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r J~ey 

Ankaradan şehri
mize geldi. 

lbrahlm Tali Bey 
Birinci umumi müfettiş İb

rahim Tali Bey dünkü trenle 
şehrimizden Martine hareket 
etmiş ve istisiyonda teşiyi olun 
muştur. 

ilaçlar .. 
Kendimizi 

aldatmıyahm ----
Eczacılar cemiyeti 

reisinin mühim 
beyanatı 

Ahınet Zogo
ya halef 

Arnavut kıralının 
sıhhati vahimdir 
Rauf Flço Bey istlhllJ/ 

edlltcek mlş.. 
A TİNA 19 - Belgrattan ge

len telgraflar Ahmet Zogonun 
ahvali sıhhiyesini vahim göste
riyor. Mamafih Tiranadan he
nüz bir haber gelmemiştir. 

Ayni telgraflara göre Ahmet 
Zogonun halefi meselesi de gö
rüşülmüş ve hariciye nazın Ra
uf B. Fiçonun namzetliği ileri 
iirülmüştür. Rauf Fiço B. ağ-

. Gazi ve inkılap 
, • < Y•.ıall: Sllrl /lleb11111 lll•lıat•I 
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Milli cidalin ilk günlerin 
Ankara' da bulunmanın 

manası ... 
nın bütün vesaitini, adamla 
kemirmişlcrdir. Haberdar d 
miyiz? •. Bundan sonra eli 
de kalan son vasıta ile kendi 
yat ve namusumuzu muha 
etmekten başka çare olma 
nı kabul etmişiz, buraya g 
şiz, bu heyeti kurmuşuzdur. 
zin ve bizim, millete kartı 
vazifemiz kendisini hayatta 
tiklalden her türlü mukadde 
tan mahrum eden, kendisi 
dam hükmü vermit, onu m 
sının üzerine koymuı olan 
heyeti zalimeye kartı cebin 
çakı11, elindeki taıı, pa 
lanndaki tırnağı ile boğaz 
za ölünciye kadar müdafaa 
mek vazifesidir. (Sürekli A 
lar .• ) Binaenaleyh bizi ma 
den düşmanın elinden her 
tardığımız laf, bir muzafferi 
tir. Bu vazife ifa olunınakt 
Böyle kabule mecburuz. E 
üç aydanberi bütün dünyaya 
rtı milletimizin hakkı haya 
ispat etmekte gösterdiğim 
leri, dahili ve harici bütün m 
külata ve bütün felaketlere 
fi heyeti muhteremenizin 
milleti temsil etmekte oldu 
nuzu dtitünürseniz geçen bu 
dar felaketlerden sonra m 
fakıyetli bir vaziyette old 
muzu kabule mecbur olursua 
Mantıkan ve fennen aciz ve1 
desine gayri malik bir mi 
bu üç ay zarfında madum ol 
lazımdır. Bize, d ah i 1 
ve haricen bütün vesa· 
hücum edilmittir. Buna rağ 
dahilde ve hariçte bir mi 
müstekilleyi temsil ediyo 
Şayanı hürmet, kendilerile 
mas edilebilir bir heyet hali 
yiz. Buna binaen bunlar er 
de bulunan milletimizin sal 
imanına, elimizde bulunan 
vetlerin alakadaran tarafı 
hüsnüiıtimal olunduğuna 
kifidir. 

Tayyare ıhtifali programını tes/Jlt tdtn komisyon 

Tayyare ihtifali merasim 
J)iin toplanan koınisyon merasi 

programını tcsbit etti 
Önümüzdeki Pazartesi günü caktir. 

Fatih parkında .Y~Pı_lac~ ol:ın b - Top!anacak ~!anlar: • 
tayyare şehitlerı ıhtıfalıne aıt Davetlıler (aşagıda tafııil 
kat'i program dün tesbit edil- dilmiştir). 
miştir. Tesbit edilen şekil şu- Kıtalar 
dur: Mektepliler 

ı - Tayyare Cemiyeti nizam Halk 
namesi mucibince 27 kanunusa- 3 -· Merasim geçişine iş 
nide (12) den (13) e kadar bir edeceklerin sırası ve isimle 
ı;aat hava faaliyeti tatil olunur. şağıdadır: 

2 - Toplanma zamanı ve ye- a - Deniz mizikası b- H 
ri: mektebi c - Tıbbiye mekte 

a - Saat 10,30 da Fatih tayya- Bahriye mektebi d- Kulele . . . . 
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Bugün l ----------- .... __. 
onfersns 

Güçlükler 
Şark tamiratı nıe

selesi ne olacak Bugün Londrada bahri tahtidi 
teslihat konferansı açılıyor. . Küşat 

LAHEY, 19 (A.A) - Şark mera•iminin parloi.k olma11 için hiç 
tamiratı meselesi hakkindaki bir hazırlıktan geri. durulmayan bu 

1930 

R 
rrahii ''aZİ)'et 

ıı<·<lir? 

Nadir Jlanın ~iyaseti 
ve teceddüt harekatı konferans l ngiltere kıralının bir nut

mürnkerekr bütün gün devam ku ile açılacaktrr. Kıral Beşinci Geor- Peşaverden yazılryor: - Son 
etm'.ştir. Bu müzakerelere gece ge (Çoı-ç) bir senedenberi hastalığı, üç haftadanberi şiddetli soğuk
de devam olunmuştur. Bir taraf nekaheti ve istirahat meeburiyeti ba-

lar başlamış ve Hindu Kuh yoltan Romanya ile Bulgaristan di sebile umumi merasimde bulunanu-
g- er taraftan Cekoslovakya ile yordu. lıte. h~_küm~ın i_yil~ştiği za- lan kardan kapanmıştır. Kabil

. - mandanberı böyle bır vesıle ıle nutuk Kandehar yollarında da şiddet 
ş~<P= Macanstan arasında çıkan son' irat etmesi ilk defa olacaktır. Amele li kar yağmaktadır. Afganis-----------------------'"'~~= güçlüklerin hallile iştigal edil- hükumeti merasimin ihtişamı için bu tanda muntazam bir ordu teşkil 

/ııgiıiz anayiini flurtarmak için ( .. Brıayl) iplerini mektedir. Romanya Bulgaris- vesileyi de unutmamqtrr. Beş bahri etmek için çalışılmaktadır. Bu 
farelere kemlrtmekten b ışka çnre yok 1 tand?anB~150 ~ilyo~ lei i~emt;~ :1::::tiı:'u!tt1~ı:~~..!::.:::e~~a!aı!'.;~~: husustaki mesai ilerilemekte-

s· - te. ır, u gı:rıstan ıse Y_a ız rans layik olduğu ehemmiyetle karşı- dir. Diğıer tarafta.o idare usul-
''f' •ıt d •• •• •• mılyon teklıf etmektedır. !anıyor. Bittabi konferansa iştirak e- !eri de ıslah edilmektedir. ye-

1'-f naz ere e gunun uç FRANS!Z GAZETELERiNE <len hiç bir taraf fazla ~ay~lata k:o- niden yeniye birçok memurlar 6 GORE pılmaktan son derece ıhtıraz edı- . d"l k d. İd d" 
PARİS l 9 (A A) _ Sark ta yorlar. Bu böyle olunca Londra kon- tayın e 1 me. t~ ır. am e ı-sı mu••hı•m meselesı•••• ·. ' · ·.. - d feransını uzaktan takip edenler bu len Baha Sakının adamlarından hı mıratına aıt. muzaker~ler en ihtiyatı daha çok arttırmak mecburi-

W bahseden Parıs gazetelen Fran- yetindedir. Amerika Reiıicümhuru 
• sız.. diplomasisinin dostane mü- Mr. Hoover geçenlerde Amerika mu-

V < • na:ebe~lerin salahına ve inkişa- rahhaslarına hayırlı seyahat ve m~-' oyd George kendı fırhasın- f~r.a ıı:üsait bir_muhi~-vü~_ud_e ge ;~;:;yet temenni ederken şöyle di-

, Q •• • , tırm~g~ calrştı~mı~ ~~ku cı?an "- Dünya sulhünün ilerilemesi an da oluyor.. na soz yok. 1 sulhum .. n takvıyesı ıçın şarkı ve büyük mikayasta be, devletin murah 
.• l ı r: erkezi Avrupa devletlerinin haslarına tevdl edi_len .bir vazifedir'.'· 
l birlikte calrşmalarr lazım geldi Konferanıın neticesı hakkında nık r:ılanaylde buhran ve erıdi!le var, tahdidi -· . . . kt d binlik göstermeği alakadar olanlar 

~ gıru yazma a ır:_ .. , . kendileri için bir vazife biliyorlar. 
te:~ tes/ihaf konfıerBllSl da mÜ11/m _Ortay_a ç:ıcan muşkulatın ~~~-le Maamafih şu var ki her tara~ı mem-

sı ve nıhaı protokolun butun nun edecek bir sureti teıvıye bul-
ui; endişelere gol c~Çl!]Or ! devletlerce imzasının temini i- mak pek kolay olmıyacaktır. Onun 
za çin bugün bir çare bulunacağı için konfer~nsın-~ayli . ha~.ar~tli za-
de -• +--- .. · d'l bT manlar geçırecegı keşfı muşkıl olan , . l umıt e 1 .e 1 ır. bir hakikat değildir. Konferans top-s~ı-ondradan yazılıyor: - Bu ı Fırka dedıkodusu MÜZAKERELER lanmadan evvel alakadar devletler a-
seıılerde matbuatı en çok meş- 1 İngiltcrede siyasi sahnede LAHEY, 20 (A.A) - Şark rasında müzakereler yapıldı, mu_ht~-
m eden mesele ayın 21 inde yeni bir hadise de Liberal fir- tamiratı hakkındaki müzakere- ralar teati edildi, cevaplar verild~ 

'!anacak olan bahri tahtidi kasma ait münakaşadır. Bu fır- Jer sabahın iki buçuğundanberi Konferans için zemini ~azırl"'.?ak ı-
liıh k f d D - k Ll d G (L C ) · · K f çin çalışıldı. Japon heyeti evvela Ame 1 at on eransı ır. ogru- a oy eorge oyd orç - devam etmekte ıdı. on erans "k itti zun uzadıya orada te-

c a,u söylemek lazım gelirse katibi umumiliği muhtelif itilaf- :a:Ta~d~ b~l~nduktan sonra lngil-
tarün İngilizler bu mesele ile !ara ait metinleri tamamlamak- tereye geldi. Günlerdenberi orada da 
sa~ yakından alakadar ol- la meşguldür. Nihai protokolun müzakerelerde bulunuyor. Diğer be-
şi clktan kendilerini alamıyor- bu sabah imza edileceği ürni t o- ye

1
tle

1
r deil. koBnferansk"I ~01 plantmadaln edva-ç · kü" • di k d d ve ng ız aşve ı ı e emas ar ~ dl fi, tcc tin _şım ye a ar :- lunuyor. bulunmağı faideli gördüler. Ali.ka- . / a ' an 

!ere hakım olan ve bu hakı- OMITLER dar memleketlerin matbuatı, Londra- bir takrm eşkıya tarafından te-
retini tarihin her safhasında LAHEY, 20 (A.A) - Kont ya giden kendi murahhaslarına s?n şrinisanide Kuhi daman hava-
kanç bir itina ile muhafaza Bethlen Lahey divanını hakkı de~ece müte>:~ız olmal~rını .ta~aıye !isinde çıkarılan isyan artrk te-

vle~dame etmekten geri kalma- kazasını ve muvakkat protoko- 1edıl'.otrtlaahar. h~~tltun buk:r~~rıyı;:;::!d~::~ kerrür etmemiştir. Bu isyanda 
( "'.ı bu millet şimdi müthiş bir !un ihtimal bugün imzasını ka- ;;:k çarpı~tı::, göst~riyor. ön ayak olan eşhas şimdi Pen-

.abet karşısında kalmış ve bul ettiğini mübeyyin teklifatta Konferansın balline uiraşacağı çişir havalisine kaçmışlardır. 
vdayet bu rekabeti yenmek ar- bulunduğundan şark tamirat çetin ~in.ruhu ~udur: Afganistanın şark taraflarında 

'unu bir tarafa bırakarak do- l.ı;rıl Grey M.Loyd Oeorgr meselelerine ait müzakerat ne- Bahrı -~ah~dı teılı~atta esas ton hükfunet kuvvetleri vaziyete 
hd. ek · · mecmuu uzerınden mı, yoksa harp k" K' . ~a.ınuısmr ta ıt etm ıçın an 1. . . :L· tayicini şayanı memnuniyet bir il . . itleri üzerinden mi ha un olmuşlardır. abıl-Hay-

nak 1, ld _ a 1 un ma ı ırnış g .... ı görünüyor ve h 1 . .k . . .. . gem erının çeı b 
1 

.,, h""k' . . taı azım __ o. ugunu ~- a- esbak başvekil de istediği gibi a suretıne ı tıran etmesı umıt tayin edilmeli.. - . er Y<? u temamıuı:; ~ ~etın !-
d tır. Bu müthış rekabet soy- b f k .. .. 1.. edilmektedir. Bu esaslı noktada hahrı devletlerın daresı altındadır. Şinvarı kabı-c ı ğ h k ki · u ır a namına soz soy uyor- __ ,_ . 

1 
L- ka ba k eh M . . b - . ıe e acet yo tur 7.engın d Ll d G . . bun b" uua.taı nazar arı '\""f ş a r. ~ Jesının ulundugu yere tayın e-

l<:r erikanm ortaya çrkardığr 1 u. oy eo~~e _ıçın . a ~r Jngf[lerede sela bir kısım devletler .~er. devletın dilen Hakim (vali) bu kabile 
I d" S k' 1 hak da yok degıldi. Rakıplerı- donanması ton mecmuu uzerınden ta- . . 

sey ır. e ız sene evve d" d k" J I 1 . dil · . sonra herkesin kendi tarafından vaZJfesıne başlatıl-. h' .... , - 1 k h ne ıyor u ı: apon ar a yın e mesını, . . . ,.:ı h""k' 1 k b"l n .m. c .I?~ .on a çagn ara zır - . Si b · f k . f ihtiyacına göre bu meemuun ıçınde.." mamış ısoue u uınet e · a ı e 
ıniıdedini t;;.."ıdit ettirmeğe razı d b 1 z enım . ır a ~yase ın- •• k istediii tekilde gemi yapabilmesini reisleri arasında bu hususta 

ı İngiltere şimdi 930 Kanu- e u unm~mı ıstemıyorsunuz muza ere i•tiyorlar. Bunun .kaı:şı_smd~ diğer müzakereye bafilarımıştrr. Di-
-sanisinin 21 inde de Lond- aıp.rnk abu fı;~anınl beş parfasl 1 Londradan bildiriliyor: - id~ .da ~arp g~ı!enBnın mılmalı:'d,i. ve ğer taraftan Mohmand kabile-

b .. k d yo tur .. ~ım o an masra a- B 1 J hh nevını ta)'1n etmeatir. u o ça, . . . h'"-' k . a u muza ereye evam e- b b" d . İ uraya ge en apon mura as- d" 1 tekrar bahri rekabet alıp yü sının yem W<umete arşı vazı-
/ektir. Artık herkes,, hangit n ı:hn ce unb t;!l ~enyoruki~l .. beş- lan ile İngiliz r~YY'::k6r. yeti de gittikçe müsait bir şaf-

d 1 1 k f e nı ayet u vazıyet es ı - ı b k·ı· j • ol ı • --dr • · Af · a an o ursa o sun, · on e- 11 . . . . aşve ı ı ara- Netice ne 11r1a o ıuıı, ....,., a haya gırıınektedir. ganısta-n na şimdiki hükumete müza- ra :n ı~yan ettırdı · Fır~anın sında cereyan konferaım her _halde •ekiz sene evvel nrn cenup tarafında bazı kabile-
t ed kt"r Bu mühim işte eskı erkanından esbak hancıye eden müzakere- toplanan Washuıgton konferansından 

1 
d . _ b 

1 e ece 
1 

• Lo d G . . - . b" d il . "d kti er e vergı vermege aş amış-
.ün İngiliz efkarı umumiyesi nazırı r r~y ırat e~.tıgı ır !er bitmiştir. Bu aha en gı ece r. lardrr. Bu ha valideki reislerden 

nac.c Donald hükumetinin ar- nu~Ia bu va~ıyeı;e mu~ahale müzakereler heı, Fransada Süleyman Kehl ile Zadran Ka-
lam d d k . etmış oldu. Şımdı bu mudaha- hd"d" t 1 :.ı. t 1 · ·ı 

1 
· 

1 
d" M f" b 1 ın a eme tır . ' 1 d .. . h 1 1 ta ı ı es ııııa r k bı e ge mış er ır. ama ı u 

apon heyeti herkesten evvel e 1en ul~a:ıy~~ ~1cı 0 
uyo;: konferansına bir r Me<;aıe re oru reisler henüz resmi surette ye-

!rek İngı"liz hükfımetile te- - k rb 1 oy 1~rge un başlangıç olaca- PARİS, 19 (A.A) - Kapalı ni krala biat arzetmemişlerdir. 
. parasını a u etmeme ır k M f" h .:ı • d h"l" d pan tay- N · H 1 k ·· · ılanna başladı Dığer dev- 2 F k Ll d G , tır. ama ı er ·.ıaıre a ı ın e uçuş ya adır an mem e ette nu-

erin murahh~slarr da kon- . . d rr kan~ oy eorg a da fenni cihet yareci Costes ile Codos 500 ki- fuzlu adamlara iş tevdi etmek-
--m·stan bir iki gün evvel ge- ıtıma3 ıByo dtur' ak" . .h !erde henüz ih [!oluk bir hamule ile müddet re- te ve bunları kendi kabileleri-

İ - un an sonr ı ıntr ap 'l'flar b" b'" 21>5 k"l tre :k biırada alakadar ngiliz 

1 

.. d 1 1 . d b" d h Ll tı a us u- korunu, saatte ~ ome nin başına yollamaktadır. Bu 
lile görüşeceklerdir. 7d' e e erın / ka ır a a .'?"" tün zail olma- 407 metre yerine, 211 kilometre siyaset muvaffakiyetli netice-
. • Y.. eorg: u~ ır ~ na~a _soz mıştır. İngiltere 11ür'atle uçmak üzre 2000 kilo- !er vermektedir. 
ooferansın açılma mer~sı- soy!~mesı~e ımkan verılmıy7 hükumetinin Amra/ metre katetmek suretile sür'at 

eniden hizmete 

:Mll- --
~li'Jı®ı! 

alınan malul er 
tekaüt maaslurı 

• 
Ankara: 20- ( A. A.) - B. M. 1 ması hakkındı ki lr•nun J'yi 

Meclisi bugün reis vekili Nu- sı '"' kikük z~c:ta'1 maaşatr 
ret~ Ali Beyin riyasetinde mmunun ikinci IT'""".1-lesi h 
toplanmıştır. Bazı şehirler ara- münün küçük zabitl'kte e 
sında telefon tesisatı vücude yetle beş sene istihdam cd 
getirilmesi için Erikson şirketi rek terhis olunduktan sorıra 
ile izma olunan mukavelename- mete devamı talep etmeleri 
nin tasdiki hakkındaki kanun !azım gelen evsafı haiz olm 
layihasının iadesine dair Baş- rı üzerine tekrar hi7.mete ka 
vekiilet tezkeresi okunmuş ve edilenlere t~miline dair te 
kabul edilmiştir. kabul edilmiştir. Hizmet m' 

Seriri ve gıdai taharriyat ya- detleri yirmi bes seneye va 
pılan Iaboratuarlara mahsus ka dan ma!Gliyetlerine mf'bni 
nunun ikinci fikrasının nüfus, kaütleri icra e<lilerı ve bilah 
diploma, Tababet ve şuabatr lüzum veya ihtısaslarına bi 
san'atlerinin tarzı icrasına dair : en sefer veya haz,.rde tek 
kanun ile nizamnamesinde mü- ~hizmete alımın maliil mütek 
nderiç ihtısas vesi kalan hak- ı !erin yeniden tekaiide irca 
kındaki hükümlere muvafık rmda verilecek tekaüt maas 
olarak alınmış vesikalar ve su- tayini miktarı ic;n evvelki h 
retleri şeklinde tadili hakkında met müddetlrri k.,r ~enr olu 
ki kanun Iayihası kabul edil- olsun hizmeti miio;teci~esi 
miştir · nazarı dikkate alınmasına d 

1244 numaralı kanunda tayin f'k · t f · · k b ı d"lm"ş 
d ·ı . 1 . l'k • • raı e sırıye a u e ı ı e ı en ış ere aıt sene ı azamı 

1541 
b"" k . . 

tediyat miktarının dört milyon u~ç7 anu~~nun y;rmı 
liraya ve taahhüt icrasile bono maddesının tefsırıne daır m 
ihracı mezuniyetlerinin de otuz bata reddolunmuştur. Mec 
dört buçuk milyon lira çıkarıl- perşembe günü toplanacaktır 

Ankarada 60 şoför cezalandırıldı 
ANKARA: 20- ( A. A.) - Ankara otomobil ve otobüsle 

nin süratleri şehir dahilinde azami 20, şehh haricinde 35 kil 
metre olarak tespit edilmiştir. Bu karar hilafında hareket ed 
60 şoför zabıta tarafından cezaya çarptrrılmıştır . 

Bursa köylerinde soygun 
culuk vak'aları 

Hırsızlar şiddetle takip ediliyor. 
Üç kişi yakalandı 

BURSA, 20 (Telefonla) -1 s müsellah şahıs 400 altın •' 
Üç gün evvel yedi kişilik bir rak kaçmışlardır. . 
hırsız çetesi Bursanm Alalyant Diğer taraftan Mudanya k 
köyünde birinin hanesini soy- lerinde soygunculuk yapan O 
muşlar ve 200 lirasinı çalmışlar man, Mıstafa ve :ifilmi nemrn 
dır. Ayni çete diğer bir köyde ki eşhas lstanbula kaçarken 
iki muallimi de soymuşlardır. danya polisi tarafından yaka! 
Haber aldrğrma göre Orhan Ga mışlardrr. 
zinin Gemiş karyesinde de Hacı Soyguncular şiddetle t 
Halil ağanın evine cebren giren ediliyorlar. 

Hilaliahmer balosu 
hasılatı 

lzmir: 20- (A. A.) - Hilali 
Ahmerin ba1o hasıliitından 12 
bin lira kadar safi hasılat elde 
ettiği tahmin olımmaktadrr . 
Cemiyet Çeşmedeki sıcak su
ların idaresini üstüne aldıktan 

Ihsan i{ifat B. 
Avrupada bulunan umum 

gümrükler müdürü İhsan Rifat 
B. bir kaç gün sonra Paristen 

sonra İzmirde üç dispanseı 
şadını kararlaştırmıştır . 

- -~-

Kövlü ı e çıftlik 

lzmir: 20- (A. A.) -Bay·. 
dir ve Bergamadaki çift!iklert 
köylüye tevzii için muktezi r 
amelata başlanmıştır . 

·rahtakalede var. ... - ,_ . 
Tahtakalade sandrkçr Vasih 

dükkanından yangın çıkmış 
bir az sonra söndürülmüstür. 

~ek _parlak olaca~ cektir., Fırkan~ ~~tar hır Fransaya Takarabet rekorunu ve evvelce katetmiş 
emege ili.zum yok··• Bız- ç~k e~~- bu ~ıkre ı~tirak et- verdiği cevaıbi notanın tesiri oldukları 2735 kilometreye be

. tıklcnnı soylemışlerdır. Fakat hakkında buraya gelen haber- deı,4250 kilometrelik yol almak 

gelecektir. 
Av derilerimiz Veremle -;ı-ücadele Sab:kalı Cevdet 

• 

• loyd Corç 

buna ~ Lloyd George mu- ler bu notanın iyi bir tesir hıl:- etile mesafe rekorunu kmmş 
kabele etmeden geri kalır mı?_ sil ettiği merkezindedir. Lon- ~~ 
Elbette kalmrya-caktrr. Kendi- drada ayın 21 inci günü topla- · 
sinin ne kadar şeytan bir adam nacak ironferans ileride topla- Feci birtayyare kaz~sı 
olduğunu !bilenler bu dedikodu- nacak olan umumi tahdidi tes- LOSANGELOS, 20(A.A)
da Lloyd George un alacağı va- lihat konferansına bir başlan- Osean Side'in §İmalinde dün ak 
ziyeti ve hasmına vereceği ce- gıç olacak,tır. Diğer taraftan şam saat 18 de bir tayyare düş-
vabı merakla bekliyorlar. İtalya hükumetinin Fransa ile müş, iki pilot ile 14 yol~u tel~f 

lktısadi vaziyet bahri kuvvetlerde tam bir mü- olmuştur. Bu kaza motore anz 
İngilterede iktisadi vaziyet şavat muhafaza etmek fikrinde olan bir sakatlıktan ileri gelmiş-

ve işsizlik meselesi hep öyle oldu!tu bir kere daha anlaşıl- tir. • ··---
devam ediyor. Amele hükfune- mrştır. 
tinin bu vaziyette karşılaştığı 

müşkülat da devam edip gidi- Mühim bir dava 
yor. Bir Londra gazetesinde 

kralın küşat edeceği bu kon neşredilen bir karikatür bu hu
ns ilk içtimaını Lordlar ka- susta hayli manidardır: 

iki nı iyon lngiliz 
lirrıs1 ne oldu? 

MÜTHiŞ BlR KASIRGA 
MADAGASKAR, 19 (A.A)

Umumiyetle yerlilerle meskiln 
Mananara şehrinin hemen yan
sı gayet şiddetli bir kasırga ne
ticesinde harap olmuştur. 

Bu ay nihayetın. de Londrada Veremle mücadele cemiyeti Yankesici Cevdet isıninl_de 
ri kendisini yakalıyan po ıs • açılacak alan deri panayirinde heyeti merkeziyesi bugün saat . k · t d" • 

17 de HiUiliahmer merkezinde muruna riışvet verme ıs e 1 
Türkiye malı av derileri de bu- den hakkında tahkikata te 
lunacaktrr. içtima edecektir. sili olunmuştur. 

Geçen sene m~lekete 3 mil- Usküdar tramvayı 
yon lira temin eden av derileri .. _ K E 1 İ boş kaçnıı? 
·· · d b h ·· Üskudar - Baglarbaşı - ı-uzenn e u sene enuz muame · k A tk"" ·· d ald · hi" 
1 ı..~~1 tır sllı:lı tramV'By hatlarına aıt a- rnavu oyun e v eı 
e ~ amamış · bul"" kk t amelesı· Na vinin kfilıyasr Ali Beyın· otur B ı..-b· h .. · u muva e mu -

unun seuc ı enuz pıyasaya fia Vekaletince tasdik edilmiş ğu sahilhaneye meçhul bir 
yeni mal gelmemesidir. ve musaddak evrakın bir sureti sız girmişse de ev halkının u 

Londra panayirinde Amerika · · f ı ·· · ka t ehremanetine önderilmı tır. ma an uzenne ı rr. ve Almanya piyasalarndan faz- _ _ _ _ _ ____ _ 
la talip çıkacağı ve fiatlerin 
yükseleceği söylenmektedir. 

Anneler Birliği 
Dün İsveç sefirinin refikası, 

anneler birliğini ziyaret etmiş 

'Sebebi?. 

asında aktetmiş olacaktır. Halatlarla örülmüş bir ağ 
"onferansın işi kolay olmı- içinde bulunan bir aslan İngiliz 
1aktır. Pek hararetli müna- sanayiini temsil ediyor. Bu İn-

A) Mali ve fakir çocuklara tevzi edil-
LONDRA,20 (A. - iT AL YADA TAYYARE mek üzre bir çok çamaşırla be-

lar olacak, türlü türlü iddi- giliz sanıayiindeki buhrana kar
. çarpışacak. Fakat İngilte- şı impa:atorluk dahi_Iiı;tde yal
n yapabileceği fedakarlık- nrz .tn_gıltere ~e Domını~nların 
hakkında bir fikir vermek 1 da ıstıhsal edıl:n ~~;:~e~~. kul
Bahriye Birinci Lordu, irat 

1 

!anılması çaresı duşunüluyor. 
:ği bir nutukta kruvazör . Meşhur ~la~ i~e far~ h~kaye

inin yetmişten elliye indi- sınde oldugu gibı bu fıkrı tem
ıesini İngilterenin kabul e- 'sil eden gilya bir fare de asla
:ğini, fakat diğer mesailde nm bağlarım kemirip kendini 
olmadıkça bu azami feda- kurtarmağa çalışıyor . Köşede 

lığın da yeri olmıyacağrnı uyuk13:yanlar da Lloyd George, 
lüyordu . Söyleqıeğe hacet Baldwın ve ~ac Do~ald . . . . . 
tur ki konferansta bir hayli Aslanı baglıyan ıpler vergı, 
azarlrk yapılacaktır . Bur ıı harici rekabet, işsizlik vesaire-

yundan Hatry ile Hatry sosya- KAZASI raber 30 lira hediye etmiştir. 
Iist grupunun ür müşterek di- ROMA 19 (AA) Schney 

., • · - Birlik süt damlasında mu-
rektörüne ait davaya bugün baş der kup_a_ sıru kaza~ için ya- kayyet bulunan 200 çocuğa ba-
lanrlmıştır. Bunlar, 2 milyon İn ıl b k t k den 

p an mu.sa a aya ış ıra . e yramlrk elbise hazırlamak!~ 
giliz lirası miktarında bir meb- tayyarecı D<ı:lmolen, r~.P bu- meşguldur. 3 Şubatta umumı 
!ağa müteallik mücrimane biri- lunduğu deruz tayyeresı ıle Gar bir içtima yapılacaktrr. 
tilaf vücude getirmek suretile de gölüne düşmüştür. Tayyare, 
sahtekarlıkta bulunmuş olmak- suyun dibine inmiştir. Dalmole
la ittiham edilmektedirler. 39 nin cesedi aranmaktadır. 
ittiham sebebi zikredilmiştir. !"!'!'!!!!'!!!!!!!"'..,. __ ..,.~!""'-,.."' 1 

Maznunlar miicrim olmadıkları rinde iki defa birer daire çizmiş
nı iddia etmektedirler. 

LONDRA, 20 (A.A) - R -
100 büyük kabili sevk balonu bu 
sabah parlamento sarayı üzerin 
de u mu ve Londra sitesi üze-

tir. 
KAP, 20 (A.A) - Prens dö 

Gal'm rakip bulunduğu Tenil
worthcastel vapuru saat 7 de 

Beyazıtta yerli malı . . 
sergısı 

Ramazanda BeyaZlt camıı 
avlısmda yerli malları teşhir 
edilmek üue bir sergi açılması
na müsaade istenmiş ve alaka
dar makamca bu müliaade veıil-

Ben yokken gene reuılet oldu 
Hayır ... ŞHııanı hayret, sen 

reza[l'l olmu11or!. 

mu? 
yokken hiç 6'I 
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' bel gev

T asa rruf lnUcadelesi ilk semerelerini vei-meğe bru;~~Y"' ~:~;::~;, 
ithalatımız memnuniyetbahş bir e ilde azalm 

'ithalatımız son aylar Bir :::~[~::nek P:!;:::,,, \~'11~: 1:::~i' 
da azalınağa başladı 

l{a:ıi 
• \lu:;e\ ilt·r 

400 bin lira kazanç 
yergisi verecekler 

Bu, ticaret mu va 
~enemiz lehinde 

Son münakaşadan 
çıkan hakikatler 

Salahiyettar bir zatın 
yeni beyanatı 

• 

Bugünlerde mil:zake 
re edilecek 

- ........... 
Daim\ sergi nerede 

açılmalı'? 
Ve fırkanın program• 1 

__ ......... .,..__ 

h1ahkıimiyet karan 
kesbi kat'iyet etti 

olacaktır Alakcıdadar bu hususta İrti~ m~;:;;::-aznun mu-
Bugünlerde Heyeti vekile Ga ne diyorlar? sevilerin kazanç vergilerine ait 

zi Hazretlerinin riyasetinde top temyiz kararı dün Vilayete teb-

il 

Enıanetin konti 
hakkı yoktur 

Emanet mehafil 
ne di 1or? 

Bu sene ihracatımız 
artacaktır 

lanarak, iktıs.adi programı müza Seyrisefain müdürü umwnl- lig- edilmiştir. Temyiz karar Vi-
Tek ekmek meselesindeki ker d k e e ece tır. . . . si Sadullah B. ortaya iyi bir fi- !ayetin tarh • .; ~i 400.000 lira- Terkos =iirketi hakkmd.1 

noktai nazarını bu sütunlarda Pro ı kd m edı f gram m~c ıse ta 1 ~ kir attı: Daimi bir yerli mallar nm tahsilini t ısdik etmektedir. ıa vekaletine verilen rah 
uzun uzadıya mevzubahs ettiği lecek ve tabedılerek azay~ tevzı meşheri yapmak. Sadullah Bey Ancak bunlara ait ~vrakıı\. bir da şirketin yolsuz hareket 1 
miz zatın bugün gene bu mese- olunaca~~ır. Programın.nihay~t böyle bir meşher yapılma~ı i - kısmı noksan olduğundan bun- si saiklerinden b~lıcalan· 
le etrafında ortaya attığı fikir- on beş çune kadar mecliste mu- çin en münasip yer olarak To- lann ikmali ile irsali talep edil- biri de Emanetin şirket ü ihracat eıntiamıza 

rağbet çoğalıyor 
leri nakledeceğiz. Bu zat diyor zakeresıne başlanması muhak- panede Seyrisefain pasajı karşı miştir. deki murakabesini ilunal 
ki.· kaktır. d k" k ku danl - B k 'km 1 d'ld'k n· ti · .. · b h · .. . sın a ı mer ez man ıgı u evra ta ı a e ı ı ten vaye en uzenne u u 

- Tek ekmek meselesinde Bu munase~etle Bas.~ekil Pa- binasını bulmaktadır. Yalnız sonra 400,000 liranın tahsiline Emanettealakadarzevati,h 

V !Ziycti iktısadiye bu sene 
lehimize inkişaf edecektir 

muhtelif fikirler serdedilirken şa Hz. uzun bır nutuk ırat ede- S d 11 h B b' d "h" b 1 ı k D f d ık mas ett'k Ald ı 
b

·u·tun" hakikatler de tezahu"'r e- ceklerd' M 1. mu" a u a ey ına a mu ım ta- aş anı aca tır. e ter arı ça, ı . ıgımız ceva ık 
ır. ec ıste program d.,, 1 • .. b'd b h .,.. · k · · · k 

zakeratı b' k .. devam ı ... t yapı masrnı zarurı gormek ı ayeten u paranın ta sı ı ıçin r şır etın ımtıyaz ve mu 1 
/ktısal vekıli Şakır Ceı diyor. . 

1 
d - . tm . n~ ır ço. gu~ k h tedir. Fresko biraderlerin emlakine "'lesinde Emanete hiç bi 

. d k - Salahiyettar lısan ar egır- e. esı mu temeldır. Bır ço a Bu hususta alakadar olduk- haciz konulmuş fakat bilahara : 
· · · t' aret muvazenesın e 1 açıgı ·ı · çavdar mısır ve ar- tıpler bu mühim memleket me- ' > 

, HlikW:net mcmleketunızın ıc d t azlin ter.ııiıı et- mencı erın d kl • k b 1 edi seles' h kkmd .. 1 fk' lan cihetle Ticaret odası erka mahkeme kararile haciz kaldırıl 
'tedricen azal;arak ihracatla ithalat arasın a ev payı karıştır ı barır:u k"a ~abu! !eri ~ b a : m~~a ~ve 1 ır nının ve Milli sanayi birliğinin mıştı. Bu karar üzerine yeniden 
ıne·· . . ktedir yorlar. Esasen u, ın ~r /:: eyan e ece er ır. fikirlerine müracaat ettik. haciz konulması muhtemeldir. 

gı ıstıhdaf eyleme b;zı arizi ve gayri tabii sebepler dola- etmez bir haki~attır kı çok ~a-' ogram fırkanın programı Ticaret odası birinci reisi Fresko biraderlerin Şişanede a-
. G~çen sene zarf~da, nisbetle artmışsa da, sıkı ve şuur- mantar Bulgarıstan ve ~oman· 1 olacaktır. * * • Hamdi B. daimi meşher hak partmanları vardır. • 

Ytsıle ıthalat, evvelkı seney~ . . 'dd dendiği (1929) senesi yadan İstanbula çavdar ıthal e-: İk • . 1 h kında fikrini şöyle anlatıyor: _, • "" •' 
1~ milll iktısat ve tasarruf cı?~1~:e şi~m~ştir. dildiği ve memleket ı~ahsu~ü i ıstas;·~~~a~~a~:~1~1~~~=k~s ~a ·•- Daimi bir meşher tesisi G. Mü bablllere 
•:anunı1evelinde ithalat asgarı a 'thalat ve hem· o~an mısır arpa ve .~~v .arı e-ı kineleri imal ettirecektir. Yapı- çok iyidir. Memleket iktısadi- • 

Son senenin diğer mahmul! ayl~hnndathartemtııg·ı halde bunları ğırmenlderdb~. sarı fbe~tıg.ımızk halk-! lacak makineler 50 şer yumurta yatı için de bunun tesiri nafidir. tevzıat 
1 1 1 k · ı de ı raca el orta a oy e ır cıns e me B" · · lin B ay armdaki muzir faz a 1 1 .e . !arda vaziyet de- 1 ~ .. ... .. ı lık olacak ve tecrübeleri yapıl- ınanın vazıyetıne ge ce: u . - • . . .. 

§ayanı clikkat bir tezat teşkıl ı;_~kıp_ e~en ay gordugum~z yo~tur. . ı· dıktan sonra almaca!· neticeye binanın içini bilmem. Fakat . Malıye vekaletı gayrı muba-
eden bu iyi vaziyetin devamı v_e gışmıştır. ın dur un olmasına Şimdi hakıkat boyle olunca bır gcire adetleri tez it edilecektir. mevkii itibarile şehrin '!1erke- dıller.~ yapılacak ~evzıat hakkın 
güuden .. e bu"yu"k istihsal sı- İhr~c~t 1• bl?lhassa geçen çuval undan kaç ekmek çıkıyor -·y zinden uzaktır. Maamafıh bu da mubadele komısyonu vasıta-[ 

gun d k bıl ıtha at 1 
• J " 'f B ·ı · k · b' Y~etimizın icap ettirdiğ~ t: - mu. a da azami hadde çika- mua~~sı da şu suretle ızahı .. atı e ekir hantmın kuvvetli bir mahz.ur.~!ama~ ... Si _e tevzı~t. omısyo1:1una. ır e-

b~:l~rin tesirile mem~eketıı:n~ze hazır~nız bu zaman içinde 1~- olunabılır: . . b Mi~H. sanayi. bırlııp katıbı nur. ve~ıştı. Bu emırde ı~deye 
kullıyetli kanıbiyo gırmesı ım- rak Y 53 931 ton eşya gelmış Beyaz ekmegın randımanı eyanatı umumısı Nazmı Nun Bey de tabı emlak es~a~~~ tevzıatta 
kanı ( 1930) senesi ticaret. mu- tanbula ' ı"ne nisbetle bir 72 olmak iktiza eder ve 72 ran- 0 .. 1 k d 1 b' 1. demiştir ki· bulunulması bıldınlıyordu Tev-

ı (1928) senes un saat 5 te a ın ar ır ı · · k · . 'f' 
Vazenesinin açığı, geçen sene e· ve. 

1
. d sinde tezayüt oldu- dımanlı unun çuvalından da ba- g" iııde kız 11.' ektebi mü "- Bu fikir mahiyet ve şu- zıat omısyonu bu eınrı ka ı de-

r · ·ti' nisbet mıs 1 erece 1 ı h k'k 94 ' mua ım m recede sarih bulmamıa ve Ma e nazaran ehemı;ııye ..1 k ·u tesbit edilmiştir. . zı müstesna ara a ı aten düru Nezahat H. tarafından, ta mulü iktısadiyesi itibarile mil- . • . . . ! · 
te e.ksilmiş olacagını gosterme g Bilnisbc mucibi m~mnunıyet ekmek alınır. 72 ~e?' fazla un sarruf hakkında konferans verfl 11 iktısat ve tasarruf. ~emiyeti- lıye vekaletınd~n ıstıl~da bu
tedır. . 1 ve vaziyette salah h~sule alınıyorsa bu nun ıçınde rantlı- mesı mukarı·erdi Konferansa nin de nazarı dikkatını celbede- lunmuştu. Te~zı.at kom~yonu 
İk~ı~t ".e~ili Şakır L~y, ~=~ 0 e~ekte bulunduğunu. gost~- man hesabında gösterdi~i veç- muayyen saat huiuı edip geçtiği cek e.saslı_ tedbirler cümlesi~- azasından salaJ:ııyettar bır zat_ 

leket~ın~z ıç'? en hayatı ~:i a-1 ~en son ka?-ı:uıueyel.de ı~e, L~: hile daha ziyade suya mute?~m halde, bir kaç kadından başka dendır. Bı.nan'? memlekette pı- bud?~susta şu ızahatı vermek 
olan ıstıhsalatıınızın tezyı ç __ iman Şirketı ıstatıstıklerıne ç-o- ,'lil olan kısımlar da unun ıçın- icabet eden olmadığ gibi konfe yasa muhıtlenne kısmen uzak- te .~r. A. . 'l'f . . 
releri ile çok esaslı.sureltte me~ re ithalat (24,452) tona duş- de kalıyor demektir. Şu halde ransı verecek olan Nezahat H. lığı gibi tali noksanlarından "bad'lltı~~kı~ıka namesı gayn 
guı im k d r İhtıyaç arımız .. .. . . _ . . . . arf' d'l' · t'h mu ı erı ı ı ısına ayınnış-

0 a ta ı · . · . 1 · mustur. . . . bır taraftan tahlıt ve tagşış edı- da gecıkmiştir. Bu vazıyet kar s ı nazar e ı ırse umum ıs 1 • 
ve b 1 · alesı tedbır en B (1928) senesının aynı a- · - .. · · · · l"t l · · b b' d daha tI · un arın ız k d bu u, . b 1 26 742 len diger taraftan suya mute- şısında bırlık reısı derhal kız sa a ı ce P ıçın u ına an 1 1 d t b. lfık h 
tesbit olunmuştur. Ya ın "al yındaki ithal3.ta nıs ete ' h~mil olan aksamında unun muallim mektebine telefeon et müsait yer bulunamaz, Ancak b . 2- aMeye a ı emd h'l esi a-
hu k. k rrerat katı eşe- ksandır b b' • b" ki 'f - e ı, - uavazaya a ı o an-susta ı mu a . k · ton no .. · .. . . icinde kalması itibarile ekmek miş ve Nezahet H. mın rahatsız u ınanm asn ırşe e 1 ragıv 1 
cek v t tbikata geçılece tır. Gerek guınruk ıdaresı ve ge b 1 d - n1 ıl B' lik bu maksada göre ihzarı hususu ar. 
.... le a. ı'sraf senesi o- k d""er ala'kadar devairin tet adedinin 94 den pek fazla oldu u un ugu a aş mıştır. ır .. k" 1. . 1 S İadeye tabi emlak eshabma 
ıvtem eketın son re ıg - . . · · L • · f H k di · · .. mucerrep zev ı se ımı o an a-lan 1929) senesinde 1stanbula . k'k tı ihracatta da cüzi durgun gu hakikati de meydana çıkar. reısı ~tı e . en .. sını ~or~n d ilah B t d" edilmesi icap esasen tevziatta bulunmıyor-
~ a miktarı (466,293)ton lttlc aolduğunu teyit etmektedir. Bu fazla~~tan fır:~cı_ değil, bil- gazet.~cıle~~ şunlar ı;oylemıştır: e~er. Bö. ~ :i~ ~eşhere İstan- d~k: Bu i~ibar.la gelen emir ye
o~len (eş~28) e nisbetle ( 42,586) Maamafih iktısat müta~a.ssıs- hassa deg~encı ıs~~fade ~~i- - Bugun Nezahet 1:1· tara.- buldan a~gari 300 fabrika işti- nı ~ır vazıyet ı.hdas e.demez. Bu 
t up, 1 d la b d gunluğun geçıcı ol- yor. Halbukı ceza goren degır- fmdan konferans venlecektı. k d B 300 f brika memur emırle kasdedılenlerın muava-
on fazla ır. . rı, U ur . · daha enci değil fırıncıdır Bizde Konferansm mevzuunu tasar ra e .. er. u . . a zaya dahil bulunanlar olması i-

Henüz Gümrük istatistiklerı duğu ve (l930) senesı~ ~ser de" i~enci ve fı~mcıda 1 ruf teşkil ediyordu. Fakat maal ve must~demı_nı kı~~en te~ha cap eder. Vek.ilete tevziatın 
İkmal edilemediği için bütü~ı müsait surette geç~ceg~. kanaa- e . g fikri aram . esef Nezahet H. rahatsızlanmış 0 !an muhıtte a~lelenn.ın. de. ın- muavazaya dahil olanlara da 

emleketin (1928 zarfındaki tindedir. Bu sene~ı z~ ıy~t va- meşllit~~;ei~e her yerd~k a~:~ tır. Konferansı Persembe günü zımaını d~lay~~~e ye~~~~ pıla- teşmil edilip edilmediğini sor-

rakabe hakkı verilmemişti Y 
hak tamaınile Nafıa ve•lil ' 
ait olup şirket Nafıa k d 
tarafından murakabe cedi 
tedir. H~ttl söylendiğine 
daha eski zamanlarda Fnıaj
ııirketten sorduğu bazı sua 
şirket "Bu hususta icap e .. 
Nafıa komiserine cevap v::... 
tarzında cevaplar bile veri 

DenlzTlcar 
mektebi 

thal.it ve ihracatı kat'i olarak ziyeti de bunu teyıt. eh ece t ~- tır. 1 ~ette ve her kanunda mü ne tehire mecbur olduk. Kadın sa ~1~.a d ast 1ta ~s ~ ~ ~~ ur duk, alacağımız emre göre ha-
lli deg"ildir. hiyettedir. Başlıca 1 _raca. etu< meme . tı'r Res • !ar birliği yerli mal ve tasarruf ve e 1 e 

1
s .. ~.uf pıcdya Fına- reket edeceğiz. Tı'caret odası bu*tçe 

k. . ı apag derı cazatı mucıp · mı emre .. . d k d' . da nazun ro unu ı a er. - . .. . 
Fakat bazı Bankaların tet ı- 1 tiamızdan o an f. b :nmi _ bir malı tağşiş etm k mucadelcsın e en ısme tevec k b b' 'h için olduk Bonoların tevzıatı gunun me- t h . k adı 
·na öre bazı ihracat emti: 'tün, afyon ve dıger _azı bul- ragmen .. . . e cüh eden vazifeyi ifada canla at .. u .. ına_nın 1 k~:~ k ih selesi değildir. Bu hususta tak- a sısat oym 

sı fiatfennin düşmesi ve yem ımahsulatımız ç~k ra~bet lme"e de cezayı mustel~ı~dır. ~er başla çalışıyor. Konferanslar ve ç.a buyuk hır tet 1 a a ço diri kıymet faaliyetinin ilerle- ~ 
Ürnrük tarifesinin tatbikinden makta ve _fiatlerı y~k~e D~r halde te~ e~ı: ış~~- ha;te- toplantılarla, Türk kadınlarına tıyaç var~z:·. •ıı• • , mesini beklemek zarureti var- Ticaret odası tarafından 
vveı bir kaç ay içinde beyhude mütemayıl bulunma ta ır. a den ~a. se 1 eme ı ır. ek tasarruf ve yerli mal fikrini aşı K . · dd ı · dır. Bu da her şeyden evvel bir sene Deniz ticaret mektebi 
ere vukubulan fuzuli .ve mana- gunluktan uzak olan b~ilh:~ ekmek ışınd~ 87 randı~anla ya la~acağız. ~u mü~as~bet'.e 26 lŞ ~l <'İ l zaman mesel~~id.ir". bütçeye. tahsisat ~anulun?a 
ız 'th lit yüzünden tıcaret mu muameleler aras1!1-da f k pılacak tahnıyatta degırmenler Kanunusanı gecesı bır mıisame f k ? Gırıtlıler Halbukı bu sene blitçeye iTi 
az~ne~i açcğına geçen sene ta~ tütün, }'.apa~ı, ~e.~~e :t~~~ ço de şeraitten hiçbir şey değiştir- re tertip edilmilmiştir. Bu gece 0 HCH .,. Illl. Giritte emlak ve erazi sahibi tep için hiç bir tahsisat kon.'! 
'ben (lO) milyon lira kadar ı- ehemmıyetlı go:U t"ef' is;oku mek icaI:' etm~z. yerli kumaş ve ipeklilerden ya olanlar hakkında da şayanı dik mamıştır. Dün bu hususta ( 
ve edilmiştir. . Geçe~ sen~~ı 4 

1\;~n kilo- Bilakıs.değırmencinin mesa- pılmış kadın elblseleıi davetlile Henıeyr'in kehaneti kat bir vaziyet hadis olmuştur. ikinci reisi Necip Bey bir •e 
7 'llllb. f atinde, bir senede bıtnıe~ _uzere ır. ~ tokunun rifinden bır kısmı azalır, amele re teşhir edilecektir. Manken i- Ekser Giritlilerin emlak ve harririmize demiştir ki: 

8 ıyo f~· olması da bun- ya ~alıg olan ıcJaP(fo:.ıos) ku- masrafından, kuvvei muharri- şini güzellik müsabakasında ü doğru değildir müsakkafat üzerinde evrakı "-Bu sene Tcaret saı) 
an ileri ter~~ştir. 2 mı iyonu 0 'kası Marsilyaya keden ve daha birçok masraflar çüncülüğü kazanan Nüzhet İh ·-- resıniyeleri yoktur. Bunun için inşası için bütçede tasarruf . 

R" ge . d'ye kadar ya ruştan Am_er~ a ve dan tasarruf kabil olur." san H. yapacaktır.,, ne suretle muamele yapılacağı mak 13.zımgeldiğinden bu pı 
ab·~~~'?a(~g)~e~esi ilk 3 a- gönderilmışt~~·terisi Amerika •••••• 1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1
••••.,••- Latife H. kadınlar polisliği, Fatin Ef. nin muhar- hakkında Gayri mubadiller ce- tefrik edilememiştir. İnşaat 

'-kı 1?1 
. 'ki . de ithalat Başlı~": muş d 2 milyon leri şimdiden temin emelile bor şoförlüğü ve belediye işi hak ririınize beyanatı miyeti Maliye Vekaleti nezdin selesi daha mühimdir ve Od. 

" ıstatıstı enn · ı den ıhracatı a ·· t d k k b' d bb" b 1 d b. ·d · d k 
6 03 l' 'hracat ıse o an d Okkası (42) li- saya muracaa e ere am ıyo kmdaki suallere şu kısa cevap e teşe usatta u unmuştur. a ır varı at temm e ece 
•0/·

606) 1~ra, 1 
1 
ak gösteril adede yakın /r. ihracatı ise satın almaktadırlar. Bu vaziye- !arı vermiştir Dün de hava kapalı geçmiş Cemiyetin noktai nazarı mahal Bu suretle mektep için da 

· ' . 9•438) ıra 0 ar raya çıkan a yon d dır tin mevcut olup olmadığını an- - "Kadınların polisliği, Ne- ara sıra sulu kar serpiştirmiştir. line bir Türk takdiri kıymet he- fazla para tahsis edilmesi in 
ı~ır. enin ilk (2800) sandık ka ar · lamak üzre son günlerde muba- zihe Muhiddin H.mın şiddetli Evvelki gece ve dün sabah de- y~ti göndeı:mek v.e ya~~t oray_a nı da elde edilmiıt olur. 

u suretle geçen sen yaatta bulunan tüccarların mu- hücwnlan kar~ısında suya düş- recei hararet sıfırdan aşağı düş bır memur. ızamı ıle Gırıt terhı- Oda ve Ticaret Borsası 

f 1 k m bayaatı yegan yegan te&kik e- müştiir. Daha fazla ısrara cesa müştür. nat kalemınden evrakı çıkar-

lh • t n az a a • dilmektedir. Bu kontrol müsbet retimiz kalmadı. Belediye işin K. b 'dd 1. . maktır Necip Bey bundan sonra 

tly. aç a 
2 

netice verir ve uzun müddet ı~m, ~. sene şı et 1 geçıp · şaat için konan paradan Oda. 
de icap eden propagandayı yapı h kkında kehanet · sonra kendilerine lazım olacak geçmıyecegı a .. - M. k • Tıcaret Borsası arasında çık 

1 ar mı kambiyoyu, hakiki bir ihtiyaç yoı;ız. Ka~ınları~ .. şoför~üğüne !ere başlanılmıştır. Son gunler- • OffllSgOnU ğı söylenen ihtilif hakkında 

bı•yo a an v • gelınce: Bır H. ogrenmış, ol- de Hemeyr isminde bir FransI.7. d · t" ki· 
esasına müstenit olmaksızın sa- k ·ı· b" • b' emış ır · --:....::=:.;.------;;. tın olan tacirler mevcut olduğu muş, ~e. a.a. ır san.~.t, ''. mes- alimi, ortaya yeni bir fikir at- Yeni aza reis oldu - Oda ve Borsanın blitçel 

- .. t arı Alı Rıza tahakkuk ederse şiddetli tedbir ~:~;· Işın ı~ınde OrtJınallık te mış: ~eb' bduhsene,. kışı ın !830 ~de- Muhtelif mubadele komisyo- ayn ayn şeyler değildir. ki 

M 1. lllUS es 1 l ~ h kk kt ... ,, nesı gı ı e şet ı o acagını ı - nu yeni bitaraf ·ans M A d para veya çok para tahsıs e< a 1ye '; er a ınacagı mu a a ır. Dudaklannı kıvırmasından dia etmiştir. .. . aı ı .. n er mesi bir ihtilaf çıkarabilsin. .. h · beyan 3 İl Bu takdirde Borsa komiser- anlaşılıyor ki Latife H bu işe B l h kkınd K d'll' son dun kornısyona gelmış ve 

Beyı·n ınu ıın . liğinin, bu gibi hakiki ihtiyaca muarızdır ' . uthmese. e ~'d" .. aFaı:ı IBI M. Holstattan riyasete ait evra Gu··zel Sanatlaı 
• 1 menk Bankasl 1500, Bank müstenit olmıyan mubayaata . rasa anesı mu uru atın . kı 11" . . . . 

lı1:aliye müsteşari .Ali ~ı: ır:n~ral ısoo, Doyçe ,;;;ı.ent tavassutta bulunmuş ajan dö Edirne hattı şu~ları :1{~%~ tanırım. Müte- s!nt:~d~:ti e~~!~~~i YŞ:~:t~~ • • 
sergısı 

Y ~"mbıyo iıakıundaki te : B k bin Memaliki ıye şanjlar hakkındaki tebliğatının Pehlivan köy civanndan E- hassıs bir adam değildir. İşi gü bıtecektır. 
tına devam etmektedir. Ali an Bank.ası 2,500, Ameri- infazı cihetine gidilecektir. Bu dimeye, oradan Bulgar hududu cü geçmiş asırların kışlarını tet M. ~nderson dün. konıi~yon Dün sabah güzel san'atlar 
lza ney dün kendisini ziyar«:t Fran~:z_"'res Bankası 2500,. tebligata nazaran bu kabil ajan na gidecek ve tamamile toprak- kik ve buna göre kehanetler a~larıle temas ~· '. ekıpler kademisinde bir sergi açılın 
en bir ~ııharririnıize ~bı- kan .ıı:i{c;ınerçiyala 4 bin, Hırı- dö şanjların ınuameleleriqe ni- lanmızdan geçecek olan yeni 

1 
N d ruesasım kabul etmıştır. tır. Mektebin büyük konfera 

ternevvücatı hakkında atıde· Bav1'~ . 500 Ziraat 1500 muh- hayet verilerek acentalıktan c;ı- hat hakkındaki tetkikat bitmiş ~a~ma <~ır. _ e e .erecere k;dar Bugünlerde bir hey eti umu- salonunda, talebenin bir sene 
beyanatta bulunmuştur: so. e 0~\er de 8,000 !sterlin karılmaları mukarrerdir. ve bu bapta hazırlanan proje ogru ~ acagını.sı;Z tayın e ~-.. miye toplanışı mevzuubahs de- çinde vücude getirdiği nefis 

1 

"-Bu .. borsa 1030 da açd telif tacır ımişlerdir. Bu suret Ümit ediyorum ki bütün a- Nafia vekaleti komiseri Muhtar Bugun, ~an.dılli rasatdanesıne ğildir. Yunan Başmurahhası- cidden kıymetli eserler teşhir 
gun ük- mubayaa e · d" ·1 B k 1 k nazaran ruzgar poyraz an ese 1 f ~c;tlma !' tI daitna en Y tım mecmuu 35,500 ıan o şanı ar, an a ar, am- B. tarafından Ankaraya götürül k, h ' b. 1 1 1 kt K nm, M. Rivasın ve Tevfik Ka- unmuştur. 

k fiatt' ıa lin 1030 la 1028 le aimı ve sa dır. biyo muamelelerine salim ve müştür. ~~ . ~~a ~tt u 0 aca ır. ar mil Beyin İstanbulda toplan- Serginin miıru>·· 
~ınd 1~. Ster tahavviilit ge· lira/Jı bu~ den beri bocsa sakin bir surette, mevcut ihti- Kat'i karar, vekaletle devam 1 tun 1 yo ur. malarından evvel umumi bir niye. rr•' • 5·6 

diktea ır çok1028 de kapan· . ~·~ok.!:. ve satım diğer yaç listesine nazaran devam e- eden bu müzakere neticesinde Radyo şirketi toplanma yapmak imkanı yok- , 12 14 Unı n ~Ollı:'a leyi hulisa dahilın e ~an daha kabarık derek Borsayı tazyika matuf o- verilecektir. < • • • • • tur• ' Lomos vapuru . ıahınılde 
Yiın ~ nıuaıne ~lere .n zetmektedir. Bun- lacak her türlü harekattan çe- • • Radyo şırketı vazıyetı malı- ~- · • . . . .. 
Osnı. 1 t>--kaSl ıs bin, bır yeklll!- ~kat bir amil mev· kinirler. Çünkü bu tarzı hareket Vıyana polıs kongresı yesi yüzünden 3 ı;ündür neşri- Polıs mektehı • Fazla tafsı'At ıçın r.alatad'l 
tık di3R, 1 .uu• 

00 
Felemenk da şa~a~ 'u haber aldım: evvela kendilerinin dürüstilcrin Viyanada toplanacak olan yat yapamamaktadır~- l ~olis mektebini bu .. de~:~ tı0v;ıkunyan 1 !a~1uıda .. kl ıı~ 

ası 1 oma 15. 't Bankası cut ol uglll!' ter bir buçuk ay den beklenir, saniyen aksi bir beynelmilel polis kongresine iş- Şirketin ilerisi için -~ 2o tal;m ~'\a.lama rl" et' ıtıb~0 uıııumt ar.eııtelıi(uıe mur; :ııı 
in İş BOOO, s.vıye. Ziraat Ba~;acır si' lazııngelen bo- hareket kendi şeref ve itibarla- tiraki evvelce takarrür eden po- nin ne olacağı altı Şube~ r yıkamaıPi'o;., ,ti',\ & ~\ ·'1re.2.«r li•• 1\ılefon: Bevrıi:fhı 641 -fi 
kası ıo:ıkts. ? .b1~.'rası sat- sonra .0 • enm.::ıi bir buçuk ay rıııa icrayı tesir ededcek vazi- !is müdü~ Şerif Bev · ıı?.i '{ılaca' -he 'eti umumi 

1 
• • ' 

~!ardır. B nf,ı)IZ 1
. }{retli nolar 15 1~· Y ı,. ~" _ "" ı _ - tPvlit .. .ı .. h:ı:r • · 
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, nunı -nları~ 
"'-''"") -!111, ~ 12, 3913 ------ -

NE ÜCRETLERi 
-,. Türk:ye için Hariç için 

400 kuru9 800 kuru~ 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

n evrak geri verilmez 
9 ı:eçen nushalar 1 O ktıru§tur. 

:e ve matbaaya ait işler için 
ldiriyete müracaat edilir . 
. emiz i1.1nlarm mesuhyetini 

kabul etmez. 

G(l\l\.Ü HAVA 
ıırrrtt ı n çok 1 en ız O 
ldi.!Jvgtın rüzglr poyrudın 

ir • Hava kapalı olacak 
şır• •·agmur ve kar yığ· 

muhte· ıeldir. 

A 

anı aşk 

- Roger Rccis - ten t~ssirdı. B•roc!Pn':ıirc aşık olu
lkşamdır ki İstanbul tel- . Röne Perre:1'. küçük kahve- ve~işti. , , . "r ,_ 

iyetini tatil etti. Gaze- nın kapısı-u tıtrıyerek açtı. Be Ronc, hrkı_:ı varın <! ın a~ı~ 
jzin ve radyo sahipleri- l~e~et ':'ers~ içeris~ _tenhay~ı. oldu. Çalıştı"ı y~zıha"'.lede, ~ 
ayetine rağmen bu mer-1 Öglenın agrr sıcagı ıle gevşı- ı dat'irı;m v:ınm fakı o~:ıda ~ır 
ıeşriyatı bir çok Türk i-,yen patron, tezgahın aııka~m- da~ılo~raf varch. Bıraz one 
rin musiki ihtiyaçlarını da uyuyordu. Kahvenin yega- maıl uzun boylu, kocaman ay
ıediyordu .• Hele son za-; ne garsonu, iskemlelerden bi- d~nlık gözlü, çok ve sık saçlı 
da haftada bir Darülbe-•rine yaslanmış esnemekle bır kızdı. 
'•istleri tarafından söyle-! meşguld'" T d . Yazıhanede bu kıza aşık ol-. u. avan a uçuşan sı- k" k <l 
,a~.a,; ona ayn b~r ~enk ineklerin vızıltılarından başka mıyan ımse yo tu, patron .?n 
Ogrenıyoruz kı Şırket, ses du 1 d hademeye kad<!r, herkes, bu-

"ademi i~tidan mali" I B ~ :nuyor u. . tün memıırlar etrafında dö-
ayı tatili neşriyat etmiş. u sukun,. genç adam~. b~;az nüyorlardı. 
üteessif olmalıyız. Çün cesaret verdı. Pencere onun- l<':ıkat Matmazel Jermen cid 
bul istasyonu dünya- deki masalardan birine otur- di, cok ciddi bir kızdı. 

ka ile aradığı güzel ve du. Rö~ bir bira ile, kağıt Hali tavn o kadar ağırdı, ki 
· istasyc. ,rdan idi. Ra- kalem istedi. Duble kadehi, tr~MT~mrt- hi.- kimse cesaret 
ya mem ~tlerinin pro biraz kuvvet bulmak için, bir bulup laubalilik edemiyordu. 

a sililhla. Jan biri~ir. yudumda yuvarladı, sonra dü- Röne g:ıbi mahçup bir gPn-
her _memıe~et ken~ıne şündü. cin bu kıza, böyle bir kıza aşık 

gelmıyenlenn. ~lagı~a "' "' "' olması. ümide kapılması ne 
Pek az ıstısnasıle R'" · • k" d boş şeydi ne olmıyacak şeydi. 

n. , atı daima Hüku- .. on~ yııı:nı se ız yabşınkal, ev 1 Ol • -"- d" . 
· .. .. H 

1 
B 

1 
cussesme, ınce uzun ıyı arı- mıyac= şey ı amma, ış-

avel ııketıtlgo.nırd. e uhake a - na rag· men bir çocuk gibi sı- te olmuştu. Nihayet bir karar 
m e e erın e m - • d' 
imdi bu istasyonun ka- kılgan ve mahçuptu. Bu hali ver ı: 
ı iyi bir tesir >apmıyaca ona. memuriyet hayatında ha- - Ona mektup yazarım. 
ha hacet var mı? Ben yli şeyler kaybettirmişti. Bu- Röne kağıdı kalemi aldı fa-
l istasyonunun bizdeki gün, mahçup ve sıkılgan oldu- kat yazacak .. şey bulamadı. !Ja
iıı amatör için değil bü ğuna, her zamandan fazla mü- tırm~ tek cumle, tek kelune 
yadaki 10-15 milyon gPl';ıı~<>rdu... • _ 
dinleyiciler için açılma dis "Tek ekmek" meselesidir. Sınırden buvarı açtı, kae;ıt-
enni ederim. Hakikaten bu mesele ciddi- lan karıştırdı. . . Bu esnada e-
sinler ki "Türkler baş- yetle tetkike Iayaktir. Çünkü line bir müsvedde geçti. Oku-
işi başaramazlar!". du: 

Türk çiftçisinin bir sene çalışıp "Matmazel, 
vayda, işidilen nokteler: elde ettiği mahsulün bir kısmı-

« Sizi ilk gördüğiim zaman 
alarm kapılan kapandı 
ı tramvayların derunun 
hoş sözler işidiyoruz .. 

ir tramvay istas:y 11 ıdan 
apıyı kapadılar, tam o 
ışardan birisi asıldı .. . 
parmaklığını zorladı .. . 
ve: 

a:nvay değil, geçmişi 
uhun gemisi!.. Müşte
birisi dayanamadı, ve 
öre: 
ndüktör efendi, şu ka
a içi 'izde bir de eşek 
! dedi: 

FELEK 

;ıer 11ösahı nı 

k ekmek! 
ı haftanın 3 ünçülü

atasaray lisesinden 
n B. kazanmıştı. Yazı-

ı hafta zarfında gaze
ikan en mi.iilim hava-

nı tasarruf etmiş olacağız. Ve gülbahcesinrle safak söküyor 
dolayısile başlamış olduğumuz zannettim. o gündenberi göz
iktısat ve tasarruf siyasetimi-
zin ilk ve esas temellerinden bi Ierinizin alevi ile yanıyorum, 

kalhim yanryor. Havaliniz kar
rini atmış olacağız. 

şrmdan gitmivor. Hep sizi dü-
Makalede iz<>h ec.'lildiği veç- sünüvonmı. Sizi seviyorum 

hile senede "40" milyon liraya matmazel, size aşıkım .. ll 
yakın bir tasarruf elde edile- M el'rtnn, bu ayarda uzayıp 
cek. Bu para cidden kabarık bir gidiyordu. Bitirdikten sonra, 
yekun teşkil ediyor. Çok temen 
ni olunur ki hükfunetimizin bir ı-.:- sııtırınr hile değiştirmek 
an eve! meseleye vazıyet edip lüromunu hissetrnffien kopye 
tedaıbir alsın. etti, imzasını attı. Sonra yazı-

hı>""Ve .,.;tti. Kız henüz oda
sında olmadığından mektubu 
makineye ilistirdi, sonra çıktı, 
;ın~lıt;ı• '1eliğinden gözetleme
ğe başladı. 

" Tek ekmek" meselesinin 
diğer mühim ciheti de halkın 
ucuz vıe randımanı kuvvetli bir 
gıda almış olmasıdır. Çok tees
süf olunur ki İstanbulun ekse
riyetini fakir halk teşkil eder. 
Zaten bunlar gıdalarını ekmek 
ve ucuz bir katık ile temin e
derler. Ve bu gıdayı da zayif a
lırlarsa sonra halleri neye va
rır. Hiç olmazsa tek ekmek va
sıtaısile fakir ıhalkm bu en birin
ci yarasını tedavi etmiş olalım. 

Matmazel }ermen gelince 
m-ektubu gördü. Kızmadı, bi
lakis tatlı tatlı gülümsedi. Bu 
tebesümden cesaret alan Röne 
içeri girdi: 

- Demek biliyordunuz? 
Kr 7 lıala g-iiliimsüvordu. 
- Sizi sevdiğimi biliyordu-

Sin ma ve tiyatro hareket
ler•ni )akından talı.ip etmek, 
ıao'at ccrcynnlarll: alU adar 
olmak, güzel yazılar okumak, 
rc~im'er ı:ıırmeı.: isterseniz 
Artist'! alını?:. 

irfihaller 
şimdiye kadar görü!en eser 

!erin en heyecanlısı en 
müessiri 

ÇARIN SON GÜNLERİ 
Bu şaheserde Rusyanın 

mukadderat•nı asıılarca 
ellerinde bulllnduran bütün 
Romanof ailesinin akibeti 

Harbi uı.1uml seneıerinde İs
tanbul vil:.yeti tapo müdürlü-! 
ğündc ve bundan ba~ka mütead 
dit Vilayet tapo müdürlüklerin 
de bulunan Selanik eşrafından 
Şeh Maruf Efendi biraderi İs
mail Hakkı Bey evvelki gün 
Bursada fücceten vefat etmiş
tir. Merhum kudemayı memu
rinden çok ha!Uk ve müstekim ı fedası çok canlı ve haz:n bir surette tasvir olunmaktadır. 

.......... 

bir zat idi. Mevla rahmet eyliye 1 ·----:;;; GO• •CtOCCCCCCCC• 
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Tc~ebaşı tlyll 
rosunda b 

akşamı 

saat 21/30 d 
Yalnız muslli 

ve talebeye 
YAHUDi 

3 perde 7 ub 
Yazan; joh 

Gabvonhy 
T mc ede 
ltr: lkdla, Vas 

Rıu 

M 1 k • d Dün alşamdanberi ~ e e sınemasın a ELHAMRA SİNEMASININ 
---- '' Yannki Gö ... terilmekte olduğu HVRINCl 1' I vo )._ ç:~~:~~· MOSKOV ALI KADIN 

I 

••Ul•TI• &• 
AOOLP·• zv110• 
J!SSl '- l.AS•Y 

K A U l N 
filminde 

SU ve 3 GRA Y ~ISTEES lcrden mürekkep bü\'tik 
mübaşereti. 

senenin 
en zarif 

filmi dir. 
ilaveten 

BObl VE 
GORiL 

iki kısım· 
lık komedi. 
Avrıca : 

DORIAN 1 BALETO 
vir~ ete temaşanın 

.. --·--------=---ı:;a--mıııı:arz:: __ _ .._. _______ llllmC::.::2ZllB:!llm .. _10 

Romatizma ağrıları 
Artık hi<scdilmiyecek, çün'.'ı.i ihtikarıı dem
den mutevellit romatizma a~rılan için 

en muessir tedbir ol:ın 

S:OANS LİNİMAN 
rstin1al ediniz!.. Her verde satılır. -

Türl< sigorta şirketi 
Harik 've hayat üzer•n"! sigorta ın:.ı·t'11'.!l~'>İ 

icra eyleriz. Sigortaları hal~c ıçin mu'>ait 
şeraiti havi.lir 
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sesli ve şac kı ı filmin.n 
POLA NEGRİNfN 

en mükemmel eseri oldu· 
ğu hakkında büLn seyir
ciler hemfikir ve müttefik
tirler. 

''Milliyet,, in 
123456789 

bıııunıuı yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 1 
1 -Aail (5). 

2 - Satıcı (3). Çocuk doğurtan 
(3). 

3 - Durgun (5). 
4 - Kazanç (3). 
5 - Bir içki (4). Nota (2). 
6 - idmancı (5). 
7 - Meşhur kumat (3). Rabıt(2) 
8 - Soğuk diyar hayvanı (3). 
Erkeğin aksi (5) 

9 - Motörlü yelkenli (4). Hayva
na çakılan (3). 

11111111 
Cuma günleri matine saat 15-30 
her cumartesi ıkşımlıırı için fia~ 

!arda tenzilAt yapılmıştır. 

eğlenceleri 

Dllolı.11 bilmecm ,ı.ı 

halledllmla fO:ll 

YUKARDAN AŞAClı 

1 - Çocuk doiurtan (3). Aç 
(5). 

2 -Avuç (3). 
3 - Pial:k (3). Deniz baynıu (1, 
4 - Nikah (4) 
5 - Evliliğin akıi (8). 
6 - Göstermek (4). v~ (2)· 
7 - Kabul etmemek (3). Do!U(: 
8 - Mauet (2). Tüy (3). 
9 - Hayvan gıdası (3). Müaaa 

(4). 

tllyef, in tefrikası 47 memiıllrı oluyor. 1 kak, ki biraz daha fazla rahat saatlarca düşünüyorum. tevzii mükafat-günlerinin baş miyoruz, ÖnÜmüzekonanı içt 
Evet Galip, bazı günler beni etti. ı Gece yarısı Şa<liyenin köy- aıktörü idim. yoruz. 

çok neşeli, çok şen gördüğü za- Sana bir şey söyleyeyim mi? .. nundan çıkrp, eve gelmekte gü- O zamanlar, bir perdelik o- Derken efendim numaralaJ 
man seviniyor. Boynuma san- Şadiye ile Nimet şayanı hayret rüme gidiyor. Hem p,ücüme gi- yunları mükenmıel oy'l.~rdım. başladı. Barda numara deme• 
lıyor, yanaklarımdan öpüyor: denecek surette birbirlerine diyor hem de - teslim et - Avukat da, aşağı yiıkarı ak- Viyanadan kovulan besleme 

- Seni çoktandır böyle gü- benzemeğe başladılar. ı çok müşkül ve. miiııç oluyor. tör sayılır. Bu sanatın yaban- lıklı bir alay baldırı çrpla 
ler yüzlü görmediğim icin bi- Şimdi sana bir de büyük sı- Nimete karşı olan muhabbet , cısı değilim. Hatta istidadinı kadının tepin."llesİ demek 
lemezsin ne kadar seviniyo- kıntımı anlatayim. Bu sıkıntı ve şefkatimin bir dirhemi bile 1 da inkişaf etti. Kadınlar çirkindir, güzel g& 
ruml dert olmağa başladı. eksilmedi. Bir erk.eğim kalbi, Yakacığa gitmeden evel. bu riinür, müzik berbattır, ne 

Faıkat birden safiyetini anlı- Sevda maceralarında yalan iki kadını sevebilecek kadar muhaverenin zemin.ini hazır- duyulur, çünkü herkes sarh<>r 
yor, uzaklaşryor, pay işitmiş ço en elzem olan şeydir. Aşıklar geniştir. İki kadına da yer bu- !adım, Iazrm gelen tertibau al- tur, ayık durmağa çalışır. 
cuklar gibi bir köşeye büzülü- mütemarliyen yalan söylerler lunur. Bunu mademki herkes dım Bütün bunları oynadığııı' 

bin bir proje var, iki Son sualine cevap vereyim: yor. ' ve !1ıı onlar icin bir zevktir. Fa- biliyor, bild;kleri gibi kabul et-1 Nimetle beraber barlardan sahneye çok taallUku olduğu i-
n riyasetini kabul et- Nimet gibi bir kadının, be- O zaman ben onun ıboynuna . kat yalanın da zev.k olduğu bir meleri de lazımdır. 1 birine gittik. Eğlence diye: çin anlatıyorum. Mnhaveret 
etelere beyanatta bulu nim bu değişikliğimi görme- sarılıyorum, yanaklarından Ö- •çağ vardır. Yalandan genç aşı- J İste şimdi ikinci perde. Bu - Barlarda böyle eğlenilir- mizin esasını kavnyabilmell 
, mekaleler yazıyorum. mesine imkan var mıdır? püyorum onu kucağmla alryo- klarla, bunaklar h<>!jlanırlar. perde iki tablodur. .

1 

mis! diye, yapmadık rezalet bı- ve hiç bir esbabı mucibe arar!ll' 
'ye Bırhµsluk geçiyor, - Ne diyor? rum. Ben ne pek gencim, ne de j Birinci tablo: Berber. rakilnıiyan bu havası manen marn için, muhavereye neden .;ı, 

nutukta krllvı&r. Sualine gelince: Yavaş yavaş gene neşesini bunak. Yalan beni yoruyor. Bunu görmedik, fakat aktör-, ve maddeten mülevves boğun- nereden sonra b1şladığırnı1 
yetmişten elliye indi-ısı..- Hiç bir şey söylemiyor. buluyor. Kendine karşı, yuvası- Mesela bak: Evimde alela-, lerimin kusursuz temsil ettik-; tu yerinde oturduk. Sermaye6i bilmelisin. r 

İngilterenin kabul e- sil Ne yaptığını anlatayım. na, saadetine, huzur ve sükUnu- cele yemek yeyip; ı lerine eminim. ! bir lira tutmıvan kötü bir ye- ı Yemekte şarap içtik, .,ŞarnP-
fakat diğer mesailde nn Bir kere o herzamanki asil na karşı hiç bir sui kast olma- - İşim va~! Ertesi gün ben de gittim. meği elli misli fazlasina yedik. arıya içtik,sonra ~ene şampaJ' 
dıkça bu azami feda- '·"kutunu ve tükfınunu mulıaf.'!- <lığını di.isüneı : ycsini gideri- Bah:ınesile Şadiyenin evine Berberim: Yemekten sonra her masa bir ya şarap içtik. F.atta Niı:nf'1 

~. Y~yl~:~:~~:t~J1~~;; hiç 51" .1fr?en ıkJ~''l;~~~~:~~:ı~~d:ı:~=~= gid~;~:~em zihnimi yorü- rından~~~~~~~~el ~~~~~- r::~:n °:~t~~i~it~~ı~~r hi~r:~~= 1 ko~:~~~~\~;;; geç çıktık. S .. ~ .. 
konferansta bir hayli Ası".2:01: c],.~'· ~ iplt:f • 'clgi, 100 buyuk buluyor. yor, hem de midemi. Yemekle- lkinci tablo: Muhavere. frik ediliyorsa, oralarda hay- bah tamamile •lmamıştı, fa 
k yapılacaktır. Bur ıl harici rekabet, işsizlik vesaire- sabah pa· ·meşhur berl-' mü-1 rlvril'r.=.mr..rt".q yutuyof'"'·~ ve Eşhas: Nimet ve ben. vanlaııtı!hınız muhakkak. Çün-

1 
olmak üzre id. 

r" ı:. h"'klivor de u mu ve Londra ·sıtesi iıze-1 hımw · · · -· ·•· 'R_ r-ı~.....,~.-.. .,:.ıa ;ı.,..,. idi ha~l-~.. ne içtifrimiı::i bil- (Bitrncdn 
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' "-~~~~~~~__:_-;:;;;:;:;:;;;;~;;;:mıa;::ııı~a:'.~:ı:~~ı:::ıı:=,:~~~~ı:ı=~~~mm~ 
YYare ihtifali 1 r MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ 
ncı salweılcn nabaatJ IL.---------~~---~~~~---.. -j=:~~~::~-mııa.I 

i!tli küçük zabit makinist Emanette }la"lar VflAg~tte 
ı, g - Fırka mizikası, h : • T • Ok 
a~e taburu, i- Bir süvan B .. ümenı (Birinci sahıfeden mabat) ·unıa odaları 
ı - Bir topçu bataryası.. UİÇe ellC . d .... d edildiğim e goruyorum. . 

t Polis taburu, 1 - Bele 1 k aye Hakikatı her kesin anlayabıl Vilayet ı\leclisinden 
:1~as1 müfrezesi, m - Mek- Esnaf Ban. ~s~ se:~ - mesi irin açıkca söylüyorum ki 1 
:r· Darüşşafaka, .Erkek. sinin tezyıdını goruştu bizim Avrupa kimyevi sanayiin oda ar için tahsisat 
'
11 tnektebi izcilerı, Fey~ı C i eti belediye bütçe en- den istiğna etmemiz~ . ~k~ İstendi 
~bul, Kabataş iiselerı, .. eıı:ı ~ün toplanarak Esnaf mevcut değildir. Aksını ıddia Halkın kah 1 rd -

tGa rkek ameli hayat mek- cumeru sermayesinin tez- etmek kendimizi aldatmak o- yerde parasız :;,u.~taleeaoturzeavckini~g~ 
•,}atasaray lisesi. . B.~1 asdmınha nafı' bir şekle ifrağı 
"1 l ktır ıdı e a lur. . tatmin için yakında halk oku-s erasim şöyle o aca • Y k d k' takrir tetkik olun- Gazeteler fımaab~t .mem- ı ma odaları ar.la k 
aat llde Fa•ih parkı, Be- hak ın ~ 1 

ümen bu baptaki · · 'th l dılmiyece "' ca tır. 
8elinıiye, Taksim ve muştur. mıncbı'r kaç gu"ne kadar ~~k~te .. asl?.ırın ı .. a. e rnl k ~ Bu husus için Viliiyet umu 1 ad batas gıru çunku asp!rının me e Bet mi meclisinden tahsisat isten-

' b~ atılacak toplarla me ::im edecek ve ç:<ırş~~.a te çok yapıldıg_ım yazıy~r. u miştir. 
~r. . "''"iri; Ceıiıiyeti beledıye ıç. ı- nevi yazılarvazıyete ademıv~ku Meclis Şubat içtimamda bu 

la Un uzerine merasını ku- ı; ... ~.d bu iş görüşülecektır. fu göstermekle beraber efkarı tahsisatı verecektir 
' lıı~ı olan İstanbul merkez ~~üa encümen içtimaınd.a da yanlış yola sevketmek sure- · 

. anı Merasimi açar ve un ·zamııamesi tetkık tile zarar tevlit etmektedir. Hu- K f 
' 'tıı _Yerinde bulunanlar~; Ba_nk~~a müdürü Faik B. Ilısa olarak şunu söyliyebilirim Oil erans 

1~~tlerini ve bütün şehıt- ediElmianş, et muhasebecisinden 1- ki bugun" Avrupa'nm müstah- ı nd sahı'/ıtd b t 
' '<U!lla - d t der le m . · d en ma ıı ,,. maga ave e · alı:nınıştır zarları yerine memleketırnız e unl be b 
' "Unu müteakip bir bora- zahat · . lmı lan muadillerini em- n a ra . er herhalde. bu kon-
' ~~fından çalınarak (Tİ!) f{ahtane ve Ah Be.Y ~fP:tle tr:ne edebiliriz. Fakat l feran~~Akımkahnıyacağısöy
< ~ uzerine Kıtalar, Me~te~ k"ylerinin şikAvetı ~umiyetle Avrupa ilaçlarını lenebılır. 930 Londra k~nfe-

·' .Zabitler Selam vazıyetı O . Be köyleri memleketimize sokmamak doğ r~smdan sonra 936 senesmde 
11\>ıller Şapkalarını çıkarır- Kfıhtane ve Ali !1 . .. lma E buna muhta- bır konferans daha toplanacak-

.. D hiliye Ve}sa etme mu ru o z. sasen .. j t 
ahalısı a neti kendile- cız . Hali hazırda bütün dunya- ır. . 

• au ande aFtih parkında, racaatla şeh~ema 'ni tahsil d · evcut hükfunetlerden biri Karada Denızde ve Havada 
k~'. Galata ~ulelerinde, rind_~n beled~: ~~s~rle alaka- k=ç~ dahili.nde. kiJ?y~vi san~- Bunlar hep bütün dünyada~i 

aıre ve muess~selerd~ etugı halde:, .1 Y. sürerek şi- yi, ve ecza ımalatı inkışaf etm~ş devletler arasında umumi bır 
lk tıda mevcut gemılerdekı dar olmadıgını ı e~ı dır Halbu- tir Bunlar bile bazı maddelen- tahdidi teslihat • karada deniz 

• ilar.y_a~aş yavaş yarıya kayette bul~~~irfnde. temas ni ·ha.içten . geti!irler. Diğ~~ de ve havada_ yapılma~ı doğ-
a~d~nlır. . . ki ~ı:na.net :n~darlar bu köyle- memlek~tler ıse ~ya sanayu ru birer harekettir. 

k·dll_tün gemıler ve fabnka- ettıg~ alfı;k1 kt olan kanu- yükselmış olan bu bır kaç mem Kü•at m . • 
' ıu uk1 · · 1 1 b k edı me e ütik" ed 1 T ,. erasımı 

1, ennı ça ar ar. rin tat ı h dudu dahi- lekete arzı ar er er. e- K f . 
ı . <.<erkes ve bütün nakliye na göre Emanet u. çıkacak nni olunurki memleketimiz- on erans kralın nutku ı'e 
' ları (tramvay otomotıil !inde olduğunu, ye~ . . ne ;re de bazı nevi eczanın temini açılacaktır. İngiltere kralı bir 

a .•• ) hönnet iÇin bir daki- kanunda ise vaziyet erıbnfunma- ~-mkün olsun. Memleketimiz- senedenberi devam eden rahat-
Ururl .. rnalflm u mu l - nekah t' • · ah tı ar. olacağı henuz . .. .. yettiği d imal edilen müstahzarlara sız ıgı, e ı ve ıstır a 

< • au vaziyet ve sükfuı bir dığını, Emanetın guc:ı olduğu- :lince, anlar müstahzar ismin i hasebile umumi mer~imde bu-
ka _devam eder. kadar buralarla meş~ ancak 300 ~en anlaşılacağı veçhile diğer lıın~?1amışb · Kral bir seneden 

' ~ır dakikanın hitamında, nu iki köyden s~nevı sıni alın- yerlerde yapıldığı gibi bir ta- ban ılk defa olarak böyle bey
tsın-ı kumandanının emrile lir~ kadar beledıY~.r~tane köp- kım ecza ve kimyevi maddeleri nelmilel. bir içtima vesilesile 
C~k ikinci bir (Tİ !) işar~- dığı halde yalnız a için sene- fenni usulü dairesinde karıştı- bugün bı~. nutuk irat etmiş ola

lenne selam vaziyetine nı- rüsünün muhafa~~~iğini bina- rarak ve onlara fenni şekiller caktır. Dün Londra konferansı
~ verilir. Bayraklar tekrar de 1500 lira ~a.rfe .. ı le Em~netin vererek piyasaya bir isim altın- na dair gelen telgraflar şunlar-
r ve düdükler susar. enaleyh bu ıkı k~Y hakkındaki da çıkanlıruş ilaçlardır. dır : 
~ liıt~beler: alakadar olm~dıg~t olduğunu içlerinde kıymetli ve ilim Amerikanın rolü 
d~ ~uteakip, m~ras~~ ~a iddianın gaYfr1;:. sahibi arka~~ş.~ar b.ulunan Türk Londra, 19 (A.A) - Mr. 

kı tayyare abıdesı onun söylemekte~ .' - . b' eczacıları buyuk hımmet sarfe Tardieu, M. Briand ve M. Stim-
O d itfaiye içın .ıou ın derek bu yolda iyi müstahzar - son bir buçuk saat gayet sami-

r u namına hava zabitle lı'ra tahsısat bl~khazırlamışl~r ve bunla~1tıt; mi sürette görüşmüŞterdir. Bu 
n, b - Tayyare cemiyetin· - g e tıcaret sergı en md J'h H Ik . . mütehassısı- ı on re v - mülakat esnas a tes ı, atın 

d - a namına şehir mec Emanet ~tfaıye fı tehir edilen mizde takdirlere mazhar olmuş tahdidine ve konfecransın mesa 
. en, Birer zat tarafından eırnesıne sar rf · · lardır · · · · · ı ı 
tabe irat edilir. nın g. lira tahsisatın sa ı ıçın E · d kt 1 . ının tanzımıne aıt mese e er 

u ıoo bın eli' d n mezuni- sasen ° or arımızm ıcap hakkında mınnumi mahiyette 
- nıtabelerden so a rnı'zi · tı' bele ye e 'k tes'rlerın' e · t M nr - Cemıye · Bu mezuniyet ettı çe ve ı emnıye noktai nazarlar teati edilmiş-

atem havası çalar. yet is~iJ.ecektı{;de evvelce yapı- hasıl ettikçe. bunl<ı:rdan Avrup.a tir. 
!;: Matem havasını mütea- veriJdı~ ~nkdtatbikine geçilerek dan gelenlelnn yenknellakonuaklabı- M. Stimson ile M. Grandi bir 
. ır zabit kumandasında roıenı ı k olan arını u nm ta · 1 
ıye mektebi talebesinden lan~ li ı ile eskiyen. itfaiye ece .. kt d' l H arada yemek yemış erdir. M. 
an .. 50 bın 1 r~~n yerine yeni maki tereddut etlmeme 1 e ~ er.k er Stiıllson, Amerikanın İtalya 

ıh ga, manevra fişegile uç makine erı lınacaktır gün eczane ere .. ge en. ırço. r.e- ve Fransaya karşı aldığı vazi-
avaya ateş eder. eler satın a · . f . çeteler buna guzel bır delıldır. t' h tür" 1 .. menfaat d" .. - B d t'ye n . r da gene ıt aıye- hz .11 • ye ın er u uşun-

kr un an sonra dave ı : 5~ ~ınl ırassarfı edilecek bu me Yalnız blu musdta ~rt ad1!:1. e~ celerinden ari ve dostane oldu-
r okide gösterilen yerlerı- e aıt ış ere • . K arkadaş arımız an ıs e ıgımız - A 'k herk · 
•Parkın tramvay cihetinde- y da Kadıköy itfaiyesi içın a ila )arını böyle yevmi gazete gunu, men' an~ .esı mem 
otuvarına) gererler ve me- ~~·yun" de yeni bir itfaiye gara- .. ~larında mülakatlarla olduı":un bırakacak bır tesvıye.sure-

., <UAo vukuunda su . . bb. tı bulunmasından ba ka bır şey 
geçişi başlar. jı yapılacak, yangın d • ğu gıbı sebatla tı ı gazetelerle . d'"' . t m hab' 1 - Merasim geçişinden son · enilen anda su bulunmıı; ıgı tabiplere tanıtmalar, hastalarda ı~terne ıgını g~ze. e u ır e-

~erasim biter. . . ~s~n şehrin muhtelif sem.ti.erınde tecrübe ettirerek şifakar teşirle rıne beyan etmıştır' 
- Merasim geçişine ıştı- ~~ depolan vücude g~tı~~~.ce~- rine ikna etmeleri, nümuneler ilk temaslar 

e:e~ler, o sıra ile Beyazı:: tir. Bu depoların en buyugu C - tevzii hulasa bu nevi ticaret ale Londra, 20 - (A. A.) - Bahri 

1 .gıdcrler ve oradan son hangirde yapılacaktır. mine has usuller~ müracaa~a konferansa iştirak edecek olan 
erıııe avdet ederler. maksatlarını temın eylemelerı- bütün heyetler yarınki küşat 

Ekonomi 
t -

.. 
~da kongresi toplanıyor 

Kongrede ~~hiın ın.~ddeler 
görıışulecektıı . . 

icaret odası umumi kongre 
lo Kanunusanide toplanacak 
Bu sene kongrede şu madde 
üzerinde mühim müzakerat 

eyan ~decektir. 
uamele vergisi ve teş".iki 
yiden istifade eden fabrıka 

vaziyeti. 

' - Başlıca ihracat eşyamı
ambalaj işi. 

* 

Denir. ticaretınıız hal<
kında b r rapor 
Ticaret odasınca milli va-

. · apurcular purcuların vazıyetı, v . . 
karşrsmda Seyrisefain ıde~e~ı
nin rolü ve deniz ticaretımız 
hakknda bir rapor hazırlanmış 
tı. Bu raporun tetk_iki alakadar 
beş kişilik bir komısyon tarafın 
dan yapılacaktır. 

• * 
1 
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dir. celsesine ait teferruatı etspit 
O zaman göreceklerdir ki arzu- etmek üzere bu sabah ilk defa 
lan umitlerinden daha fazla tat olarak Downingstreet,te 'biıbir-
min edilmiş olacaktir. lerine mülfıki olmuşlardır. 

Boğaziçinin teşciri 
Şehremaneti, Boğaziçinin A

nadolu sahilindeki çıplak arazi
de ağaç yetiştirecektir. 

Fakat tahsisatın kifaketsizli
ğinden şimdilik bu tasavvurdan 
vaz geçmiştir. Yeni açılan ve 
şehrin en şerefli caddeleri etra
fındaki teşcire ehemmiyet veri
lecektir. 

Kral, konferans murahhasla
rını öğleden sonra Buckingham 
sarayında kabul edecektir. Ge
ce hükumet tarafından murah
haslar şerefine bir ziyafet veri
lecektir . Kralın konferansta 
irat edeceği küşat nutku telsiz 
telefonla bütlin dünyaya neşre
dilecektir. Bu nutkun yüz bin 
kişi tarafından dinleneceği tah
min edilmektedir. 

YALNIZ 

l(adburi 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi ala 

~ezzeti mükemmel 
Rayıhası nefistir. 

19:.ıo 

------ -

m, e f.kaden1i il·t;dar, tasallübu şeraiıı, bel gev-
şe! liği. göğiis, ,h~<>talıklanııa karşı 
Hı\Sı\N L.L \ VE1 ~UHlTBU gıyet ırıfrdir 

Ga\atada l{araköyde pop;açacı 
1 fırını ittisalindeki bü vük ına

hallebicinin üstünde 

EK~EL~i 
Büvlik elbise fabrikası • 

Muflon astarları emperıneabliss 

r R o E Ü L E R i r~ i N 
l\ıliintehaı) çc~i ti erini 

BeJlere : 

Hanınılara: 

27 lira 

24 lira 
Fiatle me l·ii hıruhta vaz.evle-

• 
diğini muhteren1 nıüşterilerine 

arz ve il in evler. 

· Pertevnival vakfı 
• 

Mütevelli kaymakamhğmdan: 

Yelkenci vapurlan 1 ODOL .gf~ ----=d"!!!.;·;;..~:!!!!!I .•rıwvıt:ı~ec12 i 
ı t .... ı.ıor - Scrinlcndlnr - ldt.t.clldiı Karadı.:niz hık:; ve surat po;,tası 

Pertevniyal Vakfı Akaratıııdan 

Yedikule haricinde Bclgrad kapısı 

karşısında 2Z No. kicir kulubeyi ha· 

vi bostan icara verilmek O:zrc müza

yedeye vaz'edildij!inden yevmi mü
zayede olarak 25 Kinunusani 930 

uncu Cumartesi günü tayin kilınmıı 

olduğundan talip olanların yevmi 

medilirda saat 15 te İstanbul Evkaf 

Müdü.riyetinde Pertevniyal vakfı ida· 

resine müracaat eylemeleri. 

l : 

t:~~:s.n~2 Çarşamba l ~BJPİ se,ain 
\T A'r,\ r 

günü akşamı Sirkeci rıhııoıından 1 
hareketle doğru ~ 7..ooguldak. lnc
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Siirmene ve Rize] ye 
gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkeelde Yelkene, 
hanında k:lin accnCc1':ine müra 

caat Tel lstanbul 1515 .................. 

Bijt~K TllllR~ rlllN&ijı~ 
8. 1NC1 TERTiP 1.1 et KEŞİDE: 

11Şubat1930 

Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~Y~l f llUMIYE: 30, 000 LIRJDJR 
er keşi dede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

~üınrütler ~ınuın Mü~ürlüğün~en : 
Umum müdürlük cümle kaprsında yaptırılacak lastiklik ke

şifnamede yapılan tadilat dolayısile yeniden yirmi gün müddet
le münakasai aleniy.: ile münakasaya çıkarrlmrştır. Şartname 
ve pilanlar Gümrükler Levazrm müdürlüğünden alınacaktır. 

Talipler 30 lira teminatı muvakkatalarile birlikte yevmi mü
nakasa olan 8 Şubat 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on beşte Umum müıiirlük binasında müteşekkil komisyona 
muracaatlan. 

~--- nnlMOE STIO!OM liPISINDl ---• 
Mehmet Ali Beyin 

Milli ŞOFÖR ve zirai MAKiNiST 
J\Jcl(tehi 

Her çeşit 

Gaz motöril 
otomobil 
traktör 

allJtı zira/ye 
der.{)i veri lir 

ve talimi 
yaptırılır. 

Mektep garajında TAMIRCILİI( tatbikatı gösterilir. 

2 ŞlJBAT PAZAR GÜNÜ 
Veni devre b&flayacaktır. Tahsil mUddatl dört aydır. 

Ders zamanları işi OL.\NLARA DA uyğun gelir. 
Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 6Q liradır, tat it He alınır. 

Ta,ralılar iç • · çam şır yıkamaaı ile yatalı: ayda 8 rıradır, 

'.\1.rlceı Acenııı~ Galttı k~prl 

bı•ın 'ı, Beyo~lu 2361 Şub 

c•ntuı: !\1a'ıınu11yo Hane ıltıtdı 

lst~ohul 740 

lyvalık sür' al pBıluı 

18 

i, 
n 

(Menln)vapuru 21 KAnunusani Y 

Salı 17 de lrked rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçlikkuyu, F..dremlt Burha
niye, .\ yvalıı;a gidecek ve n 
dönüşte mezkur iskelelerle b r
likte Altunoluğa uğrayarak 
geleecktlr. 

Gelibolu için yalnu yolcu ' 
alınır, yük Alınmaz. 

Tra~zon itinci pnsf ası 
[Ankara]vapuru23 KAnunu· 

san! perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sömsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trahzon 
Rlzeye gidecek v~ Ol Trabzon 
Polathane Gire on OrJu ~·aısa a 
Samsun Sinop lneboluyı ujt· e 
ravarak ı;elecektir. ah 

• 
Bartın - Cide Postası 

HİLAL 
vapuru 2 l C :\ J J 
kAnunusanl LJ t \ ...ı 

eı 

Su 
eli 
t 

günU akşamı Sirkeci rıhtımıdan e 
hareketle Eregli , Zonguldak. 
Baruo, Kuru..:aşile, Cide, İnebolu) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni hında 1 numrolu 
acentasını müracaat. Telefonu 
lıtanbul 31 OS 

UUY\,E L!!;VAı\T Llı\l 'il'.. 
Hamburg, Brem, Anvers , 
ı~tanbut ve Halırı Siyah ara
Hnda azimet ve avd~t munta 
ıam postası: llamburg, Brem. 
Stcıiıı, Anvers ve Hoterdam 
dan limanımıza ınuva eleli 
hekleııen vapur:ar ; 
Dclos npunı 21 K.•anlye doğnı 
Marmara • 3 l • • 
Geru!s • 3 Şubata • 
Andros .,., 4 ,. .. 
Burgaz, Varnı, Kö rence, Kalas 

ve lbra!I \ç!n limanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

Delo• vapu'u 21-24 kAııwıu nı 
de tahmilde 

Andros • 4 5 .~uhatt• 
tahmilde 

Hambnr,;, Brem, AllVe", Roterdan 
ve Dançlg için yakında limanımız 

dan hareket edecek vııpurlar: 
Dclos Ytpuru25-27 k. san!de :l' 

e • 5-6 
tahmilde e 
Şubınar 

tahmil de 
Lomos vapuru 12-14 Şubana 

tıhmılde 

Fazla tafsil At için Ga 'atad -
Ovakımyan 1 laıımda U -ı•ı 
umııml aceııtoli(:ine miıra ·aıı 
T.:ılefoıı: Bev.ı~hı 641 -6741 
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l\aınıc Halit - ~iuallim Ahınet Halit 

Sağlık bilgisi 

{ çki ve zararları 
Acı ve fena bir şey içtiğimiz vakit zehir gibi deriz. 

J "lirsiniz ki zehir öldürücü bir şeydir. 
İşle içki dediğimiz ispirtolu içecekler doğrudan doğ

uya zehirdir. 
İçkiye biitün fenaliklann anası derler ki pek doğru

.hır. 
B ... şka zehirler bir insanı sadece öldürür. Halbuki 

;ki iıuanı evvela süründürür; betbaht eder, sonra öldü-
Ur. 

l A Bundan baska zehir yalnız içen adama zarar verir. 
c- -1 lbu1·i içki, iş;et onu içen adama zarar vennekle kal
; naz ailesine ve nihayet mensup olduğu insan cemiyetine 

r; 'e '!:arar verir. 
1 Hapisanedeki mahkiirnlarm ahvali tetkik edilirse 
i öruJilr ki bunların çoğu yaptıkları katil ve cinayetleri 
1 

c dah bir çok uygunsuzlukları hep bu yüzden yapmış
• ırpır. 

,, Şu halde içkiye bütün fenalıkların anası demek pek 
ıı< loğrudur. 

Alkol ismini de verebileceğimiz içkinin evvela kendi 
l ahsııruza verdiği zararları görerek kendi kendimizi na
li rl zehirlediğimizi ve harap ettiğimizi anlayacağız. 
1~ Her içki içen, her kadehi ağzına götürürken şunları 
~ı ınrı• lamalıdır: 
~J ] Kendimi bile bile zehirliyorum; iktısadem ka

ybediyoruz. 
2 - Ailemi ve çocuklarımı mahvediyorum. 
3 - Mensup olduğum cemiyete, vatanıma ve mille
Lime fenalık ediyorum. 

Alkolün kemiklere tesiri J 1 - Kenıiklerin neşvüneması genç yaşlarda vuku-
Julur. Yirmi beş yaşına geldikten sonra büyüme durur. a 
'afa.ta ı da bu yaşlarda haddi kemalini bulur. Eğer bu 

u. ırada vücut yiyecek itibarile lazımgelen maddeleri alır 
Tl. re kemiklerin teşekküli.i için İcap eden şekilde hareket 
t, dilirse i kelet mükeı,ımel surette teşekkül eder. 

1\ \! col kemiklerin neşvünemasını geciktirir, kafata:.ı 
< a !ü mu derecede büyüyemez. Kafatası içinde beyin 
~ 

uJ· 'nduğunda:ı:ı beyin de kafatasının hacmine göre kü-
J :.ik i,alır. Bu -;ebeple dir ki alkolik olanlar, afyon ve tü-
1ı ün gibi uyuı:turucu şeyler kullananlar sersem, akılsız bu 
5ı !ala ,.lurlar. Bu hal yalnız kendilerini harap etmekle kal 
a ııı:ız, bunlardan doğan çocuklar da aynen kendilerine 
~ ıenzerler. Demek ki böyle insanlar hem kendilerini, hem 
1 

t çocuklarını zehirlemiş olurlar. 
~ 2 İçki içen kimselerin dilleri de dolaşır. Bunlar 

'ıoğa7larınd r. muntazam ses çıkaramazlar, hatta söyle
::. liklerini de bilemezler. Dillerinin hareketi yavaşlar, ade
~ a dil ağızda 7.or ukla kımıldar .gibi bir hal alır. Göz etle
ıı -i de liiyikilc iş gönnediklerinden sarhoşlar her şeyi çift 
i Jörürler. 
ı Alkolün kuvvet üzerine tesiri 

OD• Gazel Hn 'atlar Alı:.ademlılado bir ıler(I açıldı. Talebenin ıeaelllı:. mesailerinden terelı:.lı.Up 
eden bu ıerzldo bir çok muvaffalr.lvetll tablolar ve bcylı:.ellerdea maada mefruşata 

matealllt dekor ıır eserlerde bulunmaktadır. 

~·C~~~:C~O Yarın akşa,, ~~~~~~~ 

DARÜTTA. LlM ALONG 
Be •ckAr Kapan Lau~ ı\li RJ1.ı Bey in 

HANİ1\'1LARDAN mürekkep OR r E:5TRASI tar 

~~~IOe AT~~f()ı 1JK KO 'Sl " I~ ;a;-~Mırin.tı 

Etibba odasından: 
Edremitten şehrimize gelmiş olan Dr. Cemalettin B 

Kit sanide İzmir Etibba odasında l'azır bulunması lüzu 
olunur. 

,\(}, i
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!~ana Deff er~arlı~ın~an: 
Danışmant karyesinde kain olup Kalburcu Mustafada 

hilen hazineye intikal eylemiş olan kaydan yedi yüz dönü 
j ta 12 Ka. Sani 9.30 t:ırihind~n itibaren yirmi gün müddeti 
kapalı zarf usulile müzayerleye vazedilmiştir. 31 Ka. Sa 
tarihinde s::ıat on beşte ihalesi icra kılınacağından talip 
rm saatin hullıll.ınden eve! teklif zarflarını defterdarlıkta 
sekkil satı. komisyonuna tevdi ile numaralı makbuz a 
lazımdır. Muayyen saatin hululinden sonra teklif kabul 
mez. Teklif nameler bir .zarf denmuna vaz ve temhir e 
Üzerlerine talibinin ismi tahrir ve isbu memhur zarf tarla 
nümüne miık<lir kıymet itibarile muhammin bedeli olan 
liranın % 7 buçuğu nisbetinde kanunen kabuli mecaz t 
müvakkate ile birlikte diğer bir zarfa vazedilerek tekrar t 
edildikten sonra zarfın üzerine hangi i e ait olduğu ya 
\cap eder. Şartnar.ıeyi ı;ormek veya sureti müsaddakasmı 
'\rzu edenler yevmi ihaleye kadar hergün Adana Mıllf 
idı>resine miirac~· t edebilirler. 
~............ ..-..~..-.~~ ......... -";,.;w9w;'""~ 

ve ~irkett tlcarcthanelerindeki ayak aplar tamamilc yerli 

l\lallar metin '~ xaıif 

şapkaları da vardır. 

olup fiatlar eh\ en ve m ıktudu•. Y 

0800G~M•Me41 
5050 DEFTER ·TAB'I ~lÜNAKAS 

İ..;pİrto ve ispirtolu içkiler inhi. arı u 
ıiıürtürlüğünden: 

t! 3--Bazı namuslu adamlar alkolün kuvvet verdiğini ve 
~ r:: l.iOr g-t.nluğu giderdiğini sanırlar. Halbuki bunlar yanı
~ '} ırlar, .1lkol kuvveti çoğaltacağına aksine kuvveti azaltır . 

. ' Ayni zamanda muhakeme kabiliyetini de bitirir. 
"J f ııret eden?er ilk kuvvetlerinin İçtikten sonraki ilP 

5050 adet defte in tab'ı münakasaya konmıqtur. 
ihale olan 11 şubat 930 salı günü saat on beşe kadar 
zarfları mübayaat komsiyonunca kabul edilecektir. Tali 
Komsiyon kitabetine mürac tları. 

Tstannul ~osla ve le ~raf na~ ınü~üriyelin~en: 
Muhtelif ı!b'adda 1182, adet Telgraf direği münakas 

niye suretile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 5/2/9 
rihinde saat on beşte yapılacaktır. Talipler teklifnameleri 
de yedi buçuk nisbetindeki teminatı b::ışmüdüriyette müte 
komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek isteye 
hergün Başmüdüriyet kalemine müracaat edebilecekleri i 

1 1 olan kuvvetlerinden pek fazla olduğunu bilirler. içki 

1 
pek muvakkat bir zaman için bir uyanıklık hasıl eder. 

. Fakat hakikatle bütün vücudü harap eder, sıhhati bozar, 
1 duşür<"e ve muhakemeyi bitirir. Muhakemesiz yapılan 

l 
t 
'ı 
1 
' 

şl~rinde ne gil:ıi neticeler verdiğini, bütün fenalıkların 
ıçki yazünde ·~ vukua geldiğini her gtlnkü gazetelerde 
ok-Jrsunuz; veya bizzat şahit olursunuz. 

4 Alkolü itiyat eden kimselerin vücudünü bir yağ 
tabal,.ası kapl;,.r ve et kısımlar harap olur. Etleri zayifler. 

1 P.u yağ tabakası kalbin etrafını da sarar, nefes darlıkları 
' Ôa§l~r. Bazana mide genişler; tabii halini kaybeder. Ha
. ınnsı7hklar görülür. 

Anlı.arada kar yağdı. Yağan bu kardan sonra Yenişeblre bir nazar 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karyc~i 

Pendik 
Cimi 
! iane 

Sokağı 

Arabacı 

G;ıyrı ıntı\ıadillcre .t Hal:\d:ı kıırrc !, . 'oka~ı vt numara~ı muharrer hane 3 şu hat 930 pazar 
crt~~ı gumı saat İKiie ihalc~i vapılnak t.zere ınuıa)cdcye çık,ırılmı~tır. Tulıplcrin pey akçcka yle 
Bankamıza mura.:aatları . 

lunur. --- - -----------------' 
Rcyop;!ıı orman mııamd~t memurlu~undan: 

ihale tarihi hulundu;tu mahal Fiatı Cinsi Çeki 
26· I 930 Kabataş 280 ~leşe odunu 18 

, l\emerburgu 62.50 • • 12 
,, , 62,SO ~lahlut • 4 
• Topan• 260 • • 45 
• rındıklı 261> ;\leş • 7 
• :arıyor 187,50 i\lahlut • 7 

BalAda roıkdJrı yazılı odun hazlne namına mliz3ycdetcn <atı13ca 
taliplerin lleyo~lu kaymıkamlip;ındı müzayede komisynnuna mti,...,ut 

• Dantos Di~ maJ 

verır. diıleri 100 ·:, DANTOS HASAN; Diş ere ebedi hayat 
vikaye ed~r. Di~lerl. inci gibi be}azlatır. Diş etlerini kuv,etlendirir ve kanamaktan meneder ve di~lcrln ara ·ında kalan tckssuhaa ve ufuneti izale eder. Diş :ığrılarına, nezlelerine m:\ni olur. Ağızda gayet l:llil bir serinlik ve ra, 

bırakır, l\Jikropları imha n ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mAni olur. Avnıpa'da daima hiriııciliği alır ıc hirinciliği diplomalarla mus:ıddaktır. En büyük miıkAfatı ihraz eder. Alun madalye ve nişanlar almı 

yn,at:r. Çürumd 

'} 

1 

( 20 ) k UPUŞa Hasan ecza deposunda. Dantos Diş ma~unu yerine ba~ka bir marka verirlerse almayınız. Çunkli Dantos dunyanın e:-ı enfes ve mükemmel diş mıistahxarıdır. 

·---------------.-...;,....., .......................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiıiıııiiiııı------------iiiıiiıiıi--------··--------·-------------------=-............. -------------iiiiiiiliiiimilliiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiimı ....... iiiôiiiiii•---~-Üıküdar Hukuk Hakimliğinden: gıinde mahkemeye gelmediği takdir- ikametgahları meçhul olduğu anlaşı- ı Tekliflerin Fransızca veya Almanca 
l Memduha hanımın Üaküdarda İh· de evlilik vazifesini ifa etmemek kas lan mumaileyhimin ikametgahlarını olarak Balkanlar ıçin umum mümes

aniyedc Köpürlü sokağında No. ha- tile hali zevciye~ retk ~ttığinin tah~kı bilenlerin mahkemeye haberdar et- sili ~ulunan ıirdcki adrese gönderıl
.edc mukim iken ikametgahı hazırı kuk etmış olacagı malumu olmak uz- mek ıizre bir senede ıki defa ifanat mesı: N. M. POPOV1TCH, Bcograd, 

Müsa~a~a ile memur alınacat 
• cçhul olan Salih Bey aleyhine ika· re keyfiyet ılan olunur. I icrasına karar verilmiş oJ,nakla mu- Kolarceva 7. ı~ · t ı v •• ı ·· l " v " d 
gn eyl•?iğiboşanmadavasmdando- . . .. 

1
maneyhimunun ikametgahlarını bil- .JIIlllI"V<' sanc ıgı lllUC lif ugun en: 

c ayı tayın olUDan gün~e mumaileyh j _ 1ıtanbul M_ahk.emeı Aıliye Üçun· ı;nlerin mahkemeye bildirmeleri ilan 1 J 
ı alih Beyin ilanatı vakl'aya tağmen ı cu Hukuk Daıreaınden: olunur. , ~chrenıanetinden Emniyet sandığınca alınacak memurlar için ahiren görülen 
e :;ıahkemeye ge!nmnesl hasebiyl~ b!t· Evkaf Müdiıriyetinin Muratpaşa-

1 
luzu!T\ üzerine 26/1/930 Pazar günü yeniden hesap ve ticaret, 

alep hakkında gıyap kararı verılmış. da Kazganisadi mahallesinde- Yekta Çok aranılan bir cezai tıbbiye için Yeniköy dairesinden: Sahibi defter usulile yazıdan müsabaka imtihanı yapılacağından evvel-
e devamı muhakem 24 Şubat 930 efendi sokağında 6 No. bostanın mu- sermayedar bir miınıcssil acele aran 

'h" d'f Pa · t zuhur etmiycn <laire ambarın 'a ki ilanımI?da muharrer şerait da.bilinde imtihana <lahil olmak 1 :.arı ıne mlısa ı zartcaı gUnü sa- tasarrıflal'l Alenkonun evlatları Kos- maktadır. şbu cezai tıbbiye ezcümle 
t 14 tc talik kılınmı olup n:ıwnaile- ti ve Yorgı ve Maryonga aleyhlerine gazetclerd yapılan reklam vnsıtasile mahfuz yirmi kilo sabunun sa· istiyenlerin 25 1 930 Cumartesi günü akşamına katlar S~ndık 

t a Sa•" B vın t:wm o unan mezkiır ikame eyledi ı mefkudiyct davasında külliyetli miktı•da satılmaktadır. tılara!'ı ilan ohn~r. muh:ısı.be i!nıirli< ine müracaat etmeleri iliin olnryur 
) 

ZA YI: Garajımıza ait 35 n 
lu tecrübe lavbasından biri 
zayi olmuştur Y nisini alma 
Şehremaneti Seyriscfer mc 
müracaat etmiş olduğı mdan 
nin hükmü olmadığmı ilan C) 

MERSEDES. BENZ ve 
YSLER Otomobilleri umum 
Acentalığı. 


