böyle bir protesto meselesi m •
vzuu bahsolamaz." 

Ba kırkövtle tabrika 
açılacak 

Sanayi ve Maadin Bankası 
mü~ür~ Sadettin Bey, İktisat 
vekaletıle temas etm k üzre ev
v.elki akşam An!Carayil- gitmiş
tır. 

Sadettin ada teş-
viki ı;anayi istifa 
de eden müessesatın pn.mleri
ne mukabil verilecek muvakkat 
hisse senetlerine müteallik ob
ligasyon talimatnamesi, Rusy
aya ihracat için te&kil edilen 
harici ticaret limited şirketinin 
vaziyeti ve faıbrikaların ihtiya-
ca tekabül edecPk o,nrPttP tP'f

SJ ve tezyidi me
selelerile mer 
gul olaca~< ve 
vekaletten tali 
mat alarak bir 
kaç güne kadar 
şehrimize avde• 
edecektir. Sa
dettin Bey, Ban 
kaya merlıut fa-

. brikalarm prim 
istihkakları hak 
kında da veka
let nezdinde te
şebbüsatta bulu- ' 
nacaktır. Ban
kanın celbettiğiSanayiBankası 

~ ecnebi mütaıhas- müdürü 
srsların raporla- Sadettin B. 
rma nazaran, memleket yalnız 
pamuk mensiıcat ihtiyaclarını 
temin için 50 milyon liralık te
sisataa lüzum görülmüştür. 
Banka, 800,000 lira sarfile Ba
kırköyünde büyük bir pamuklu 
mensucat fabrikası yaptırmak 
üzre lazrmgelen planları hazır
lamış ve bu inşaat için sarfedi
lecek kambiyo icin müsaade is
tihsal etmek maksadile hüku
mete müracaat etmistir. 

Bu fabrikada patiska kaput 
! 'bezi gibi mühim pamuk men

sucat yapılacaktır. 

Emanet sıhhiye 

mlldl/rü N. 
Osma' 8. 

Villiytl s:h~iye 

nıüdl1rü Ali 
Riza 8. 

kemmel bir hastane haline kal
bedilecek binalar bomboş dur 
maktadr. 

İşte Kasrmpaşadaki Bahriye 
hastanesi ve işte o civarda 
70,000 nüfusu ihtiva eden ve 
hiç bir hastanesi olrnıyan koca 
Kasımpaşa ve havalisi Bahriye 
hastanesi, İstanbulun devlet 
merkezi olduğu zamanlardaki 
ihtiyaca naza ran yaptlmrş, çok 
büyük teskilata malik bir hasta
nedir. Bugün bu h;ıstanenin an
cak üçte biri kullanılmakta ve 

(Mamadı dördüncü sahifde) 

Bilhassa ambalaj, gazete ve 
harcı alem yazı kağıtları ihti
yacları icin de bir fabrika tesis 
etmek üzre rapor ihzar olun
muştur. Sanayi ve Maadin Ban
kası, hükılmetçe hazırlanmakta 
olan istihsal proğramı kat'ile~
tik.ten sonra bütçeye konacak 
tahsisatlii en ziyade ihtiyacı
mız olan fabrikaları vücude ge
tirecektir. 

Bankanın fabrikalarından, 
son zamanlarda gösterilen umu 
mi alfika ve rağbet dolavisile, 
vakı olan siparisler, imaliittan 
cok fazla olduğundan banka 
bunları tahdide mecbur olmuş
tur. 

Yerli mallar pazarı fevkaHi
de rağbet bulmakta ve şehrimi-

klleee takarrür etmiş ve 
allikadarlara tebliğ edil
miştir. 

• """"""""~ c 

M. Anderson 

M. Anderson 
dün geldi 

Bir kaç güne kadar 
Ankaraga gidecek 

Muhtelit mübadele komisyo 
nunda ceneral Dôhlradan inhi
lal eden bitaraf azalığa Dani 
markalı M. Anderson intihap e-

1 dilmişti. M. Anderson dünkü 
ekspresle şehrimize gelmiş ve is 
tasyonda komisyon reisi M. 
Holştad, Türk heyetindtn Ne
bil B. ve diğer komisyon azala 
rı tarafından istikbal edilmiştir. 

M. Anderson, kendisile görü
şen bir muharririmize şu beya 
natta bulunmuştur : 
"- M. Holştattan umumi va 

ziyet hakkında malfunat aldım. 
Ankaraya gitmek ve hükumet 
erkanı ile temas etmek istiyo
rum. Gideceğim tarih muayyen 
değildir. Mamafi yakında gide 
ceğim. 

M. Anderson Perapalasa in
miştir. 

Bitaraf azadan M. Rivas ayın 
25 inde gelecektir. 

Kazını Pş. Hz. 
ANKARA, 19. (Telefonla) -

Büyük Millet Meclisi reisi Ka
ııim Paşa Hazretleri ay sonun
da burada 'bulunacaktır. 

Muğlada zelzele 
MUCLA, 19. A. A. - Dün 

gece saat l 2 de hafif bir zelze
le olmuştur . 

zin en ziyade iş yapan müesse
selerinden biri haline gelmekte 
dir. 
Banka heyeti uınuımiyesi mart 

ta toplanacaktır. 

-57 -

ismet Bey Yunan ordusun 
Bursay;ı gelişiııi izah e i110 

-----
Her ne hal ise Efendiler, na· istiyorum. Eı·kam harbiye 

zarımızda biribirimizi tecrim e- munıiye, mevcut kuvvet 
decek bir mesele yoktur. Eğer hüsnü istimalden me•'ul 
biz Bursanm sukutundan mü- Mevcut kuvvetleri halü v 
teessirsek onu kurtarmak için 
yeni bir aşk ve imanla va7 ifeye 
atılalım. Yoksa buradan söyle
nen sözler, yarın tarih için bir 
mahaz olacar;ından, ric<'> ede
rim, gördüğümüz gibi eöyliye
lim işittiğimiz gibi değil; .. 
diişündüğümüz gibi değil, his -
siyatımıza mağlup olarak de
ğil. .. " 

- ismet Bey, buyurunuz! 
Reisi saninin bu teklifi üzeri

ne Erkam harbiye reisi ismet 
Bey (Paşa) kürsüye çıktı. Bu 
onun Millet Meclisi kürsüsün
de ilk nutku olacaktı. Söze baş
ladı: 

ismet B. (Paşa) - Devam 
etmekte olan müzakere bir tak
rirle başlamıştır. Bunu, müda
faai milliye teşkilatının ikmali 
nevakısı zımnında zabitan alay
ları, zabitan bölükleri ve saire 
teşkil edilsin. Meb'uslar gönül
lü teşkilat yapsın. Meclis u
muru taliye ile uğraşmasın. Za
bitanın nezdinde emirber asker 
bulunmasın. Tarzında hülasa 
edebileceğim. 

Bundan maada takrir sahip
leri, şifa.hen meseleyi daha 
vasi zeminlere naklettiler. Er
kanı harbiyei umumiyeye taal
luk eden esaslı bir nokta, muh -
terem bir arkadaşımız tarafın

dan Erkanı harbiyei umu
miyenin vazifesini ifa etmediği 
tarzında gösterilen bir zemin
dir. Bu zemine cevap vermek, 
Erkanı harbiyei umumiyenin 
vazifesini layıkile tavzih etmek 

göre en muvafık rurette 
mal etmeğe mecbı•rdur. B 
enaleyh Erkanı harbivei u 
miye vazifesini yapmıştır v 
yapmamştır, elemek için d 
vazıh misaller göstermeli 
Mesela: Düşmanın taarruz 
tasına bütün kuvvetlerimizi 
!ayıp müdafaa tertibatı alm 
buyurdular. Düşmanın taar 
noktasına sevk için daha n 
lerde kuvvet var idi? Or 
sevkedilmemi, kuvvet nerde 
Yahut tali bir noktaya ya 
bir noktaya sevkolunmu~la 
düşmanın taarn·z nokta 
vkolunmamışlar, bunu 

!emek laz.ımdır. Bu söyle 
o zaman Erkanı harbiyei u 
miyenin vazifesini ifa edip 
mediği takdir olunabilir. 

sa elde mevcut kuvvet düş 
na karşı en iyi biı· surette i 
dam olundı•ktan so ra dahi 
at vaki ve düsman istila ed 
lir. 

Bir fıkrasında arkada ı 
buyurmuşlardır ki, "eqer 
dafaai milliye ve Erkanı h 
yei umumiye vazifesini if 
seydi ;ic'at olmazdı. Ve 
man istila edemezdi!,,. Va 
ifa etmek büsbütün başk 
şeydir. Bilirsiniz ki, (50) 
bir tepenin üzerinde elli bin 
tarafından muhasara olun 
muhakkak mahvolur. Biz 
emir veririz: "müdafaa ed 
ve mahvolacaksın!,, deriz. 
ğer onlar müdafaa ederken 
ne tepe düşman eline geo; 
biz "vazife ifa olunmamış 
Çünkü tepe düşman eline 1f 
miştir !,, diyemeyiz. 

{~itmedi) 

E!J!ta" 

Cemiyel/ /Jelediye dün hail içtimada iken 

Cemiyeti belediyenin içıim 

Buz fabril{asının tevsji ıçın 
bin lira sarfoluı1acak 

18 

Cemiyeti umumiyei belediye' sıhhi bir vaziyette olmadrğ 
dün toplandı; buz fabrikasın~n hetle Kar~a.ğ~ç mezbahası 
tevsii için 180 bin liranın 30 hın !arından bırının muvakkate 
lirasının 1929 ve 150 bin lirası- muz mezbahası haline ifra 
nm 930 senesi l.ıütçelerinden ve çin 4, 7 50 lira isteniyordu; e 
rilmesi hakkındaki teklif eneli mene havale edildi. 
mene havale olundu. Havayici zaruriye fiatler 

Avrupada kongreye iştirake- haddi itidalde tutn ı ması iç" 
den Cerrahpaşa hastanesi göz naf bankası aksiyonlarını te 
tabibi Hakkı Hayri Beye dört ctmistir. 
yüz lira masraf ver; lmesi kabul Emanetten seksen bin lir 
ecl;tdi. ak~iyon alınmasını teklif edi 

Şişlideki domuz mezbahası (MQmndı dördüncü sahifd 
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istiklal için ------· -·-- ---
Almanya' nın başında 
taçsız bir imperafor! 

-·- -
Küçük itilafa karşı 
Macaristan ısrar 

ediyor 

Akdeniz 
misakı 

Akdenizdeki devletler arasm 
da bir itilaf akti meselesi gene 
tazelendi. İngiliz hüknmetinin 

LAHEY, 18 .A. A. - İngil- Fransaya verdiği cevapta bu 
tCTe, Fransaveİtalya mümessil- meseleye de temas edilmiştir. 
!eri küçük itilaf murahhaslarile Fransa hükumeti Akdeniz dev
bir arada toplanmışlardır. Fa- , !etleri arasında bir teminat ve 
kat Y oung planının tatbikına ademi tecavüz muahedesi akti 
ait nihai protok-0lun Romanya, lüzumunu ileri sürmüştü. Fakat 
Yugoslavya ve Çekoslovakya Londra hükumeti de bu fikri 

-·-Bir neticeye varnıa 
üm 'dl kuvvetleniyor 

Kahireden yazılıyor: - Mı
sır parlamentosu ayın 11 inci 
günü Kral Fua-

r ica ret 111u. lıedesini tt.>cdit edt' 't',. ıı1iz' hil 
.SO FYA, 18. A. A. -- Türl ye sefiri halih, Zl'"l<'.l ; 

ticaret muahedenamesinin gekcek mayısın b rinde 
hitam bulacağı cih etle yeni muahedenin akti icin mi.za 
başlamağa Ankara hükumetinin amade olduğunu Bulga 
metine bildirmiştir. Bulgaristanın pek yakında T ürk hiil 
ne tevdi edeceğ i projeyi izhar etmek üzre hususi bir ko 
teşkil edilecektir. M. Schacht az kalsın Lahey 

konferansını teahhura 
uğratıyordu! hükumetleri tarafından imzası- tasvipkar görünmedi. 

dın nutku il- a 

çıldı. Bu nutku 
en mühim kısıT 
hiç şüphesiz İr 
giliz - Mısrr it 
liifı meselesin• limi...,.Uı 

Avrupa da 

1930 )(JSt..? ----
~hı .te lis vez t c 

ANKARA, 19. (Telefe 
Cenup hududunda "Sapa 
li" gümriik ve:ı:aedarı H::! 
ya Efendi bir müstanti 
madeni lira Emanet bir 

nı temin husuısunda henüz bir Bundan sekiz sene evvel Wa 

Düstur: Alacaklılara mümkiln olduğu 
kadar az para vermek memleket için 

azami menfaat temin etmek! 

anlasma hasil olmamıştır. Çe- shingtonda toplanan bahri tah
koslovakyaya ~tlacak tedi- didi teslihat konferansının ne
yat ile doğrudan doğruya alil.- ticesi olarak Bahrimuhiti Ke
kadar olan ltal··a da küçük iti- birde alakalan olan devletler 
laf hükilmetleri takındı.klan _ İngiltere, Amerika, Fransa ve 
vaziyette devam ettikleri tak- Japonya - arasında bir ademi te 
diroe rırotokolu imza etmek is- cavüz muahedesi aktedilmiştir. 
tememektedir. Mükalemelere İngiliz hükfimeti buna müşabih 
devam olunmaktadır. Bu temas olarak Akdeniz için de Fransa 
ve müzakereler yarın da devam tarafından bir itilaf hasıl olma
edecektir. Küçük itilaf hüku- sının faydalı olacağı fikrini faz
metleri aralarında mevcut olan la buluyor. 

temas eden c· 
hetlerdir. 

Bir de kanunı 
esasinin muhaf; 
zası için bir t; 
kım kanun layi 
halannın parfa 
mentoya tevdi ı 
dileceği zikredı. 
miştir. Eski hü-

Yüz sene evvelki 
gibi n1i? le veznedeki 200 kiiğrt 

. zimmetine geçirerek kaç 
Pansten yazılıyor: - Bu s~- kiliste yakalanmış ve 

ne kış nasıl olacak?. İşte hepı- meye verilmiştir. 
Berlinden yazılıyor: - Al-

man yada kendinden bahsedildi 
: ği zaman taaçsız imperator" di 
1 ye ismi anılan bir adam vardır: 
ı Dr. Schacht (Şaht) ... Alman 
devlet bankasının müdürü olan 1 
bu meşhur ınaliyeçi bugün me
mleketinde pek büyük bir rol 

ı oynadığı gibi şöhreti Alman ya
nın hudutları haricine de yayıl
'dı. Kendi5ini bu kadar meşhur 
eden nedir? ... Dr. Schacht hiç 

ı 1 şüphesiz mali işlerdeki derin 
'.vukufu ile bu şöhrete layık ol
•1juğunu ispat eden bir adamdır. 
· ıFkat kendisinin ismi mevzuu 
hahsolunca siyasi sahalardaki 
raaliyet ve nüfuzunu unutmak 
mkan harici>ndedir. Geçen se

l ıe şubatta Pariste toplanarak, 
'. amirat meselesini kat'1 bir şek 
e bağlamaık için meşhur pliinı 

·ııazrrlayan mütehassıslar heye 
·!inde Almanyayı temsil eden 
j)r. Schacht oldu. Meşhur 
lroung planına Almanya namı
.a imzasını koyan da gene Dr. 
.chacht olmuştur. Fakat çok 
eçmeden kendisinin Y oung 
lanın da memleketinin mena
i.ne muvafık görmediği cihet-

:,!ri akim bırakmak için şiddet
, bir mücadeleye giren de gene 
ır. Schacht olmuştur. Hülasa 

l :ı meshur maliyeci m~v~ ha~
. ı Jlduğu zaman kenelisırun sı-

1 ıs1 faaliyetleri, Alman milli
' !erile beraber olarak memle
f :ti icin sabık galipler ve ala
~ ıkldardan azami seyi kopar
' ak için calısması hiç unutul
c az. Dr. Schacht şimdi gene 
r mesele çıkarmıstır. La Hey 

\ toplanan konferansta Dr. 
1 .::hacht Young pliinını akim 

rakmak için gene bir şey yap
ı rstrr. Mesele şudur: Dr. 
:hacht ın basında bulunduğu 
~!ichsbank vani Almanya dev
t bankası Y oun.g pliinı muci-

ı · 1ce tesis edilecek tediyat 
nkasma 8 milyon dolar ser

'•ıye vermek mecburiyetinde
L-. Fakat eğer Almanya bu 
·:rayı vermezse Young planı 

1 • ya düşecekti. Dr. Schacht bu 
~ rayı vermeğe razı olmak için 

tııkım şartlar ileri sürmüş
._ Bu şartların en mühimi de 
manya eğer taahhütlerini ifa 
nez ise Fran:;anın ka-bul et-

i • nek istediiti müeyidelerden 

1
1 j: geçilmesidir.Halbuki Fran

lar en ziyade bunda ısrar edi 
1 ·lardı.EğerAlmanya taahhüt 
~ ni yapmaz ise bundan bütün 

Y oung plii.nı akim kalacak
c Dr. Schacht ın bu hareketi 
. ıferansta derin bir hayret u-
ıdırdı. Berlinde de bu hare-

1 herkesi şaşırttı. Fakat mil-
1 ıer pek tabii olarak buna 
nnun oldular. Çünkü milli
r y -0ung planını akim bıra
;ı,k için ne kadar şiddetli m;l 

-elelerde bulundukları hatır
ıtadır. Reichsbank müdürü

l:ru hareketi üzerine Alman 
i'nneti de müşkül bir vazi
! düştü. Alman devlet ban
nın nizamnamesi mucibin
ıüdürün salahiyeti çok va-

' r. Devlet bankası müdürü
bu salii.hiyetlerini tahdit 

ek için yeni bir cereyan 
\adı. Dr. Schacht ın filey

e bulunanlar şöyle diyor-

" Mesul hüklımet konfe-
1 ta bir takım taahhüdata 
ıek mecburiyetinde kaldı. 
ıuki tamir t meselesini ar-
:at'i suret.e halletmek için 

.
11g pli.ımı tatbikten başka 
, are kalmamıştır. Böyle 
ğu halde Alman devlet 
asının müdürü elinden ge-

tesanüdü bozmak ve Bulgaris- Akdenizdeki devletlerin za
tan ile Avusturya ve Macaris- ten emiyeti akvamda aza olma
tandan alacakları olan paralar- , lan hasebile lüzum olduğu za
dan vazgecmek imkansız oldu- I man bu itilaf için toplanıp mü
.Tunu bevan etmektedir. zekerede bulunabilecekleri kay 

M. Snovden, M. Pirelli, dediliyor. Mamafih İngilizlerin 

kfimet zamanın- Xral Fuat 
da ve kanunu esas.nln tatil edil 
diği zamanlara ait .ne;;ail parla 
mentoya arzedilecektir. Güm
rükler için yeni bir tarife yapı
lacaktrr. Bir de ziraat bankası 
tesis edilecektir. Yeni hiikumet 
daha bir çok şeyler yapacaktır. 
Kralın nutkunda bunlar sayıl
maktadır. 

mirin soruşturduğumuz sual bu ' -o--

dur. Her halde bazı ufak fark- ı Jlfemurin BpBrftmRnl 
lar istisna edilirse şimdiye ka-

1 
dar kış mevsiminden şikayet ANKARA, 19. (Telefon! 
için elimizde kuvvetli bir sebep Maliye vekaleti tarafında 
y oktur. Fakat bundan sonra ne pılmasi m ukarrer m~m 
olacak? ... Bundan iki sene ev- partunanla:ı son vazıyet 
ve! maruf heyet alimi M. He- yisile yeni bir tetkikten g 
mery 1930 senesi kışının bun- • ştir. 
dan bir asır evvelki gibi, yani Evvelce hazrrlanan pro 
1830 kışına benziyecek diye bir pliiıılar hakkında Heyeti 
kehanette bulunmuştu. Şimdi lece yeni · esaslar tesbit 
herkes bu kehanetin çıkmasın- mişti.r . 
dan korkuyor. Gene herkes M. İnşaatta kullanılacak M. Tardieu, M. Cheron i- böyle bir teklifi ihtiraz ile kar

le M. Loucheur Kont Bethlen I şılamaları cevabi notanın bir 
nezdinde acil bir teşebbüste cümlesinde daha açıkça görü
bulunmuşlar ve para meselesi- ! nüyor. Onda şöyle deniyor ki: 
ne müteallik ihtiliiflarm halli- ı alakadar bütün devletlerle bu 

-ısımrew>jı5 !~!P:>P u!u,.{.ı:>w:>H delerde memleket dalıilind 
İngiliz - Mısır meselesine nr bütün kalbile temenni edi- mini kabil olanlar tasrih 

gelince; Mısır hükumeti İngil- yor. . miş ve haricçten ith>:li m 

Ş ne imkan hasıl etmek için müş- hususta fikir teatisinden mem-
tere ile tam bir itilafa vasıl ol- Yüz (sene evvel filhakıka Av r1 maddelCTde bir liste hali 
mak için ümit beslediğini söyle- rupada şiddet~i bir. kış olmuş- tesbit olunmuştur. Apart Doktor aht . .. d · 1 k B ·· J · terek hır sermaye vucu e getı- nun o aca tır.,, u cum enın a-

le~ her ~reye baş v~rar~k bu 1 rilmesi esasını kaiıul etmesini çıkça demek istediği şudur: mektedir. tur. O zamankı ~arıs sokakla- !arda demir yerine mecburi 
Kralın nutkunda İngiliz - Mı- rm?~ halkı1?" gelıp ~e.çerk~~ ~!- mıyan mahallerde kerest 
sır muahedesi meselesinde pek lerını ısıtabılmesı ıçın ko.mur 

1 
istifade edilecektir . 

itilafperverane bir lisan kullanıl maltızları yakılmıştır. İsvıçre- !!'" _ _,""!"'!"!'""'!",...""'!!!!!!!!!!!!!~ 
planı akim. ?ırakm~~~. 0.~raşı- 1 israrla istemişlerdir. K:ont.B~-

1 
• İngi~t.e~en.h~ bu hususta ne 

Y_or: Onu~ ı~ın bu. mudurun sa- 1 thlen bu müracaat üzenne ıstı- dıyecegını ogrenmeden sakın 
l~~y.etlerını tah.~ı~ ede~ek ~en- ı nat ettiği sebepleri izah etmiş- 1 böyle bir şey yapmağa kalkış
dıs~nı me~ul hukumetın sıy~-1 tir. Bu sebep ve müliihasalar •

1 

mayınız!..,, 
mış olması mevkii iktidarda bu de kar değil, buz parçalan yağ- - - ----:--b. ·

1
--·· lhn 'deli 

trr 1
1830 kışı gı ı o aca6 ... ı ı lunan Vafd mim frrkasmm müs mış · .. setı ale~hınd~ hareke~ edı:mı-

1 

.büyük devletlerin mürahhasla- . Bu cümlenin itilafperver gö
yecek bır vazıyete getırmelı. . n tarafından kabul edilmemiş- ri.ınmekle beraber asıl ne de-

takbel İngiliz _Mısır müzake Avrupanın bir çok yerlerinde mıştır. , . 
donanlar, tipide kaybolanlar ol- 1 Fakat. gene. s.alahıy.et sa 

. Alman ~urahh.asları~a Ber- i tir. Murahhaslar Ma-caristanm 1 n;e.k istediği g~zli değildir. İn: 
imden verılen tal:mat ıle Dr. herhangi bir suretle uzlaşmak- gılızler Akdenızde her hangı 
Schacht'ın çıkaroıgı l:ruh:an hal tan imtina eden yeğane hüku- bir taahhüde girişmiyerek ser
ledildi. Cünkü beynelmılel te- met olduğunu Kont Bethlen'e best kalmak istiyorlar. Çünkii 

ratında müsbet bir neticeye var li ı d ki 
k li d ld • ·· muştur. En büyük şehirlerde bi heyet a m en ıyor : 

mak' ed~e Mn e ,? . ugunb u gos.ter le vesaiti nakliye işlemez oı- 11 - Kışın her yüz senede 
me ,e ır. ec ısı me usan nya M h 1 h t 'dd tli olacagm· ı kabul e · v f · ·h d ' I muştur. a vo an ayvana ın şı e 
setıne ası paşa ıntı ap e ı - b belli d - ·ıd· ı ·ç·n fenni bir mecburiyet y 

diyat bankası için verilecek 8 ima etmişlerdir. İngiliz imperatorluğunun bir ta 
miştir. hesa ı egı ır. ı ı 

İşte M. Hemery bıı kış da tur!. 
milyon dolan devlet bankası . . . kım yolları da Akdenizden ge-
verme<liği takdirde Alman hü- Fransa ıle Almanya ıyı!... çiyor. 
kfimeti bu parayı memleketin LAHEY, 18. A. A. - Kon- 1 Akd :niz meselesi Fransa ve 
diğer barukalanndan temine- feransm nihayet bulmak üzre İtalya aras,nda son zamanlarda 
deceğini La Hey de alacaklıla- olduğu şu sırada müzakereler- mevzuu bahsoldu. İtalya hüku
ra bildirdi. den elde edilen hayrrlı netice- meti Akdenizde Fransanmkine 

__ __, .. .,...,._. ..... __ _ 
Almanuada 

Bil~as~a Fra.nsa gazet~le.:i ler .ehemmiyetle kaydedilmek-
1 
müsavi bir donann:ıa istiyorlar. 

bu vesıle ıle Reıchsbank ?1udu~ tedır. Fransız murahhasları Al- ·Onun için Akdenız hakkında Berlinden yazılıyor:_ Sabık 
rünün aleyhinde çok şıddetlı man borcunun siyasi sahadan bir itilaf aktinden evvel iki ta- Afgan kralı Amanullah Han Av 
neşriyatta bulunuyorlar. Ban- ticari bir zemine intikal etmesi raf arasında diğer mesailin hal- rupa seyahati e< 
ka müdürünün siyasi ~ahadaki nin Fransız-Alman münasebat• lini istiyorlar. Bu mesai! bahri n sında milyo 
emelleri için Y oung pliinını. a- üzerinde çok iyi bir tesir yapa- 1 tahdidi teslihat bahsinde iki ta-J laarca mark boı ' 

Amanullah Ha
nan borçları 

k~m bır?kmağa c;alı~tı~ını ıd- cağı mütaleasındadır. rafın donanmaları arasında m~: I mukabilinde bi 
dıa edıyorlar. Bu ıddıaların Gece yarısına kadar savata taalluk edıyor. Halbuıa t kım mübaya-
mahiyeti ne olursa olsun ma- Paris ve Roma arasında şimdi- t bulunmu tu' 
!um otan bir hakikat vardrr ki 1:-AHEY, .19· A. A. -~~rk ı ye kadar bu hususta geçen mü-1 aBir Alma~ ~ 
o da bu meshur adamın Alma- tamıratı komısyonu mesaısıne 1 zakereler iki tarafın kendi nok-ı · · g 
nyanm tacsiz imneratoru tabi- devam etmektedir. An~ak Ma: tai nazarlarında ı:mır etmeleri- :etesı~n ~azd: 
rine Iayik olacak kadar kuvvet- caristana ait meselelerın hallı ı ni göstermekten başka bir neti- g~na gore şı~d 
l . b' ah · t im d yolunda bir terakki elde ectile-

1 
eli ki Afgan huku 1 ır ş sıye o ası ır. ce verme . · b k K 

___ __.... me~ği~deı;t ~else gece Y~.nsı I Fransa böyle bir müsavatı ka metı sa ı ra 

1 d tatıl edılmıştır. Elyevm muza- 1 bul etmek istemiyor. Neticeye lı~ borçıamı:.t~-
spanay a kereye esas olan müşterek ser- 1 li . Akd . 't'l'f Bah · _ · dıye edc:cegııuA manullah Han 

1 

ge e m. enız ı ı a ı rı 'leli . · 'f l b H. 1. r,.· d l'r- ld maye A ve B kısımlan namile muhiti eKbir itilafı kadar kolay bı rmıştır. a e ..: : ı- ı.., ı a .s ı ı . . · kt d' 
ıkıye ayrılmak ıstennıe e ır. olmıyacak. ------

MADRlT, 18. A. A. - Da- ! Mevcut tasavvura göre A kıs- . - .-.-- Fransada 
rülfünunlular birliği siyasi ma-i mı halledilmi~. olan m~sele.lere .ı\laarıf cen1ıyetının 
hiyette_bazı hareketlerinden do B kısmı da mu~_ker~sı gen bı- yıl cfonünıü 
layı daptılmıştır. . r~mış olan dıger ışlere tah- ANKARA, 19. (Telefonla) -

rumse kabul etmıyor sıs olunacaktır. T .. k M 'f · et' · k 
1 · ' . . . , ur aarı cernıy ının teşe -

M:AJ?R -ı:,. 18. A. A. -.. Mıllı Nıhayet ıtılaf oldu külünün yıl dönümü münase-
meclis ~lıgına .kabul ıçın mu PARİS, 19. A. A. - M. Tar- betile 31 K"anunusanide yapı-
ayyen muddet n~afet bu~uş dieu, M. Briand'a gönderdiği lacak merasimi tesbi.t için he
tuı:· ?azeteler YC: ad~S~~ bir telgrafta Almar.Jann tami- yeti idare salı günü toplana-
lerını .neşr~e te ,ır. ~ rat borcu meselesi hakkında an caktır. 
başvek_lller. ıle m~ usan ve a- !aşma hasıl olduğunu bildir- Cemiyet, memleketimiz me
y~ reıs~en !~a~nt baros1;.1111;1Il miş ve cihan sulhünün menfaa- bani ve abidatından mürekkep 
~~.essillehrukı ışukçılerk umd u~ı .bı.r- ti namına bu hayırlı neticenin seri h.iilinde kartlar basılması
liı;-.ının ".e . ~ a, eıı;ıısının elde edilmesini mümkün kılan nı ve Türk ve ecnebi meşahi-
1:'1~~ss1ıllen me.c;ıs:o_~a olma- fifüştirakinden dolayi memnu- rinin resim ve küçük teırcü-
gı ~~ ~z1111j e ır. d niyet beyan etmiştir. mei hallerini muhtevi kart pos-

CE~~~R;~:r~~5,!.~ _.'.: Kö ~ tallar tabedilip satılığa çıka-
.. . ' . Londrada müzakereler nlmasını kararlaştırmıştır. 

mur meselesı hıkkında tetkı- .......... " ......................... ..-.·----
katta bulu!lf .J konferansta kö· LONDRA, 19. A. A .- M. 
mür madenlerinde çalışma mü Mac Donald bugün M. Tardir:ıı 
ddeti hakkında henüz bir an· ve M. Briand ile görüşecektir. 
!aşma hasıl olamamıştır. Bu Başvekil dün M. Grandi ile mü 
vaziyet neticesi olarak beyne!- şavere etmiştir. 
milel mesai konferansının bu --o--
nokta hakkında rey ve mutale- Çin ile ltalya 
asını bildirmesi lazımgelmek- NKİN 9 A A İ NA , ı . . . - ta-

1 tedir. lya haricezmemleket hak ve 
Londraya hareket imtiyazlarından vazgeçmeğe 

LAHEY, 18. A. A. - M. razı olmamıştrr. 
Tardieu Londraya gitmek üzre ___,,_ 
saat 22 de Rotterdam'da vapu
ra binmiştir. ------ ....... - -

Alman meclisi 
BERLİN, 19. A. A. - Rey

hiştag meclisi ikinci kanunun 
23 üncü günü toplanacaktır. 

Parliimento muhabiri Y oung 
plii.nı hakkındaki kanunların 7 
şU'batta müzakere edileceğini 
tahmin ,.vlemektedir 

Hindistanda tezahürat 

LONDRA, 19. A .A .- Mat 
buat cemiyetine Kalkütadan 
gelen bir telgrafta Lahor gon
gresi tarafından istiklal ilii.nı 
hadisesinin ikinci kanunun 26 
sında tantanalı bir surette tesi
di için Hindistanda büyük ha
zırlrklar yapıldığı bildirilmek
tedir 

- Evlenmeden evel beni çok 
seviyordun. 

- Evet, evli kadınları sev
mediğimi her zaman söylemez 
miyim .• 

F~ci bir cınayet 

PARİS, 18. A. A. - Argen
tine'in Roma sefirinin yeğeni 
Mm. de Las-Ota Oteuil'deki kı-
liniokleroen birinde muayene e
dilmek üzre beklemekte iken 
birdenbire yanma kocası gel
miş ve 'kendisini tabanca ilea
ğır surette yaraladıktan sonra 
başına iki kurşun sıkarak inti
har teşebbüsünde bulunmuş
tur. M. de Lasota'nın vaziyeti 
ümitsizdir. Yapılan tahkikat 
neticesinde M. de Laoota ile 
zevcesinin birkaç ay evvel bir 
kavga neticesinde aynlıruş ve 
son günlerde gene bir ar:ıva gel 
miş oldukları, mamafi Mm. de 
Lasota'nın boşanmağa azmet
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Lasota nakledildiği hasta
nede gece saat birde ölmüştür. 

Hırsız mı, artist mi? . .• 

PARİS, 18. A. A. - Alınan 
sinema artistlerinden Vilhelm 
Perlevitz ile dişçi Kari Ohly 
nından 700 bin frank kiymetin
kuyumculardan birinin dülka
de müçeV'her çalmış olmakla 
maznunnen tevkif edilmişler
dir. Zabıta bunları cenubi A
meriıkaya kaçmaya hazırlandık
ları sırada yakalamağa muvaf
fak olmuştur. Mevkuflar cü
rümlerini itiraf etm~lerdir. 
Almanya b:.;_-ı.ların kendisine 
teıdimini U.temektedir. 

Spor 
İstanbul'un en iyi koşucuları 

Atletizn1 antrenörümüz 100-10000 nıetre 'coşu 
cularımız hakkında ne düşünüyor? 

Atletizm antrenörü Her Aleks Al>-' liyetini azami had~ine var.dırmak 
raham' ın gazetemiz için ıayanı ali.· lı zusu mevcut~ur .. ~ıstematik kıt 
ka iki makale yazdığını iki ırün evvel r~aı;ı, ?.ımdilık an~ar 
bildirmittik. Bu makaleler antrenö- ırösterdiğı ıruzel koıu ıblinı ukı m. 

·· 100 metreden 10 000 metreye j sabakalarda dahi gösterebilmek İ 
L,':l, mesafeler üzeri~de 1 stanbu~' I e~~em olan kuvvet. ve mukave 
un en iyi koşucuları hakkındaki fi- vu~udune v~recek1:':". 8.ence. Me . 
ki ı · · ihti a etmektedir. 1 Ali ve Semih bugunku vazıyetlerı 

r :;:";azıı.::.m koıu ile meşgul olan d_e Türki:ı:e~n ~eyne?nU~ .mücade! 
bütün atletlerimiz tarafından olduğu ı •ınde hakiki muınessıllerıdırl..-. 
kadar atletizmi seven karilerimiz ta- . Sür'at koşularında muvaffak ol 
rafından da büyük bir alaka ile oku-

1 

bır ~ç tane daha ırenç atl.~t .. me>'"" 
nacağına eminiz. oldugunu memnuıuyetle goru!o 

Birinci yazı 100, 200 ve 400 metre Bunlardan Galatasaray~ Enu Be 
kô,ucularma aittir. Yana neıredece- j 100 metroyu 11,3/ 5 ıanıyede koımu 
ğimiz ikinci yazı iıe 800, 1500, 3000 tur. Kendisinde çok büyü~ b!r t 
ve 10000 metre koıucularmdan ba- ki arzuıu varda. Gayet lyı bir ba 
h;. olacaktır. rak takmtı kotncu~ olcluiu lıe 

/stanbuJun en iyi kO!iUCU m~akkakd ktrr. Stiı~li ~ d~trenmanlt bil eeİ 
. yesm e oıu ı nı uze e m 

. !'~letlerı . deki için bir an evvel büabütün kesbi ..& 
Atleti~ ır.~ mevı~. 1 yet etmeaini temenni ederim. 100 ~ 

spor faaliyeti ıro;ı; onu_ne. . ıretirilirse ro latanbul fUDpiyonu F enerbııhçeli 
en evvel nazarı diklı:ırtllDIZI celp eden 1 Saki Beydir. Şimdilik 200 metro •• 
f"Y• atletlerin •~edinin çoğalmasulır. 400 metroda fazla muvaffak olacağı 
Evvelki .•ene m~-~l~ ... pek az kanaabndayon. Daha çok vücut id
atlet iıtirak ettigı goruld~gıı halde, manlarxna muhtaçtır. . 
bu seneki müsabakalar, bılhaısa ko- Galatasarayh Saffet ve Harbiyeli 
ıular, daha çok kalabalrk olmuıtur. Nuri ve Hayri Beylerin 100 metrr 
Hemen her defa seçmeler yapmak ya istidatları var. Yalnız Hayri v• 
mecbuı?yeti bhıı o!muıtur. Final- Nuri beylerde daha fazla itimadı n~• 
ferde hır çek aynı derec~. ".~ ~;rmette görmek İ•tenm. Bunun için çok vu: 
rakiplerin çarpıştığı. ~oı;ulm~ı vk cut idmanlan tavaiye ederim. Bitt~b~ 
iyi neticeler elde edilmıştır. Bır ço 100 ve 200 metroluk koıularda ır 
Türkiye rekoru <la kırılmıtbr: 50 neticeler elde edebilecek daha bıt 
metre 5, 3 / 5 saniye, 100 met_re 11 sa çok atletlerimiz var. Fakat bunların 
niyede, 200 metre 2~, • sanıye.de ve kııın ve yazın aiıtam~tik hazrrlannı~· 
10.000 metre 36 dak ıka 15 sanıyede. !arma vakit faznn. Galatasaraylı Şı• 

100-200-400 metre nasi, Beıiktaılı Nuri ve İbrahim be-
Sürat koıulannda en muvaffak yler bu meyancladır. Son zamanJaı·a 

olanlar Galatasaray kulübünden Se- kadar 400 metro koıusu Galatasa.,.,.. 
mib ve Mehmet Ali beylerdir. Genç yh Besimin koıuıu idi. Halbuki bO 
ve azimkar Semih 100 metroyu 1 ~ sene 400 metroya 53 1/ 5 saniycd• 
saniyede katetmiıtir ki bu beynelmı- koşarak ıenenin en İyi dereceaini d• 
tel bir derecedir. Semih spor sahasın de eden Semih' ten maada F enerbalı· 
da büyük bir gayret ve arzu ile ka- çeli bir çok 400 metrocu atletin m•• 
biliyetinin inkişafına çalıımaktadrr. cut olduğunu memnuniyetle kavcle· 
Vücüdünün teşekkülitı İse .100 debiliriz. En önde Sait ve Saki İJ:y• 
metro koıusuna son dcr?ce müsaıt ol Jer; bunlarda itimadi ı:ıefs dul<. HA: 
duğu cihetle, ecnebi raki~teı:te kartı- yclar, Muhtar ve Bakı Beyler_ k e~Ji 
laıtmldıf'ı takdirde yem brr rekor kulüplerinde 400 metrocu rı:.k ı!Jlerofl 

hakkak Semi k. d 1 . '• kıracağı bence mu br. .- çokluğundan bu sene ~ e~ecc er 11 •. 
hin 200 metro ve 400 metroda dahı terakki etmek mecburıyetınde imi~ 
rekor kırma11 muhtemel ise de he- caklar. Bunlardan başka Feneı·:.ah • 
nüz 18 yaşında olduğundan ~imdilik nin 100 ili 400 metro ko~ann<'~ 
yalnrz 100 metro koşma11 doğrudur. muvaffak olacak iki em<ktar ~~Jeti 
Zira 100 metro için ilk gençliğin kuv claha var. Früzan ve Bedi beyler. fe
vet ve elutilriyeti lazondır. nerbahçe 4 )( 400 metro bayrak Is tarı• 

Semihin 100 metroda en kuvvetli bul şam'liyonu oldu'l'u r;ibi, Galata: 
rakibi kulüp arkadaıı Mehmet Ali- sarayla k•r,tlaıtığı takdir tle yeni ~.r 
dir. Mehmet Alinin 200 metroda re- rekor tesia edeceği muhe.kkaktrr.. u 
koru 22, , saniyedir ve daha ço~ te· ise Fener için mü!ıim bir terakki e
rakki edecek, yeni rekorlar t<?suı c- seridir. , • 
clecektir. Uzun vücudu 100 metro· Buı:ün lstanbul'Ja teıeklcül e~· · 
dan ziyade 200 ~etro?'a elv~ri~~i~ir: Jecek (4 '>( 100) ve ( 4 X400) .m•~~i 
Uzun adımlarla bittabi azamı sur atı bayrak tak mlannın Balk'ln m0ll~· .. 
ancak yav&f yavq elde edebilecek- nin Milli bayrak taknn'nrmı!an ~"' 
tir. Fakat Semlh'de oltlain gibi Meb· iyi oldnldan fÜphcsiszdir. 
met Ali' de d• vOeadunan •l!!!: • 
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emleketimiz orman ve madenlerle dolu iken sene 

f arici mahrukat için 
s 0 nede verilen para 
2 milyon lirayı geçiyor 

Halbuki odun ve körniirii dal1ilden 
tcınin etınek kal)i ldir 

fstanbulwı mahriık:lt ihtiyacının mühim bir k15mının Bul
garistan kömürlerile temin edilmesi yüzünden son bir sene zar
fından 2 milyon liralık kambiyo harice gitmiştir., Yaptıgımız 
tetkikata göre, bu ithalat tamamen ftlzülidir ve kolaylıkla önü

rca lira vermemiz g n 
Tayyare ihtifal 1 Etıbba odası ı 

l1azırlığ içtimaı 

Bugün n1erasim he 
topl::ınncn k 

• 
eti 

Tayyare cemiyeti r ı
s ı n ı n bey"na ı ı 

Arın 27 isinde ya;ıılacak olan 
tayyare şehitleri ,. ait . ' . merasım fraı.i;; 
tine devam olı .. , 
maktadır. Bu h 
susta cemiyet r 
isi Fehmi B. b 
muLarrir'.rnize 
şu izahatte bı 
lunmuştur: 

- "Mer:ısir 
programının tr 

Şimdiye kadar bin 
dolllor kaydedildi 

Dün etıbba odası meclisi ida
resi içtima ederek oda mmtaka 
sına dahil ve Vilayetten gelen 
h--ayrt evrakının muamelesini in
taç ve bazı mukarrerat ittihaz 
etmiştir. 

Ş~diye kadar odaya bini mü 
tecavız doktor kaydedilmiştir. 

Etıbba odası reisi Tevfik Sa
lim paşa, sıhhiye vekaletile te
mas etmek üzre dün akşam An
karaya hareket etmiştir. 

l?üsumat n1otörleri 
biki intizam • R üsumat idaresi tarafnıdan 
inzıbatm temi lngiltereyc sipari"' edilen açık 
içinİst:onb"l mr d · ı Y enız ere mahsus toplu muha-
kez kuman~ faza motc~Ieri b ·· ı· . . ugun unanı-
nyaset ... l ~ l mua gelecektir 
hey~t t eskil olun ı .. y "" ..... .ni ı · . . -<>--
muştur. y<'tı reıaı , . 

Ilk kar düı1 
yağdı 

Bu günde kar 
yağacak 

Hararet dün sıfıra 
kadar düştü 

Bu he .,.te şeh· Fehmi B. ıKahk atya hırsız arının 
remaneti ı ' en, maarif eminliğin nıuha ke . . Dün fstanbula ilk kar düştü. 
den, polis müdürlii ~ unden ve < nıesı Dün sabah derccei hararet bir-
Taryare cemiyetinden birer zat Birinci ceza mahkemesi Ka- denbire sıfıra kadar inmiş ve 

Milli iktısat ve tasarruftan ne anlı! o 

A. İhsan B. ne diyo 
Tasarruf edelim demek ziyud 

çalışalıın de.111ektir 
Yarına Allah kerim kafasile büyüyeni 

bu memlekete muzirdirler 
Servetifünun sahibi Ahmet 

İhsan Bey, anketimize şucevabı 
veriyor: 

-Bin nasihatten bir musibet 
yektir diye bir darbı meselimiz 
vardır. Atalar, bunu söyledikle 
ri zaman bizim psikolojimizi 
çok iyi biliyorlarmış. Onun için 
dir ki ben gcçenki kambiyo buh 
ranmın zuhurundan şahsen 
memnunum. İktisadiyatla ala
kası olmıyan milletimiz ancak 
böyle maddi bir nasihat karşı
sında gözlerini açabilirdi. 

Hükumet bu hareketin başı
na geçtiği için şimdi herkes o 
nun çizdiği yolclan yürümeli. 
Yalnız, ben bilerek yürünmesini 
istiyorum. 

Alımet llısan B. 
yüzd~ onunu ihtiyata avırdıın 

a ne geçmek mümkündür. ·Trakya ve Anadolu şahillerinde kö
mür istihsalatını tezyit etmek için alınmakta olan esaslı tedbir
lerle vaziyetin düzeleceği anlaşılmıştır. 

. Mahrukat cemiyeti reisi Şa- ı 
kır Bey, bir muharririrnize de
miştir ki: 

dahildir. likra.tya hırsızlarının davasını akşama doğru lapa lapa kar 
Bu heyet yann (hugün~ ~aat gö.rdıi. ~alikratyaya bir yaz ta-. ~ağmıştır. Fakat bu şe_ki~dc y~-

15 te Tayyare cemiyeti fstan- 1 tıh gcçırmek üzre gitmiş bulu-· gı_ş pek az ~evam etmıştır. Gu
bul vilayet merkezinde idtima nan M. Kostantinidis otomobi·I nun muhtelıf saa~lenndc -sulu 
ederek ise başlıyacak ve ·lazım !ile bir cuma günü seyahate çı-ı s.epkcn v_c hazan ınce dolu şek
gelen ihzaratı ikmal edecektir. kar,yold~ şoförŞakir rveJdcn ar lı~de yagış olmuş~. Dun aza-

Bir kere tasarruf etmek ne de 
mektir? Herhalde bir adamın 
ihtiyaçlardan vaz geçip mahru
miyete katlanması demek değil 
dir. 

Ben, tasarruftan şunu anlıyo

Bu prensip sayesind• 19 
inkılabında, harbi umumide 
şnna çıkan maddi zararlara 
yanabildim. İhtiyatım olma 

- "İstaıı.bulun mangal kö
mürü sarfiyatı senede 32 mily
on ol-.Jı:adır. Bunun 'ı:ı milyon 
Buigaristandan gelmektedir. 
Halbuki umumi harpten evci 
Yerli kömürler istihsalatı, bü
tün sarfiyata tekabül etmekte
ydi. 

Mamafı Milli mahrukat şir
keti mahrukat ihtiyacını tama
~ yerli istihsalatla tatmin 
etmek üzre faaliyete geçmiş ve 
bu husll1!taki istihzarat için ser 
lllaycsıni 100,000 liraya iblağa 
karar vermiştir. İlk baharda şir 
ket, Trakyada bu işi yapacak
tır. Mcımleketimizdc Linyit kö
mürleri pek çok olmakla bera
ber kudreti haniriyesi az oldu
ğu için rağbtA bulmuyor. Son 
zamanlarda bilhassa kok kö
IIıürünün sarfiyatı artmıştır. 

" Bu hem kuvvetli ve hem de ec 
t· ndıl kömürlerinden ucuzdur. 

Cemiyetimiz, kok kömürü
nün Rus ve İngiliz antrasit kö
mürleri ithalatına lüzum bırak
lllryacağı kanaatindedir. 

Bunun içi.ıı. kok istihsalii tına 
da ehemmiyet vereceğiz. Kok 
kömürünün tonu 25 l~.:a, okka
sı 4 kuruştur. Bir senede 15,000 
tQtı kok kömürü sarfedilmektc
dtr. Hiç llizum olmadığı halde 
İtiyat yüzünden Antrasit aarfi
Yatı 16,000 tonu buluyor ki yer
li kok kömlirleri taammüm et
tikten sonra antrasit i1halatı A
zalacağı muhakkaktır. 

Bu kış İstanbulun odmı ve 
kömür stoku ihtiyaca kafi ol
duğundan buhran olmryacak
tır. Şimdi şehrimizde 10 milyon 
okka mangal kömürü, 8000 ton 
kok kömürü, 75,000 çeki odun 
"ardır. Fiatlerin pahalılığı, ge
Çcn seneki buhrandan ileri gel
llli.stir . 

Mamafi fiatler geçen kıştan 
farklı değildir. Odun ve kömü
rün toptan satışlarında ihtikar 
\'oktur. 

Perakende satrslarda ihtikar 
'•a..,~nıarı Emanete bildirirek 
'e-cz;yc etfr•yoruz. Yerli kö
tr.ür1er 6 5 - 7,5 kuruş, Bulgar 
ltoınürıeri 7 kuruş 30 par ıdır. 
}a4ıaU .. lcrde bile 8 kuruştan 

uk"n f•'ltle satılmaması la
~rlı• Odun fiatlerine gelince, 

ad.otu mbvaredatmın çeki-

S/1/eyman Fikri B. 
si 4,50 Rum eli mallan 500 ku
ruştur. Odunun bir çekisinde 
kazanç 25 kuruştan ibarettir. 
Kömürün bıraktığı ticaret ise 
15 paradır. 

Diğer taraftan cemiyctimiz ' k_a<l~~~arılc kararlaştırdığı üzre mı ~araret 4 asgarı sıfırdı. Kan 
namına 6 Şubatta Maksimrle ve 1 Iastıgı patlatır. Bu esnada Ka- dıllı _ra:ıa~nesıne nazaran bu 
rilecek olan balo için teşkil olu 1 mil, ~ııharrc~, Kani, Hüseyin, gun urı.gar şımalden cseccıı:, ha 
nan komite faaliyetine devam ı eve gırc:rck bır çok zikıymet eş- va kap_alı olacak'. v~ arada. sıra-
etmektedir. ·yalan sırkat ederler. da ha~ıf k_~r scrpıştırecektır. 

Balonun ··k r . . . .. .. Yeşıl koy rasat merkezi de, 
.. .. mu .emme ıyetı ıçın Duı:ıku ma?~cmede maznun- bugün kamı devam edeceğinde 

he~ t~rlı; ~e~abırdalınmı~tır. !arın ıfadelerını alnuş olan jan- Kandilli ı-asatanesile ittifak et-
e mı · ,.am ~ rekzı karar- darına karakol kumandanı ile mcktedir. 

Iaştr;rl?1ış. olan abıde hakkında 1 diğer şahitler dinlendi. Şahitler .Memleketimizin ekseri mın
demıştır ~: • _. . n:~z.nunlann ifade !erinde sirka- takalarında soğuk ve kar hü
M k Bı; ışlc a~a.kada.: degıl:z. tı ıtıraf ettiklerini söylediler. küm sürmektedir. Ankara rasat 

1 erb.el~ı_ı;mbu'mdp'lle Guzel san at Dava müdafaa şahitlerinin cel- merkezinin de raporu şudur· 
ar ır ıgı a ı e ı e me~a l b b' · · J'k ı · 

1 ~.,u u- ı ıçın ta ı · o undu. Hava memleketimizde garbi 
unmaktadır. · li A d 

M f. F. k' h" d . -<>- ve şuna na olu mıntakala-
ama ı .s ışe ır e de bır d b ı ı -

tayy b'd · kz" ka R" t · mı a u ut u ve yagışlıdır. Şar-
tın!~~~ av~ ~sı h re 1 ra.rla~- ·r :l vın ki Anadolu kısmen bulutlu, rüz 
V d B ·f• ıısnrt~ m•m-ır İkinci ceza mahkemesi aza- gar garbi Anadoluda karayel-

c at · tara ından tersim ol d E B Af k · · · • nan resim Eski eh' .. ~- sın an tcı:n .• : yo~ arahı- den mutedıl esccektır. Şarkı ve 
mı. 1. ş ıre gonderıl- sar ceza reıslıgıne tayın edil- cenubi Anadoluda hafif csecck-

ş ır. . . 
mıştır. tir. Çorlu ınıntakası karlıdır. 

rum: 
Tasarruf edelim demek ziya

de çalışalım demektir. Ziyade 
çalışmak ta istihsal hayatına gir 
mek demektir. Bu dersi bizim 
köylülerimize verecek değiliz. 

Onlar ıaten istihsal hayatın
dadırlar. 

Ben hu dersi biiyük şehirde
kilere ve bu meyanda bilhas<:a 
İstanbul Türklerine vermenin 
doğru olr uğu fikrindeyim. 

Çünkü ist;mhulun Türk olmı 
yan un~urlan ötedcnberi istih
sal hayatmdadırlar. Türk unsu
runun müstahsil olması Istan
bullulamı kendi kabahati <!"ğil 
dir. Dört asırdanbcri saltanat 
idaresi İstanbul Türklerini ha
zır yİ}'id yapmıştır. 

Ben oylc ihtiyar kadınlar b'li 
yorum ki bir ev'- :daresi için pa 

dı batmıştnn. 

Kanaatım şudur: Zen ' 
çok para sahibi olmak değil 
Muntazam çalışmak ve kaz 
ğını tutabilmektir. Güç kaz 
!ar kazandığını tutacak kab" 
yettc olurlar Onun için at 
Haydan gelen huya- gider d 
!erdir. 

Harpte kazanan! nn aki 
bunun en beliğ misalidir. 

Ferden iktisatçı olnnl< l 
bir kaç şart vardır: 1-İhtiya 
olmak. 2-İsraftan k~·ı 
3-Baknnı ve tutumu (Ent 
tien) bilmek. 

Bir kimse giydiği elb!s · 
kullandığı ev eşyasını'l, b 
benzer diğcr~eylerin Wtıım 
bilirse ifil kat kazahıvc r ekme 

Bu kış fiatlerin daha ziyade 
tereffü etmesi için ortada hiç 
bir sebep yoktur. Maden kö
mürleri saTfiatı da artmakta
dır. Bunun sebebi sobalarda ya
kılması tedricen taammüm et· 
mekte olmasıdır." Mahrükat 
tacirlerinden Süleyman Fikri 
Bey de şunları söylemiştir: 

--------------------------------------! ra Iaznn oldu( bile bilmez 
ı .. r-, evir. efendi~ etirir biz 

tir. 
Eski İstanbul terbi•rc ;, m 

ve servete istihza ile t '·•lır 
malını muhafaza ede!' 'ere ci 
denir, israf harekctleril'e de 
bayiğitlik süsü verilirdi. B 
rintmeşreplik denilen hareke 
süfliliğin, ınendeburluğ•ın tim - "Trakya, Marmara hav

zası ve Şilede, İstanbulun bü
tün mahrukat ihtiyaçlarını te
mine kafi orman vardır. Hatta 
ecnebi memleketlerine de odun 
ve kömür ihraç edebilecek vazi
yetteyiz. Bu ormanlardan 50 
milyon okka mangal kömürü 
istihsal edilmektedir. Odun 
miktarını da 300,000 çekiye çı
karmak kabildir. Hatta bu or
man mmtakalamım ekseri hal
ıkı odun ve kömür istihsalatile 
geçinmektedir. 

Bulgar kömürleri memleke
te kısmen kaçak olarak getiril
diğinden yerli kömürleri amil
leri bu kaçak mallarla rekabet 
edememektedir. 

Zonguldak memleket lıattanes/, eczanedrn bir ö~e ve hey'eli sıhhiye 

ANADOLUDA l\lfLLİYET -
Hariçten gelecek mahrüka

ta himayekar ağır gümrük res
mi vazetmek lazımdır. 

Zong11Jdalz havzasında 
Odun ve kömür istihsaiatı, 

bazılarınm zannettiği gibi or
manları tahrip etmez. Bilakis 
daha kuvvetli bir hale getirir. 
Senelerce ağaçlan kesilmiyen 
ormanlar ihtiyarlar ve harap 
olur, Rınneli mangal kömürle
ri, Bulgar kömürlerinden aşağı 
de~ildir. Halbuki Bulgar mal
lan fiat itibarile 40..60 para 
kadar daha yüksektir. 

Havza müdürü ocakların vaziyeti Ye 
ihtiyaçları ha'< kında rr alumat veriyor 

• J; 

Karadenizdeki fenerler 

Size bu moktubınnda Türki
yenin servet hazinesi olan Zon
guldak vil3yeti havzai fahmi
yesinde faaliyet sarfedcn şir
ketlerden bahsedeceğim: 

«Zonguldakta başlıca beş kö
mür şirketi vardır. Bunlardan 
birincisi İş Bank::'-nm da işti
ra'k eylediği «Maden kömürü 

Vapur kumpanyaları ~ar~- işl~ri .Türk anonim şirketi» dir. 
denizdeki seferlerden Denız tı- İkincı olarak gelen gene İş 
carcti müdiriyetinc şikayet et- Bankasının alakadar olduğu 
miştir. «Kozlu kömür işleri» şirketidir. 
Aldığımız malumata göre fe- Üçüncü şirket sermayedarla

ncrler ideresi Karadeniz liman- n Fransrz olan Ereğli şirketi
lanndaki bazı fenerleri değiş- dir. Dördüncüsü İtalyan serma
tirecek, ihtiyaca uygun bir şek- yesile teşekkül eden "Türk kö
le getirecektir. mür madenleri anonim şirketi" 

Bundan başka bazı limanla dir . 
mı ehemmiyeti artmıştır. Bu li Beşincisi doğrudan doğruya 
manlara da fenerler konulması İş Bankasına ait olan ııKilimli 
icap. etmektedir. kömür madenleri şirketi» dir. 
Lımanlara kounlacak fener- Maden istihsalatı eski senelere 

!er bir heyet tarafwdan tetkik nazaran daha ziyade inkişaf et
edil,.cektir. 

miştir. Büyük şiıiı:etler asri 
teç?izatja çalışmaktadırlar. Ek 
s~nye~i teşkil eden diğer kü
ç!ik Türlı: şirketleri sennaye
sızlik yüzünden henüz tekem
mül edememişlerdir. İçlerinde 
yalnız 226 No: ocakla Süley
man Sım ve Rifat Kamil bey- j 
!erin ocakları fenni tarzıda ça- ~lamay~.P .. bur~da kalan fena 
lışmaktadır Bütün bu k'' ·· ~ıM komurlcrın yakılmas;ıe 

· omur ıdame edilebilir • 
havzalarının matlup derece in- Bana b 1 • 1 H 
k' fl · · b d b'' .. . un an an atan avza ışa an ıçın ura a uyuk bır Umumi müd' .... R f"k b . 

ı...ı. · . . uru e ı cydır. 
e =tn~. sa~tıralına ~h~yac var Diğer taraftan, Zonguldak 
d_ır. Çu~ku sermayesız Türk havzasının inkişafına hizmet 
şı.rketlerı ayn aYJ? santıral t~ş- edecek olan şimendifer hattı
kıl edememektedı~ler; Bu yuz- nm Filyostan Ereğliye temdi
de~ de ocakların ınkışafı pek di ve Ereğli de bir liman in~a
batı olma-kta<lır. Burada yapı- sı lazımdır. Bu suretle fena ha
lacak elektrik santıralınm fay- valarda zonguldaktan ,_.. ·· 
d b"" ··k ı k .ı n.omur ası uyu o aca ve •tavzadan alamryan vapurlar Ere<YJ'd 

k fi k .. il 1 . ... ı en 
Ç~ an en ne ıs om r er ccnebı kömür t'lhmiline muvaffak ola-
pryasalannda rakabet mevki- , bileceklerdir. 
ine geçebilecektir. Santıral sa- Ragıo Kcmar 

de yeri ' diye dü rlerdi. 
Şimdi böyle ana.ardan terbi

ye alaı, f stanbul Türklerini İk!i 
sat bilmiyorsunuz diye itham 
doıTru değildir. 

Tasarruf çalışmaktan ibaret 
olduğunu mekteplerde yeni yeti 
şen nesle öğretmek icap eder. 

İkinci mülahazam medeni ih
tiyaçlan sade ve sağlam c ya
dan temin ederek bunların lü~s 
kısmından kaçmaktır ve, kaçar 
ken sağlam ve sade eşyayı müm 
kün olduğu kadar memleket ma 
mulatmda • aramaktır, 

salidir. 

. Bu h?yu ~aldırabilmek iı; 
bır neslın yemden yetiştirilme 
icap eder." 

--~••-41 ............. - -
Bevoğlu icra a

iresi açılıvor 
Kız ve erkek cocuklanmıza Bu sayede işler pek ko-

şahsi aile bütccsi "ne demek ol- laylaşacas. r 
duğunu öğretmeliyiz. Adliye müsteşarı Fe:it Bey· 

Yarma Allah kerim kafasile tetkikatı devam etmektedir 
b~y~yenler. bu memlekete mu- Müsteşar B. dün miıddcıum 
zırdı~: B~nım bab:ımı~ babası milik odasında meşgul olmuş. 
Taşkopruden gelmış bır saraç- tur. Bu tetkikat nctıcesı oıarall 
tı. Anncmi.n büyük babası ise Beyoğlunda da müstakil bir ic
Kazaskcr~. .. . . . ra dairesi açılmasına karar vc

Ben cskı Turklcnn ıktısat ru rilmiştir. Bu yeni icra dairesi 
hunu baba tarafından aldım ve mmtakası dahilindeki bütün ic
an.~m tarafın?akilerin ananesilc ra işlerine vaz'ıyet edebılecek· 
mucadele cttıı:n. tir. Bu suretle İstanbuıda biri 

Ma:t.m .17 in~ ~Ü ~atbaa- merkezde ve diğer ikisi Osk6-
yı t.csısı~ın 41 ıncı sencı devri- dar ve Bcyoğlunda olmak iizR 
resı gelıyor. Ben bu matbaaya üç icra dairesi açılmış blunmalı 
manılmıyacak kadar ufak bir pa tadır. İcra dairelerinin şu şekil· 
ra ile başladım ve bu parayı top de teksiri işlerin sür'at ve İD· 
hane tercüm.,nlığımdaki aylı- tizammın temin noktasınd81' 
ğımdan artırdım. alakadarları memnım etıniştir 

41 senedenheri bir prensibim Diğer taraftan Beyoğlu odli· 
var. Hiç hir sene o senenin tc- ye dairesinin yeni icra şubesilt 
mettüünı'tcn vemedim. Bir sc- birlikte emvali metrukeden o
ne evvelki tMTJettüden yedim ve lup devlete intikal eden büyiü 
geçen seneden kalanın daima bir binaya nakledecektir. 

-ımını:ıııını~mııııııını~m~nı~nıım~~mıımıımwımııııııııııııııııııııııııııııımııfüıııııııı. : .. 

! Aşk güneşi İ 
'-= Etem İzzet ·=~ 
~-i . 

Yakılacak kitap n1üdlifinin 
büvük romanı 

yenı ve 

Pek IJRkuıda hitap halindi' çıkıyor-
' 

_- ~ 1Fım'1~""' ... ıııımını~u::ınıınJın~~nıııııııı~mıın1~~nıoo~~mııııu:r~~v .... -..~~~----.-.-.............................................. ......_~-·!ld'l--------------------~~~~~~~~~~~~~---ııııl 



ı• MiLLiYET PAZARTESi 20 KANUNU::;ıu'il 1930 

Jl&.oma..._ 1 
saıun Sıhhiye müdürlüğü tara
fından itmam edilmesi laznn 
geldiğini, Sıhhie müdürlüğü de 

•:ı::ıııc;o;;:;ıaıımı::::ı::mı:ı:ı:::s:m:ıı;ı;:m;;-=amııa~mıı-11!11--•-~=?=-=-ı;:ııl:ll!ııı:::ı~ml).::ıı~~----zı:ılll!lıııı:::ı-ll!ll~-~~ bu vazifenin emanete terettüp , ~ ı Çünkü Ibrahim ef. merhum ı ellerine esaret zincirleri değili yemez, soluk, renksiz, çiliz ettiğini ileri sürmektedirler. 
i'Mt~ U•·yı:A·t bu iki at~ ed~tıru birlikte kulla-I istihsal silahı, ~ürriyet beratı k~lır ehemmi_Yetsiz .. ~~ sebe? Emanet mi? Sıhhiye mi? 
VJıl\! . i ·ll' ~ ıurmış. Şımdı bundan sonra ba- yaraşır. Daha bırkaç sene evvel bırçok hastalıklar husule getı- Bu notanın halli bize düşmez. 

kınız nereye geçeceğim: varlığımıza saldıranlara karşı rir, beslemeyen, takatsiz kalan Fakat alakadar teşekkül hangi-

srın Umdesi "Milliyet" tir 
) Kanunusani 1930 
.REHANE - Ankara caddesi 
100 Telgraf adresi: Milliyet, lı· 

j 'Lll 
• Telefon numaraları: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

'1BONE ÜCRETLER! 

ylı~ı 

• 
" 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru~ 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 • 2700 • 

3elen evrak geri verilmez 
deti geçen nusbalar 10 kuruştur. 
iazete ve matbaaya ait işler için 

müdiriyete müracaat edilir. 
ıazetemiz il~nların mesuliyetlnl 

kabul etmez. 

~UGtJNKÜ HAVA 
1 Cn trr •et en çok 1 en ız O 

ı ce idi.Bugün han bdif karlı ve 
ı cak rüzg~r puvrazdan esscekı!r. 

ı lif l.ar !eromesi muhtemeldir. 

y aptlan istatistiklere nazaran arkalarına Milleti alıp onlara bu vücut sık srk tekerrür eden si ise harekete geçmeli ve bu işi 
"bir senede 253 kişi otomobil lazım gelen cevabı veren büyük bu rahatsizliklara dayanamaz, intaç etmelidir. 
altında kalmış. Ve üç tanesi öl- liderlerimiz vatandaşlara yeni nihayet bir gün çöker, ailenin Emanet muavini Hamit B. bu 
müş ... Demek ki otomobil şehri ve çok mühim bir harbin siper- saadeti yıkılır, memleket bir hususta" diyor ki: 
mizde senede 256 kadar musap !erini işaret ediyorlar.. Geçen kaynak, beşriyet ıbir insan ka- Hastane mevcudunun şehrin 
veren ve yüzde bir nisbetinde cidalde vazifesini bihakkin ya- yip eder. Bu fecay.iin önünü al- ihtiyacına takabül edecek mik
vefiyat yapan bir hastalıktır. pan T~k ~a~. elbette bu sa- mak memlekette çocuk ölümü- darda olmadığı doğrudur. Bu 
Ben medeniyetin bu ihtiramdan vaştakı vezıfesını de yapacak- nü durdurmak için bu sütunlar- her şeyden evvel bir para mese-
bir şey anlamadım gitti ... Altın tır. _ da çocukların hastalanmama- lesidir. 
da kalsan bir dert; üstüne bin- İk~sat k~vg~sında maglup !arı için: Tabii ve sıhhi bir su- Bir hastanenin idare ve tedvi 
sen başka bir dert. olacagımızı ıddıa eden ha~ıml~ rette süt çocuklannin besleme ri büyük bir külfete mutevakkıf 

FELEK rmuzm hırs~a p~rlıy~ g_ozl~rı bakım ve büyütme usullecini tır. Emanet şehrin ihtiyacına 
çok yakın_ ~nr a~de _Turkun ıd- neşvünüma safhalarının bu hu- mukabele etmek üzre bütçesinin 
rak edecegı _Y~nı hır . (Dumlu susta faideli bilğileri her an- müsaade ettiği azami fedakar
pınar) ze.~erının şaş~asıl~ ~aıı:a nenin okuyüp anlayabileceği lığı yapmışur. Daha fazlasına 1 Kulak misafiri 1 

Oyağsa da yağmasa da 
Evvelki akşam matbaada so

ğuk bir bahs geçti: 
- Kar yağacak! diyorlardı. 

Birisi atıldı: 
- Aman, şunu rasataneden 

soralnn! 
Telefonun başına geçildi: 

ş!lc.~ rI?us~bel Turk, ıstı~la- bir dil ile anlatacağız. şimdilik imkan yoktur. 
linı . ıstihsalile lı:uvvetlendıre- Ancak annenin çocuğunu Cerrahpaşa hastanesine 200 
cek~~r. beslemesini öğrenmekle mem- yataklık bir paviyon ilive ettik. 
Tur~ kadınl~ın b~-~opl~ leketteki çocuk ölümü durur, Yakında hasta kabulüne başlan 

şı me:' _ut z!lferın_~lk muJdesı ol ve kuvvetli bir nesil yetişir... ması mu"'arrer olan bu paviyo
ması ıtıbarıle degıl, bu haftanın - nun buhranı biraz tahfif edece
hatta Türk tarihinin ebedi bir Beledı'ye ı'çtı'maı 
sahifesini işgal edecek değimli , ği muhakkaktır. Bundan başka 
bir müjdedir. yeni bir verem hastanesinin te-

(tJirinci sahifeden m.ıbat) sisi içn bütçeye 200,000 lira ko-

"Milliyet,, in 
123456789 

Burllnkll yeni 
bllıactemlz 

SOLDAN SAGA 

1. - Betiktat üatü (6) 
2. - Dahi (3) Rabıt (2) 
3. - isim (3) T<k ayak .,çra (3) 
4. - Bizi konutturan (3) 
5. - Tabaka ( 3) Çiftin aksi ( 3) 
6. - Aılolan (4) Aslan saçı (4) 
7. - Çene kılı (5) 
8. - Boyun aksi (2) Tuz (3) No· 

ta (2) 
9. - Çorba içilen alet (5) 

eğlenceleri 

Ollokll bllmecmlza 
halledllmls fekli 

YUKARDAN AŞAôl 

1. - Tavır (3) Ölü sanlan 
(6) 

2. - Mücevher (5) 
3. - Çanak (3) 
4. - Su tatıyan ( 4) 
5. - Bir maden (5) Bulundu 

muz mevsim (3) 
6. - Deniz kenarmdaki kötk ( 
7. - Demir İp (3) 
8. - Yorgunluk (5) 
9. - Sarp (3) Büyük (6) 

:-ıELEK 
- Kandilli 26. . . Rasatane 

mi efendim? Sıhhi bahisler du. Bütçe encümenine gönde- nulmuştur. Bu hastaneyi kabil 11111111111111111111111111111111111•• ~111111111111111111111111111111111111 

Yazan : l.Jr. Cemal Zeki ril1~kılap müzesinin masrafı i~ ;:~~~~=5abuk açacağız. :=~--~--llllllllllllllAllllllllllllllAllllllllDlllOlllllllLllllllUllllllllllllllllllll r 

f 
c SESLi FiLM" - Efendim havayı soracak- ı 

· · tık. Bugün kar yağacak mı? - - çin on bin lira verilmesi bütçe Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey __ 
~ilm ve sinema işlerile hayli Cocuk bakımı encümenine havale olundu. de diyor ki: ::: 

! 1 andır ug-raştıg-ırn irin bu me · · · · · İtf · t h · tı 1 ·· b" " M t h t 1 · -· ı ~ Telefon muhaveresi bittikten Annelere öğül.. aıye a sısa o an yuz ın - evcu as ane erın gay :: SiGORTA 
,Eye yakın uzak teması olan sonra aramızda bir dedikodu a- Her anne yavrusunu sever, liranın yarısı ile makine alınma ri kafi olduğu doğrudur. Fakat :: 
!;erleri alaka ile karşılarım. çıldı: bebeğini sihatte şen, neş eli sı ve diğer yansı ile de Bakırkö eğer mevcut hastaneleri yalıuz :: Tf!rklye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 
i'lünkü gazetelerin verdiği bir R t - k di görmek ister ... Ufak bir rahat- yünde itfaiye bina ve garajı ya-ı mahallı ihtiyaca tahsis etmek :: 
'.adise inanmak lazım gelirse - asa ane yagaca yor pılması kabul edildi. kabil olsa bugu··nkü vaziyet asla :: 

ama bakalım dediği çıkacak sızlık kalbini titretir .. "Çocu-
/m konservatuvar, halk oyun mı? ğum diye hıçkırır •• ağlar.. Kara~ğaç müessesatında idal h_adis olmaz. İstanbul hastanele E§ 

Yaııgın • Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil 
maliye Slgortıılarını kabul eder, 

• meı'ully e 
• • • • . t;hı sesli ve sözlü olarak yakın Birisi dedi ki: , Hiç bir anne çocuğunu hasta re meclısi azasından bir zatın rınde yatan hastaların yansın- :: 

· ilme çekecekmiş. Böyle bir murahhas aza olarak umumi dan fazlası tacradan Vilayatten :: Telefon: lstanbul - !131 Telıı-ra!: imtiyaz 

Adres: 4 lıncll Vakıf han lstanb:ıl 
• • • - Kar yag·arsa dedig·i çıka- görmek istemez. Fakat ne ça- ~ • • ~11111111111111ııııı ~.muvaffak olursa konserva- m;:du··r vazı'fesı"nı· tedvı'r etmesı' gelen hastalardır. ıı111ıııııııı11111111ııııııı11111111 ı1111111111111111 I k - reki ... nice anneler bilğisizlik- "' ıııııııııııııııııııııııııııııııııııt ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

.\mnızı candan tebrik etmek ca Be~a~:ızr:; · · !eri yüzünden çocuklarını ölü- için meclisi idare azalığından Vekalet tarafından, buradan 
mdır.Lakin bizim bildiğimiz _ Gene dediği çıkacak de- me sürükler, ellerile öldürür. başka yüz lira maaş verilmsei sorulmadan 1stanbula hasta 

-1'i ve sözlü film çekmek Av- mektir. Bu acı felaketlere meydan ver- teklif ediliyordu. gönderilmemesi katiyen emre-
ı~da daha pek az millete na _Neden? memek için: Münakaşa neticesinde bu şe- dildiği halde her gelen vapurla 
ı:Olmuş bir hünerdir. Yalıuz _ Fatin hocamız şakacı a- Her kadın, her anne: Çocuk kil kabul edildi. · daima 5-10 hasta gelmektedir. 
~;;imleri çekecek makinenin damdır, daima aksini söyler de nedir, nasıl beslenır? nasıl Ba- Niyazi kaptana ait iki arsa Bu vaziyet dahilinde yapılacak 

100 liraya kadar ancak teda d kılır? hastalanmamasi için ne- nm istimlaki lazım gelmiş, Ema hiç bir şey yoktur. 
; .edilebileceğini de söylüyor on an .. ·· Kulak misafiri lere dikkat etmek, ne yapmak netle, kaptan arasında ihtilaf Şehrin hasta ihtiyacını yalnız 
ı' ·· lazımdır bunları hep bilmelidir. çıkmış. devletten beklemek doğru değil 
1 fakineden başka filmi çek- letlepliler llDH~akUI Her anne kalbindeki şefkat ka- Mahkemeye gidilmiş. Evvela dir. Mahalli teşkilata da, idarei 
• t te ayn bir hünerdir ki değil - dar bilğisi olursa; çocuğunu sev bir arsaya elli bin ötekine 96340 hususiyelerce de bu hususta dü 
• i hatta sessiz film güç çevri Türk k dınlarının ahdi miş olur. Bilğisiz bir anne ço- lira kıymet takdir edilmiş. şen vazifeler vardır. Bunlar ya-
'~bı' zim memlekette erbabı - ·· · Ü tt· dilmi "h · ılı 1 k l " 36 mcı haftanın ikinciliğini cugun. oz anı_ıesı olamaz. vey ıraz e ş ve ru ayet şırn P rsa mese e a maz. 

/ütün bu sözleri yazmaktan Burhan Bey kazanmıştır. Yazı Sonra çocıık üreyecek koca bir kıymet biçimtiş. Bu arsalar is- U 

l\.ADIN 
filmindo 

-a Çi'aramount Ç/icture 

Kadınlann 
en dilberi, 
en zarın, 
en cndam
lısı 

"PARISLI. 
kadını mu· 
savver bu 
şaheser lıiı 
tün sevir
cikri İ .'S• 

hlr ede 
cektir. 
Önümüz· 

deki ç'ırşamba akşamından itibaren 

M E L E K S 1 NE M A S I N D A 
tur. Bursa birinci lisesinden 175 annedır belkı de daha beter. eli iki arsaya cem'an 8900 lira r~ N n H o N G E M ı s ı 

r:sadım, böyle rivayetlerle şudur: nesildir 0 anasının olduğu ka- timlak edilecektir. Şimd_iye kadar misli görül-
t ra bir imkan hissi verdikten Gazetenizin Cuma günkü ser ~Jar memleketin~r, onun ölüm- 6129 sokak ve caddenin ema- r- temaşaların en mu- ı OOO=c~~~~~~~ ••• 

1~a hayalini kırmıya mahal levhasında: (On binlerce Türk ıle yalıuz anası çırpınmaz mem ye lavhalarınnı yazılması ve bu ~ · 
' kılmamasıru teminAir. ı k N k k · · 1 · d ,,. hanımı yerli malı giymeye ah- e e~ yas tutar. eslin ürüyebil so a ısım enn en senelerden OeOOOeOO•••• ••• ~ltCIMM~~OOllC'4" 
·,ı~dişem haksız mi? dettı" .. ) Tur·· k ı"stı"kbalı'ne aı·t ne mesı yalnız fazla çocuk dog"ur- beri kökleşen ve Türklükle ala· , F 1ı 1 • • ı - ena ğa mey i ve meş um güzelliği 
, HAKLI BlR CEVAP! büyük, ne beliğ bir sevinç ha- makla olmaz iş doğanları yaşat kası bulunanların ipkası ve ka- ile son derece teh ikeli bir kadıa 
; İünkü bu sütunlarda kadın- beri ... Dün cephelerimize cepa- ~~k öldürmemektir Çocııkları nşık, güzel olmıyan isimler ile 

d 1 1 . 1 .. ne taşıyan yaralılarımızın ya- olumden korumak: ancak anne yekdiğerine müşabeheti olanla-
n a yo parası verme erı u • ı · k b ·· .. 

d bah t · ı· B' !arını saran Annelerimizin, kız erın çocu eslemek usulunu rmın tebdili ile münferit isimler 
:ıun an se mış ım. ır . . . . . b"l 1 ·1 ı B ı · d · 
:mı okuyucum bana yazdığı kardeşlenmızın miışfık ellerine hı ~e e1_:ı ıke .o1 

ur.k uny~1end ve vücu e getırilmesi hakkındaki Rejisörü: 
· kt t eli ki. paramızı her uzatışında bağrı- enuz ay ı e te emmu e eme yazı işleri müdürlüğünün mesai -============= 
~e ud t k?r .. ·ah d . mızda yüzlerce yara açan düş- miş bir çok uzuvlari dolayısile si takdir edilmiş ve celseye ni ! 

1 ~ze e 1~ 1 ~~-ş b~ ~n~z man ellerine bırakmaları ne acı bebekler ilk iki yaşta pek fazla ''""ct verilmiştir. GEÇ KALANLARA! 
~,ru .~ı:· d" .. e .. r.nu~ ~nf e ne acıydı... dikkat ve ihtimama muhtactır- -------------- 'lk!lz!lr sı·neınasınd!I 
~dgı 1 

1 
uşunu upl a ın Bar- Her parçasında kara emelle- lar, en çok küçük iken, bir, iki Hast neler ka f İ d ·ğ-il... A U U Uu 

t a yo parası a ınsm... u . k . . . . ı d ·T· l ··t kl fL .. d d k · · rın, ara çızgılennı taşıyan ya- yaş ar a o ur er su çocu arın österilmekte olan L DA-
" ~YI ~u~ e o sa~ .Y~ned~ı.~ bancı mallarının Türkün sırtın- de görülen bu ölümlerin bir tek Birinci sahifeden mabat GOVER, VlLIJ FR[Ç ve 
1 e,rye ker v_eredi~ sındı~-· g_ı da artık yeri olamazdı... sebebi vardır "Annelerin çocuk- diğer aksamı bütün tesisatile 

1.va. o sa şım ver ıgıruz T' . k 1 1 . ı 1 b 1 kl · . b" b bo d kt d ş· eli b DİTA PARLO nun temsili ·d b 
1 

?" ıtrıyen a p erın heyecanı arını nası es eyece erını ı- om ş urma a ır. ım u 
,~a_n az.~ı u ~yo~s~uz bütün Türk kadınlarının kalp- lememeleri ... " hastanenin küçük bir himmetle MACAR RAPSODiSi 

ro!ünu ifa eden 
NORMA ŞERER 

DE MONIA 
filminde rehakar bir aşk sayesinde 
fenalıktan kurtarılan bir batakhane 
kızının macerasını canlandırmaktadır. 
Metro Goldwyn Mayer mamulatı olan bu muhteşem 

eser önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 
ASRI SiNEMADA 

iraesine baş' anacaktır ==••••=••••• ••• ec~ec~ 
ı. gru soze ne enır · !erine aktı .. Onlar da bu salon- Bebeğin Tegaddisinde yapı- ihyası ve o civardaki fakir hal- filmini seyretmek üzere an-
~-ABA BlR SENE DE ... ? da toplananlar gı'bı· ,· kardeşlen·- lan en kiH-ük: bir yolsuzluk ço- km ihtiyaçlarına tahsisi pek ala, k ı. k 1&•••••••-•••••-•••-9 ••••••••••••••-••i!i! c --.. ca [ ugün ve yarın al- •. Bugünkü pazartesi akşamı •. 
'aktile muallim Naci mer- nin yoluna yoluna kara toprak- cuğun hayatını söndürür. Ço- kabilken bu yapılmıyor. Ne ema mıştır. ACELE EDİNİZ! t' L H iM R 1 
.ı ile darüttalim müdürü İb- !ardan çıkardıkları parayı düş- cuğun nasıl beslendiğini? ne net, ne de sıhhiye müdürlüğü bu ""::========== :. @fl I IJ il JI sineınasın~a :. 
ım efendi arasında bir Türk man kasalarına vermemeğe; yedirildiğini? nasıl bakıldığını? işle alakadar olmamaktadır. ! 
rıilmek ve bilmemek münaka binlerce şehitlerin temiz kanla- bilen anneler pek azdır.Söyliye Sahibi salahiyet ve ihtisas bir Yakında •• ' ~~ ~ M o (1 K o y 1 L l K 1 n l N:' 
1 olmuş, tabii buna şahit ol rile yıkanan zafer ve istiklal yıl cek dili ve istiyecek elı olma- zat bu hususta bize dedi ki: OPERA SİNEMASI ınA . ......., tJ JI JI 
a çok şükür yaşımız müsait dızırun nurlu simasına leke sür- yan mini mini yavruların bes- -Medeni memleketlerde has r:;, ' ! uzun müddet bütün dillerde ! 

:ildir. Biz bunu bilenlerden meğe yemin ettiler. Aruk şu lenmelerinde yapılan küçük bir taneler nüfus kesafetinin hiç te (jOltO(Nt?._ w( ~ • destan olacak sesli ve şar- t 
1emiştik. O meyanda Naci münakaşa götürmez bir haki- hata derhal mukavemetsiz na- olmazsa o/o 2 sine müsavidir. "'~ ~ t t 
'humun İbrahim efendiye kattır ki iktisadiyatı mahvolan rin olan bu vücudü sarsar. Be- Halbukiİstanbulda bu nisbet bu ile sehhar ~... • kılı bir filim • 
.diği bir hicviyenin bir beyti bir milletin yer yüzünde y:ışa- beğin iştihası kesilir, yediğini hadde vasıl olmaktan çok, hem LİLİ DAMİT A c. 

/ 
: l:aveten: SESLİ ve SÖZLÜ S 

iır: mağa hakkı yoktur. O, kollan- hazmedemez olur derken, kus- de pek çok uzaktır." 1 : FOKS dünya h~vaclisleri, i 
- Ey taraftarı makalat na en müthiş esaret zincirleri malar isıhallar başlar, mide, Hastanelerin mevcut ihtiya- K O R S A N ! ve RUTH ETTING in 

1isi "ve ne de ". vurmuş zavallı bir esirden baş- barsıak rahatsizlikları, da!!ı.a son ca tekabül etmediği noktası ala çok müessir sesli ; • J mütenevvi şerk.ıları 
Acaba kaç «ve ne de» sar- kabir şey değildir. Asil Tür- ra kemik hastalıkları bin'!:ıirini kadar daireler tarafından tasdik film'nde - 181 •-••••••••-••••ıaı•-•••-••-•••-•••~ 
nur bir senede?" kün İstiklal silahile nasrrlanan konalar çocuk i:ıir türlü büyü- edilmekte, fakat emanet bu nok 

"Milliyet, in tefrikası 46 odamız gayeıt nefis. Beyaz pa--teyapınış. Anlatayım. 

si., cümlesi ile sana geri 
erilecek. İnsan meraktan 
yahu; sen şaka mı zanne

rsun? 
elrtup bekliyorum, mek-

Ihsan Şefikten Galibe 
raklı kumkuma! 
zen birinden haber alma
haber almaktan evladır. 

yazmayışırndan, işleri
iyi gittiğini anlamadın 
Eğer fena gitse idi, dert
k ihtiyacı ile hemen ka
sanlır. sahifeler doldurur 

hatta belki de trene atlar Tuz
layı boylardım. 

Birinci perdeyi nasıl kazan
dığımı biliyorsun. 
Şimdi ikinci perde kaldı. Bu 

perdeyi yazmadan evvel oyna
mam tazım geldiğini unutma. 
Almadan vermek allaha mah
sus olduğu gibi, oynamadan 
yazmak ta, tiyatro müellifleri
nin karıdtr. Ben muharrir değil 
avukatım. 

Yakacığa yerleştik. 
Köşkümüz, daha doğrusu 

köşke benzer bir kulübedeki üç 

tiska perdeleri,beyaz patiska ör Şadiye ile berberde konuştu
tülü minderleri var. Bilir misin, lar. İkisi de saçlarını kıvrrttık
ki insanın gözlerinde yazı be- lan için, saçsaça, başbaşa, ko
yaz patiska kadar hiç bir şey nuşmuş oldular. 
canlandıramıyor. Ben öyle zan- Nimetle Şadiyeyi birbirleri 
nediyorum, ki bu üç odayı, a- ile tanıştırmak benim hiç bir 
partımanımıroaki döşeme ve dahlü tesirim olmadan tanıştı
perdelerle döşemiş olsaydık rabilmek için ne yapayım diye 
güneşin kadrini anlıyamıyacak- tam on beş giin düşündüm. On 
tı4< . .. beşinci giinü akşamı Nimet: 
İnsan, bulunduğu muhitin ör- - Ben yarın berbece gidiyo

fünü benimserse rahat ediyor. rum, dedi . 
Yakacıkta, gece simokin giyen- Birden gözüm açıldı: 
ler, hay.atta raıl:ıaıt nefes alma- - Yarın akşam gitme, dedim 
mağa mahkfim olanlardır. Her benim işim yok, evdeyim, ca-
ne ise, gelelim aşklarıma . nım sıkılır . 
Aşkın cemilenmesi heme ka- Buna memnun oldu: 

dar tuhaf oluyorsa da, başka - Peki, dedi . 
türlü söylemeğe imkan yok . Bir gün daha atlattım. Ve 

Nimetin: Nimetin gideceği gün için, aynı 
- Saçsaça, başbaşa . . . ko- saatte, Şadiyeye de randevu al

nuştuk ! demesi seni korkut- dun. Mesele olup bitti. 
muş. Şimdi berberde neler konuş-
Karım doğru söylemiş azi- tuklarmı, nasıl konuştuklarını 

zim, yalnız korkmağa hacet sorarsan, tafsilat istersen sana 
yok. Nimet sana güzel bir nük- hiç bir şey söyliyemiyeceğim, 

sadece: 
- Bilmem: diyeceğim. 
Yanlarında olmadığımdan 

bilmiyorum, sormadımda. Ben
ce matlup olan konuşmaları idi. 
Ne konuştuklarına alakadar bi
le olmadım, çünkü maksadımda 
muvaffaik olmuştum . 

Demiri tavunda dövmek ge
rektir. Ben tam tavında döğdü
ğüme kaniim . 

Şimdi biraz da senin mektup
larından bahsedeyim . 

Bir cümlen nazan dikkatimi 
celbetti. Bu işi sahiden bir mut
hike haline koyduğumu ve sırf 
laf olsun, alay olsun diye iş e
dinip uğraştığımı ima ediyor
sun. Eğer böyle bir zehabın, 
zannın varsa aldandığına emin 
ol . Boş yere kaybedilecek ne 
vaktim vaı- ne de ... aklım. Çün
kü bu mesele bana hem vaokit 
kaybettiriyor hem de zihnimi 
yoruyor. Biraz daha devam e
decek olursa sahiden çileden 
ıkaca mı. 

Bir kere Şadiyenin aşkı beni 
çok mütehassis ediyor. Şadiye 
tarafından sevilmiş olmak er
keklik gururumu okşuyor. Her
halde Şadiye, beni sevecek, se
vebilecek olan kadınların so
nuncusudur. Bundan sonra ne 
beni başka biri sever ne de ben 
başka bir kadın sevebilirim . 

Şadiye ile tanıstrktan sonra 
aynaya bakıp, kendimi tahmi
nimden fazla genç görmeğe baş 
!adım. 
-. Yahu, ben daha henüz 

gençmişim t diyordum . 
Kanaatimi takviye için başka 

kadınların fikrini anlamak, be
ni nasıl bulduklarını öğrenmek 
istedim. 
Keşki istemeseydim. 
Öbür kadınların gözü, yirmi 

beşini doldurmamış gençlerde. 
Dizlerinde futbol yadigarı çü
rüklerle, gözlerinde kocaman 
bağa giizlük olan, sabaha kadar 
dansetmekten yılmıyan toylar, 

Benim tam ve mükemmel bir 
koca olduğmn muhakkak . Ko
calığın bütün efsafını haizim. 
Fakat aşık olmağa gelince, bul'I 
da biraz geç kalmışım . 

Aşıklığın benden geçtiğini 
anlıyorum . Kendimi kadmlar11 
kolAy kolay beğendiremiyece· 
ğim. Yalnız Şadi yeye beğen· 
dirdim. 
Şadiyede aradığımı buldurıt 

Galip, aşkı buldum. Şadiye beni 
yalnız beğenmiyor, ayni za
manda seviyor da . . . , 

Bundan sonra beni, onun giht 
kimse sevemez. Onu kaybeder· 
sem, aşkı kaybederim . 

- Adam sende, bundan soıı· 
ra sevilmesem de olur! deme. 

Bu aşk, Şadiyenin aşkı bell' 
yirmi yıl gençleştirdi. 

Ben şimdiye kadar, yalnız dll 
valan ile meşgul olan bir adarı:1 
dım. Şimdi her şeyle mcşg' 
oluyorum. 

Mutavazi idim, haris otdurıt• 



Poliste 
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.ar biye de feci bir otomo-
bil kazası vukubuldu 

Bu kazada ))iri ağırca olı1ıak 
Üzre liç kişi yaralaı1dı • 

'l\l!LLIYl<:T PAZARTESi 20 KANUNUSANi -1930 

Mahkemelerde 

[lacı Ba1rramın 
• 

altı11ları 

Tek ekmek ( 
1 

MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi ) 
l-lilenin önüne Havuzlar ~111111ette Emanette 
geçmek için ne Bu··yu··kada Tal s· <l Bayraın sokağ1ndaDeli Ecnebiler bile { llll ıııey anı 

Nuri ile arkadaşı tara- yapınalı? . d. Ililk,. ;i···· konağı Tesviye/ tura biye 
fından nasıl gasbedildi N takdır e ıyor emla;'!1 ı11ı d dl inşaatı ilerliyor 

Dün ağırceza mahkemesin- e mısır llC de arpa Ee b' h J t 1 ""'· ye en r - -
d · · k ne 1 avuz ara aı ı <' Tramvaylar yeni hallan e garıp hır karmanyolacılık anştırmak doıs-ru . . Bina lı, apledildl 

:Perşembe günü akşıımı Har-ışında 1?8lirasızarfçılıksuretile davası rüyet olundu. Vak'anm • • o muhtaç değıhz .. .. • işlemeğe başladı 
'ye mektebi karşısında bir oto meçhul bir şahıs tarafından ça-1 kısaca hülasası şu: Hacı Bay- değıldır Haliçteki Seyrisefain havuzlaı Buy~k~< 1 ~-ı:ı- .met konagı- Tahsim meydanının teşviy-
obil kazası olmuş ve biri ağır, lınmıştır. ram Efendi Anadolulu bir tüc- n gemilerimizi ecnebi havuz-, nm emlakı metrukeden olduğu ei türaJ:ıiyesi ilerlemektedir. 
'si hafif olmak üzre üç kişi' 9 - Tavcı Fatma adi bir cardır. İstan.bula gelmiş ve bir kmGeçken günktil : nüdsh:u-zbzda t~~ ~da havuzlatmak mecburiye- anlaşılmıştır. Yeni yapılan tramvay fıatlan-

. f" Ş"krü' E~- . . . . . e e mese esıne aır azı mu- b' d .. . nın inşaatı da bitmiştir aralanmıştır. saatı şo or u . ..,ndıye tav refikı ıle bırli.lcte mahut Bay- talealan ka d tm' fk Aldı" _ tinden vareste bırakacak ır e- Bunun uzenne bu bina Ha- · 
Bu müessif kazada, akşam re cılık suretile 17 !ıraya satmış- ram sokağına gider. Ve işte bu "temın>'. e aı'ş,,.ı_. .~ı recei tekemmüle vasıl olmuş- zine namına tapuya kaydedil- Tramvaylar dünden itiba. 

· · · · b h · · N d trr mız mu ım m wnata gore H k d k' h ı ren bu hatlardan işlcmeğe baş· 
. ıınıSzındıkaşmBu arnkrıd ecme . rada karman}"Ola neticesi 21 al bu mesele ortaya atılırken her tur. aıltta o. la ~r ı!.kavuz ali~- miştir. lamıştır . 

. a . • ar a aşnn~m ~ tın lirası dolandırılır. Hadise- hangi bir hileye meydan veril- da yap ~ ış .erı~ mu e~~ • Polis müdiriyeti -o-
bet em§ıresı İffet Hf. de hafıfçe Metruk çocuk nin cereyanı tuhaf olmuştur. memesi için bazı tdbirler alın- yet! ~cnebılenn_bı~e nazarı dık- Polise elverişli olmıyan Po- Fuat Fehm'ı B. 

aralanmıştır. Kaza şu suretle G F 'h K"lh k D H Ba am Ef nd' . tm k d' katını celbetmıştır. Havuzları 1. üd' .. .. • .. • • .olm ece atı te u an so a- avacı acı yr e ı ması ıcap e e te ır. ..d.. .. .. 'f d . ıs m ınyetı ıçın munasıp hır T f k"l . . . 
Puştur:b .. .. k t ğmda 3 yaşında bir c;:.ocuk bu- arkadaşile birlikte Bayram so- . Tek ekmek meselesi etrafın- mb.u uruk nun bı.a esı!1le . nhazaavuran bina bulunması için Dahiliye tıpı· a. ukıtesı em.razı nısaıye 
erşem e gunu a şamı saa 1 · . H d . k • d 1 k 1 d • . ır ço ecne ı gemı en, z- mua ımı ymetlı operatoru 

,._ sıralarında. İffet Hf .. Üskü-

1

1 ~~;11uşk ~~·ı· ay ar te~;n;re b~r1~7zı ~:;~:;s~~d:~ ~~~~ b:~ da, 1saıah:;'e~ar makamlara ra ..ıanmıza müracatte kat'iyen te- Vekaletinden Polis müdiriyeti- ı muz Fuat Fehim B. Avrupaya 
"~ dar kaymakamı Fuat Beyin ke- e. 1 ~re. anı acezeye gon e- por a n~ taı nazarını arzeden reddüt etmemektedir. ne emir gelmiştir. Münasip bi- tetkikat için gitmiştir. Bu tet-
") ' esi Nimet Hannnı ve Refik j nlmıştır. -ô- karak kadınları seyre başlarlar-. zatın mutaleası şudur: Gemilerini tamir ettieren ec- na aranıyor. kikat bir ay kadar sürecektir . 

. namında bir zatı hamil, şo- . . Bu ~ırad~ . maznunlar?an . deh - Tek ekmek meselesinde nebi acentaları, bu derecede mü 
för Şükrünün idaresindeki 1620 Bır haftada 149 vefot Nurı bu ıkı aıhbaba musallat o- 87 randman kabul edildiği hal- kemmel havuzların Pire Iiman-
uınaralı otomobil, Harbiye Polis müdiriyeti istihbara- lur: de bu nevi ekmeğin içinde ikin larında mevcut olmadığını da 
ektebi önünde birdenbire bir i tınca tesbit edilen kayıtlara na- - Ne bakıyorsunuz bel.· . ci ve üçüncü nevi unlardan baş ilave etmektedirler. Havuzlar -

Ekonomi 

n e~~~~~~~~~e~~ıl~Fi!! i=Efarı:~l!!t~~~~ ~r~;;~~ ~:;~;~~si~~::~~: ı' Eş~fı0

;~;t:r; ~!E :~;;:ı~:~~~~r::: g:: Ti car et sarayı yapılacak 
::: fendinin dükkanına bindirmiş zarı dikkati celbeden hırsızlık ve amavut Mehmet ~ki arkaşm kimyeviyenin bir kısmı mısır, tikten sonra, havuzlar, metruk 

§~ . M~sademe neticesin~e ~to-f ha~~~~~u~i;~inin onundan dün ~~~~~:~::.~ ~:~~:ı~~r~. esnada \ ~1!~1:e b~~:~:~d~u~~a~e~~ğtd~~ ~~~::~:.n ~:;f ~~~:~ ~7:;oek Ti c a ı · e t oda s ı kati b i 11 m um isi 
§§ e~~~kfe~k.~~:,~ş~e ~:~~b~ ~~;t:~.1i:~:;zla~~n h~~~1i~ ~t; J 10 ~:~e~~Jı~~e i~=~il~=~ ~=~~: :~~~k·e:!:;1~:~ ~~:ş~~:,1 ::ırıh~~~;~~~~~kı~~~ \l C l1 b İ B. İ ı ı he,. ana t ı 
:: lin içi?'de bulunanlar muhtelif k.~sm~. cürmümeş_lı~ıt ha~!nde ~ö iddiasile 14 Eylül tarihinde ta- halkımızın zararına olur. rap _b~r ge~in~n mük~mmel~n • 
:: erlennden yaralanmışlardır. rulmuş ve yetmışı ınutecavız hl' d'lm' bir sabıkalıdır Bu suretle ayni zamanda bazı tamın mumkun olabılecektır. İnşa edilmesi mukarrer Ti- limana ait vesaitin mühim bir 
:: ecruhlar derhal hastaneye hırsız derdest edilip adliyeye 1 Mı~~ e L ı~avelerden iki ş~ 'hileler de meydan alır. Uç havuzumuz mevcuttur. F~- caret sarayı, mimarlarımız ara- kısmı temin edilmi olduğunu, 
:: aldırılmı§tır. 9e•·kedilmiştir. Bu 78 vaka ka- · h': d' er~.se Şiütler vak'ayı' Bundan başka bir çuval un- kat 2 numaralı havuzun kapagı smda büyük bir aliika uyandır- tahmil ve tahliye islıerinin nor-
·; -o- milen yol üstünde yapılan yan- 1 

1 ın_ e ı. · · a .1 D _ dan kaç ekmek çıktığı meselesi yoktu ve metruk bul~uyord~. I mıştır. Dün Mimar Nazmi Bey mal bir halde olduğunu söyle-
İr nıanitacı kuınpan- kesi<:iliklerle ufak tefek ev hır-ı ayn~n ıfade bettı tr. avam~~- gene muamma halinde kalacak Bu. yüzden bir çok. Turk gemı- 1 Ticaret Odasına müracaat e- miştir. 

sızlıklarıdır. nun a~ sal'kıka 1armdın so tır len tarafından vakı olan mura-, <lerek bu husus· , hazırladığı ~ 
Y·ısı )'aka landı . . ması ıcın ta ı o un u. . l k . . . f edilme . . d' . H .. t' • 1 . 

• c Gene bu hdta ıçınde 20 cerh , Kanunen o/o 5 ve a 10 nisbe- caat ar?1.e sensı ısa • - 1 pro1eyı te.v. ı_etn •. ştır. ar·cı ıcaret şır <eh 
~olis müdüriyeti İstan~ulda 5 ~olise ha~aret, 5 yangın, 3 . . -;-<>-- tinde karıştırılması ytecviz edil- nıekte ıdı. Ha°'.'uzun kapagı ra- Oda katıb~. umu1?i~i Vehbi Rusyaya ihracat i !erini ted 

faalıyette bulunan ve manıtacı- intıhar, 2 katıl vakası olmuştu:. lhtılas edılen pa'>aport diği surette bunun '?'o 15 veya pılmıştır. _Yenı kapagın yerme Bey ş~nl~rı soylemıştır: vir etmek üzre teşkil ~dilen Ha. 
lık suretile aldıkları paralar 1 Ayrıca tramvay ve otomol;ıı~ paraları 20 ye çıkarılmıyacağını kim te- konu~asıle 2 numara~ı havuz - Tıcaret sarayı yapılma- rici ticaret limited şirketi bu 
15000 lirayi geçen bir kurnpa-, kazaları yüzünden de 15 kışı . .. .. .: . min edebilecektir? da faalıyet: başlı:(~ca tır. s~ çok ~iivafık. ol?uğu ~anaa- hwsusta faalivete ge~mek lçin 

Ya meydana çıkamııştır. yaralanmıştır. Bu yaralılar ara Polıs dorduncu şubesınde me 
1 

Binaenaleyh tek ekmek me- Kasımpaşadan ıtıbaren Azap tındeyım. Y enı bütçemız Ve- hükumetin tebli atın bekleme-
Bu kumpanyanın ele başısı i sından hastanelerde vefat eden mur bulunduğu . est?ada pasa-' selesinde bunl;rın yeri yoktur. kapısına kadar ola~. kısmın rı~- kaletçe tasdik edildikten sonra, ktedir. g 1 

elvb~ isminde 18 yaşında bir 14 kişi vardır. port cezayı ;1akdıl;nnde~ top-1 Çünkü bu, suiistimale ve gayri tımla~ tar;ıamen m~c~~det ;.~ bu n:ıesele için tesekkül ~den , Şirketin müdürkrin<len Ce-
ençtır. .. . -<>- . . • ı_an~ 6~00 lıray.ı zı~et~.ne g_e meşru rekabetlere me dan ver- şe~l~ ıfrag olunara ı ya e .ı komısyon toplanarak kat'ı ka-!mal Bey dün, vaziyette bi.r ta-
Arkadaşları da Kutahyalı, Bır sahıl<alının marıfetı çırdıgı cıhetle mulkıye mufettı- ı mek demektir. Vakıa ~emleket mıştır. Rrhtımlann ıapılmtsıle rarını verecektir. havvül olmadıibnı söylemiştir 

sman, Yusuf, İsmail ve Ce- S b k 1 S tk . sarhoş bir şliği kararile tevkıf olunan Ce- t b vd k • 
1 

havuzların hayatı urtan mış- İnşaata başlamak için lazım --O-· · 
l d k. d" ah a ı a ı ı ı • 1 l B h kk dak' t hk'k t e ug ay ac; çı tıgı sene er çav tır namlaırın a ı ort ş ıs- h ld G 1 ııs· merkezı'ne ı ma . a ın ı a ı a ev- d . . . . .. gelen tetkikat yapılmış ve pro- J{ h' f' ti . 

tır. a e a ata po . rakı a5ırceza mahkemesine ve- '.11'• '.ll'Pa ve mısırın muayyen Hava tazyıkı tertıbatı da vu- . 
1 

h 
1 

t anı ıyo ıa arı 
Bu şebeke azasından Osman gelerek m~kuf _bır arka?aşı~ rilmiştir. bır nısbet~e ~kın;~e katıştırıl- cude getirilmiştir: Bu s~etle Je ~ütz~e a;,:m;:tır.i in 35 000 Dün Borsada İngiliz lirası 

İsmail Yusuf ve Cemal yaka- kurtarmak ıstemış menfı bır M ·ı h' b h f · · d ması tecvız edilebılırse de mısır işliyen makinelerler perçın ka- 1. 1 k çeh · ş dç" ' 1031 kuruş 20 paradan arılmıs. • 1 b v v • umaı ey ın u a ta ıçın e ·ı· · k . . . ıra ı ta sısat var ır. ~ rak Adliyeye teslim edil- cevap a ınca agırıp çagırmaga h k · b 1 k ve arpanın aynca 1 avesı pe !afat ve saçlar kesılebılecektır. M f . . ve 1030 kuruşta kapanmıştı-. 
· ı d' başlamış polislere de hakaret mu a emesıne aş anaca tır. dog· ru olamaz Çu"nkü bizde yal H ların Seyrisefaine inti aıma 1 tıcaret sarayı ınşaa- Dun" ku" en yu"ksek muamele1032 ış er ır. ·•· ' d · · · --o·- · ' avuz - tı bununla a ılacak devildir 
" 1 Vehbi evvela poliş- ettıgınden der est edılmıştır. nız mısır sarfeden bir kısım aha kal ettiüi 1928 haziranından bu . · . y !' . g · kuruştan olmu.stıır. Son mua-ıa nız • . -o- Kadın birli >'rinde . . • .. .. . 1 BLttabı ış kat'ıleşdıkten sonra 

Çe yakalandıgı halde bır me- l! 1ı vardır ki bugdayım satıp mı- gune kadar 210 gemı havuza- .. 't 'ti b 1 meleyi müteakip !sterlin 1029 
' T d b 1 an k r 1 f d . 1 t Bu en musa1 şeraı e u mese e- k d . urun elinden kaçıp kurtulma- ra m_va y a U un on ıerans sıra ır ve mısır sar e er. narak tamır .. o unmuş ur. ~ nin halledilmesine çalışacak- uruşa iısmiişsede bu fiate a-

a muvaffak olmuştur. hilezik münak~şası Bugün kız muallim mektebi Biz buğdaya mısır karıştır- nıın 6_sı İngı~ız, 6 sı ~unan, 1 ı tır. lıcı çıkmadığı için muamele ol-
-<>- makla bilhassa bu kısım ahaliyi Amerıkan, 1 ı Rus, 3 u Norveç, mamıştır. 

Dün Bayazrt - Kurtuluş hat- müdürü ~ebahat. Hanım tara- izrar etmiş oluruz. l i ~~veç, 2_ si Alın.andır .. ~3 ta- ~-· Borsa komiserliğine göre, 
Sigara kfığıdı tında işleyen 107 numaralı bi-· fından Türlıedekı kadınlar mer Bu hal bir çok zamanlar mı- nesı ıdarenın kendı gemı~ı, m~- Ecnebi şirketlerde vaziyet nonnal olup son gün-

1 1 rinci mevki arabada garip bir kezinde sa3:t 15 te yerli malla: sırın fi a~inı "kseltmiş ve ok- tebakisi tüccara ait .gemılerdır. Türk fer !erdeki küçük tereffü geçicid;r, 
<açırır <en hadise oLmuştur. hakkında hır konferans verı- ı· 8 Y yu ı Havuzlarımızın cıvar havuz- • . İstikrazı dahili 97, altın 908 

Mustafa isminde bir kaçak- ' Tramvayda etrafında 9 al- lecektir Bu konferansa Hanım .ası -9 kuruşa satı .~n mısır, 1 l k b t edebilmesi için Ecnebı Bankalarla şırketler- kuruştur. 
f~ Kırklarelinden şehrimize ge- ı tın lira bulunan kıymetli bir bi- ve Beyl~r davetlidir. ' ~~8) kuru a kadar yukselmiş- g~r~ ~:~ir~tmda kullanılacak dek_i Türk memurlarının mik-
.,;.rken trende yakalanmıştır. !ezik bulunmuş ve bu bilezik -<>-- . malzemenin transit olarak kul- dan hakkında tetkikat yapıl- -0-

Bankafarın müt:tle:1sı ""8!,;akçının çuvalında 2,686 de- yu"zun" den şayanı d:ı.ı.at bir Bı'r yols·nzltıl< Arpaya gelince: Bu da mem- lan l .. rük alınmama maktadır. 
~. """ 1 k · 'h t' 1 ması ve gurn B h 1.k d " M ı· k"I · k b' ·h •ı:er sigara kağıdı yakala~mış- münakaşa olmuştur. Arabanın e etın ı racat em ıası meyanın k · de olur u ususta a a a ar mues- , a ıye ve a etı am ıyo ı -
tı_r. Mustafa zabıtaya teslım e- ı 84 numaralı biletçisi bu bilezi- Emniyet sandığında yolsuzluk dadır. Değirmencilerin pek zi- sı ço yerın _ . ., seselerden istenilen listeler şir- tiyaç listesinde tadilat yapılma 
dı!nuştir. ği amirine teslim etmek üzre olmuş, İrfan Ef. isminde bir yade aradığı Eskişehir, Kütah- Maar!ffo ketler komiserliğince tetlrik e- sı icin bankaların ve kambiyo 

-o- muhafaza etmek istemiş, fakat memur komşularından bir hanı ya, Çekürler ve havalisinin be dildikten sonra vaziyet bir ra- bo~sasının fikrini sormuştıı.Ror 
Alacak \'tl/Ün<len arabada bulunan 2311 numaralı Emniyet sandığına yat r- yaz ve dolgun arpaları memle- M'll t kt 1 · porla İktisat vekaletine bildiri- sa vebankalarıbu husustaki mi.ı 

1 - Yeni postane arkasında 
~Yvar kağıtçı Ahmet ile ma
ınist Refet efendi bir alacak 
eselesinden kavgaya tutuş
UŞlar. Mehmet bu kavgada 

tÖziinden yaralanmıştır. 
2 - Mahmutpaşada kasap 

liasan Efendi, kömürcü Ahmet 
Efendi tarafından bir alacak 
llıeseles;nden döülmüştür. 

---O-

Sirkat val·ası 

1 - Y eşildirekte 13 numa
alı evde oturan madam Ele
in1ıı 5 gümüş kaşığını çalan 
er7j çırağı Ömer yakalanmış-

tır. 

2 - Sabıkalı Muhiddin büy\ik 
Çarşıdan kösele calıp kaçarken 
derdest edilmiştir. 

3 - Nişanta~mda yeni ma
ailede 98 numaralı evin kapı

b ını açmağa teşebbüs eden 1-
rahim cürmü meşhut halinde 

l'akalanmıştır. 
'I - Kadıköyünde V~ne so

tağında 39 numaralı Sıddı~a 
hanımın hanesine meçhul bır 
ırsız gi7miş 2 manto çalıp sa-

1/ı:şrnuştur. 
5 - Ü sküdarda Selami Ali 

fah~l!esinde dülger -::ev~ik e
ctldının evine hırsız gınnış ba

""' e Ya çalıp savuşmuştur. 
Ilı' 6 - Sabıkalı Dede Nuri E-
r 111Öniinde Geyveli İbrahim e
enct · . 
~al •nın cüzdanını çalarken ya 

anını~tır. 
7 ... . h k" l'İid - .meıhur bır ırsız op-

bil'~ Pnş~;neli Hüseyinin ce
ll en 2 lırasını çalmıştır. 

- Rast,,mnnnln H ıı~an na-

bir polis bileziğe vaz'ıyet et-·= üzre kendisine tevdi etttği ket.in b;~alık ihraca~ malıdır. l e ille ep Cfl lec~ktir. Bu ~usustaki mıikaye tala~larrnı ~ekalete ~ildirmi~
miş ve bunu. hifzetn:ek k~n~- 150 r d 50 r d - İstıhsalatımızı tezyıde çalıştı- dersleri dev anıda selı cedvellenn bu hafta zarfın- lerdır. Aldıgnmz malümata f:O· 
ne ait bir vazıfe oldugunu ıddıa ıra an .. ıra~ını san. ıg~ ğımız bir zamanda bunları da da ikmali muhtemeldir. Hüktl- re yeni ihtiyaç listesi bir iki gü 

y_atırmı~, mute:ba~ı flOO !ırayı buğday yerine sarfetmek caiz -- - metin tebligatına riayet etmi- ne kadar tatbik edilecekt;r. 
e:~t!~a bulunan eşyadan ken zımmetı~e geçıı:uış, akat hanı! değildir. Umumi harpten evvel, l\1aarif n1iiletti~lerine yen müesseseler hakkında taki ~ 
disinin mes'ul olduğunu iddia m~ ~SO tı:alık. bır makıbuz ve~- külliyetli arpa ihraç eden mem- t.ılinuıt verildi bat yapılacaktır. Esnaf han kası 
eden biletçi ile her yerde bu gi- n:ııştır. Bıttabı ne sandık bu ı- leketimiz, harbi umumiden kal- Millet mekteplerinde tedri- L' -<>-- k J • Esnaf bankası sermayesin' 
bi vakayie müdahaleye seliihi- ş_ın farkına_ . varmış, ne de 150 ma bir itiyat neticesi tahlit ve sata devam olunmaktadır. Ma- ım:ln romor ör erı tezyit etmeğe karar vennişt;r, 
yettar olduğunu iddia eden po-1 lıranın sahıb'. olan hanım. tağşiş yüzünden bu kısım ihra- arif idaresi meekteplerin teftişi- İstanbul liman şirketi tara- Bu suretle bankanın sermayesi 
lis memuru bir hayli münakasa j Aradan hır kaç . zaman ge- cattan mahrum kalmaktadır. ne bilhassa devre nihayete er- fından lngiltereye sipariş edi- 500 bin lira olacaktır. Banka 
etmisler ve bilezik onu müdü- çince İrfan Efendı asker ol- Şimdiye kadar çavdar, mısır mekte bulunduğu bu sıralarda len iki remorkör dün limanı- scınnayesinin tezyidi için tica· 
riy.ete götiirınek isteyen polisin muş sandığı terketmiş, hanı- ve arpanın buğdaya karıştırıldı fazla ehemmiyet vermektedir. mı?.a gelmiştir. ret müdüriyetine müracaat et· 
elinde kalmıştır. mm da paraya ihtiyacı olduğu ğı resmen kabul edilmemişken Bu cümleden olmak üzre ilk Şirketin müdürü Hamdi B. miştir. 

için mevduatınden bir kısmını •bunlara bugün bile hile karıştı- tedrisat müfettişlerine bazı ye- * " * 
Tevkif edilen iki istirdat etmek için sandığa' r~lmadığı ~ddia e.d.ilemez. Işe ni talimat verilmiş ve alfabeyi Kambio Borsası 19111930 

, d r müracaat eylemiştir. Mesele hır de resmıyet venlırse bunun bitirenlerin kıraat müktesebat-
' ezne a r ancak bu müracaat üzerine an- hududu olamaz. !arının kontroluna ehemmiyet 

ANKARA, 19. (Telefonla) - l lm t Tek ekmek işinde velev cuz" ''ı vermeleri tamim etmiştir. "k 'd . aşı ış ır. 
Antalya gümru ı aresı v~zne- -o- olsun tahlit kabul edildiği suret - o -
dar ve katibi Cemal Efendı ku- te ekmek fiyatine yapacakğı te- Ş k · d d · • 
yu.datı tahrif surotile 2397 lira l\luzaffer H.a taarruz sir muvakkattır. Çünkü, bu üç ar ı a ısı 
zimmetine geçiımiş ve Adana- edenler nevi mahsulün buğday fiyatına Maarif vekaleti tarafından 
ya kaçmıştır. . . . . 'f 1. v. d 15 yaklaştıgıv çok zaman vakidir. seddolunan Şark idadisinin ip-

Aıh . ekndisı t-·kıf edıl~ Balmumcu çı t ıgın e ya- M . . . .. . 'd • kı • 'lk kt ıren ~· ~- M ff H t ısır fıyatırun yukselmesı mr- tı aı smı resmı ı me ep e-
rek Antalya~ ~etirilmiştir. ~zd:de:~~f;: Re:;,1a İs:ı:~İ ı sır sarfed~nks ~~~n fuararını, !arak açılmış~ 

· • h' ve Kemal mevcuden adliyeye arpanın yu e . esı e racat~ 
Tiftiklerimızı ımaye teslim olunmuşlardır. Evraka azalmasını mucıp olmuştur. Bı- Dazülfünun<'a sömester 

için birinci müstantiklik vazıyet et- naenealeyh, 85 randımanla mı- tatili 

ANKARA, 19. (Telefonla) - miş ve maznunların mevhufiye- sır ve arpayı beraber yemeden- .. . . .. .. 
· k · ti se,., hali tabiide 87 randımanlı Bugunden ıtıbaren Darulfunun 

Tiftiklerimizin himayesi mak- tıne arar vennış r. hakiki buğday yemek elbette da somester tatiline başlıyacaktır. 
sadile teşkili tekarırür edence- Bed' B • -o-t hl' t J b' ha makul harekettir. Tatil 20 gün devam edecek ve 

· tı' · amnamesi hazırlan- 1 .ın a ıye a e ı ş b tın ıo d t d · t b -mıye n nız. . . . 87 veya 85 randrmanlı ekme- u a nun a e nsa aş 
dı. Cemiyetın heyeti umumı- H~kı Tar~k Beyı ce~heden ğe mısır ve arpayı da karıştır- !anacaktır. 
yesi cuma günü toplanacaktır. muallim Be_dı ~erın tahliye ta-1 mak salahi eti verildiv· ün !!ll--·.--------11! 

-o- lehi reddedılmıştır. 1 ak yt ah'-"-gıd g • 1 Yannki salı akşamı saat 21 
l .. d f mese e ame e m .. wn ur. d b .. .. 

Verem e muca e e Çünkü bu salahiyet kontrol- O a ve çarşam ~ gunu saat 
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cemiyeti Yeni neşriyat le, hesapla veya kuvvetle tahdit 11 30 da matıne olarak 
ANKARA, 19. (Telefonla)- Artist edilemez. RANSIZ TIYATROSUNd ı:rnm 41S t$ 32 Kaaa 89 oo u "" 

İstanbul veremle mücadele ce- Halbuki tek buğday ekmeği meşhur Parisli piyanist Kuıu 000 oo oo Kuzu , ~ : : : 
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Dalıç 

mı' yetinin menafii umumiyey. e Haftalık sıın'at ve sinema mec. yemekle bu mahzurların hiç bi- MADAM MARCELLE ~:;:yaka ~~: ~: : t:f~yal:ı 31 2U u v, 
muasL Buglln öğleden sonra pek ri olmıyacağı gibi ayrıca mılyon MEYER tarafından iki ı.8 oa 211 sıtrr IQ so ııı 8ô 

hadım cemiyetler meyanına ıt- nells bir tabı, ıı:ıızel resimler ve !arca liralık tasarruf ta elde edil ~,g,, Vana n ııo •ııo • 
hali Heyeti vekilece tekarriir t larla or __ r:..:e:.:;s::.;İt;:a::.,l ...:v~e;:.n::.'le:::;c:,:c:;::'k:..:t!!ir..:.· _ _Jıu.,...:;lı:,:•n;:• ___ .ı_....;.oa;__,;;;•o;_....;.H;....ıı......;;.;.;;.ı......; __ ...ı.. _____ _ ..-

:ı 
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,\ ı Musa be: 

.San'atın hudutları 

Bir iki senedenberi matbuat 
leminde san'at hakkınd::ı gayet 
r ubali bir zihniyet peyda oldu. 
rtık hikaye taTzında yazıl aP. 

, .r eser edebi ve bunun m uhar
, ri de edip addedilmeğe başla-

yor. 
Her şeyden evvel hatırlamak 

!lP eder ki bir eserin edebi o
p ol."Dadığmı tayin eden, şek
değildir. Yalnız roman tarzın 
ı veya yalnız manzum yazıl
'.ış olmak hususiyeti bir kitabı 
,ebiyatm !ıudutları dahiline 

1 'kmağa kifi gelmez. 
, Dıvarlan kaplıyan reklam re 
nlerini, kulaklarımızı tahriş 
'en bazı cazbant parçalannı 
sıl aan'at eseri ıaymıyor-
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larıle içtima balid~yken ev baoıldı ve man bu uzun ve ciliz kollan 
hepsi t 'kll edildiler. Once idama kl k miıkl .' k ma!Jı:frm edilmişlerken sonra cezalan ve aya ar~. e.. ..enne ad~r 
müebbet nefye tahvil edildi. kuruyan vucudu gormek haki

Onu da arkada§lanle beraber Sibir katıen tahammül edil 1iyen bir 
yaya sevkettiler. Cürmü diğerlerine şey oldu ... Bütün viıcudunda 

Ruı edcbiyatınm en büyük roman· Doıtoyavıki bu (Karie göz Y9'lan nazaran daha hafif ı:örülmüı olacak tahtadan bir salip · 
::uı addedilen Fedor Miha.;loviç Oos- döktüren) eıeri kıymetli ~e gotür- ki d&t ..,neye m ıku dilm' ti. F . ve zencır-
loy?." k' 1821 ıene ·nde garip bir ~e- dü. , ı.;t müddeti mat:k~';'e~ni bfürdik~ lerden _baş~a.?ır şey kalıruyor

üf es.n ~l ak, ~4osl:<>v~ :ı faltir- .. 1 k37lıar geceleri Petrcsburl<ta çok ten !onm ıuker olarak hizmet ede-' du. Zaıf, kii5ulen_ ayaklan. hal
ler ,bastan amdc do du. Vııkt:ıle or-. ı:uz dır; DostoyCTıki penceresini aç cekti.. kalardan çıkacaga benzıyor- 6 
du':ı8 ~alı:;=l ."!=. baba11 ~ra~a dc.k- tı vo ıandelyesine oturan:k parlak, Dostoyevski Sil.irya<bı geçirdiii du. Nihayet titriyen eli göysü -
t~>r u. Gozltnnı b;r has~.a!ıe kote- yılôzlı gece,.i ıeyre daI<lL Pencere hayatı (Ölül~r eviDİu hatıraları) nda 1 

•· • d ah r;ı,· d =_ ~·.'.'de açan Dootcyevık irun i k gördü- öni:-ne oturalı çok olmamııtı; birden anlattı. Onun zavallı arkadaılan bu 1 uzenn e. t t'.l sa ı ı ara ı, ko
gu ıey, h;ntal:k ve •.cfolct o. u. kapwrun çmgırağl bttü. Böyle geç romanda derin bir surette tetı.:k edil- parmak ıstcd!; bunu da çıkar

Ka~dCf~ (~1.i~cl) ıle ~elr .bu~kıa .. nk:t gelen k:mdi? Bwılar; Nckro- rnişlerdi. Bu roman, timdiye kadar d!lar. On dakika sonra can ver- == 
a!kc':'. ~uhendıa mc.~~ebıne gı~dı :;e soflo Criı;oroviçti. Gözlc-i ya; lı, o- yazılanlıırm içinde karie en fa:zla lıü- dı. Ölümünden yanın saat evel _ 
Y~ iki Y9'mda, mul.izı!"ıııaru rut- ~"." at:ıld ! r, ve deli gıbi Do•toyevı- zün verenidir, denilse doğru olur. odamızdaki bütün gürültüler 6 
besile m<kteptco mezun oldu. Fakat kiyı ı.~cııkladılar. Meğa o gece (Za- Dostoyevı.ki ölüler evinden çıkt:k- dinmi ti• h rk f ıld ·b· ı S 
o, ~ me~le~ten zevk ~mıyord':'; er- valh ınsanlar) ı okumt.k istemi,ıer, ı~ ıonm bir alaya nefer o~arak gir- Ş ' e e~ ... IS ar gı ı = 
!ea.ı ıene 11tıfasını verclı v~ edebıyatla ne var, ne yok diye ııahlfelerı çevirir- dı. 1856 senesinde Çnr Al~koandr eli- ko. nuşuyordı.ı. Yuruyenler ayak 1 =: 
ııtıır~e batladı. B~nun içın de cesa· ken meraldanmıılar n sabaha kadar lüsu münaseb•tile aflar dağıttı ve bu uçlarına basıyorlardı. S 
ret liznnclı; o tarihte Ruıyacla mu-1 yül<ıel< ıcslc münavebe ile romanı suretle o da zabit olabildi. B'-- - Öld"" 00 ••bet • S barrirlit. ehlikcl · ı b" • ı . . ' . . . ~- -·· ugu zaman no çı ça- = ., t en o an ır san atb. okuyup bıtırrnışler- Gngorovıç: ra orduyu teıketım:sine müsaade e- • ld Ad · · · d' h = 
Çarlık Ruı~aoı ed."bi~ıa ".e ediplere; " _ Haydi ıridelim uyandıralmı ı., dildi. grı :_ .. am, ıçen gır . ı, ay- = 
~· sıkı bir ~yı~ g~ste~y'?rdu.. demiı. Nekrosof: F.elaket arkad"'lannclıın birisinin retle oluye bıktı ve sıhhıye mc- ı = 
. ~o~_toyev_aki f~d~. Aıle11 maııe- " - Rahatsız etmiyelim.,, diye .,... dul kalan kansile evlen<!i. Fakat on murunu ha.bcrdar etmeye gitti- := 

tim guç .. ~.liı temın e~Y.ordu. vap ve'!"if• Ye nihayet i§te, gözleri parası yoktu. O kadar fakirdi, baya- C-Ok geçmeden memur geldi. =: 
Bu buyük adam bütun ~yab de- yaşlı, o-.asına ırelmiıler.. bnı kazaruruık için durup dinlenme- Bu en ve mert bir ocuktu S 

Şairin ölümü 
• 

Bahtımın fırtınası bir çelen klcen başımda, 
Sabahın ilk nemidir upuzun mermerimde. 
Bir tB§rn yazıları varsa yirmi yaşımda, 

Alnımı prka verin dikileyim yerimde ••• 

• • • 
Şaire ağlamayın, şaire siz yanmayın; 

Sürerek yüzünüzü kirlenmesin mermerim . . . 
Yiyin birbirinizi ölümü hiç anmayın, 
Ben de size bakarak hurda kendimi yerim. 

vamınca ~a 11~t.111 çekti ~e haya• Biyll:ıski o sırada en değerli n nü- den çalışmıya mecburdu; gezeteci ol- '. g "' .. .. Ç ' _ 
b mabrunuyetler ıçınde ı:eçti. Mrk- fuzlu mün, kk!tti. Nekrosof: du ve 'ki tane gazete teais etti. Fakat 1 Sen adımlarla oluye yaklaştı = REŞAT FEYZİ 

g:ute sahifelerinde tef
, :a edilen bir çok gündelik ya-
1 ar için de ayni tasfiyeyi tat

ı ık etmek mecburiyetindeyiz. 
1 ~ 1 .Dallı budaklı bir vak'a düşü 

tuplan hep parasızlıktan tikiyetlerle - Romarunrzı ona götüreceğim; ikisni d,. bi>-. irini müt ... kip kapattı. ve lakayt görünmek istiycn bir ~ 
doludur. • dedi. Sonra Doatoyevıkiyi omuzların 11166 ... nesinde (Cürüm ve ceza) tavr ile nabzı eline aldı. Ve ya- ~ 
.. Y 8:"8cagı C~:;of kardeşler) da" tutu;> aaroarak bagırdl! j yı nefretti. Bıı roman hakikaten ç~k p rlacak bir şey kalmadığını i. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(1111 l bilecek kadar geniş bir mu

yyele sahibi olmak ve düşünü 
( ı vak'ayı sarf ve nahiv noktai 

1 
ı I 

1
1zanndan hiç hatasız anlata-

' ' 

111?.'lı ro~nını duşunurkc~ı: - u.yuyunuz; biz gidi}oruzl Ya- şay~n·. el kkattir. Kari üzerinde deh- fAd d b' h 
Bu _muıtal<bel roman, uç seneden nn beru görmeğe ı:eliniz . ı ctlı bır t ır ya;.ıar. ;ı e e en .. ır areket yaptı. İTİZAR 

fazla hır zamandanberi hayalimde ya- Dostoyevski 0 gece uyuyıı.:nadığı- Vegue diyor ki, "Bu lcitap intipr Çıktı . ·· Kurek mahkı1mlann
ş~!or!. fakat yazmıya ~ılıyamıyorum nı ı'>ylüyor. eti "i zaman bütün Ruıya teıiri al- dan birisi yava~ça ölünün yanı
çuJtk!i _be~ de (Tolıtoı) ler, (Gogol) N krosof, (Zavalh in .. nlar) m b • k"ldı. na geldi ve göz kapaklarını in
ler gıbı hıç ~ce!e etmeden, yavaı ya- müsvettclcrini Biyelinskiye gö türdü. 1 Dünyanın en bı.i y ü 1< romancıları dirdi. 

,nez. ""' yazmak ı~byorum.,, Münckk:t romanı okudu ve o ak- arasında çtk mühim b'r mevki işı:ı.l .. .. .. 
:ISan'at, eserin gorunmiyen ~o•!oynıki me~tuplarmda, (Tola-

1 

şanı, va!Lt kaybetmeden ( Zavallı in· ed n Do•toyev> kl b;, çok büyük e- Pencereden suzulen gunc-
ci arasında gizlidir. Eserde toı) ~n, (Gogol) un hay~_tlar.!'na ırıp- sanlar) müellifini yanına ı;ct'rrncsini 1 di,dcr g'l;,' aefalet ir,.in e 1881 ıene- şin zıyalan ölünün yüzünde tit-

kil bir vücutsa san'at onu can talı bır nazarla bakar. Çunku onlar ııöyledi. Biyelinskiye o uman (Müt- ıin ie ö' ,.,üştiir. j · d • - k · • eli ı ı · · - . . . . . . reşıyor u agzı yan açı tı ın-d h zengın r er ve can an ısterse yazar- bış ve korkunç munrkkit) denılıyor· Eserl~nnd< kı ınsan ruhunu tah- ' . . ' 
ıran ve yaşatan ru tur. lar; oı;ıuı;ı gibi mecmu~ m~dürü ve_~• du. Doıloyenkiyi yanına kabul etti lil kudr ti şimdiye kadar hiç bir ce dudakları . altında ıkı sıra 

ııun içindir ki ancak san'at e- za y~b'tirm~k mecbunyebnde degil- ve ırenç adama heyecanla: hana "Karamaz<>f kardeşler., isimli beyaz, gen<; dışler parlıyordu. 
'eri atiye intikal edebilirler. lerd~r. • _ _ - Yazdığı~ anlıyor mu•nnuz? romanda san'abnm en yük!.ek dere- Nihayet nöbetçi zabit iki mu-

tieçen sene Edebiyat Birliği- Yırmı dort yaşında benuz (zavallı dedi. Hakkaten misli bulnumaz bir ceıine çıknujtır. Dostoyevskiyi yetit- lhaf l .. ·· d"' Ad l 
lzde -belki müsamahakar ol- insanlar) iıimli bir eıer sahibi olan artiıtsinizl ti,..,n Rusya ondan sonra ayni kuv- ız a goruı;ı u. . nn anru 

muharrir bir mektubunda JÖyle ya- Doatoyevski, Biyelin•kinin yanm- vetıe bir muharrir daha yetiştireme- yavaş~tarak ıler~~ı . . Etrafın-
!tk endişesilc-- her eser sahi- zayor: dan ıarhoı bir adam balile çıkbğmı di. da sessızce onu gozetlıyen malı 

ı.~i edip tanımak hatasına düş . "Artık kararı "ı;rdim_: mahrurniye- söylüyor: BEDRETrlN kumlara üırkck gözlerle baktL 
' ı ştü. tin en ıon derecesıne bıle gelsem ge- "E · • kınında d d c --- C · · 

1 
-

1 
vının ya · ur um. .,.,,...... esetın yanına gelınce durdu. 

.!Son zamanlarda, hiç bir kıy- ~ ısmar ".""' .!!zı yazınıı:aca~ .. ya, geçen insanlara baktnn ve rüyala- Bı r o .. ı,·ı·m K ... 'b' ... _ . d tiyorum ki, bütün eserlenm ıyı ol- d b"J .. d· - · h 1 b" or.ı<ar gı ıye ı.x::nzıyor u. E-
l t' lrru kit l di" l rım a ı e gorme ıgım eyecan ı ır .. ' ı o yan ap ann ger c- •ıın " . . . an yaıadığımı anladım ve kendi kcn- vet bu kurumuş, bu çıplak vu-

ımek edebi bir meziyet teşkil 

ı' 

Ahmet Kutsi'nin geçen haf
ta bu sahifede neşrettiğimiz 

sonu gelmiyen Hülyalar isim
li ş iirinde küçük bir harf hata
sı olmuştur. Manayi tamamiy
le değiştirecek kadar ehemmi
yetli olan bu hata sebebile Şii
rin aslını tekrar ediyoruz: 

SONU GELMİYEN 

HÜLYALAR 

Niçin avucunu yalar, 
durmadan evde kedileri' 
Sonu gelmiyen hülyalar, 
bizi günlerce oyalar; 

taben r.:~.::.:iermiş olduğu 
mcıkıtubıa da aynen dercedi 
ruz: 

Muhterem Efendim, 

(Akşam) gazetesinin 16/1/9 
tarihli nüshasındaki fıık 
(Milliyet)'in geçen haftaki 
detıiyat sahifesinde basılan 
manzume dolayisile bana 

1·1erle kıyas edildiğini ve bu ki kalYe dhiç Fb~~-~d h tamaınıle ıerbe~ı dime: «Ben hakikaten büyük bir a- ! Dostoyevskinin "Ölüler E- cut onu korkutuyordu. Birden 
'ı 1 1ar u"zen'nden san'at cereyan ma L ...... t e ası ona arzu etti- ela ? d" d··- c ___ ka .,, · · l' · k k t" · k d · · ·· I' :1 • •. 'b" - . 1 k d d m mıyım • ıye aor ........,.,....a • vı ısım ı romanından hır par- as e mı <;ı ar ı ve ı stavroz ı-

1ı hakkında neticeler çıkarıl- gı gı 1 ıyı eser er azan ır ' · rii e hitap eden k ·ı- d" · H l · ' 'ıl ~ 23 yaımcla iken, orduyu terk ettik- n Oh' .. 
1 

~ ~vİ e ıyor: . ça: şarctı yaptı. atır ıyorum ki, 

kediler bu hale güler. 

sis etmiş olduğunuzu göro 
Bilhassa dikkaotimi celbed 
şey, temamını iktibas ettiği • 
o küçük manzınncyi büyük bit 
itina ve sadakatle nakletıııUfl 
olmanızdır. Eğer bu tertip hr 
tası mevcut olmasaydı bclld 
bkranızm mevzuu kaybolur, fi' 
kat lüzumsuz bir dedikoduya 
meydan kalmazdı. Esasen nülr 
te ve zafetpcrverliğinizin r 
trafmdadöndüğü bir tek kellınl 
dir ve o kelime de, tek bit 
harf, (n) harfi (m) harfi şelı• 
!inde olarak yanlış basılmıştır• 
Binaenaleyh (avucumu) veyi 
(avuçlarımı) şeklinde okudll" 
ğun;ız kelimenin ıislı ( avuco
nu) ve (avuçlarım) dır. VakJI 
bu şekilde artık zatialinizin ne 
nezafetperverliğinizi ve ne do 
zerafetperverliğinizi takdiri 
fırsat ve imkan kalmazdı. 

ı ,mı görüyoruz. Bu, kariin mü ten bir aene ıonra (Z~vall! inaanlar)ı (Zavalİı ~.:~~ınız) ın neşri t>ost~ i Ö g' leden üç saat sonra öldü. bu sırada ihtiyar Çekonofun be 
ı · :nahasıru sui istimal etmektir b B k h b d ~' b b , YF•~110· u ço ki azın b'!: ~omak n 1• yevıkiye genç Rus muharrirleri ara-· Hatırlıyorum ki güneş amudi yaz aşı • u adamı tepeden tır-

Kediler bize şöyle der: 
niçin bu garip hülyalar, 
Sizi beyhüde oyalar? 
kedim de bana böyle der: 
ve avuçlarını yalar . 

' 15.di bir reklamdan başka bir ax.at oıloyev• ye en uyu saıı- ela b" · · ki" J ' o - k d .. d 
d ti

. d" (Z all • l ) 
1844 

sın ınncı mev ı verw. zama- ziyalariyle odamızın yeşile bo- naga a ar goz en geçırı or-
' sayılmaz. e ver ı. av ı ınsan ar 1 - d r f ka be b' b" . . . • t 1845 kışmda yazrmşb· Mayn ayında nedınb'!'0 asışr~ 111t a t 'k t ın • . " yalı pençerelerindeki buz par- du. Fakat bırden ıkısinin de na 

lı7amanm ama b' kild . el • • • e ıyaıtı. aır er romanlı ve klasık . . . l . k k d 'h · , ~ nsız ır şe e eıen tamamla L Romanı şımdı ne ya . t k tın" 1 h nlar çalarım erıtıvor<lu... Bu zıya - zar an <;arpıştı, or u an ı tı-
' 1 .ınp e ecegı eser en ır veya P.a~. tı. zaman ı e ıp enn _ıç bı- . ekseriya nazin olan. hakikatin için- dar sel zavallı çocuğun tam ü- yarm alt dudağı titremeye baş-. d •· 1 • b' k '>O ı.· d' l . h' . ananeyı ere ıferve cyeca ınıl 

ı ' kaç dostun kalemı' ve gayre naını tannnıyordu. Yalnrz, Grıgo- d · ·· ·· 1 d · • b' • - . . . d b' d t eh b ·~ e aramıya koyulmuflardı. zenne vuruyordu. Guçlukle ve a ı ve gayrı ıradı ır hareket- B .. b 1 ~-urtarabilmekten çok uzaktır. V\Ç mnın e ır oı u vnr ve u a- 8 'h . "L- R . . 1 b' .. 1.. .. . . u munase et e kıymetle 

Beye hi-, dam bir kaç gün için şair NekrasoAa u ta~• ten ıtı .... ren uıyada na-, >kendını kay1>e?erek öldü ve ih- e za ıte o uyu ı şal'et ettı son- . , V 1• N . 
• ı tl'haftır ki hakiki kıymetler misafirdi. Grigoroviç Nekraaofla gö- ~un,- nı"ı~r Yı:."ı:: herkeı hayata gam- tizar çok uzun sürdü. Gözleri l'a: 'Onun da bir annesi vardı ... " 

1 

şaınn a a urettın 
lunde Ialu epkem kalmaların rüşmeaini tavsiye etti. gDoz ere ki ıştır... _ ..•.. ı sabahtanberi yanma yaklaşan- dive mırıldanarak uzaklastı ..• 

• · • '·~ k böyle manasız eserler kar oıtoyevı romanının gorduıru l f k d · d G ·· · Ah b k l' l · b' k. 'b. ••••ı•ı••••••••••• •••••••• rağbet kar,ııınr!a çok sevindi..., bu arı ~r e _emıyor u .. _uçlıik- •. u. e 1"::.ez:m 1
;, 0 gı 1

1du. Ceset odadan çıkarıldıktan 
· ·• ı ı ırda lisanlanna bir belagat hükmü verecek salahiyettar ve sevinçle (Batkasının karm) iıimli le derın denn, hırlar gıbı nefes kalbimı deldı~ını bugun de ha sonra herıkes "ks k 1 k 

. ı 1 ıiyor.Ve onlar kıymetsiz bire nüfuzlu münekkitlere ihtiyacı- g~ldürücü bir ~ıer y?dL ı:akat bu alıyordu. Yorganını, elbisesini tırlıvorum. İhtiyar neden böy-1 b 1 ~ :.m~~s e ~ 
· edebiyatın hudutları dahi mız vardır Ancak bu suretle e- hır da~a tck•rrur etmıyecektı. ~~~to-j üzerinden attı ve nihayet ona le söylemişti? Bu kelimeler nuşma~. ~ş a 

1
•• ıtın ~~-": 

•ı ~ sokmağa çalışırken ancak debiyat alemimizde bugün mev yevık• nasıl olur da sefaletten olum- dayandmaz bir yük ağırlığı ya- birden nasıl hatırına gelmişti? dorda bırısıne emır verdıgını 
di zevklerini itham etmiş o- c t olan :ı.-.:ı' ru'h t b la ak den, ıstınıptan bahsetmez? o ancak .. 1 - · · O G'· .. k · · d. k 1 ı·şı'ttı'k· "Öl" .. · 1 · · u an-~ aye u c bu gibi mevzulara kalemini dokun- pan gom egıru yırttı. na yar- otunne ıçın cese ı a dırdı- · unun zencır ennı çı-

• 1 rorlar tır durduğu zaman yükselir._ 1 dım etmeye geldiler ve onu tar. Demirler umumi süküt i- kannak için çabuk bir demirci 
Hürmetlerimi teyit edoriııl 

Efendim. 
'• li'izim, her esere layık olduğu YAŞAR NABi Doıtoyevıki bir gün genç arkadaş- gömleğinden kurtaroılar. O za- çinde döşemelerde sürünüyor- gelsin!" diyordu ... AHMET KUTSi 

l , . -- -- ----· - --- . ·-- -· -----

,----Haftamn-fraZfyesi duran genç çalgıcı; elindeki şa
rap kadehini; büyük salonun 
merkezine asılmı.ş fanusa doğ
ru kaldırarak; 

yim onu. cak görülebilen ufak bir boşlu- du; beni birakmayınız; beni gÖ- ve: 

.~ ıt ····- - - •....•..•... 

'• Mavi göl 
Kenan Bultlsl 

r 
1 (' • 

, : _. '.iemicilerin ·Mavi göl ismini 1 ve güneşten kıskanılan pren-
1-: ıdikleri büyük ve dalgalan sesin yaşadığı saray haricinde 
ı k denizin sara ucunda bir bile katiyyen menedilen bir me 

ı,, / bir kız doğdu . lodi; 
)nu ziyadan ve güneşten kıs ' - Mavi gölün güneşli hava
dılar. Şu muhakkakdı ki, ı lar melodisi - Sarayın tam için-

i eş görecek olsaydi, vücudu- •de prensese karşı çalmıyor. Bu 
san bir gül yaprağına adamı yakalamalı; kapı dişarı 

eyen tenini çalmak isti ye- etmeli; öldürmeli; ve hele çal-
ti; ve tcnıi renksiz kalacaktı. masma katiyen müsaade etme

, • ı ,.. bunun içindir ki, Mavi göl melidir. 
ı' arı üstünde henüz karanlı- Fakat prenses bu sesi tanıya-
' hükfunfenna olduğu bir gc- cak gibi . . . Mavi gölün saray 
1yansı bu kızı bir saraya ka- duvarlarına vuran dalga sesleri 

, lılar • Saray denizin üstünde içinde çok kere duyduğunu ha-
,. ''.pencereleri yoktu; sabah- tırlıyor .. Belki doğmadan ev

akşama ve akşamdan saba- vel dinlemiştir: o derece aş.i
kadaT duyulan şey Mavi gö- kir. • . • Bel.ki de yaratılırken 

ı ı' sesiydi. İçerdekiler derin- kalbinin içine üflediler. Ve a
ı; . gelen bu sesten başka hiç yaklannın ucuna basa basa; 

• ley tanımıyordular. Bir gün, canlanmış bir gölge kadar kati-
: 

1 
netlerim prensesin doğduğu yen ses çıkarmaksızın; büyük 

J ı şerefine bir ziyafet verili- ulon kapısından vücudünil bu 
j du. Ansızın, uzaklaşmış bil' melodi içine terketti , 

1 

1 
hatırası kadar eıoak akisli Bütün başlar 'uir çan ağırlı-

! J çalgı 11esi yavaş yavaş kı- gı ile göğilslec üstıüne düşmüş-
11 ~adı. tü. Bir ses gerçi işidiyorlardı; 

:1!• bir ıı:ernid ,aıtmııydı. biliyorlardı ki; Mavi gölün gü
, 1 '~ göl sulan Ustiinde, gemi- neşli havalar melodisi çalmıi ,' t 'rin hep bir ağızdan, keskin yor; ve sarayın içinde çalınma
l ,kılıç halile parlıyan güneş sı katiyen memnudur. Bununla 

ı jne doğru'. ~al yon topuzla- beraber; daha kalkarlarken bir
ıj avuçl~n ıçınde sıkarak ve denbire düşüyorlar; ve ağır bir 
çerelen yırtılmcıya kadar rehavet içinde katiyen kımılda-

ı
cdikleri, Mavi gölün gü- yamıyordular •.. 
i ha~alar melodisi. Genç prenses o gece raksetti; 

; nu dınl~yenlcr, bir kör bile içerde gölgeler muzlim bir baş 
ı, c:u? _hır donuklukl? b~an yetle biraz daha ağırlaşır; dı
fren ıçınde parlak hır kure- şarda Mavi göl saray duvarla
yavaş yavaş yükseldiğini rma çarparken kendi şerefine 
çıld ını hissederlerdi. verilen bil- ziyafette· ilk dera 
halde bir cesaret: ziyadan olarak o ece raksetti. 

- Prensesin şerefine; diye 
haykırıyordu; prensesin şerefi-
ne ... 

Ve dışaroa Mavi gölün fırtı
nalı zamanlan idi . 

Bir an gelmişti ki; tek bir vü
cudün bile katiyen kımıldama
masına imkan kalmamıştı hiç ... 
O zaman yüksek dekor gölge
lerinin muzlim kuşlar gibi ka
natlarını gerdiği bu haşyet sa
lonuna; bir kapı aralığından 
bir kulak uzandı eğer; şüphesiz 
ki; içersini büyük bir alaka ile 
dinlemiş bulunacaktı: 

- Böyle bir gece yansında 
doğduğunuzu söylüyorlar pren
ses; bu derece karanlık mrydı?. 

Prenses cevap veriyorou: 
- Evet karanlıkmış; bildi

ğimiz karanlık; dünyanın ka
rlnlığı ... 

- Şu halde prenses; doğdu
ğunuz bu gecenin iyi günlere 
tebdili şerefine içelim. Size te
sadüf edenlerin saadetleri ~erc
fine; ebediyen sevdikleri halde 
arzularını kalbinde hapsedenle
rin iztıraplan şerefine; gözleri
nizle kalbinizin şerefine pren-
ses ... 

- Şerefinize •• 
- Ve ayni zamanda yalvarı-

yorum ki prenses; doğduğunuz 
bu gecenin şerefine takdim ede 
ceğim bir hediyeyi lütfen kabul 
buyurunuz. 

Prenses bir yıldız parçası ha
linde parlayan gözlerini uzak 
bir yıldız kadar titrek kırptı: 

- Kalbimde saklamak iste
rim. 

- Yalnız; müsaade ediniz ki 
prenses; hiç kimsenin gönniye-
ce - i bir zam · 

- Niçin?.. ğa. genç adam t: :r anahtar sok- türünüz; size yalvarıyorum ki - Sizin değil mi, dedi, bu el-
- O; sihirli bir hediyedir tu. götürünüz beni ... Ey benim Jer sizin?. 

prenses • Hayret .•• Bu adam bir büyü- güneşim, al ve götür beni bur- Bir göl üstünde açılmrş mu· 
Prenses birdenbire ürkmüş- cü idi. Prensesin bu kadar se- dan • . hayyel zanbaklara benzeyen el-

tü. nedenberi içinde yaşadığı sara- Orada, sarayın güneşe açılan !eri içinde sıktığı bu elleri sıcıılı 
- Şu halde bir şeytansınız 1 yı, o, kendisinden daha iyi bili- yegane penceresi önünde, genç bir arzu ile dudaklarına götU

siz .. . Beni aldatıyorsunuz; be- V'Or; ve kendisine sarayın böyle prenses, Mavi gül şarkısını ça- 1 rüri<:en: 
ni kandırıyorsunuz; b:ına büyü b_i_r yeri bu_lundu_ğunu katiyen l~n genç adamın ayaklan di- - Yaşıyorum, diye ilave et• 
yarıyorsunuz; ve demınc;ek çal- sovlemem · şlr rdı. ı bınde, başını onun yüzüne doğ- ti; ışık ve .ziya içinde yaşıyO' 
dıgmı~. ş~_Y . . • . Ah anlıy~rum; İ!l!e. orada, kapının gizli bir ru kaldınnrş ve karanlıktan ay- rum. 
bana huyu yapıyorsu~uz sız.· · ı oda ıçıne acıldığı ye~de._ pren- dınlığa atlarken, üzerine bir bar Cariyeler başlarını göğüsleri 

- ~~lvarıyo~ kı pren~e.s s~le g~::.c ça~gıcı, ımtıdadını dak su dökülmüş bir ateş par- üstüm'~ eğmişti. 
bana ıt~at ~dınız ... ~an~ ıtı- h•lemedı p; '.~ ~ır zaman zarfın- ~~sı gibi, muzlim gözleri yaş 1 - Fakat ni<;in başını kaldıt' 
m.~t ed~~ız _dıyorum; ~unku_... d_a yalnız ıkısı ka~dılar. Sonra ıçınde, orada böyle bulundular. ımyorsun; gözlerine o kadal 
Çun - ku sıze pereştış cdıyo- tıtrek ve yavaş hır ses duyul- Fakat bu adam bilmiyor mu kuvvetle bakmak istiyorom lci.-
rum prenses . • . du: ki, gene; prenses, bu sarayda, 1 Gene adam, pl'Cllsesin göğsU-

Prenses başını hafifçe eğdi: - Açıyorum prenses... ziyadan ve güneşten uzak yaşa- 1 ne biraktığı basını yavas vavaf 
- Nasıl isterseniz Prenses susuyordu. Sapsan tılıyor. Şu halde prensese bir 

1 

kaldırdı; ve yelkenlerin hiir bit 
Ve sonra; siyah libasının a- idi. süi kast yapan bu adamı yaka- rüz!!'arla siş.mei!;e basladığı 8JJ". 

şağı taraflarında açılan etekle- - Dikkat ediyor musunuz; lamalı; öldürmeli; ve hele genç 1 da. iki göz, iki muzlim ve !'liyalı 
rile; tekrar bir siyah Iale gibi bakınız işte açıyorum; fakat prensesi, vatanından harice ne- ; göz donuk bir mana ile klll1" 
raksa başlamıştı. korkmayınız ve metin olunuz. fietmelidir. Filhakika o gün,hil lastılar. 

- 2 - Onlar, sarayın güneşe açılan yük uniforrnalı zabitlerin huzu- Dün gece, dekor göl,,.eleriJıltl 
Ertesi gün sarayın ikinci kat yegane penceresi olan ve aşağı rile aktedilen bir divant harp, kanatlannı gennis muzlim Jcut' 

salonunda bul~lar. Prense- taraflarında nöbetçilerin dolaş- şu karan veriyordu: lar ,.ibi ağ-rr kımıldadılh saJoO" 
sin şerefine verilen bir ziyafet- tığı bir oda içine ginnişlerdi. «Doğduğu gündenberl sara- I da, Mavi göl şarkısını biitün bif 
ten sonra herkes uyuyordu; ö- Genç adam, pencereleri sımsıkı ym içinde, ziyadan ve güneşten yaz hararetile ~övlj.yen adarn: 
tede beride yanan ışıklarla alA- kapayan kalın siyah ve kadife kıskanılan prensesi ziyaya ve - Prenses. dedi, gözlerini' 
ca bir renk içindeydiler: hir perdeyi ortasından birden- günese c•lrnran adam gözlerine ne kadar derin?_. 

Prenses ııoıı:ıyordu: bire yırttı; ve iki tarafa ayrılan mil çekilerek, ve iztırabinı ebe- Cari veler prensesi bekliycJI'." 
- B..aiiyenizi verdikten son- perde arasından, güneş muaz- diyen yanında taşımak için lardr. Ne sövlivecektı nrenses?· 

ra ğonniyecekler mi?... zam bir nehir gibi prensesin vü- prensesle beraber bir kalyon içi - Ya sizinkiler; Jsık ve ziY' 
- Görecekler prenses; o va- cudü üstüne aktı; ve gözlerin- ne konacaklar ve nefyoluna- icinrle f"Örüvorum onları ••• 

kit görecekler; istedikleri ka- den içeri süzüldü. caklardır .ı> O v:>1•it. omıı?.lannı ve F.Öl" 
dar görecekler; yalnız diyorum Dışarda sesler verdi: Güverte<le, beyaz yelkenler snn·i, Mavi gölün kuvvf'tli rill' 
ki; şimdi görmesinler prenses. - Ey .. kimdir oradaki... heniiz cekilmisti ki, orada, gc- I g-~rına ceviMll adam. kollarıl1f 
Lakin düşünüyorum da, bunu -Kaçıyor. minin bastarafma doğ'ru, arka- yukarıya, güneşe doğru kaıd1' 
bir büyücü gibi yapryorum; fa- -Vurun .. Tutunuz.. smda kırk cariye ile beraber a-ırarn~: 
kat bir hediye prenses, size bir Sarayın ici ansızın bir malı- vakta duran pren<>esin yanma. - F.v benim güneşim: di1' 
hediye; vücudünüz için bir he- şer halile birbirine ginn.işti. lT"nc ııdamı, el;nden tutarak ge- hav-kırdı, ey benim güneşi"" 
diye; beni affediniz prenses; Fakat ne oldu prensesin göz- tirdiler; ve eı;ni prensesin el- yıı~a .... 
çün-kü, çünkü size perestiş e- lerine •. Birdenbire bir cam do- leri icine veroiler. V" nrensesin ayaklan dibİJI' 
diyorum . nukluğu haline gele!'\ gözleri, Sesi kırk yıl geçmiş kadar ih- . yıkıldı. 

Ve sarayın arka cephesine sönmüş bir yıldız kad'lr muz- tiyardı: ı TTz:ıkta. <'l~niz hattı n'h:ıyetV 
doğru yürüdüler . lim ve hareketsizdir. Bu muz- - Nasılsınız nren~esim.. nrl,. !Tl'm:,.;ıer. Mavi STiil"n gl!' 

orada, hakikatte hiç bir şey lim ve hareketsiz gözleri; genç Y:ı~ıvor~unuz deP:il mi?... n~li !ıı.valar melodisini scylil-
gö_;-ükm:y~'.1· ~e dik~atle ?akıl- adama doğru kaldırmış: Prem•,.~ avucları irine alrlıl7ı yorlardı. 
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.... ">kc 'ohında hir ka al 
l> ı c o e yolunda cok 
• l'ı- ' ~ c.lrııuş ve netıce 1 
I. c ~r k r uz n K..ısacla I 

..ı 'ı '1 r H an b~y vefat et- I 
ı c c y ra' cınrnıştır. 

l a ıı 1 , 11an işlen iç'n 
{u •ıas.nJ ı otom:ıbılle Söke 
e r,ifın \C i !erini bitirdik -
en sonra kendisine i\İ t bir kanı 
onetle tekrar yola çıkmış Kuş 
dası isitkametinde ilerlemeğe 
başlamıştır. 

Bu sırada gine kendisine ait 
olup kain biraderi Alinin tahtı 
"daresinde bulunan kamyonet 
te Sökeden Kuşadasma doğru 
lerlemiş ve eniştesinin bulundu 
_ğu makineye yanaşmıştır. Kam 
yonetler Caferli köyü istikame 
tinde ilerlemkte iken geride bu 
lunan Alinin kamyoneti bir vi -
rajda Hasan Beyin otomobilini 
~eçmek istemiş ve sür'atle çar· 
arak makineyi diğer taraftaki 

uçunıma yuvarlamıştır. 

Neticede kamyonet parçalan 
mış ve ortada feci bir hadisenin 
izleri smtmıştır. 

Hasan Beyin başı otomobilin 
altnıda kalmış ve derhal vefatı 
na sebebiyet vermiştir. Şoför 
Behçet efendi ağır surette yara
'ıcl ır. Hayatından ümit kesilmiş 
tir. İki kadın da yaralanmıştır. 

-o-

Afvo·1da vanğın - . 
Perşembe günü Afyonda Yu

, uf Beyin evinden benzin iştia
li neticesinde çikan yangın ani 
. urette dör'. evi birden yakmış
tır. Yusuf B. refikası, kardeşi
nin çocuğu, hizmetçileri, bir mi 

afi r kadın bitişik evdeki yüz
ıaş ı Ziya Beyin çocuğu olarak 
ltı nüfus yandı. Cesetler aran
naktadır. Yusuf Beyin kardeşi 
ıastanede yaralıdır. Validesi 
i e yanıklar içinde ve tedavide
ı· . ır. 

Yangmm Yusuf Beyin kar
leeyinin otomobiline benzin bo
altırken çıktığı zannediliyor. 

Yusuf Beyin validesi aklını 
r.aybemıiştir. 

-o-

Tütfın has~ahklarile 
nıücadele 

ız~ ir ınaaril ınüdnrlüiündtn: 
Torbalının Tepeköy mektebi inşaatı 10/ 1/ 930 tarihinden iti

baren 29/ 1/ 930 tarihine kadar olmak üzre 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Taliplerin müna
kaşa şeraitini anlamak üzre hergün İstanbul Marif müdürlüğü
ne ve ihale tarihi olan 29/ 1/ 930 Çarşanba günü saat 11,30 ta 
İzmir vilayet encümenine müracaatları. 

azmirci Ali Rıza• 
M 0 E s· S E S A T 1 

·Paltolar, pardesüler, m~mbalar, kostüın'er, 
çocuk elbiseleri 

-Gayet ucuz fiatla sahlınaktadır. 

Tiyatro ve sinemalar ı=----------llF;;, 
========== ~chrenıanetinden 

Tc;ıebışı tiyat
rosunda salı 
(iinil alı:şamı 

... , 20.30 ela 
Yalnız muallim 

ve talebeye 
YAHUDi 

~ perde 7 tablo 
Yazan; John 
Galsvorıhy 

Tarcüme eden
ler: Bedia, Vasfi 

Rıza 

MATBAACILARA 
Şehremanetinden: Dört 

beş yüz sahifelik bir istatistik 
bastrnlacaktır. İsteyenlerin 
21/1/ 930 Salı günü saat on be
şe kadar levazrm müdürlüğüne 
gelıneleri. 

S.PGUGUN 
RUTUBETiN 
VE TOZUN 
ralıatsiılıklınndan 

UDdinlzl tiUJI lciıı 

YALDA 
PASTiLLERi 
lıtlmal odlnla 

Bitüa~ ••
depolarında 

sauıır. 

VALDA 
l••lnl taşıJan htallr 
deraainde talep l4llü 

----
lllEGIO ~ 

IUtt. ~ ... ,, ....... 
Mai:kınm bll.,.. .. .-1- ..,.. ı 
ttl kOç~ll mai:ıu .. ,..... .. .... 
.. , .... ,.. .. w. ..... .... .. ..., ....... __ 

' .... ,...._ 
\1....ıA<H'*ts 

~w... ............... .. 
M··._. O·'ds 

PERTEVNIYAL VAKFI 
Mütevelli ka)'Dlakamlığmdan: 
Emin Önünde V alde barunm nh

Evinizde bir Radyo cil-azı yalnız musikiyi de ğil avm zam ın

da dünyanın edel::i, tıbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

Filips Radyosu na 

İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 

Tütün hastalıklarile mücade 
için İzmir viliyeti dahilinde 

etkikat yapan tütün İnhisarı 
-ıüfettiş i umumisi Nesip Bey 

Cuma günleri matine saat l 5·30 ıla 
heı cumartesi akşamlan için fiaı

luda tenzllAı yapılmıştır. 

Beyazıt dairesinden: Daire 
dahilindeki kaldırımların pera
kende tamiratına muktazi kum 
maıhalli ameliyatta teslim edil
mek üzre beher metre ınık'abr 
fiati kapalı zarf usulile müna
kasa-ya vazedilmiş ve verilen fi
at hadili kifayede göriilmerniş 
olduğundan pazarlık suretile i
halesi kararlaştrnlmış.trr. Şart
namesine tevfikan itasına ta
lip olanların ihale günü olan 
23/ 1/930 Perşenbe gunu saat 

tim eibeıinde 34 No. n lıan derunun ---------------------------

dnan vapuru ile İsanbula gel Şehzadebaşınd~ ~erah tiyatrosun~a 
'liş ve bir hafta sonra avdet ede Bu ak~am Buyuk konser gecesı 
ektir. tarak kı musiki hey'eti · Kaptan 

da 10 No. mağazalar müzayedeye ko 
nulduğundan talip olaıılann 8 Şubat 
930 Cwnartcai günü saat 15 te latan 
bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni
yal Vakfı idaresine müracaat eyleme
leri. 

Tütün hastalıkları mütahassı zade Ali Riza Bey hey'eti - As
İsviçreli M. P ran İstanbuldan kerl hando Sinema - varyete 

Tunun Bey kazasmda alaçam or
manının sokuldak mevkiinde iki bu
çuk sene müddetle ve beher metro 
mikabı 300 kuruş bdelle müzayedeye 
çıkarılıp talip zuhur etmeyen 570/ -
3654 metro mik3p devrik çam eşcan 
şartnamesi dairesinde 13-1-930 ta
rihinden itibaren yirmi gün müddetle 
tekrar müzayedeye çıkanlmıştır. Ta
liplerin Balıkesir orman idaresine mü 

zınire gi trnişti r. 
Cuma ovası ve Değirmendere 

~ orada tütün hastalıkları mü 
tdele hazırlıkları yaptıracaktır 
khisarda bulunan üç vagon 

ıücadele malzemesi İzmire ge 
ilıniştir. Bunlar Cuma ovasın 

< a ve Değirmenderede kiralan-
1 'lIŞ olan binalara nakledilecek
ti r. 

Zayi: Nüfus tezkereıi ve askeri tez 14 te daire e.n~ümeninde hazır 
kerenü Kara.köy civarinda zayi ettiın. I bulunmaları ılin olunur. 
Yenisini çıkaracağımdan bükmü kal· ı • • • 
madığını ilan ederim. Beyoğlu Ayaz- . . 
paşa Saray arkası No. 49 Malatyalı . Şehr~manetıf!de~: ~emız
Ahmet oğlu 315 tevellütlü Mebmet. lık ışlerı amelesı 1c;ın luzumu 

olan 5000 metre dbiselik bez racaatlan ilan olunur. 

Pelle nrı'no kapalı zarfla münakasaya kon-9 muştur. Taiiplerin şartname al Kütahya Viliyetinin ged.iz kaza-
k • • h ·· 1 ·· sında vaki Karapınar devlet ormanın 

TİCARETHANESi ~~ .. 1;.~n e~ evazmı m~- da elde mevcut kat'i işletme plim 
Kadm f&pkalan n tuhafiye leva- durlugune mura~a~tları .. te.~lif mucibince senevi 1610-288 metro mi 

zımatınm sabJı için, Beyoğlunda la- mektuplarını da ıh.ale gunu o- kap hisabile bet senede 8051-445 
tiklil Caddcainde Ruı Sefarethanesi lan 11 Şubat 930 Salı günü saat metro mikap gayri mamru san ve ka
y~nm~ !~. bir mağaza ".~ ta!on oıIDeşe kadar mezkftr müdürlü- ra çam eşcan kat ve ihraç olunmak 
kuşat edıldıgını muhterem muıterıle-j ğe vermeleri üzre beher metro mikap gayri ma-
rine ilan eyler. ------·---~--- mulü 661 kuruş bedeli muhammenle 

ta::~~il:e v1:".t.d~İ~;:•:;:"v!'?: Erzgk ınu"ngkgsgsı ~~.::pa~~ z:,~~!~~~=a~~:r.;;~ ::;.; 
t Fatih dairesinde nikfilılari salit kemafissabık Galatada, Atlan U U U U deriç terait mcv'zua dairesinde 7-1-
:ra edilenlerin esamisi şudur: hanında 9 numarada 3 kain idareha- p 930 tarihinden 27-1-930 tarihine ka-

neıinde yapılacaktır. reventorium müdür- dar yirmi gün müddetle tekrar mü-
Saadettin B. ile Emine Zeki- l d zayedeye vaz edilmiştir. 

e H; Remzi B. ile Nebiye H; Darül'acezemüdürlüğünden: üğün en: Müzayede 661 numaralı kanunun 

Pertev diş macunu 
Her hangi bir dq 
macunundan daha 
sıhhi ve daha nefis.
tir. Yanm asra ka
rip olan şöhreti bu 
huswıta en kafi 
delildir. 

DeYlel ~eınirJolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Kayseri Poz bölüğünün altı aylık et ve ekıne&"i kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 3/ Şubat/ 930 Pazart~; günü saat 15,30 da An

karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayn4 günde saat 15 e kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermeleri Iazrmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ıki lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından ve Kayseride Kayseri inşaat müfettişliğinden teda
rik edebilirler. ~ezat B. ile Nevres H; Hasan Darülaoezeye tarihi ihaleden Prevantoriumun Mayıs 1930 gaye- ahkamı umumiyesi dairesinde icra 

f. ile Kizban H; Hüsnü ef. ile itibaren bir sene müddetde ıine kadar ihtiyacı olan Ekmek, Zey- edilecektir, sureti milzayede ile şar-
' t" • t ag" taze 1 b ·•t tname mukavelename muhteviyatla-
ethiye H ,· Bekir ef. ile Mura- muktazi takriben Sekiz bin ki- ınyagı, erey ' e ze, •u ve G 1 · h } " •• ·· ·· ·· d · } . petrol pazarlık usulü ile münakasaya rını anlamak ilzre taliplerin Gediz a ata lt a at gu ffifUğU fil U Uf U X-unden.· 
ıye H; Mustafa ef. ile Fikriye lo yerli mamuta.tında~ Şekerin konmuıtur. Taliplerin ihale günü 0 _ orman idaresine ve Kütahya, Konya O 
[; Kemal ef. ile Ayşe H; Ali kapalı zarf usulıle Munakaşası lan 25 Şubat 1930 Cumartesi saat on Eskişehir latan bul, Ankara, Bursa' Kilo Gram 
f. ile Beriri H; Benun ef. ile 11 Şubat 930Pazartesi günü saat. befe kadar Fındıklıda Yüksek mek- Adana orman müdüriyetlerine ve İk- 1 J erse gömlek ve don 
levart H; Nikola ef. ile katina on dörtte icra edilecektir. Ta-ı tepler m .. uhasipliği nezdindeki komia- tisat Vekaleti orman müdüriyeti u- 2 700 Yün mensucat 
I 

. f · 1 mumiyesine müracaat1arı ilan olunur. İ 
., Müshm e . ıle Meliha H; liplerin yüzde yedi buçuk temi- yona muracaat arı. 600 pek mensucat 

liyazi ef ile Neyyire H; Mu- natile teklifnam~~erini mezkur! lstanbul mahkemei asliye birinci lstanbul J>reventorı'tım 7 }Pamuk mensucat 
iddin ef. ile Safiye H; Saim ef. saatten eve! Darulacezeye tev- ı ticaret dairesinden: 675 erse mensucat 
.e İffet H; Kemalettin ef. ile di etmeleri. T . . . . k . ·~·· n1üdürlüğün len: 540 Lastikli ipek manto 
:ehra H · Ahmet Hamdi ef. ile * * * omaıorı anonım ıır eh velUll a- 16 E k k k h • . I vokılt Meki Hikmet Beyin lıtanbul- Valdebağında müessese a- yr e ve çocu asır şapka 
liye H; Mehmet ef ile Hami- Darülacezeye tarihi ihale-ı da A1yanakyan hanında 28 No. da 2 300 aldızlı pirinç madalyon 

le H; Nurettin B. ile Fatma den itibaren bir sene içinde tes ~ukim. Piyer J. _!omsan Efendiler r~zisi dahil.inde inşa edilen pa- 63 800 Ecnebi lisanile yazılmı" kitaplar 
{ S 

· b t d al - b ı 1n vıyonun natemam aksamının 800 G ·· ., aşa. r H ·, Mehmet ef. ile uat lim şartile yevmg eş yüz ki- zımme ın e . acagı _ u unan . . 98 · 1 ümuş yaldızlı maıhfaza, baston ba r 
i frank 85 sant alacag tah ı; d inşaatı kapalı zarf usulü ile 20 

i Ismail ef. ile Ayşe H; Ha- !oya kadar birinci ~ı;ıeğin nar- vasmdan dola';: müdd:::ieyh;• ıe::: Kanunusani 1930 tarihinden 15 1 280 Altın, altın kaplama tabaka ve gümüş mahfaza 
'an Sabri ef. ile Münevver H; htan noksanına ıtası kapalı liği li.zını gelen arzuhal suretinin ika- Şubat 1930 tarihine kadar mü- tr.c; .numer.ol. u anbarda bulw1an balada muharrer eşya 20/1/930 
>alamon ef. ile Seya H. zarf usulile 11 Şubat 930 Pazar. mctgahının bulunamamasından ve t h d tıb 2C ·· · dd ti . nakasaya konulmuştur. Talip- an. ın ~n ı aren . gun mıi .e. e müzayedeye konulmuştur. 

tesi günü saat on dörtte ıcra mahalli _ikametinin meçhul obua- 1 1 T ı 1 t k Zayı' .. Nı••nın 26 mcı perfembe kA d b ··dd ti :ı,_ hl" erin. şartnam .. e ve e.v. rakı fenni- a ıp erın sa ış omısyonuna_ muracaı:tları. - · 1 tek!" f varakaları mez ur ıın an ır ay mu e e rnuıen te ı- _ 
· .~n~ Kuyumcu çarşısında askeri ve- 1 e 1 T r l · gat icra edilmit olduğu halde müddei yeyı almak uzre muessese mü- --------------
.•kan, ile bir =ktar parayı havi cüz- s~_atte açı~acaktır. . a ıp eı:ın aleyh ~nuni müddet zarfında cevap dürlüğüne ve ihale günü olan Delvel Denıı·r,voJl!.lrı ve Lı·nı!lnlgrı "nıum·ı ı·d!lresı·u"en .. 
1~~nnı kaybettim. Bulan para!~ ken yuzde yedı buçuk temınatlarıle vennemıı olduğundan hakkında tah- 15 Şubat 1930 Cumartesi saat J U U U il U U 
·dı.ı..., ait olmak üzre yalnız vesıkamı Darülacezeye müracaatları. k'katın gıyaben icraaına ve iıhu kara· onb k d Fındıki d ·· k 
•
1
eaime göndermesini rica ederim. * * * rın bir ay müddetle ilan ettirilmesine eşe a ar . 

1 ~. :yu -

1 
•tanbul Mercan Çarıı, lmam Eli 450 kilo Beyaz peynir. karar verilmiı ~e .~evmi tahkikat 23 1 sek mektepler ~uhasıplıgınde 

. •11 No. 1 SeSdefçi Ardavas Manak- .. uk . 450 21930 Pazar gunune saat on dörtte toplanacak komısyona müra-
-... Darulacezeye .. m tazı tayin edilmiı olmakla müddei aley- caatları. 

Bakırköy de 

284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur . 
- Münakasa 9 Şubat 930 Pazar gfinü saat 15 te An.karada Dev
let Demiryolları ldaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını vem ·
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umum· M~
dürlük kalemine vermeleri Iazrmdır. 1 

u 

kilo beyaz peynınn kapalı zarf ' hin mezkur gün ve saatte lstanbul 
Zayi: Mülga Menbaı irfandan 926 usulile münakasasr 11 $ıııbat 1 birinci ticaret mahkemesi tahkikat 

tralınış olduğum tasdiknameyi ~ayi 930Pazartesi günü saatondörtte hakimliğinde ispatı vücut etmediği 
iikıın._Yen i sini alacağımdan eskisınin . ve zarflar küşat olunacak- surete hukuk usulu m~h~emeleri ~ 

nıu yoktur. ı<:ra , . .. . nununun 405 ve 408 ıncı maddelerı 
Fatiht Ka ba mahall · d A tır. Talıplenn yuzde yedı bu- mucibince muamele yapıla~•;;.• teblig" 

e ra ı eıın e r· · k 1 'l D .. 1 --.. '"tlu sokağında No. 7 hanede 478 çuk temınat a ce ene aru a- mekamına kaim olmak üzre ilan olu-

Avrupada tahıilde bulunmut bir 
muallim Fransızca hususi ders veri- Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukaıbilind A _ 
yor. Tafsilat: Bakırköy Çar,, No. 9 karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma~az~-

111l>arada Fatma. cezeve nıüra,,aatl~rı. n1:1r·- H•sa,. Ef d• sından tedarik edeb.ilider. 

7 

( •ı kin 

t ı 1 ı 

u~anya ~o3lası 
C• 

şamh~ 

dan 9 

1, P 1. ır, .._ a''1 Ç·ı r 
ırınleri idare rıb•ırnın 
da kal ar. 

lzmlr · M:r Jio sür' al ~03!;-
'"A H\ıtrr ŞE\' KlcT P\ Ş \) 

vapuru 2 1 kanu ııus-ın i ;;·ılı 

12 tle G 'ıta rı h tı ı Jar 
hareke tle \·ar~'ıınba •a ı: ı lı ı 
lz 'l1 ire r idccc1' ve ak~amı 
İzmirdcn hareke tle Aııtaly., 
Al •"yc, \!ersi ne gi<l c:cc ~ Ye 

dön ti~ tc Tı~ucu , A rıa '!lor, 
Alaiyc, Antalya, Ku:ada, , 
lzmire u~ra yar.ık 1'cl cccktıa. 

A yval k si.ı r' at po,t1 ı 
(~n:Rsl. :_) ,·ap~ ru 14 kAnun 
sani ~a ı ( 17) de Sırkeci rıhtı 
nı ınJa.., h.rckctle Gelibolu \ 
'1akl..alc rw;ukkU\-u, 1 rcrr'. 

llurhaniye, A y v . ı !ı ~a ,fidecch. \ 
ddn ı::e m czl- lır i · eklerle 
lı İrl ktc .\ltıno:u.~a uğrayarak 

c.;eleccktır. 

Gelibolu İ \"İn valrıız yoku 
l• n ı r vli k alınmaz. 

ilartın - Ci le Po >ta ·ı 

HİLAL 
vapuru 20 p. , •( · 
kanunusani azaı csı 

giinü ak~amı Sirkeci rıhtımıdan 
hareketle F:regli , Zonguldak, 
llartm, Kıı rucaşile, Cide, İnebo l u 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yuk ı· e yok u !çı n 

Sirkedıfo yeni handa 1 numrolu 
acentasma müracaat. Tcl :foın 
f; ranlıul .~ f o;; 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sürat po .a• 

vaporu 22 ç b 
kinunu.<anl arşam a 
günü akşamı Sirkeci nhnmı·ıdar 

h>.rekeıie do~ [ Zonguldal.; ine 
bolu. Sam>un, Ordu. Giresun, 
~r!"abzon, Sürmene ve Rize! } } e 
gidecektir. 
Taf<il iı için irkeclde Yelkenci 

hanınd• k!ln acentesine milra 
caat T el. f ; ı anbu l l.'i l ~ 

• \l\l \ ' '\ 'CRL\IU 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam 

ADNAN ,- .~uru 
Ki.nunuoanl 

20 inci PAZAH. rESt 
günü 16 da Calat& nhıımtndan hare
keıle ( lzmlre ) ve Çarşamha y;iınO 
lzmlrden f,ıanbulı hareket edtr. 

Galatı gümrük karşısında ~itt 
Vransez han·ndı l2numarada Umu 
mi ıcantalığın. müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

1 Taksin1 meydanında 

~alılık arsalar 
Taksi ınJt' \"alde çeşme soka
ğında 1. tanlıul EmUk şirke · 

tin murac:aat olunma<ı 

Doktor A. kutie 
Elektlrlk r.wı,ıe;eıi)lc lıcl""'""""· ldrat 
darlığı, prosta~ ııdt191Jaidar, bel scv-.et
tiR! dtt vt fi'•"g!yt •~417 t...ıavı eder 
Karaıro,de &ıren:ı fınnı .,,. ""• ,. 

Şark 

lstiha, kuvvet \C sıhnat ·~ . 
en mllesslr devadır. DilOmum 
eczahaaelerde balonıır. Umumi 
depoları : Romontl fabrikası. 
Telefon: Beyojtlu 583, ve lstan· ı 

bulda Ekrem Necip ecza depo•U 
Telefon• taıanbul 78. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

' ' 1 ~-'!r'.f .,,!.. ,, '.'6."' 

• • 'ılı>: • • ' • • ' 

l\aınıe Halit - l'\'uallim Ahrnet Halit 

Yurt bilgisi 
•••••••• 

Reisicümhur 

. - _ .. _-.~;·: ......... 

P l , • ı.RTESI 
20 K.SAN i 930 

'flirkiye Reisicümhuru ve Reisicümhurun vazife ve 
salahiyctı h~kkınd2 te§.kilatı esasiye kanunumuz şun
ları söyliyor: 

Türkiye Reisicumhuru, :Büyük Millet Meclisi aza-
. sının umumu tarafından ve kendi aralarından bir inti
hap devre;,i (yani dört sene) için intihap olunmuş reis
lik vezifesi yerıi Reisicümhurun intihabına kadar de
vam eder. Tekrar intİhap olunmak caizdir. 

Rcisi c .. mhur milletin reisidir. İstediği zaman mecli
' yahut ıc.ra vekilleri heyetine reislik eder. 

l\;fodis tar '.'lfından kabul olunan kanunlar reisicüm
.ura l!İ<kr . Reisicümhur bunları on gün zarfında imza
lıyarak ilan eder. 

Teşl:iJatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları müs
tesna olmak üzre, Reisicümhur ilanını muvafık görme
<liği kanunları bir daha müzakere edilmek üzre on gün 
zarhn<'la meclise geri yollar. Meclis bu defa da kabul e
derse Reisicümhur artık iJan etmeğe mecburdur. Her 
seı:e ikinci teşrinde Reisicümhur hükfımetin geçen bir 
sene zarfında yaptığı işieri ve yeni sene zarfında yapıl
ması düşünülen işlere dair bir nutuk irat eder. 

Reisicümht~r reisliğe edilir edilmez meclis huzurun
da c-iimhuriyetin ·kanunlarına ve milli hakimiyet esas
tarrna riayet ve müdafaa edeceğine, Türk milletinin 
ısaade1 ne çalışacağına, Türk devletine gelecek tehlikeleri 
şiddcı-Je menedeceğine, Türkiyenin şanü şerefini yüksel
tccei;i•ıe namusu üzerine söz verir, yani yemin eder . 

Reisicümhur başkumandanlık unvanıni da taşır. 
Reisicümhurun neşredeceği bütün kararlarda baş

vekil i\e o mesele hangi vekalete ait ise o vekil tarafın
dan : ı;u:a olunur. 

Bu kararların mesuli}'eti başvekil ile diğer imza eden 
vc::kile ?.İttir. 

Tiirkiye yeın bir Cüınhuriyettir. İlk Cümhur reisimiz 
-..' azi. l'•1.ustafa Kemal hazretleri 29 Teşrinievvel 1923 
taı ihinde Büyük Millet Meclisinin ittifakile intihap 
edı!m; ştir. Bu intihap devresinin sonunda ikinci defa o
lanı.k yeniden ittifakla intihap edilmiştir. 

Hiç bir Cümhur reisi Büyük Gazi derecesinde vata
nma h:zmet edememiş ve milleti tarafından bu derece 
ıninnet ve şükranla sevilnıemiştir. 

r\ fyoıı Karahisarvila)'eti S. İ. M-. 
nıiidilrliiğ·ünden: 

Aşağı~a yazılı ameliyat masası ve alatı cerrahiye satın alı
nacaktır. ihale 15:.inü 2!> Ka. Sani 930 saat 15 te olup talip olan
larnı ihale gününde encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

1-Eskülap fabrikasının (K 880) numaralı V1: (Han kolank) 
sistemindeki ameliyat masası Adet ı . 

2 - Koher ve Pean penslerinden (Beherinden) Adet 12 -
3 - n,.,, bere dan eter masa sı Adet 1 
4 - p,,ten cspiratörü Adet 1 

Mabtellt mubadel• komisyonunun yeni bitaraf azası M. Anderson dUnkU Ekspresle fehrlmize 
ıelmlf ve komlııyon a:ıası tarafından karşılanmıştır 

Amerfkada yeni lnf& edilmekte oıan bUyUk bir .oenız 
tayyaresinin hazırlıkları 

.~.... ~ ·~ - ' . . 

Amerikanın en ~irinci ınaınuıatınuan 

Ya~~~~~;1~1~~i1~in ~QYA~M:~~~-
Tllrkiye 

KH KROTiftALKI'N Gala•a Billur sokağı No. 
umum accntası: • U .il ll Telefon: Beyoğlu 1561 

Dalton ve lVIoroe \'e Üdhner hesap makinderi dünyanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin hesap makinelerid ir. -

lnglllz veliahdı ;.,ırttad' 
( Percnsln son rcs"' 

Vildyattan ın ll sait şeraitle acentalık isteyenlerin lstanbulda umumi acentıtlı~a müracaat eylemeleri. ...... .-.,. . 

Devlet Ileıniryolları ve Limanları Dınuıni iôaresinôen; 
25 Kanunusani 1930 tarihiaıde münakasası icra edilecek olan 

Eski~ehir - Ankara h~ttı üzerinde Çubukova istasyonundan çı
karılacak 7,000 M3 ·balastm münakasa şartnamesindeki son tes~ 
limat müddetinin Haziran 1930 nihayeti ve teahhürleTin son 
müddetinin de Temmuz 1930 gayesi olmaküzre tashih edildiği 
alakadarana ilan olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
SATILIK KOŞK 

Üsküdarda Altunizade de Osmaniye mahallesinde atik Ko
şu yolu cedit Fuat Bey sokağında atik 16 müfrez cedit 4/ 6 nu~ 
maralı köşkün bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 4400 lira be
deli muhammen ile 3/ 2/ 930 tarihine müsadif Pazartesi gün ü 
saat 14 te müzayedei aleniyesi mülqırretdir. Taliplerin % 7,50 
hesabile teminat makbuzlarile Mim Emlilık müdüriyeti satış ko
misyonuna miiracaat eylemeleri . 

' ,. 

Emvali metruke ı11üdürlüğünden: 
Satıhk: değirmen alat ve edevatı 
Kabataşta Havuz ittisalindeki değirmende mevcut üç çift 

taşın 120 lira ve ahşap ve madeni kısmının da toptan 750 lira 
bedeli mukadder ile 3/ 2/ 930 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 te bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin % 7,50 hesabile 
teminat makıbuzlarile Milli Emlak müdüriyeti satış komisyo
nuna müracaat eylemeleri. 

Zonguldak yüksek maden 
mühendisi ıne~<tebi 

Tabip ara111~1 ~ 
TahHsiye Müdüriyeti ti 

miyesi Anadolu mıntakas• 
babeti münbaldir. Talip ol 
nn istidaname ile GaJal31 
trmıında Maritim hanrncl~. 
lisiye Müdüriyeti Umurıı;, 
ne müracaat etmeleri ve. t 
nunu.sani 930 Pazartefi1 ·r 
saat dokuz bucuktan orılı'.~ 
çuifa kadar v~saiki IJi.ı{ı 
müstashıben Müdi.iriyet1 

mi ye 'binasında ispati vlir 
11 

lemPleri !ii?.umıı ilan oltfll 
İçin muktezi Küta hya çinisile süpürgelik inşaı;ı münakasa- • 

sı 5/ 1/ 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mıinakasaya ko
nulmuştur: Taliplerin 'serııitl münakasayı anlamak ve pey sür
mek üzre frtanbul mm takası Maden Mühendisliğine müracaat 

vlcmelpri jlS 


