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fflnd/stanın sözde miJstekil hiJkOmdarlarından Srlngar 
mahracasının :arayı 

yaşasın ihtilal! 
oy 

n ~Jint milli kongresinde 30,000 
i~şi birden hep bun11 haykırdı 
20 

·~~giliz nıalı g:ymeyiniz, Ingilizlere 
:ı; vcrgı verıne)rİniz, çamurlu 
ön 
in 

kulubelerde yaşama)ra 
tahamnıül et111e,,in1z! 

• 

·r Vatansever Hintlilerin kongresi pek 
ateşli ve heyecanlı olmuştur I m 

b 
lli:Jndradan yazılryor: - Ya
vtı ihtilal, yaşasın Hindista-

milli bayrağı, kahrolsun 
·- ı· b - 1 o· ız ayragı ... ,,. 
Swılar nedir mi diyeceksi
n ? Lahorda toplanan milli 

altrede ateşli hatiplerin, bil
T.a genç bir inkilapçı olan · 
ıhirlal Nehruyu dinleyenle 

• 

r ığzından gayri ~htiyaıri dö: 
n sözlerdir. Lahor kon
inin 29 d.ci.nunevvel celse
ı pek galayanlı olduğunu 
Jra gazetelerinin azami e
miyetle alıp neşrettikleri 
. aflardan anlıyoruz. Bu cel
i milliçilerin meşhur, reisi 

i Rıi, Londrada toplanacak 1 
ekongereye Hindistandan Vali/ umumfyl istlk/Jal 

1 gitmeme11i hakkında kon- h"' ed k ed"l 
in icra heyeti tarafından m~.ş - ucum_ ere 1 en 

k kaıbul d ·ı . mumanaate ragmen galayaruru ;en ararm e ı mesı.- . . 
l"f ........... t" G dh" t zaptedememıştır. 
1 çıau\Ş ır. an 1 am . . • 
"kral verilmedikçe milli Hrndıstanrn mil/~ timsali. 

rreye iştirak edenlerin Hin Bundan. sonra re~~. C.evahır-
lnm merkezinde olsun di- lal N ehru ırat ettıgı nutukta 
.ya.letle.-de olsun hük&ne- demiştir ki: 
kavanin meclislerine işti- - Bu bayaraık Hindistan 

emelerini ileri sünnüş- birliğıinin timsalidir. Bir ke

V . . . , 
ergı vermeyınız .. .. 

mdhi burulan sonra daha 
bir teklifte bulunmuş-

3u teklife göre kongre, i
omitesine saialahiyet ve-
müvafık görüldüğü za

hir beyanname neşredil
liizmıgelecektir. Bu bey
:nede İngilizlere karşı boy 
!An ederek vergi venne
lçin bütün Hindistan eha

vik ve tahrik edilecek-

dhi'nin kongrede anlat
valii umumi Lord İrvin 

ereyan eden mülakatın 
"ni anlatmıştır. Bu mü
iyi bir tarzda geçmedi

aşılıyordu. Çünıkü kanu
el bitmeden evel Hindis
dominiyon idaresi tesisi 
da N ehru tarafından ha
n raporu bütün Hindis
abul edemiyeçeğini söy

·r. Bundan başka vali! u
dominyon idaresi tesis 

ikçe İngilizlere karşı 
yapılması hakkında ge
e verilen karar hakkın
ir şey diyemiyeceğini sö 
ir. Gandhi bundan son-
r ki: 
ık 4:ıundan sonra tered

ahal kalmadı. Bizim i
bir istiklal istemekten 

ir yol yoktur. İngiliz
pacagımız içtimaa her
ondraya giderek konuş
gil, belki isfklal emel-
istıhsal ettikten sonra 
ko feransı olacaktır. 
i'nin nutkundan sonra 
reisi Cevahirlal Nehru 
nm mim bayragrnı a
linde dalgalandırınca 
in ictima ettiği yerin 
saran 30,000 kişi - ki 

c nnrı .,_ t 

re dalgalandırılanbu bayrak bir 
daha i,ndirilemez. Hindistanda 
bir tek adam Kalıncaya kadarlıu 
bayrak bir daha indirilemez. 
Hindistanda bir tek adam kalın 
caya kadar bu milli bayrak ya
şayacaktır. Nebru'nun bu nut
kunu dinleyen binlerce kisi 
hep bJ.r ağızdan; haykırmışlar
dır: 

- Yaşasın ihtilal! .... Gan
dhi'nin yetiştirdiği ve milli rei
sin tarafından ıkongreye ·riya
set ettirilen genç inkilapçı Ce
vahirlal Nehru nutkuna şöyle 
dev3!1ll etmiştir: 

- Hindistandaki fakirin is
tismar edilmesine artık nihayet 
verilmek zamanı gelrti. J- ak.iki 
suntte nüfuz ve ikt;dari almak, 
lazımdır, yoksa memuriyet kı
yafetleri lazım değildir. Ben 
ci!mhuriyetçi bir sosyali~tim. 
Emelin Hindistanı müstakil 
görmektir. Mevcut hükumete. 
onun meclislerine iştirak etmi
yeceğiz !. . . Bütün Hindistan 
halkı, cebri vesaile müracaat 
etmeden sakin bir sürette boy
kot yapip hüıkumete vergi ver
memelidir. 

Bir takım arkadaslarımız ha
la hapisanelerde i°iı.Ierken biz 
nasıl olur da İngilizlerle müna
sebatta bulunuruz? ... Mahsul 
çok, haslat mebzuldür. Buna 
rağmen Hindistan halkının ça
r.· urlu kolubalarda çıplak yaşa
ması İngiliz imperatorluğu i
çin bir şeref değildir. İnsanı 
para için feda etmemeli, Kon
grcı:niz, çalışan halk için daha 
iyi hayat şartları teminine ça
lışacaktır. 

İngilizlere vergi vermeyiniz, 
ecnebi malı giymeyiniz, İngi
liz mallarını almayınız!. .. 

Milliçiler İngilterenin yaptı-- . . 

Ayın 8 inde veliaht 

r· ... _ - ! 
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ita Irada 

Düğün 
Bozguncular.! 

Felemenkte -
Tamirat bahsi 

eulenl·gor Hindistanda cereyan eden hadi- Küçu'•k d_,, / ti b 
seleri uzaktan ve lngiliz matbua- w:;U e er OrÇ 

ROMA, 5. A. A. - Belçika tının vesatatile takip etmek mec- farının affını 
kral ve kral iç ası İ tal yaya gel- buriyetiıa kalanlar bu vekayii !et-
mişlerdir. kik ederek bir hüküm vcrmeğe ça-. istiyorlar 
KİY ASSO (İ · ) 4 A A lııırken azami ihtiyat göstermek LA Şark , svıçre . . . b . 1. . kd" d 1 L HEY, 4. A. A. -

B 1 . . · mcc urıye ını ta ır e er er. a· . . 
.e çıka kral ve kralıçasınm ra- horda milli kongre toplandı. Milli tamıratı komısyonu Avusturya 

kıp bulundukları--• tren saat kongranın geçen temmuzda içtima ya ait borçların kat'i surette te-
17,29 da Kiryassoya gelmiştir.' ede~ ~o~ite•~ mcşh~r.Gandhi'nin.1ıir sviyesi meselesini müzakere et-
MARSİL YA, 4. A. A. _ İ- takrırını t~l~k etmışti:. ~u talmrde mek üzre ikinci bir celse aktet

talya Veliahtinin düğününde / 9H~9 d~enesıdrund sond.!l"'nunl e . 1~addar 1 miştir. M. Schober Avusturya-
lı b 1 .. R ın astan a a ıger ngı ız o-
~zrr u unmak uzre o:naya minyonlarında olduğu gibi kendi nm noktai nazarı hakkında ba

gıtmek~e olan Preı:ıs Ferdınand kendini idare salahiyeti verılmezse zı izahat vermiş ve Avusturya
de Bavıere Marsılyadan geç- lngilizlerle her türlü münasebatı - nın noktai nazarı bakında ba-
miştir. cebri vesaite ~üracaat etme~~iz}n- temşitir. Alacaklı devletler A-

u 
Gazi lfz. ile :\f. al<·ııin art ~ıııcl 

teati etlilcn telg·raflar 
ANKARA, 5. A. A. - So- ı pek ziyade memn •niyeti mü 

vyet hariciye komiser vekili bir hadisedir B · abcrin do 
M, Karahanm Moskovaya av- luk ve iyi kom~uluk , ... ıina. 
deti münasebetıle Reisicümhur bet/erimizin "YİI ve takviy 
hazretlerile M. Kalenin arasın- hakkrnda izhar buyurıılan 
da atideki telgraflar teati edil- mennilere tamamile iştirak 
miştir: der ve bu kere imza <.'dilen p 

.. Ankarada . Türkiye Reisi- tokolun bıına vasi mikya~ta h 
cumhuru Gazı Mustafa Kemal dim olaca;;ı üm;dini beslerim 
Hz. ne: Gazi Mıı~tafa Kema 

Türkiyeye seyahati Sovyet
Türk protokolunun imzasile te-ftalyanrn bir notası kesmek, vcrgı vermornck, hukumet t . ıh b 

k · ı· 1 · · .: k t vus uryanın tamı.rat esa ına ROMA 4 A A St f . ve avarun mec,. erme ışura e - 1 . mayüz eden hariciye komiser 
• · · · - e anı memek ileri sürülüyordu. Bu takri- o an borçların affı esasına ta- k .1. M K . . 

Kaymakamlar kursunda 
ANKARA, 4. A. A. - S 

·hrimizde acılan kaymakam! 
kursuna dev~.,, .-r'IPn kayın 
kamlar şere'"ne d~ı•tiye veki 
Sükrü Kaya Bev t"r>fr dan A 
karapalas otelincı,. IJ;r <"av ziya 
feti verilmistir 7·,·~fett.- ba 
meb'uslar ve r]"ı.:nve vekal 
erkanı hazır h,. "'n"'1uclardır. 

ajansı neşrettiği bir tebliğde rin müzakeresi ahiren Lahorda top- raftar bulunmaktadır. M. Titu- ve 1 1 • ara~an.rn derrn bır 
İtalyanın Nankin hükumetine lanan milli kongraya bırakıldı. leslro Romanyanm Avusturya 1 d_?stluk ve sa.mımryetle kabu
bir nota verdiğini, bu notada 1- Reis Gandhi'.nin a!dığı vaziyet bil- ile b;r itilaf aktini Bulgaristan lunden dolayı en har. teşekkür
<talyaya 1929 tarihli muahede haTssa şayandı dikka1 ttır~. h . d ve Macaristanm da işt;raık ede- !erimin kabulünü zatiriyasetpe
.1 h . . l k . . eınmuz a Al aha<>«t t• rın e h"l · d · d · T"" k 
ı e arıcı.ez m7m ~ et ımtıyaz- toplanıldığı zaman Ga_dhi takririn· ceği bir tesviye suretine rapt- na ı errn .~n rıca e erım.. ıı_r -
!arına ~aır verı~mış ?1~~-h~kl.a- .d': yalnız dominyonlardaki idar~yi "t e'' istr,diğini söylemiş Avus Sovyet. munasebatımn. ı?kış~
rı.n yemde~ teyıt edıldıgını bıl- ı~tıyordu. Hal~uki şimdi Lah?r ıç: turyanınRomanyalı efradT husu frm_ daım~ en ha_raretlı bır a/a
dırımektedır. ~~aı?da Gandhi. tam mana~ı~e bır siyeye olan borclarını hiç ol- ka ıle takıp etmış olduifumdan 

ıstıklal talep etmış ve bu takrırı ka- .. . . bu "k [ k [ · · 
b 1 dil .• : H. d" t d Gandhi mazsa kısmen ödemesını talep vesı anrn mem e et erımı- An"ara telsı"zı· u e mışur. ın ıs an a 1 2 • b ~, b ·· k"" ['t " 
taraftarı olan bütün milliciler Lon· etmi~tir. Leh ve Çekoslovak . 1 • ag ~yan ~e ugı;n u ve ~ S:o 1 çekH ne 

( ,, . ,, ti /J t) drada lngilizlerle beraber toplanacak mümessilleri de buna benzer ıktısadı faalıyetlerrne çoklu- ANKARA, 4. A. A. - Posta 
r1ırı 11cı sııy1 u un rna a · tel f t 1 f · .ı · • 

alacaklardır. konferan~ iştirak etınemeğe de ka- beyanatta bulunmuşlardır. Sırp zumlu sulhun teminatı mesabe- gra ve e e on uaresıne aı 
rar vennıt oluyorlar hh A B 1 · d b l d bulunan Ankara teJ~,·ız telefo Bu fiatlerle mal satmak is- ı Lah k · 1 taf .1 t mura ası vusturyaya, u - sın e u unan ostane münase-or ongrası, ge en 11 a a . . . b 1 · k . . . istasyonu bu ayı!"! altıncı pazar-

temiyenler mallarını başka yer- nazaran, çok heyecanlı, olmu,tur. <Yarıstana ve ~.acarı~tana _aıt et erın ta vıy~sı y~l-~n?a .. bır 
lere göndennekt~ serbesttirler. ı Hinclistanın her tarafınılAn gelen he- olan borçlara mutealhk tesvıye adım daha teşkıl ettıgım musa- tesi gününden it;baren neşriya-
Rusyaya sevki yetlerin arzettiği manzara, hıı:!km suretlerinin birbirinemukabil tu hede etmekle bahtiyarım.Türk- ta ba lıyacaktır Tulii mevç 

ı·c p ed ·.1 kalabalığı, alaylar, nümayitlcr. · t•ılması esasını kabul etmiştir. Sovyet münasebatrnrn deva mir 1575 metredir. Konserler Riya-
t a en m•' Maamafih lngilizlere müdah~le. için Bunun üzerine Romanya Ce- bir surette inkisafı ayni zaman- seticimhur mm;"ki he eti tara-
arın muayyeı fırsat vermekten son derece ıctinap · 1 ' . . . fından verilecektir. Neşriyat 

zamanda ihra edilmiş asayişi ihlal edebilecek gibi koslovak ve Leh murahhasla- da dost ve kom!ju mılletlerımız 
edilip edilmiyc görüne~ en ufak bir vak'arun bile çık rr Avusturya mümessillerile arasrnda mütekabil anlaşmanın programı a ağıdadır: 
ceğini b;Jmiyc. mas~na milliciler meydan vermemit- bir anlaşma esası bulmak için ve mü~terek mesaisinin geniş- Saat: 18-18.30 konferans ve-

lerdır. doğrudan doğruya mükaleme- /emesine ve tarsinine müncer ya ders. 18.30 - 19.15 cümartesi 
~·ciıhet hiikl: li 1Bu.nubenhla belraberbmlahalli ikdareakpo- ve devam etmislerdir. Bu esas olacağı hakkrndaki kanatimi za salon orkestrası. Pazar senfo-

sen aneer uup çı ann • S k . . t" · h"I · · metin mürakz tan geri kalmamışlarsa da denebilir .ar tamıratı komısyonunun ırıyasetpena ı erme arzede- mk orkestra. Pazartesi salon 
bası altındadır' ki Lahor kongresi vekar ve ıükUn pazartesi sabahi aktedeceği u- rim. orkestrası. Salı bando muzika. 
Şimdiye kada ile geçmiştir. .. mumi ictimada kayt ve tetkik Moskova, 31-12-929 Cal'Şamba senfon"k orkestra. 

Rusların bu sc Ç?k olm~dı: g~enlerde v!'111 u- edilecektir. Sovyetist sosyalist şura- Perşembe sal'ln orkestrası. 
mumı Delhıye gelırken trenın altı- B l l ki 'f 1 · • t. d 

neki kontenja: na bomba konmuştu. Kimler tara- '.1 gara~~- te 1 ar ıttı.ıa ı merkez icra Cuma bando muzika, 19,15 -
daıhil mevattar , fından tertip edildiği aynca düşünül- Komısyon ogleden sonra komitesi Reisi: 19,45 istirahat veya konferans 
alıp ta sevke• meğe layık olan bu ıui kast teşebbü- Bulgar müraıhhas heyetini din- Kalenin ve borsa haberleri 19.45 _ 20 30 
tiklerin ma- sü akim kaldı. Fakat bu vesile ile liyecektir. Bulgar mürahhasla- Moskavada Sovyetist Sosy- sol t ' - 20 30 bir çok kimseler de tevkif edildi. "ık" ·ı lt f 1. 1 . "h d . 0 veya san ae-annı. • • 
lın 1500 sandık Harici ticaret G dh" b 'kab"I · ka t bb"" . rına on 1 ışer mı yona m ran a ıst şura ar ıttı a ı merkez ı- 20 45 ist:rahat 20 45 _ 2130 caz an ı u ı suı st ete uı ki k 35 k · d" · 1 k · · R · • M ' ' ' limondan ibaret şirketi lerinin, her türlü cebri vesaite mü- .. 1 t~ sıt .te ~ye~ı esas~ cra omıtesı eısı . Kalenin bant. 21.30 ajans haberleri ve 
olduğu ve bu- müdürlerinden racaatin aleyhindedir. Bittabi Delbi gore tertıp edılmı~ bır tesvıye Hz. ne: hava raporu. 
nun da fiat iti- Cemal Bey vak'asının milli kongrayı teşkil eden· sureti layihası verilmiştir. Salı Ziyareti bizde çok iyi bir ha-
barile İtalyan limonlarından lerle alaka1ı yoktur. Fakat daha günü meselenin halledileceği tıra b raka M K h M Kambi,·otalinıntnarnesi 

başka bir vak'a clola71lile geçen se- •• • 1 K . M 1 n ·. ara. anm ?S 
da:ha ucuz olmasından ileri gel- nedenberi mevkuf olan birtakım ınn~t 0 udnuyor. _0m1ısyodn 1

a- kovaya avdetı münasebetıle 
diği şayi olmuştur. milliciler vardır ki kongrada bunları carı~tan an alacagı 0 an ev e- göndermiş olduğunuz nazikane 

Alakadar tacirlerin bazısı, hatırlam:J<~an kimse kendini men· tl~:ın ~ura_hhaslarına M.acar ve dostane telgrafnameye ha
Rusların piyasa fiatinden çok edememıttir. . • mumessıllerıle yarı resmı su- raretle teşekkür ederim. Anka
aşağı fiatlerle mal tedarik et- ~ongrada Hindistaıun . mı~ı 1kY· rette görüşmelerine imkan ve ra Türk-Sovyet protokolunun 
mek niyetinde olduklartnı, 8 mi ~:~ :ual!~.':.~~.::~~~:'ı.ıaİi'::'d~!e~- va.~it kkbirakmak "liedçin m~s:ıisini imzası memleket/erimiz arasrn
lyon liralı!k büyük bir iıhraca- rum bırakanlar aleyhinde çok feyler muva aten ~atı ece .tır. da müşkül zamanlarda teessüs 
tın bu gidişle kayıbolacağını sö- söylenmittir. M., Ta1"dıeu Macarıstanm eden ve iki tarafrn karşılıklı an
vlemcı'ttedir. Rusların yok ba- Milli ve vatani. heyecanla çalışan· borcları ~akk~d~ yarın Kont laşmalarr ve sulh gayesine ha
hasına mal almak istedikleri, laı·ın kartısında_ bır ~ bozguncular Betıhlen ıle goruşecek ondan dim olmak hususundaki samimi 

takımı bulundugunu soylemeden geç Ç k l ak murahhasla · .1 • • • tacirlere yapukları tekliflerde k k b"I d -·ıd· y ku tt sonra . e os ov - arzuları sayesınae ınkı•af eylı-me a ı egı ır. u a an çı· ···ı •• d ed ~ 
peşin para yerine 90 gün vade kan netice Hindiıtancla mevcut mil- rını og e yemegme a'Vet e- yen dostane münasebetler için 

Ankara, 5 ( Telefonla ) 
Kambiyo borsasında tatbiK edil 
mek üzre hazırlanan talimatna 
me projesi tetkikatı bitirilmiş
tir. 

Bu projede büyük ecnebi şir 
ketleri kazançlarının harice ne 
suretle gönderileceğine dair bir 
madde olduğu gibi bu hususla
rın bankalarca nasıl kontrol e
dileceği de mevcuttur. 

ile tediyatta bulunmak esasını yonlarca insanların araımcla tam bir ce:ktir. 
ileri sürmelerile de anlasılmak- birlik mevcut olmadığıdır. Bir ta- M. J as par 28 birinci Kanun 
tadir. İhracat işlerini ted~r e- raftan kongrada tam bir iıtiklilden tarihli Alman-Amerikan itilaf-

""' ........ .,.,.,~""".;....""'"'""'"'"'-~() ............. ""' ........ ~"""""".;....""'"'"'-"1 
bararetl~ bahse~ilirk~ diğer tar~- mm metnini mürahhas heyetle-

den limited şirketin müessis- tan Vahı umuıruye muracaatla Hın· . • , . .. 
!erinden Sanayi ve Maadin Ban distan içitt lngiltereain nsayeti ol- re tevzı ettırmıştır. 
kası müdürü Sadettin Bey, bu madan ve ~ir. i~ti~ :.levr! g~rme- Avusturyalılar 
mesele hakkında beyanatta bu- den tam bır ıatıkliıliıı venlmeaı mu· d' l 'ld•l 
lunamayacağmı söylemiş ve 

1 
vafık almıyacağını ~.liyen Hindi&- ın enı 1 er 

1 

tan adamları az dejıldir. LAHEY 4 A A B gun·· 
ancak sorulan siiallere şu ce- Emel ,.e gayelerindeki bu aynlık . • · : · ~ ~. 
vapları vermiştir: her halde istiklal yola olacağa ben- neşredılen resmı bir teblıgde 

- Hükumet, Rusyaya ihra- zemiyor değil mi .• ? şark tamiratı komisyonunun 
cat islerini tedvir icin bir şirket saat 15 te toplanarak Avustu-
teskil etmek salahiyetini bize rya murahhaslamtı istima etti-
verdi. Bizde bunu yaptrk ve Çinde ' ği bildirıilmektedir. 
şirketin başına hükume- Komisyon bazı fenni mese-
tin itimadını haiz rbi.r zatı ge- Ecnebi in1tiyazlar le~erin te;kiki . iç~n tali bir ~°: 
tirdik Henüz şirket murakaba ŞANGHAY, 3. A. A. _ Çiır mıte teşkıl etmıştır.G1elecek.~çtüı edilecek bir faaliyet vaziyetin- hariciye nazırı ecnebi gazeteci- ma ikinci ık~unun '.'- tmcı gun 
de değildir. Sirlcetin, memleket lere vaki olan beyanatında dev sa'bahı aktedılece'ktır. 
n:ıena~i aleyhine har~ket etme- !etlerin Çin hükfunetinin ecne- -
sı varıt olamaz. İmkan hasıl o- biler üzerindeki hakkı kazasını 
!unca işleri yürütecektir. İcap kabul etmekle aradaki o büyük 
ettiği zaman şirketin muame- ihtilaf sebeıbinin kalktığını söy
lat.; mürakaba edilecektir. Şir- !emiştir. 
keti idare eden zevata tam iti
madımız oldu~u için uhtesin
deki vezaifi iyi ifa edeceği ka
naatindeyiz. Herhalde memle
keti. zarara uğratacak bir va-

Meşhur Uzunof Dra
manda yakalandı 

ziyet ihdas etmiş değiliz. Atina, 5 (Apo) - Bulgaris-
Meselenin mahiyeti ve şim- tanda bir çok cinayetler ika et· 

diki vaziyet hakkında söz söy- miş bir şimendüferi de uçur
lemeğe salahiyettar değilim. muş olan Bulgar eşkiyasmdan 
Bu, hükumete ait bir şeydir." Uzunuf Varyada Yunan 

Son günlerde çok şiddetli memurları tarafından tevkif edı1 
hücumlara maniz kalan şil'ket, miştir. 

alakadarların şikayetlerine su- ••••••••••••• 
kütla mukabele etmektedir. 

Gayri mübadiller tak
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Meksikada yahudi 
dilberi 

Meksikada yeni bir güzellik 

Diğer taraftan bu meseleler 
hakkında ademi malumat be
yan eden Ticaret müdiriyeti 
ile Ticaret Odası ise alakadar 
olmağa lüzum görmiyen birer 
seyirci vaziyetinde oldukları 
sö enmektedir. 

Takdiri kıymet komisyonuna he- müsabakası yapılmıştır. Bu mü
n~z ~üraca~t. ·~~yen g.ayri müba- sabakanın hususiyeti oradaki 
dıllenn vesaıkı lazımelcııle 1930 JcA. 

da tekrar ediyorlar: 
- Hindistan için sarf edilme

miş paraların yükünü biz taşı
yamayız ... diyorlar. İste mak-
sat ve a e ... Mes · 

nunusanisinin on beşine kadar ko- yahudi dilberleri arasında yapıl 
miysyona müracaatla Yunanistanda mış olmasıdır. Resmini dercet-
terketmiş oldukları emvale kıymet . • . . .. . 
takdir ettirmeleri ve aksi takdirde tıgımız guzel onsekız yaşında 
derdest olan tevziatta müstefit ol- esmer bir yahudi kızıdır. Mek
~ıyacakları Maliye VekAleti celil · 

Hanımlar: 
On kAnunusani cuma günü yerli malla

rını teşhir günüdür o gün saat ikide Darül
fünun konferans salonuna gelmeyi ihmal 
etmeyiniz. 

Milli hıhtuıl oe 1asarruf ~mlyetl 
"""'"'"'"""'"""""r'V''V"'r'V'"""" o """"' ......................... "-"'..-~...A..J 
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ıs ı n y· k kadını yeni bUyUk bir h s it r 
iktıs di ci • • 

çağrılıyor ... ıçıne 

Dikkat 1 Biz kazandığımız paradan bir miktarını artırmak değil, hatta 
düşünmüyoruz. aldığımızdan fazlasını harcamanın akıbetlerini bile 

Türk anası her şeyden evel 
Türkaile bütçesini düşünecek 
ve iktısat etmeyi bilecektir .. 

Ankara~da ls J~ankası ınerkeziııde 
; 

)rapıJaı1 tasarruf toı)laııınası dün 
TürJ .. aııalarıııa çok heyecaı1Jı 

l>İr giin yaşatnııştır. 

Ankaranın 500 annesi, milli tasarrufun 
yarınki kahramanları saffında mevki 

alarak İş Bankasının önayak olduğu 
büyük teş~bbüsü alkışlamak 

fırsatını buldular. 

lş B ınhası idare meclisi reisi Malımul ve u ·ımml 
mOdOrlJ CAIAI Beyler 

ANKARA, 5 (Telefonla) -1 hanımlarımıza tah1,11il etti(, 
"I'"ıirkiye 1ı bankası milli tasar- külfetlerden, İş BıınKasmrn bu 
ruf iııinde üzerine düşen irşat vatani vazifeyi ifada vataııdaş
vazifeııini bugün de Ankara lan nasıl rehberlik . ~e~eğin
ıtıerkezinde tertip etmit oldu- den bahsetmesem mılli bır va
ğu Tasarruf güDti ile yaptı. . . zifeden kaçmnıı_ş sayılaca.ğım: 

Ankararun bet ytiz mıneamı Yabancrlara grden 50 mı/yon 
davet etti. Milli tasarrufun en Hanım efendiler: . 
tanlı bir misal ve daha doğl'U81l Dillerimizde, Gazetelerimı: 
timsali olan İş bankası mevcu- zin sütunlarmde hergün şu hakı 
diyetinin hakiki sahiplerine kat doJatiyor. Türltlyede it
hütün dairelerini açtı ve gös- halit ile ihracat arasında müt
terdi hiş bir fark, müthiş bir açık 

D~vetliler beşe doğru banka- var. Her sene alın terile kazan
Ya gelmeğe başladılar. Banka dığımız, dişimi~en ve tımağı
erkanı davetlileri kapıdan kar- mızdan artırdıglRlız paranın 
§ılıyor, kendilerine güzel ba en az 50 mily~n lirasını yaban
·~lrnış birer broşür ve bankaya cıl~ k~elerın~ akıtı~oruz: 
aıt resimler dağtıyor, her tara - Şimdı bu hakikati bılmeyen 
fı gezdirerek izahat veriyorlar - kalmac'h: Fakat hanun efendi
dı. ler bir mevcut hastalığı tedavi 
Hanımlar bankaıun tefrit ve için hMekete geçmedikten son

tertibinde göaterilen büyük ra o acı hakikatı kuru kuruya 
zevki alka ile tetkik ediyorlar, bilmekten ne çikar? 
takdirlerle biribirelrine anlatı- Bundan sonrada aynı halde 
yorlardı. Saat beşi çeyrek geçe devam edebilinniyiz? ltte bu
Mahmut Beyin sesi duyuldu. na imkin yok. . . Bu gidiş, en 
j Bankanın İdare meclisi reisi zengin bir memleketi iflisa ve 
pnonun ortaınnde masanın ö- neticede esarete kadar götilre
nüne geldi. Ve annelere fU bi- bilir: 
tabeyi irat etti: Eğer Türkiye senelerdenbe-

. .,_~'J!':l~k~a~sımn rehberliği ri bu açığa, bü müvucnesWi-

1 B--t."--' n Tııaarriıf gü- ğetah-üledebilmitwbana 
!I -- --""·-"- abili ünü bir arada te · için dave- ·-~-~-.Y~Y Y~ 

~ · · l" f buyurdu- bu meYCUdiıyetmı, yalnız Tüdl 
tifJUZı .'.'t en k~ yiilmek hu- milletindeki lulyatiyyete, yap-

uz. Muessesı;mı.zı . yıs kudretine medyundur: 
ırunuzla taltıf e Banka na- Jlillıavemet hudutsuz delildir 
~ Her §ey~en evel ve ıükrao Fakat hanını efendiler: ıu 
ı ııa en derın ir vazife haıkikati da bilmeliyiz ki, ne 
rımızı ar fertlerin ne de içtimai hey'et-
lirim. . . :ıMaruza- lerin mukavemet kudretleri hiç 

H ııe vaktını ~. ne de bir zaman hudutsuz namiite-
· nizi • suiistimal etmek nahi olamaz; eon hadiseler, mil 

eıadtetıd·m Fakat ko. li paramızın son zamanlarda 
t mez ı · . b" . e _ ıanmayı ır v sile geçicdiği aaramtı, bize mUka-
ı, eger toP.. Türkiye ve T ·· k vemetin ııon haddine gelmiş bu 
·1 rek bugu~ . hayati bir . e- lunduğunıuzu ap açlk olarak 
c-tandaşlan ı~ın atani bir v - ihtar etti. Tehlike kapularnmzı 
~le ve ·b· ıu1e~ı~ " tasa çaldı. Milli varlığımızı tehdide 
ıie mahiyetını ala~ · h başladı. Bu vaziyet brpsmda 

v.; iktisattan, bu vazıfe~I e 'l'ürk vat::ındasl:ın, ne ,:ı,. viı. 
~ vatandaşına Jf bıl 1assa 

cudiinün hiıkmcti, halka ve va
tana faideli olmaktan b~ka bir 
şey olmayan CümhOriyet idare
si asırlardanberi olduğu gibi, 
eski politikada ısrar edemez
leı-di. 

İşte bizi yeni bir mücadele
ye, İktısat ve tasarruf faaliyeti
ne sevkeden hayati zaruret, bu

, radan doğuyor. 
Haonnefendiler: Hükume

timiz bu zaruretten mülhem ~ 
laraık, işlerinin selihiyetinin, 
imkanın hududu dahilinde res
mi tasarruf,iktisat ve muvazene 
hesaplarında son derecede titiz 
davranıyor. 

Kadın, erkek herkes . .• 
Muhterem İsmet Paşa Haz

retleri, bütçede muvaffak ol
duğu gibi ithalat ve ihracat 

ı niebetlerinde, tediyatmıızda, 
l elhasıl iktisadi vazi~timizde 
(tam bir tevuün) temin etme
yi, Devlet idaresinde bir anane 
haline koymak iısteyor. 

Şu kısa zamanda alman ted
birler tesirini şimdiden göster
meğe başladL Meseleyi bir mu
cadeleai ruhile takip eden Hü
k&net; bu azim ve karannda 
müvaffak olmak için bımdan 
böylede her imk3ndan, her va
sıtadan istiıfadeye çalııacak. -· 
bu muhakkak ... fakat muhak
kak olan bir şey daha var ki, 
kazanılmak istenen muvaffaki
yetin tam olması için, varıl
mak istenen neticenin seri ola
bilmesi için bütün milletin ka-· 
dm, ed:ek bütün vatandaşların 
bu mücadeleye iştiraki tarttır, 
elzC11Ddir. 

Hanım efendiler: arzetme
liyim ki, İstiklil mücahedeııin
den az miiıhim olmayan bu yeni 
mücadelede vazifenin en büyü
ğü Türk annelerine Türle zevce 
lerine, Türk kızlarına, sizlere 
düşüyor: 

Garba uyarken , 
Hanım efendiler: en medeni 

bir heyeti içtimaiye haline gel
mek iateyonız. Yaşayışımızı, 
Çılşınmuzı, kültürümüzü garp 
medeniyetinin usullerine uy
duruyoruz. Bu mesaimizde şu
na didıbt edeceğiz ki, Gaıp 
medeniyeti bir kiildür, bir mec
muadır, onu hey'eti ummniye
sile almak l!zımdır, Yoksa ar
zulanmua, temayiil1tmııza uy
gun gelen taraflanru almak, 
hayatumzda bize bazı külfetler 
ve zahmetler tahmil eden kı
sımlarını ihmal etmek doğru 
olmaz. Bugün bütün alem tas
dik ediyor ki TUrk kadını, maa 
şeret hayatında, medeni ve iç
timai kabiliyeti de giyinme ve 
kuşanmada, zevki selim, zara
fet ve kibarlıkta, mesela bir A
vrupa kadıniyle omuz omuza 
yürüyebilir ... Bunu milli bir 
mefiharet sayarız. 

Ekonomi parasr ••• 
Fakat aci bile olsa, şu haki

•katı itiraf etmeliyiz ki bütün 
kadınlarımız, mesela ııu tasar
ruf, milli iktisat, aile hütt"esi 

ra tevzi etmiş. . . lll le 
Milyarlarca dola. \<ı· 

l 9 9 senesı ıptıdasınc1a A. 
rikadaki tasamı{ sandıılıdaı~ 
d= d mevduatın yektlna 28 
lyar ' 418,000,000 dolar· 

Berlin tasarbf saııdıhı.ı~ 
mes'elelerinde Avrupa kadın- leyen hesapların mean: 
ları kadar diıkkatli ve titiz de- YÜZ bini geçmiştir. Bu beıı 
ğildirler. larda mevduaıtın yekiDm 

Her Avrupa aileııinin muay- milyon marktır. 
Y.en v~ kat'i bir bütçesi var. Bu Avusturya tasarruf llandllı 
aıle büt. "esinde ekmek parası, zerinde en hakim en kudretli riıf . . rmdaki mevduatın y~-· ·~ ·ıı 1 ıyı şey ... lazim şey ... fa- ay eve! 1 120 363 556 
ev kırası, çocuğ1111 süt veya mı et er parası çok ve kuvvet- kat bugün kil kazanç ile, bugün- · '. ' ' şı 
mek~p parası yanında aynı e- li olanlardır. Para dünyasının kü maaş ile tasarrufa imkan zım para 1le 400 milyon li 
h.emıyet ve kıymette tutulan tahaıldriimü altında ezilmek i- , fı yakın bir şey ... 

. 1 k var mı. ayatnnızda hiç olmaz- Aceba kadın e"kek 
bır kalem masrai daha göze çın muta a kendi paramıza sa "as" · f h" t · ed •· h-... garı re a ı eırun c- Türk vatan.ı~~ıan s--:-. 
~rp.ar; .Ekonomi parası ... ay- ""'ım olmak mecburiyetinde- Em. Ondan sonra tasarrufu dü- rak bu gaye7ı·n _;:;.!::::_, 
nı aılenın haftada veya ayda yiz. Bu ıhakimiyet her şeyden .,u··nuru·· ·· H Ef d"I B ...... _.....,. 

1 ., z anım en 1 er: u pla~- ve çaJT"•-a b'-.a-mutlaka tasarrüf edip Milli eve tasamifa riayet ile başlar. •u• -..u• ._ 
B K zd tarzda düşünenler yalnız ken- neticem al-'-'11"mıı"yı"z). ankaya tevdi edcceg· i para. ... azancımı an bir kısmını Mil d" k d"l · · ld ı "h J • "'" 

1• Ban ı en ı ennı a atıyor ar. a- Hanını Efendı"Ier·. Bu 
herhangi tıır lilebeple ayl.ıık büt- ı kalara saklamak olur yatt · f h " fh 

!• B k a aşgarı ra a : me umu tada ulıi şu""phenı"z o'"Dıltfl 
çesinden bu nıarav. ayırama- ı n alar diyorum, hanım rok aı t"ki b" d" E" '8 

..- r ef d"J B " es ı ır şey ır. ger Bankanızın yaptıg"ı kıı..u.a. 
yan aile, sanki hayatından iti- en ı er.·· unu biraz izah et- ta---'-" başl k · · h-···n- -

1 1. · B .....,nııa ama ıçın ~·E>~ tecrübe tasarruf vazı·.-:·. ~n 
yat arından "'dıliİmdan, binzey me ıyuıı. azen kendi kendi- b" d-<.- f 1 raf h bulm "'~ ... ... , .,, . ıraz ... ,.. aza a ayı tikbalı h-•..ıı·mda •"''-'"'-
eıksilmiş gibi mustarip olur, ve mıze söyleniyoruz: be:kl k taısarnif • bi dAA ,. ..... ........, 

M erse , gayesı, r niyet veri '-Y>r. 
o parayi tedarik edip yerine ko emleketimizde lrunılıuı, s "b" -•-1 d k "' -

b era.. p gı ı, ona y ..... a. ş ı .. ça.. 1ıı &nk-ı g-- -e 
yuncıya kadar bic türlü rahat urada kazanan ve yaşayan bun b .__ b - -~~· ..... 

1 ız.ım .... ç .. ar v.e onu ır türl!J memldııette Mill"ı serv-:.. edemez.: O aileyi tasarriıfa ca ecnebi Bankalar ve bunlar ..... _, __ ,_ iimkiln 1 ...... ... ___. ·ı, k "mk" uwnıa1< m 0 anı.az.·· kişafma hadım" olan t:uamı61 sev...,..en amı harici bir ta- ma ı anı ellerinde iJı:en ni- ~ bau... 1 . b" 
c;&n harekete geçmiyorlar? .nşgari refah telikldÜ·-.. .erıne ır cereyan vennelr, 

Müşkül vaztyetlere çare bul- Çiinıkii bugün "asgari rafah,.' ~:..~ çocuklarımızı küçillt 
mak imkanı elerinde iken ni- telekki edilen bir kazanç elde san.f P.ara ahwtımuık idil lııt-
çin yardıma koşmayorlar? edildiği zaman ondan daba faz- bara ır...;N~ tatbika karar 
Hatamız nerden başlıyor? lası diişünüliyor, ve daha evel di, ancak ı-Mj\n}tirai clımeme 
Hanım efendiler: bizim ha- (Asgari rafah) sayılan derece, halkmbuteşe~naııilkaı 

tamız onlardan böyle bir hare- adeta bir sefalet ve iztırap te- ~y~ğl'11ı iyice .:ruı.""'J.1 , 
ket böyle bir yardım bekleme- le'kıki ediliyor. Onun için daha ğıldı. Onun için iMc defa 
kle başlıyor. Dü~ünmiyoruz ki "yi günleri ~yerek • bin kumbara ısmarladı. 
ne teşkilatında, ne gayesinde vazifesini ihmal edenler alda- efendiler bu bin kumbeıa ge 
milli ruh .hakiııı olmayan çalı- nıyorlar. Vaziyet ne olursa ol- ve üç günde bitti. 
ştıkları muhite, milli vicdan ile sun kazanç ile, gelir ile müte- Beş bin daha ııımu 
bağlı olmayan yabancı müesse- ıı:a8İP muntazam bir taaaniıf i.. ~a. geldi ve bir kaç_ gün için 
aelerden ne akılla ayni hassasi- tıyadı ediıunek lizımdır. b~ti. Ondan sonra ıanar · 
yeti bekliydıiliriz? Hannn efendiler:. bınler ve on binler bir bir 

Bizde biraız tasarrufa imkin Medeni memleketlerde ta takip etmişti. Ondan sonra 
buL:ın, az çok tasarnifu itiyat sarrufün birçok medeni usulle- mm efendiler, baş1ta bir 
edinen bazı vatandaşlar, bilme- rini bulmuşlıardır; Milli Ban- daha söylemiştim, tasan 
yoruz. nasıl bir tesir ve sebep kalarda küçük tasaJTiif heap- kmbaralan, adeta aileler • • · 
altında artırdıkları parayi ec- ları gibi. . . Kumbara usulleri İş Bankasmm küçük bir IRl1 

zyik değildir. Vaktile aldığı nebi Bankalarına yatırıyorlar. gibi ... Müsade buyurursaruz si vazifesini gönneğe haılacb 
terbiyenin tesiridir. Bü küçük Takdir buyurursunuz ki 0 para ba§'ka memleketlerde tasarriıf Yalnrz çocuklara ma,._ 
tasarriiflarm hayatta, istikbal- ecnebi Ban4canm kasalarına gir hesaplıarııun vaziyeti hakkında d t•ı 
de kendisine ne büyük bir kuv- dikten sonra artık milli serve- raıkkamlara müstenit maliimat Hanım Ef:.ii~r, ıunucla 
vot ve mesnet olacağnu bilme- tin bir cüzü olmaktan çıkar, tc- arzedeyim. zedeyim ki, İş Bankasının 
sidir. mamen ecnebi sermayesi olur. Amerikada bir Banka kendi sarruf kumbanları )"llnu 

Tasarnil endişesi yer hatta dar zamanlarımızda milli mıntıkası dahilinde 13,000 mek- idam mahSU!I değildir. Kamı:• 
tutmuyor mevcudiyetimiz aleyhinde bir tebe kumbara dağrtrm§ ... bu ra hesaplarımız arasında 

Maatteessüf hannn efendi- tahakıküm aleti bir tethiş si'"- mek....,.lerde takriben 4,600,000 · ti · &it -~... men yarı yarıya denecek 
l~~ biz~ zi.hnıy~ ~nmizde aile hi yerine geçer; talebe varmış . . . bunlardan cede büyiMderin de taaarrilf ır 
but~esı,_ ~lelenmızde tasarruf Bendeniz bunu, memlekette 3,900,000 çocuk kumbara almıı.. saplan mevcuttur. Bu -~~ 
endişe91 hiç yer tutmuyor. çalışan ecnebi müe&seıelerine bu çocı.*lann bir senede birik- çünkü eğer milli iktıhat ve 

. Kazandığımız P~ bir ·karııı herhangi hissi bir huao- tirdi4tleri para 26 milyon dolan sanıf vatandaşlar için bir 
mıCtannı arttmnak degıl, hat- metin teairile IÖyJemiyonmı, bulmuş ... Bunların haricinde fe iee bunu yalnız Çoı:alıqıtjif 
ta aldığımızdan _fazlasını har- sadece yaşayan bir hakikatı ifa- Banka eşhasacla 56,000 kumba- [Mabadı ılodlUıcü ahü•) 
camanm feci *ibetlerini bile de ediyorum. 
düşünmiyoruz.. 

Küçük tasarrlrflann yalnız 
phrıi hayatımızda değil.. Milli 
servetin inkişafında ne mühim 
bir amil olduğunu hepimiz fm
miyoruz. Bu bizim içtimai bir 
kmııuumuzdur. Halbuki lnede
ni memleketlerde küçük taaar
rüflara aile ekonomisine çok 
ehemmiyet veriyorlar. Orada 
her ferdin küçüciiı: bir serveti 
vardır. 

Filan millet, zengindir, di
yoruz, bu demek değildir ki 
devlet hazinesi altınla doludur . 
Fakat bunun manası o milletin 
her ferdi ayn ayn zengin de
mektir. 

TasarrıJltaa anladıtımız 
Hanun efendiler: TasarriJfu, 

az bir zaman içinde birdenbire 
çok para biriktirmek manasına 
almayiniz. Bu telek.kide bulu
nanlar mutlaka siikıltu hayale 
uğrarlar. Miktara bakmayinız, 
az olsun, çok olsun, geliriniz
den bir miktarını muntazaman 
ayırmayi, Bankanıza vermeyi 
adet ediniz, Bu itiyadl çocukla
rınıza telkin ediniz. Başlarken 
çok ehemmiyetsiz görünen bu 
küçük tasarnlflar mccmuunun 
birkaç sene içinde baliğ olaca
ğı yekfınun önünde sizde şaşa
çaksmız. 

Fıtr~en müsrif O.ır YtJ,ah_l!-
En kuvvetli ~nilletler. . • yatta biraz zabıı> 80 k. 
Hanım efendile: Bugün ya- miYSfE 1',.+l - 2d 

~ayan hak"kat şudur: D:ın:ya ü- lr - I k. 

~na~T MAHALLİ 



~ 

ı.;.! ____ ı_.: :i lr .,~ ~ i. z a.. h ., l 9~lı 

• oma.sa., 
FELEK /i~~sadl tekamüiümüze hasret / Bun . . -iUiyctl .............. -.-.. · 

()n[imuz<leki Çarşamba akşamı 

etıgı vel bu g~J'eye erişmek için- meımıe~::.! bidrk~ç sene e".'e~ bu onlara yeter; Bu nokta .. , 
lmd t f sas o an Tasarr f f"k . . v••e ogan her ıyı ve d d uzenn-a . muhtelif milli .. u " ı rını faideli eser gibi Büyük G . . ~ uruşumun asıl sebebi yeni 

-desi "Milliyet" tir ~'.1°sten alman bir habere gö sıtasile bize aşXıı:.:!.~es~!~~d".~: ~hamile İş Bankası lk~~~~ :;~~:~ğ~mi.z :tisaıt ve ta~arriıf 
OPERA S/NiMUINBJ 

gösterilecek olan • 
A • ~e . .1r ~?ede 48 kadın kocasını bu sıralarda, bir eced ıgı gu zaman birçok adamlar i i a e esın ~ de ~ynı yoldan 
.anunusanı 1930 olduı:ııuş. Kadınlar birliğinin şampanya için 68~00 l.e yalnız veya fena niyetlerle diyo ~ Yntmlıv~~fakıyetlı neticelere 

nazarı insaf d . b" ' ıramızm dı ki. "H·· .. r - varanın guç olmad - 1 
.-İANE - Ankara cadcleai. Nedi ına .a~ze enz. e~ne ı. fabrikatörlerin cebine bü .. . . uımu n1yetleri var, bir misal ile .. ıgm~ canı 

00 Telııraf aclreıi: Milliyet, ı .. ki hu~a~~k~fnsli hanımlarda- :=e~ı, mücadeledeki esas v:u~~~~~ Y~p~ağa ~evesleri Aziz Türk !n°:ı~~~e~~~ h 

~~~~ A L T 1 N s;:~~u:e 
Murnessilleri: DOLORES Dfl RIYO . filminin 

Alma • . aye e ne dereceye kadar u ' ı ar ..... <eırde bır mües- cala.rı Tiir1ı: kız rı, u o 
Tel·' d nyann Duseldorf şehrin gundur. Y- sese kurmak emelleri var s· '. b . la~: ... 

' • \e RAı F FORBES 
Metro Goldvin .\1ayer filmidir t'NNHIHI• 

"'
0 n nUJnaraları· e 20 tane kadın ··1d·· İkt' d' ·· bunlar çok · · · · · ızı u zemın uz · d 

~~Lnb.ııl 3911, 3912, 3Sl3 meçhul caniden ko;ka:r~:!~ bu ka~:r ~a1;1a~~agi~~e b~fnasında temenni ve ;:'~a;ie;r~;:·;h:cf s?zlerle daha fazla ı;~:u::~ı: 
:~ra b? haberi_ vermeyi bir tesel liı;ı ~eçici bir vezk 'ui;:n~:- ~almağa. .mahlı:iim bir şe;. . ~ ;::::;;af:~an büyük bir say-

N E ÜCRETLER! ı esen addettıın. mılli hududtlardan haric k anka g'l!bı daha zıiyade ihti 1 - o~ ... Esasen mim 
. KADIN ŞOFÖR r mak; harp esnasında, m~J~f:Z-a s~ t<ı:?ll~k eden bir teşebbü::; ;:;-kıga, mılll ~refine karşı çok 

Türkiye için Harıç için .Bır kadın şoför olmak iste- ~tmek istenilen milli bir t husnu nıyet kafi mi? Her - b anç olan ~~k hanımlarına 
400 kuruş 800 lı:u'Uf mış .. Pek tabii bir talep De- gı, neşe içerisinde ve istiy~P~- den evci tecrübeli elemanla~~Y b~·m:'.'zu dahılınde ne söylene-,;sg .. 1400 .. mek ki kadmlar bizi iki .. türlü leye düşmana teslim etm k, d ı- ter, teknik ister mütehassıs ~- ı ır , ı, onlar, daha ince ve has-

lı " Z7:ıo " ezecek?! mektir Muharip b" k\ ~- ter ... bunların 'hiç t • . lıi ~- saıs ruhlarında bunu taışnnış ve 
BİR HANIMIN MEKTUBU şu ikinci şekildeki h~ kıt.eı:un yok... ın z e duymuş olmasınlar? 

Ka ·ı · · d s k e eti, ın- H Başka han · en evrak geri verilmez n enmız en bir hanım bi- . ~ne adar garip geliyor anım efondiler: T·· k .gı anne var? .. r çcn nushalar 10 kuruştur ze '~f m~~tubu göndermiş; ıkt~adl mücadelede bulun: da ~~~4 senesinin 26 Ağustosun ne vaı:.r ıki a:~ı~I ka~a_: hkangi an-
•• v . . . • . ~n. ım: v~ asarruf fikrini kafala d . ı ı şurada dört odalı ı1c·· .. k . ' " ı var ıgı orumak 

' .e matbaaya aıt ışler ıçin Mıllı ıktısat hakınd kokleştirmek i in rın. a hır evd,. İş Bank uçu saatıı çaldıgı zaman yuvasında 
··}~tc müracaat edilir. lerd.e neşredilen kıyme~liga:te l~rin de, milli ;e~~~en bız. Başlarken yalnız alt:sım açıldı. ki raı?ati_?i:_ zevkini'. neş'esini: 

J.ılarm mesuliyetini rr dıkkatle takip ediyorurny Bı1a kılde "israf etmemYı. Y şdu ŞC- vardı. Bir milyon lı"ra omuru elhasıl l:mtun mevcudiyetini u-
d ·ktı . en " z, o ere- · sermaye nut k d . >ul etmez. e ı sadın hararetli bir t af ce tuhaftır. sınden yalnız rubu 250 000 r- ara_ en erın bir samimi-
~~rıyım. Türk milletinin :f:ın; ~ünkü, her ikisinde de ös rası toplanmıştı. ' ' ı- yet ve ımanla vazifesine koşsun 
ıçın başlangıç olan bu devrin te tenlen gaye ile yapdan ha!eke~ Memleketin emniyet ve iti- ve;na s~~ıls~? 
mel taş~ atacak olan aile ka- tab~ ~abana zıttır. mat havası, o zamanki oliti- ı w a1'<1: g~nlerın a~rsı~ı roksul-

in·UNXü HAVA 

Bu akşam 

Elbamra sinemasında 
llahrı Muhit bü•u"k il 1 -' man arının 
meyhanelerinin ve Amerlkafilo. 
sunun teşkil eııi .. ı· m 

ı, uızzam 

çerçeve içinde geçen çok mil· 
esslr aşk dramını musavver 

TAHTELBAHiH ~ 
sesli, sözlO ve şarkılı muhteşem 
film.ini talcdfm edecektir. ilaveten 
scslı ve sözlil dünya havadiılerf 
ve ezcümle Cumhuriyet muhı· 
fız ala vı oıuzikasının Tüileri d .. 

• verJığı konser. 
ları şarkısı Hıka Film 

• .. .. 

hınıret en çok 7 en az 6 

l fi • Bugun rüzg:ır poyraz 
ı ağmur r•.e:a cakrır. 

dmı oldugu inkar edilemez Fa- Buyuk Gazi, o yüksek düşü ka cereyanları yüziınderf k dugun ıztırabmı yuregının için
kat bu aile kadını ne lüks hayat nen ?a~askar, son hareketleri!~ b.ozu~tu. Karşılarında ~ille\~ ,~!~uymuş olan Türk kadmı, 
yaş_ay~ zen~n bir kimse ne de zevkımızde bile milli gayenin sı~esınden doğmuş meşru bi~ n.ı ı v~~ıık namına açılan mü
fakır bır kadın olabilir Bu nazardan uzak tutulmaması ı· mukavemet ve rekabet .. cadele ~çın vatanın davetine 
ancak orta halli aile k~dml: zn:ngeldiğini göstermedi!!; s~i görmeyen büyjk se1::S~~j ~ıpkı o ':arıa~lr~ ve ~ara günler: 
yap~r. mı? Üzerlerinden sıymp attık yuksek nufuzlu ecnebi B ~ e oldugu_gıbi, aynı hevesle 

><~~=C:.ç,~<'.>Ö~n~uCm•uO·z~de~~<~?aoı"'?baôıak<ş~aı:Oa-nı:Oa-~><><><:::.CI( 
MELEK SiN.EMASI 
me•hur Rus d 

Bızler de bir vaz'iyet kar ısın I~ ecnebi kumaşından mamul !ar bütü? mesaiyi kendil:ı~na- ayn~ şevk ıle, ince ruhuna ha~ 
da bulunuyoruz ki: Zaten !ak el~ıse, acaba Hereke veya K hasretmış, memleketin "kt' d~ ~ynı aşk. ve heyecanla koşaca-

• ansıizü J!A RUSSK.AIA nın ıeoısW 

J u,..n 1 T ve H O L O F E R N 
• sadrın da size bu hususta d ~ Mursel kumaşlarından yaptır. vaziyetinde filen mürııa: ısa ı gından kım tereddüt eder? 
Sarhoşluk Yanmaktı. e dıkl~rında!1 daha mı fena idi?- nazun kesilmişlerdi. ıp ve k" Mahmut ~-eyi.? hasbihali da-
. . Samimi yazıyoru b Koşklerınden ebedi k 1 Bugü k .. 1 ıkalarca surdu. Anneler bu 

skırat ıdaresi yıl başı ge. düşünceli bir kad m, en ort~ dırdıklarr çay ve kah yy~n a - H n u ş Baı:ıkası. .. hasbiha'ii o kadar candan dinli-

nam tarihi ve asrı \'ekayif m 
cekıir. Bu ~•ne Judlt ve ~·,v-;•r muhteşem fflınJnJ takdioı ede 

o o ern nevinde bışka hiç bir fjJ 

><><::<:-o-o<>ôıôı:Oa-cgö;::)rif<lmiöcektlr. m sta b ld ( h ınrm ve halı k. . . . venın zev. anım efendıler. yorl d ki b. . - . 
n u a 200) sandık azırda bizim kadını 1

• şımdı ıkame ettikleri ıhl O tarihin üz · d · ar 1 ıttıgı vakit milli 
.nya satmış.Eminim ki şu ek~erisi benim düşünce:-:~~ :I'~ zevkinden daha mı a:~ buçuk sene g:;~~ Ş~~~~l~ız beş ~~sa~:;1f ~e .ik.tisat davasının 

sandık şampanyanın d.ugunu tahmin ederim .. He imi ~· B1;1:n~~a cevap verelim ve nızın vilayetlerde 27 a~ka- h yu ._ za erının ferdasıru ta-
ini Türkler içmiştir. Biz zı~ bu husustaki şikayetimi~ ko ;:~a~i d~ışulnelim_ d~rhal bulaca. memurlarının adedi j~~ıb:~r mJr~~f~~d;~l . na~lar ze_~g.in, vJL,T .. ı YETlN 
ei; gecesinde başkaları. ~~i~0~~~u~~c~~~:~ Er~:~ zel ve z:k~~ı~~~~~~~~~~~ ~~- ~~J~:~%~~~ 96 sı h~~ımdrr~ de bu sözleri ~:~~et~;o~~;;;:;_ 
z cektık, ~~ fazla bizim hayat arkadaşı olan kadm ettıgı y~de nazarr dikkate alınan tek lı kücfrk evde ~rfık o dort oda- maktan başka bir şey yapama-
e ne demeıı? Rivayete zancıru da bildi ı·d· a ka- bır nokta vardır· "Ye ı· lı B , k u unmuyor. dılar. 

1 EGLENCELERJ 
7 89 r-r~ ..... 

. d rme ı ır Maale im 1 İ . r ı ma an anın muamelat ·ı Ha l b ır. ~asa a (1000) liralık ser erkeklerimizin ekserlsi b - 0 a _a~ı. şte Gazinin son ha~ onlar içinde dö .. ı mı Y- f d ~um ar. u~dan sonra bü-
_d'.gı olmuş, bu da göste. kabul etmek istemiyorlar ~n~ ~eketının manası demek olan Bankaya ya ~~::ıor. ı ke de ızaz edıldıler. On sekize 
ıçmesini bilmiyoruz zançtan, evin masrafı içi~ bü: mTasarruf,~ ve «yerli maim mn mevduatın mıkfann; bl~lunan h:t ~ ban~ad~ kal~riar. Bu ci-

kaç ahbap bir yere t~p- çe yapılır, artan parada yava; nı::t:W:,':.uıı~~ ~.evzubah.s yazı. Sene: ge ınce: rrlma:~~agı~ •• ~~--bır türlü av-
mı hemen içmeğe ba yavaş toplanarak bir yekun tu- am g 68,~0 !ıra., ve 1924 ...._ 2 d?d , .... ""''""' "" : 1 i/:f:1I'garlara teklif 
. 1 ki bi · . Ş-/tar. Fakat yukarda bahset · • · ş p~nya arasındakı münase. 19?<. . rup edıldıği aynca dütünül. Komısyorı :. ı. ı . · ··~ · 
. ç tınce meclıs te vaziyetteki bir k d b tıgım bet, bıze kusurumuzu bild" 0 . , , J . .ıege J.i),k olan bu ıui kaat tetebbü. p .. ı- • .•... c.:ıııt:ı. 
ıçenler de tam manasi- fu nasıl ya ' Üa m. u tasarru ve bu suretle bizi bir ,., ır '"' ıü ekim knldı. Ff!!-.;.:C , • 

b. h l par. stelık kocal i t"b h d k H . • • bir çok ı.. :. ' '' ,,....,,, l t E v t E 8 ' ~ • N o ır a e gelmiş bulu. mız ay sonunu f k . . arı n ı a a av~•--u• arıcı tıcaret f. - 8 201 966 1 1 
ski ~çki aıemıerinin bi. zin:ı biriktirdiği:~r:,.:çın, bi- lıımo~dan ibaret .. ~~r~et~.b. "i9z~ ~ 14.241,291.' 
e gore bir usulü, er•-~_ .len muha el r- · f oldugdu ~e ?~- ~'!!e' fa daha 1927 · 23,907,202. • 

Ad nun a fıat t ~ filmi <lı:hn ;\r 
' saz, söz, içki bir ıster • baril~ !. ~· ı ettiği için o bir 1928 = 34,588J!98 
ılunurdu; azar azar İci . ': / ""ç satırlık yazınız bence pek 1929 senesinde mevduat mı- OLGA ÇEKOVA nın 

l k ~ eısı 'k ··h· d" kt 38 ·ı · bul çehresln•lekl ifade kudretinin en tat ı onuşulur V" • _ .. nettı - mu ım ır.,.. · an mı yonu geçmış u-
l >anacak ı d im yüksek derecesini bulduğu bari· 
enirdi, içki{ltrndistand V~ "' • - · ddan a a ak A ele 'f b nuyor. kulAde bir sliı serdir. 

lmak.." - • an •• ııe! Ilil f vazı e aşına Banka, memleketin iktisadi · 
u~ı hakkında kon · ' · · d · Önu .. mı' iıdeld per,,·embe akşamı · • • Artık bu müşkililimizi siz hal ve tıcarı vazıyettn e, pıyasııda 

ııcra heyetı tarafınd- · ·· ( e· · · h "f d b ] f 'dl" ·· f · lib' ·ı M A JIK Slfı,EM!SIN~A kar '·-"' 
1 

d" ,_ ledın. Hurmetler., ırıncı sa 1 e en ma at aı e ı vucut eyız ır aımı va. 
lif etmaı:m :"'""'~ e .1~"lez- Muhterem kariimizin mektu- beklemek doğru bir şey olmaz- ziyetindedir. 
'kl'l ıştı~i ~'lf maksat bu haksız değildir. Kadın birli dı; Bunlw:ın hepsinden kiyme-

: i~)''~:ğJ, neşe bul- ği polis~k peşinde koşacağına Hanı!11 ~fen?iler ... bir I?em- tli olarak. lş ~~rıkas~nın. ~hil-
J:..rhoş diye bu meclisin hayatı aılede kadının hak ve va lekette ıktısadı hareketlerın en de ve harıçtekı ıtibarı, mıllı gu-
damma denirdi; şimdi zife_Ierini tesp~t ve teyit etse da- mühinu;ıi ~~r__f erd.in tek _başı?a r1;1runuzu okşayacak bir derece-

. . . ha ısabet etmış olur. yapacagı kuçiik ekonomılerdır, yı bulmuştur. 

Bu kşam saat 2 1,30 da 
FRAJliSlZ TIYATROSVNDA 

mt:şhur dansör 

BugUnkU yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAM: 
1. Su (2), Alfabeden bir harf (2). 
2. Gündelik (9). 
3. ltaret (3). 
4. Mahvetmek (9). 
6. Mezhebi olrruyan (9). 
8. Ocak taraftarlığı (9). 

YUKARDAN AŞACI : 
1. Nida (2). Deniz kenan tozu • 

DUakU bllmecemlzlı 
hallıdllml• fekli 

(3). Nida (2). 
2. Büyük dert (4). 
3. Tazı (4). 
4. Artının albda biri (6). 
6. Yıim (4). Murahhu (4). 
6. iyi aöz aöyliyen (S). 
7. Koğuı (4). 
8. Sepet (4). 
9. Beyaz (2). Ceviz (3), RııJıd 

(2) • 

uşuyor,hıç dınlemıyor ~e FELEK Cemiyetin kuvvet ve mukave- Bundan başka, bu memleket-
adıyen sarhoş olmak ı: met, Merkezi, bu küçük tasar- te yok dediıkleri tecrübeli ele-

\ 'I. "CE:-iTt: l~ShTDfülO ı ıııı 111111111111111111111111111111> ~···· ••••••••••••• •• • •••••••• ••••••• ·-~~ ............. i.Ni'Dö'LU ............. ~İ 
oruz. Boyuna kadehlerı Keiltnliler llDlahaiHI ruflardır. manian, tdkniki ihtisası, kabi-
yanlara sorunuz: ! Zeınanımızda medeniliğin liyeti çalışkanlığı bol bol milli 
için içiyorsun? 68 000 ı• en iptidai şartı, hayatta sarf et- muhitte bulduk •.. bu tafsilata 

ve refikleri KARl\IITA GAR· 
CIA, LINA PEREZ KAR\H:N 
AL'.\1ERIA, LUIS l\IA \'ORAL, 
Pil.AR KRUZ, ;>;iN-\ PAT· 
ROCI. ·o ve Jlil:'\U ALKAJ.A 

-- ... 
~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ jU cevabı verecekler: ' ıra.. tiğinden fazla veya hiç olmaz- ne lüzum var? 

aha sarhoş olmadım ki 1 34 üncü hafta 2 nciliğini Da- sa sarf ettiği kadar mahsul ver Hanım efendiler ... 
ma sarhoş olduktan son rüşşafaka lisesinden 867 Ali mek, kazancından bir miktarını Müessesemizin inkişafını 

nın Vt:DA Tl~\IS!LI -- -· g Türkiye lf Bankası tarafından tefkll edllmlftlr. §§ 
nin ne zevki var, kendi- Mazhar B. kazanmıştır. Yazısı arttırmaktır. Bu içtimai haki- gösteren bu rakkamlan Ban
eyen bir adam yediğin- şudur: katı, hem keneli ruhlarımıza kayıı idare edenlere müstesna 
iğinden ne lezzet duyar? "Haftalık gazetelerinizi ka- hem de çocuklarımızın kafala- bir şeref ve takdir celp için arz 

:: .. 
Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza • Otomobil • mH'ully 1:: Te~cbaşı ılyat· 

rosunua saıı 
günü akş•mı 

--maliye Slıtortalarını kabul eder. :: -- .. 
yrl başı gecesi bu kana- rıştınrken, bunların birinde üç rına sindirmek lazımdır. :tmiyorum.- Esasen,_ milli varlı- aksım saat 

20·30 dı 

--:: Adres: 4 Uncıı Vakıl han lstanbul :; 
SS Tetelon: lstanbul - 531 Tetıraf: imtiyaz ;§ ılar devirdik. O gece ne dört satırlık bir yazı nazarı dik- Hanım Efendiler: gın kudretınden dogan bu ese-

sa sarhoşluktan yaptık, katimi celbetti. Burada bu yd Sözümü l:iitirmeden evel, ri kimsenin benimsediği yok-
ettikse sarhoşluktan et- başı gecesi 68,000 liralık yalnız lütfu müsame hanızdan istifade tur. Elser Tür«c milletinindir. 
ldükse sarhoşluktan gül- şampanya sarfedildiği yazılı- ile İş Bankasınm pek uzun ol- Sizindir. Umumi Müdürümüz, 

1 L'\ YülJ Ti.AR 
5 perde 

•11111111111111111111111111111111111111ııııı.. ~····································~ 
111111111111111111111111111111111111,. ~··································· .... 

ğladıksa, sarhoşluktan yor ve buna, diğer ecnebi içki- mayan faaliyet hayatına dair aziz arkadaşım Celal Beyfendi 
k ve tasarruf seferberliği !erine verilen para da ilave e - birkaç kelime daha arz için başta olduğu halde Bankanın 

l 2 tnblo 
vazoıı: Şiiler 

tCrcüme cdtn 
ll• ıan Cemil 

~vkaf umumi oıü~ nrlütün~en: 
fesinde-çay yerine ıhla- dildiği takdirde bulunacak ye - müsadenizi rica edeceğim. bütün erkan vemcmurları gönül 
ecekken-bu israfi da sar kiınun ne kadar yüksek olacağı /ş Bankasının kuruluşu !erinde, sadece milli bir vazife-
la yaptık, kusurumuza takdir edilerek "Böyle mi ta- İstanbuldaki tasaruf günü- yi iffetle, müvaffakiyetle yap-
sınlar! sarruf edecektik?., deniyor. müzdede bilmünasebe arzet- mış olmanın neş'e ve tesellisi-

Orhan Se fi Hükumetin bütün mesaisini mi tim. ni taşıyorlar. Bu vicdani zevk, 

Bey 
Cuma günleri 
matine saat 

1 ~ .ıo da hor cumartesi akşamlan 

için fiAthrda ten,ilat ya ılmlŞ'ır. 

Darülfünun Tip fakültesi için lüzumu olan Röntken ile Ra
dyum cihazı ayn ayrı olarak aleni münakaşaya vazedilmiştir. 
Ka. Saninin sekizinci Çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre hergün leva
zun idaresine ve ihale ünü de idare encümenine müracaatlarr. 

illiget.,ln tefrika&ı 32 sun·. - . - - ~--- zum görmiyorum. - -- - - .Şefik geld( Gal1p~ geldi am:-istCdim--;çağırtmadı·. -
Eğer Şefiğin karrsı aptalsa Şefikle görü~eceğine şi.iphem ma bambaşka bir adam olarak Kaf<:se konulmuş serçe g~bi. 

deyeceğim yok, amma biraza- yok.... geldi; tamamile değişmiş. odanın içinde dolaşıyor; dört 
çık gözse, kocasını gene kaçır- Yolun açık olsun . , . Avcının Şefik o bildiğimiz Şefik de- duvar içinde çırpmıyor zanne-
mamak için elinden geleni ya- peşinden koşan keklik!... ğil. diyorum. 
pacak, gelmeyeni de yapmağa Nimetten Galibe Karşımda, her zaman gönne- Ben onun ömrümde bütün 
çalışacak . Muhterem kardeşim, ğe alışık olduğum kibar, zarif, bir gün evde oturduğunu gör-

İster misin bir hastalık be- Gene derdim ve dertleşrneğe teroiy'Cli, nazik bir adam var, medim. Şimdi bile sabahları 
hane edip Avrupaya gitmeğe ihtiyacım var. fakat kocam yok. Evin içinde çıkıp bir saat kadar dolaşıyor-
kalksın, kocasını da beraber al- Ben de sana, yalnız dertli ol- Şefik bey isminde bir adam du. Dün, ilk defa koltuğundan 
sın?... duğum ve dertleşmek istedi- mevcıit amma, ben kocam Şe- krmtldamadı. Kımtldamadı, so-

Onun yerinde ben olsam böy- ğim zaman mektup yazıyorum. fiği göl1emiyorum . . . kağa çıkmadı amma, bana da 
e gibi? '1ilen herşeyi veriveriyorsunl le yapardım. Ammaneyapaynn,sendenbaş- Cümlemi müphem mi bul- tek kelime söylemedi. 
enimle evlenmek istiyor \lüdafaa kabiliyetin krt. Yalnız Herneyse. Şimdi senin ne ka yakinim yok ki... Benden dun? Ne yapayım, Şefik te Kısa fasılalarla ofladı, pufla-

bir şey biliyorsun. İş işten geç- yapman lazım geldiğine gele- mektup almadığın zamanlar, müphem . . . dı, içini çekip durdu . 
öz, Şefiği deli etmeğe tikten sonra: Hm. mektup bekJ.eıncdiğine de emi- Geldi geleli yazıhaneye ayak Hizmetçi bile halindeki gay-

elirdi . - Aman! demesini . Senin ne yapacağın malUm. nim' çünkü ozamanlar mesut basmadı, işleri ile hiç meşgul ri tabiiliği sezdi. 
kadma aşrk olan evli bir Amma! demek iyi amma, a- Sana: olduğumu anlar ve memnun o- olmıyor. Yeni iş kabul etmeme- - Beyefendi rahatsız mı? 
q kadını en fazla bekar- mana çare bulmak güçtür. - Artık Şefiğin peşini birak, !ursun; iki aydır, pek sık sdı: leri için katibine emir venniş. diye sordu. 
kıskanır. Ben sana şimdi ne akıl öğre- onda hayır yok ! demiyece- mektuplaştığımız için mütees- Eskileri de arkadaşı takip edi- Ben, bu sabaha kadar hiç bir 
•..ınr;ıfı <la vermekte te- teyim. Hem öğretsem ne çıka- ğim . sir olduğun gibi . . . yer. Bir iki müvekkili de Şefiği şey söylemi}ror, sonnıyordum. 
i\ıi ı;ı nuf'elgraf hemen cak? .. Burnunun %ninin :--i- _ Çünkü <Jffilemiyeceksin. Sayende Şefiğ~ kavuştum. vekaletten azletmişler. Bu sabah 6abrnn tiicendi, me-
rcısı Cevı. Vennemekte deceğini peşirı e ça 4- c ·~ ,.ne görüş, keyfi- İtiraz etme, doğruyu söylü- Hiç bir yere çrlamyor, gelen- rakımr halletmek istedim. 
nın mill zora koşacak- sın. . . da tekrar edıyorlar: bevlik bey- yorum. Şefiğe senin sayende !erle görüşmüyor, .kimseyi ka- Sordum: 
!inde dalgı?,aRğ;lı,Y.acak- Atın• 1 · - vergı v~mıeyıni~, .- Hindistan için sarfeaılme- - kavuşt:ığumu inkar edemem. bul etmiyor. - Şefi.k, dedim, nen var? Ne 

ıin içtima r --·11 a ı 1ıymeyınlz, İngı- mış paraların yükünü biz taşı- taku.anhula avdetinde hayli eme- Bir kaç yere davet edildik, oluyorsun? 
ız n:ıa. ?rını a n;ayını~!. · • yamayız ... diyorlar. İşte mak- derde., -· ·~ - gitmedi. Bir kaç ıkişi çağırmak Tatlı tatlı yözi.ime baktı: 

- Hiç, dedi, hiç-bir~ şeyim 
yak Nimetçiğim, hiç bir şey 
olımıyorwn . 

Gözlerindeki riklk.at kadar, 
sesindeki şefkat ta sahte idi . 

Tüylerim ürperdi: 
- Senin bunca senelik karı

nım Şefik .. Hiçbir şeyin olma. 
dığma inamnryacağım. Halin
den anlamaz mıymı? Yoksa 
Bursaya yaz<dlğım mektuba mı 
kızdın? 

- Bilakis... Eğer darrlmış 
olsaydım gtlmezdirn. 

- Geldir. amma değişmiş 
geldin. 
Başını alladı, dudak büktü: 
- Beıile değişmiş bir şey 

yok, saııa öyle geliyor. 
Ben de başımı sa:lladmn, am

ma dvdak bükmedim: 
- Hayır, bana öyle gelmi-

yor, sen başkalaşmışsm. 
- Yorgunluk . 
- Nasıl yorgunluk? 
- Bu kış fazla çalıştnn, zih 

(Bitmedi) 

• 
ı 
• 



Gayri mübadiller cemiyeti dün toplat1dı ve bazı kararla 
ierdi. Tebligat vakı olurolmaz derhal tevziata başlanaca 

Gayri mübadillere 
tevziat meselesi 

~11{: Fırtına dindi ( MİLLİYETiN ŞEHiR HABERLERi 

1 

M H!lva bugün kapalı ~~~-~---~--=~·----.... ~~~---4 yerde daııs ve yağışlı olacak Emanette 1 Ramazan 1 VilA11ette ~t,<I 

men'olundu Kandilli rasathanesinin tah- E' .. mek narhı vaazları 17 d t 1ı., 
mini hilafına olarak dün kar ya- .H .na as } sı ı. 

'm 
ti 

Cemiyette dün içtima edilmiş 
tevziat etrafında görüşülmüştür 

ğmadı. Hava dün kapalı ve ya- Milli tasarrufa dair , 
Meyhanecilerin ve ğışlı geçmiştir. Hararet en çok Ekmek on para bulunacak Mahallelerin yen / l 

sekiz, en az 5 derece idi. Evelki francala 1 kurUf haritaları hazır 

Gayri mübadiller cemiyeti azasından 
Celal Nuri Beyin beyanatı 

Gayri mübadillere yapılacak 
v,.;at hakkında emir verildi
[n: yazmıştık. Bu emir henüz 

Gayri mübadil 
ler cemiyetine 
!bliğ edilme
;iştir. Bu husus 
~ Tekirdağ me-

busu ve Cemiyet 
azasından Celal 

garson/arın Sabıka- gün şiddetle esen poyraz riiz- Diyanet işleri riyasetinden, 
/arı aranıyor gan, durmuş,_ ~a~adanizd~ki UCUZiadı İstan?ul m~ülüğüne gönderi- Beyoğlu mahallelerinden ( 

f~rtına da kesbı sukunet etmış- Emanet dün ekmek narhini len bır tamimde, remezanda mahallenin tanzim edi:en Y 
Polis müdiri İstanbul cihetin tır. F:rtına tesirile kaza ~lup ol 10 para Francalayı kırk para in camilerde milli iktisat ve tasar- kadastro haritcllan bitmişt 

de bir, Beyoğlu cihetinde de 3 ~a~ıgı h:1kkmda henüz limanda dirmiştir. ruf hakkında vazlarda bulunul- Haritalar mahallelere gönde 
gazinoda dans edilmesini ve saz ı~esıne bır malfunat gelmemiş- Bir kısnn alakadarlar ekme- maısı bildirilmiştir. Vaızlar he- yor. «· 
çalınmasını menetmiştir. m br. . . . ğin daha ucuzlaması lazım gel nüz tefrik olunmamıştır. -o-

Beyoğlu cihetindekiler; Pa- Kandılli rasathanesı, yarın diğini söyliyorlar. -o--· l\tuhtarlar intihaha 
pağan, Giilbahçe ve Vahramm ~avanm kapalı ve yağışlı olaca --<>- Tıraş tarifesı yarın Mahallelerde yapılan hey 
gazinolandır. Bunların dans mü gmı, ha;.aı:et ~erecesinin _değiş- Üçvüz soka~ın isn1i t k"k d"I - k ihtiyariye intihabatı mazba 
saadelerinin alınmasının sebebi meyecegını soylemektedır. Ge- J u • Ft. et 1 e 1 1 ce !arının bir çoğu Vilayete g 
buralarda sık sık vukuat olması ne Kandilli rasathanesine naza degıştı . Berberler cemiyeti, heyeti miştlr. Beyoğlu mahalleleri 
muayyen saatlerden fazla açık ran kar ihtimali" azalmıştır. Bu sene yapılacak umumi ıdar~~i Sah ~nü içtima ' ede- den 64 mahallenin tanzim 
kalmaları, ve polis merkezleri- nüfus tahriri hazırlıklarına de- rdk, u~etlerın ; ttırılması hak len yeni kadastro harit'.11 ,.. • 
nin emirlerine riayet etmemele- 1-arih CJ} CÜ ITI en İ vam edilioyr. Bu cümleden ola-1 kmdakı, C_emiyet_ . r~isi İ~ail miştir. Haritalar ma\r \\e\! 
ridir. rak sokak isimleri de kat'i suret. Hak~ı B. ın teklıfını heyetL u- gönderiliyor. '"idi 

Polis müdüriyeti bu talepler A te tesbit edilmiştir. 1 mumıyeye ar~ı;decek_tir. Ber- --0- rl kabil 
den başka yeni bir emir daha nkaraya nakilden Cemiyeti belediye idare en-jberl_er, bu teklıfı kend_ı menfa_ a.- p ı· d ıı Ilı 1 av ı a asınıı. . d 

miştir ki: vermiştir. encümenin ha heri vok cümeni dünkü içtimamda 6,200 . erme uygun u mıyarak ıtı- S r ·ın e 
Cemiyet - Tevzi emri İstanbul ve mulhakatında a- _, .. _ • sokak isminden üçyüzünü değiş ı razlarla karşılamaktadırlar. Es- a ıa ol muş Cu· 

azasından Heyeti vekileden çık müskirat satan bütün gazi EnclJnıen kiltibl HIJmlt tirmiştir. 'n:Uın e_kserisi lbu teklifin aley- "Pavli,, adasınm ismi Encı;; 

Nuri B. bir mu
harririmize de 

Celal 8. çıkmıştır. Fa - nocu, meyhaneci ve birahaneci Değişen isimler umumi ve is- ~ındedı~. Salı günkü içtimada, ni daimii viHiyet tarafın:; a~ h~nüz daha cemiyete tebliğ !erin ikinci şube sabıka memur B~gin beyanatı tiklal harplarında yararlıkları u~retlerın . artt_ı~ılması teklifi- "Sefa,, adasına tahviline k' 
dılnıiş değildir. Bugün, ya - lan tarafından sabıl ası tetkik ~on ~~n~erde Ankaraya nak görülerek vefat eden bazı zevat nın r~dedılecegıne muhakkak verilmiş ve 

0 
suretle tevsim"o 

u~ Yarın tebliğatın yapılması Gayri mDbadilltr amiyetl rtisl edilecek ve parmak izleri alına- le~lecegt nvayet olunan "Türk ile şehit tayyarecilerin ve bazı nazarıle bakılmaktadır. kadarana tebliğ edilmişt\ıan 
eElerunektedir.;. Hüseyin Bey caktır. tanh en~~meni,, ~~saisi -~k- eski şairlerin isimleri konmuş- • . --<>- . • Adli 
, vvelce yalnız emlak sahiple . . . Bunların arasında eskiden sa kında_encumen k~tıbı ve yuksek tur. Beşiktaşta, Aziziyeye şair Hıh'ih ahmerde ıçtıma yede 
-ne .Yapılan tevziatm bu sefer yetı ıdare heyetı toplanmış ve bıkalı olanlar görülürse bu gibi mua~lım mektebi miidüri Hamit Nedim sokağı ismi verilmiştir. Hilaliahmer heyeti merkezi- Tokal davaS 
raz~. sahiplerine de teşmili ta- tevzi emri geldiği zaman alma- lerin icrayı sanatıne müsaade B. bır muharririmize şu izahat- Sokak lavhalan da bu gün yesi bugün saat 15 te içtima 
~ etmiştir. cak tedbirler hakkında müza - edilmiyecektir. Burada çalışan ta bulıınn:uştur: müteahhide veriliyor, üç aya ka ederek, bazi hususat hakkında -+· -

~<:Jayri mübadiller cemi- keratta bulunmuştur. bütün erbap garsonların da ay- -"Tanh _encümeninin Anka dar bitecektir. müzakeratta bulunacaktır. Devam cedvelindeı 
m şekilde sabıkalılan tahkik olu raya nakledıleceğinden haber- -o- --<>- k Ekonomi nacaktır. dar değiliz. Biz de bu rivayete Ekmek ve Francala liatı: Etıhhava son nlühlet çı an hadise 

•
---.;;.;;;.;;. Btınların içinde de sabıkalı gazetel.erde okuduktan sonra ~ehremanetinden: s~'-ri- E ·~b •00 ecl" • "d Dün ikinci ceza mahkemes - 1 l Y "" tı'" a ası m ısı ı are-

c 
bulunursa garsonluk edemiyece mutta ~- o duk. halin yedinci Salı gününd.en it- sinin, odaya kaydolmaları için de iki memur arasında cerey 

emı•yetler kan U flU klerdir. d" ~ncumen Dariilfüniinda ken- iıbaren ekmek on beş on para doktorlara verilen mühlet 9 eden bir dava riiyet olundu.M" 
Bundan maada polis müdür- L~ıı;ıe tahsis olunan dairede me ve francala yirmi iki kuruştur. Kanunusanide bitecektir. 0 gü dei maliye tatbik memuru Sa 

0 
•. lüğü tarafından polis merkezle s~ısıne devam etmektedir. Bu --<>- ne ıkadar kayıtlarını icra ettir- bettin B. ıniiddei aleyh kule 

•>Ut.ün esnaf kendi ccmi'-'Ctlerine rine yapılan diğer bir tebligatta cumleden olarak encümen mec Bir Hanım şöfor meyenlerden, talimatname mu- hi tahsil memuru Mehmet 
J da mmtakalarında bulunan kah ~~a~ım neşretmekteyiz. Birin- olnıak İstİ\'Or ıı. :bince 50 liradan 100 liraya ka- beyin devam ceclvelini tet 

gırmeg'"' e me<·,hııı· olaca l:laı·dıı· velerde çalışan kadın garsonla- ~ı.sı~ daha bir ay evvel tabetti- dar cezayi nakdi alınacaktır. ederken bazı mahallerin imz 
• ~ nn vaziyetlerine de dikkat edil gımız mecmuanın ikinci numa- Kasımpaşada Muammer ha- • lanmadığım görmüş ve yerle 

ır Esnaf cemiyetleri mılsakıp- ıtlcte eSkisinin miikaycseli şe- mesi bildirilmektedir. rası da bir iki giliİ.e ltadar neşr- rum isminde 18-19 yaşlarında Zat İş~de sui ni işaret koymuştur. Fakat b •· 
.. ı tarafından yapılan tetkika kilde gösterilmesi için olup ha- --0- ! olunacaktır, Bu seneki tahsisa- bir hanını seyrüsefer merkezine . • müddet sonra Salahattin B. 
orc, şehrimizde mevcut 80,000 zırlanarak vekalete gönderil- Zor 1 u hi r krı d 1 n tımız fazla olmadığı için ancak müracaatla ııoför mektebinden ıs ' 1 ' a 1 var mı? işaretlerin silinerek yerlerine · 
snaEtan ancak 50,000 i alika- mittir. B" .. dd . . . ~e~~uaalan neşir ve kütüpha- diploma 'ald1gım takside şoför- •\ ~ünkü gazetelerden biri, zat za etıldığım görmüştür. 
ar cemiyetlere kaydedilmiş- -o- .. .~r ;'u k et evvel geçımsızlık 1ıe ıçın alınması zaruri olan asa !ilk etıı;ck iı.tediğini bildin .. i~ ' '" · i muhaısebeciliğinde bir sui Mehmet Ali beyin bunun · 
erdir. Ticı:ırct oda"ınc'ta r:uzuHn end .. ocas~ndan ayrılanHa rı tedarik ediyoruz. Maamafih tir. istımal yapıldığmdıın ba..'-;s~di- zerine ifadesini almak istiy 

B 
~ :ı tıce ., un Nışantaşmda Ma s d d""rt ·· h t b' l' · · d S l"h · · aş murakıp Hayri Bey bir dal k - . .. • ene e o nus a a ı ta ımat ML"arnmer hanımın ıstıda,;r e- yor u. Bu hususta zat işleri a a etbn B. ıki tokat yemiş 

··1uharririmize şu maHlmatı Ticaret Odası idare heyeti s .. { 0 n so agında :evcı şofor namemiz muktezası olduğun- manetc takdim edilmiştir. Eu muhasebecisi Mehmet Hilmi ni zamanda da tahkir edilmişt" 
etmiştir: bugün toplanarak yeni bütçeyi ~ eymk ~mtn ~turd1ugS~. 1eve zorla dan tahsisatımız bu hususu temi mürac.ıat talimo.tnameye muga B. şunları söylemiştir: Şahitler maznunun: 

H 
hazırlayacaktı"r Bu"'tçe geçen gırme ıs emışse( e u eymanm ne ka'fı"dı"r · im d • · · k b l d"l • "E · İf d · · b .. 1 1 d' •. - entiz cemiyetlerde kay- . . . ·. . . d · lid . t f d d.. · yır o ~ ıgı ıçın a u e ı e.e.. - sasen on senelık maaş- - a csını oy e a ıye ~ 

ı olınıyan esnaf 
30

,
000 

kadar- senekının a~n::fır .. ?~a ~e~lı~ı P~ en ve va _esı ara. ın. ru:1 ° Mufassal ve umumi bir Türk tir. lann eski •ahsisatm Mayıs 928 zını açarak dılini çıkardığını J 

ır. Bunların d l"'·al 
1 

çarşamba gunu mühım bır ıçtı- viilerek kapı dışarı edılmıştır. t~rihi yazılrn. ası ~es.elesine ge- -o-- de, ve yeni tahsisatın da 929 se. kat tokat atıldıg-mı görmedit 
. a a""' arı o an aık ed kt R · -o ı M f k-ı · mııy.e~ere kaytleri mecburi ol- md a t

1 
eceardır. uznamesın- S ı!1ce . aan ve a etinin bu şe- En1anet evkafı nesi nihayetinde itası kanunen rini söylediler. Bu sırad.ıl'r.P.l 

1ası ıçın hü1d!met cemiyetler e Bşun ar v 00ır: . b.. arhoşluk yüzünden kılde bır arzusu olduğunu duy- icap ettiği gibi bidayetinden nun vekili müddeinin ifadele 
. anımunda tadi'"t. orsa ve anın yenı utçe- l _ Yenicamide kahvec·ı İb d~k fakat_ b_iz_e henu.·z bu yolda dava edecek şimdiye kadar bu suretle hiç deki bir tenakuza işaret etti.· 

f
.... "" ıcrasını mu· l . Od "d h ·ı d" b b ld im . Ş a uı. görmüştür Bu h en, a ı are eyetı e ıvaru rahim Galatada Dobrice biraha ır şey ı ın emı~tir. Encii- clıce_manetile evkaf aras.u1 bir ferde on senelik maaş veril- -. Salahettin B. ilk ifadesi 

u:ıanan layihan~ y!:~~ ~: riya.set in?habatı, resmi de"'.~ir nesi sahibi Mehmet efendiye ~en ge~en sene eski ve neşro- da vak.:ı sulan varidatından ç.- memiştir." de bır tokat yediğini söyledi 
'lıllet meclisine tevd" uht _ deki komısyonlara odaca gon- çatmış, zabıta memurlarına da dılmemış ?1":11 kıymetli kitapla kan ihtilaf. dcvd11l ediyor. En::ı halde burada iki olduğunu 

:teldir. 1• m e derilmesi icap eden azalar inti- muhalefet ettiği için derdest e- rı neş~e~ştı. Bu ~eyanda me- net bu vandatı alamadığm·lan Ahşap traversler yan etti .. 
Bu suretle kanun ıktııktan habatı, tramvaylarla zati eşya- dilmiştir sela: Evliya Çelebı seyahatna- su yolhnr, tarr.ıı edemiyor. Jt:.- Devlet demiryollan idaresi Davacı bunun üzerine sarnj 

onra bütün esnaf ç. ctl ' nın nakli hakmdaflı:i na'\cliyat 2 _ Üsküdarda seyyar kol- me~i, Silihdar tarihi, Tuhfei hat manet bu zanıret üzerine e•ka• 1930 senesi inşaatı için kafi ge- ni güldüren şu cevabı verdi: 
L~eğe mecbur tu~C:ik, ~~~ l ş~deski .rapo~, vapurcakularbar:ı- tukcu Şeref, biraderi Hasanla t~tın,, tabolunmuştur. Fak.at ye ~a mür.ıca:ıt ed~rek dava aça.:a- lecek ~şap. raversle1;"İn sur~ti _in - Tok:ıt. değil mi? Ha b 
.ıyenlerden oeza alınacaktır,. sın a ı gayrı meşru r a etın çalgıcı Galip tarafından bıçak- nı harfler kan~nun neşnnden gını bıldırecektır. şasım şımdıden temın :tmıştır. olmuş ha ıkı .. Keyfiyet itibari 

{anunun tadilinden son · . izalesi çarelerine müteallik ra- la bacağından cerh edilmiştir. s~.nr~ ?~ mesaı. durn:uşt~. Çün Bu traversler 270,00.° kusur?. ur. tokat tokattır ... 
etlere ginniyenlerden r~~~ porda gö~iilecek~ir ... Bunlar- Vakanın sebebi sarhoşlukt r ku layıkıle tetkik edilemıyorlar Lü1.umsuz ticaret Bunların 200,000 ı bazı mute- Mahkeme şahilerin celbi i 
aya kadar ceza alınması muh- dan başka asma kopru mesele- --o- u · dı. Encümen bu ciheti nazarı odrıları ahhitler tarafından deruhte edil çin kaldı. 
~eldir. si hakkında yapılan teşeıbbiisa- • k k dikkate alarak erbabı tetkikin c miş ve sureti ita vesairesi muka 

-o- tın neticesine dair reis vekili fı sır at va ası bu metinler üzerindeki miita- Ankar~, 5 (Telefonla) - ~ü velenameye raptedilmiştir. Mü Beyoğlu hel divesind 
Ha_vvan borsası komı·- Necip B. in izahatı dinlenecek- 1 - Yeniköyde berber Li- laalannm beyanını temin için zumsuz tıca1ret odalarnı:n l~l\'vı tebaki 70,000 küsur travers te sui İstinıal J 

• • ttr. Bu bapta yeniden bazı teşeb gorun evinden 2 şemsiye 1 pal- bu metinlerin aynen neşrini mu hak~da ktısat ve~~etının maliye vekilliği hesabına alman ' ' avası serının heyanatı · bilsat yapılması muhtemeldir. to çalınmıştır. 1 vafık gördük. Onun için bu nevi sordugu mut~laalara vılayetler ağaçlardan temin edilecektir. Dün ağırceza mahkemesin 
Hayvan borsasında muame- --o- 2 - Kasımpaşada Ziran ma- yaniaynen neşrinde zaruret bu- cevap vermege başladılar. ___,..__ Beyoğlu dairesi Belediyesin 

e gören hayvanattan iki defa Kambio fiatleri hallesinde madam Tırakyanın lunan m'!tinlerin neşrine müsa- Bu mutalaa!ar meyanında ba RESİM SERGİSİ cereyan ede_n bir suiistimali 
,es~ alın~ı gayri kanuni ol Dün Borsada çok az muame hanesine giren hırsız bazı eşya ade etmesi için vekalete müra- zı oda~arın _lagvmdan ~1'.ı na- Güzel san'atlar birliği resim muhakemesın_e başl'.ldL Dava 
.ugu ve reaım almmaıu husu- l t çalıp savuşmuştur. caat etmeği tasavvur ediyoruz. zar edılmesı hakkında ıstırham şubesinden: sab~k nezaf:tı fe~ıye .. me.m. u 
unda bazı ....,.ı..uzl··ldar vukua e olmuş ve 1025 1ıen açılan n- A 1 rd d Refık ve miihend H be .,~.. w T 102 kuru 3 - yvansarayda Karabaş Bu henüz bir tasavvur halinde 0 a a var ır. Birlik binasında arı!ması mu 1 ıs usnu 
eldiği _söy.lemnektedı'r. Bor- gı ız 4 ş 30 parada ka- ah 11 . C 1 3 er maznun olarak b 1 k panm ştır m a esınde emil hannnm evi up encümende müzakere edil- --<>- karrer olan resim serğisine işti 1 d R fk B "rii u unuyor 
a homısen Kemalettin Bey Alıt 

8
· n• k t ne Arif ismindebir hırsız gı"rmiş mektedir.,, Sanayiin inkişafı rak etmek istiyen zevatın eser "haru·ı:- e 

1

b 1· şkvet ~.ma.k. v 
u uııusta d"'"';"tı'r •-:ı •• m '" uruş ur. s "d · k" f d" L asta u unma H -·-.. ... 35 lira çalıp ~akal~ştır . anayı e ın ışa ı ıişünüle- lerini 7 ve 8 kanunu sani günle- vazifeyi ·~uiis"tm ld ' us:;u 

-Hayv'.l11at canlı olarak sa- B k-ô-. l"ğ-' - 4 - Beyoglunda JUmal soka uong·.,,.n cek olan sahaların tetkiki için ri saat on altıdan sonra müdiiri me edı"lmektelb"rla enMmuhkak 
ılı~en resım alındıg-1 .,.;bi bun o~sa omıser ı ı d 15 fil ı ei "ktis t kA!etı" d b" k er a em .,. gm ~ . numaralı haneye hır- r a ve a n e ır . omisy- yete getirmeleri. davaya mevzu" 1 . h d" 
ar k~$ildikten sonra da et ha- Borsa komiser vekili dün sız gırmış bazı lmış ı on teşekkül etmişti. Öğrendiği- -o-

0 

an a ıse za 
inde ikrnci ~a olarak satıh- hasuı_ıa~ar.>k mekamına gele- 5-0~anbei%:~8ç~urrıı!:~ 1.stanbuJvllllyet kon- mize göre ıkomisyon, bir kaç Fen talebesinin senelik ~anında dairei_b~lediye.~üdiJS 
;a çıkarılması 1.."~olayisile res- memıştır. Şeker inhisar müdür 1ı evden bazı eş a1mm gresi ne (/IJniJ güne kadar vazifesini iıkmal e- ru olan şehremını muavını Ha 
'le tabi tutulması \ da t~iidir. m?aviı:ı~ Abdülkadir Beyin ko- 6 _ Cibalid::e~zi H.:!:· e- Cumh . H Ik f dccektir. kongresi mit beyin şahit olarak _celbi~ 
:ünkü müessesemiz ayni za- mıserlıge tayini hakkında bor- fendinin dükkanından .. t be . unyet a ırkası vi- -o- Dün Türkocağında Fen fa- karar vererek davayı talik etti. 
:'landa et borsas-"ır. Satış te- saya bir tebliğ yoktur. im t 

0 
e n !ayet kongresi önümüzdeki pa- .. 1 • b" • ,_ .. 1 . ,_._ . --:- l ,., aşın ışır. zar gu"'nii akdolunacaktır. 00n· de n u~ıp ır enur ... b~ tkesı ta..,.,akte cen:ıyeti senelik Katil Uzeyrin 

:erür ettikte resim a mması da --o- ır ongra etm ti" K -

1 P 
· l 1 h"I h" A Adalar kaza kongrası· yap·ı-.ft Yeni Miift''·irat umumi mü- ış r. ongra muha'cem-'-. ·, 

a imatname i.cab dandır. rım ere mn .. , 1 ısse nneler b" ı· ~ ~ıuıı ~ d . . d"li .. .. ... ... " ır 1ö• tır. Bu suretle kaza kongralan dürü Asını Bey bugun·· Ankara a nızamnamenın ta ı gonış-
•Lnaenaı-.a. ortada ayri ka- senedı" • ··1 .. b .. . . b" il B bekt k" ğı R "Y" Anneler birlig" i """''- •mat bi•,,...;•tir. ya gidecektir. Asım Bey yap- u muş ve u .. usuı ıçın ır ene e e es ı orta ecep 
uni ıbir muamele yokt . S 

1 
"'"5 ..... - -·.... - men tefrik edilmış" tı"r İçıuna· a fendiyı" o .. ldüren Arnavut Oze 

anayi erbabına alacakları S te toplanaeaktıir. Bu hususta Fırka miif· ~.; t. ıgı bir tamimde gelip ...:..ıerken · Ayni mal elden ele cçtikçe -·....,. s·ou p art · ·· liı d ed'l n"n uh kem · d 1 
ekrar resim almmuı esasen primlere mtikabil Sanayi ve Hakkı Şinasi paşa dün bir mu- ıstasyonlarda memurların teşyi az esL gun ı evam ı e- m a esıne evam o u ıorsacılrkta usuld::r. Maadin Bankası hisse senetle- Bir tavzı"h harririmize şu beyanatta bulun ve istiJıbal için bulunmamasını cektir. du. Maznunun evrakı Tıbbı a ~ · ·1 · b · · · l · b md --<>- !iden gelmediği için celbi z 

Neşrettiğimiz fiat ~velle- n ven cceğı anlaşılmıştır. Bu M"ll muştur. ve unun ıçın q en aş an DAVET ı nında dava talik olundu. 
inin doğcu olmadığı: iddiasına suretle banka sermayesi artmt- . 1 1 ~~rpa~~~ buılan iz- "- Vilayet kongrası pazar ayrılmalarının muvafık olmadı- İstanbul müddei 
elince, Bunlar bize verilen sa- mış olacaktır. mır 9 eylül aenııısı m~dalyeleri günü akdolunacaktır. Kongra- ğını bildinniştir. ğinden: umumili- Ağır ceza reİ;İ vekili ' 
ış beyannamelerinden çıkarıl- -o- etrafında yapılan ne,nyatm ta- da esncümenler tefrik olunarak -o- · İstanbulda bulunan ve fakat hasta t 

!!ğı için yanlış olmadığı kanaa- Fındık ihracatımız mamen eaaaau: ~lunduiu veba idari ve mali kısımlar tetkik olu Sıvas - Kayserı hattı d . h 1 B . ındeyim. '"'-·en sene 9 ay zarfında h - alıdtıanomldadalyelelnnlmıtam ayarlı narak heyeti umumiyeye verile Şarkışlaya kadar tcm.tidi ik a resı meç u olan ilecık aza- H:ıstalanmış buıunan Ağıt.ec 
'-'<'\; a n utu an atı bu k k almd kt hvıtnb •.'lvir' kılınar Esbak İs- za reisi Hasan Lütfi 

Bu bapta sarih bir ihbar olur rice 10 bin 870 çuval fındık g··n dalyele h kkmd 'ove ma ce ve ~. ı an sonra mal edilmiş olan demir Yl7,5 k: ıe l.•·" , • 'k ~. d 11 1 d a tal*iıkat ak "f d" d .
1 

. . B .. 0 r a a arapane- Merkeze, Vılayete ve Emanete Kayseri _ c::~·•·-' Münakasay\. işt ... 1
1:1 ~ - et .e. ~-azadan Nu'nı v.e muv 

B.. yapm vazı em ır. en mıştır. u muddet zarfında müdürlüğüne hiç Lir tikiyet va· takdim edilccelı:tir . 1 t 80 lı.. kat teminatlarını ayı2:.ı!esı ba: ~e ıkı gundenberi raumı mud 
l utçemizin vekalet tarafın- fındıklanmız en ziyade Ameri- ki olmadığı anlatılmıtbr .. Key- Kongrada yeni idare heyet" :s e m.ej 2<I ıı.. liik kalemine Ve'""'eleri ta"L.iı~fl gu anlaşılmısttr. Nuc-
an iadesi ise yeni bütçe il,. hir- ka ve Alman a ·ın · · fi et" "h ed • • •• ,. y va gı 11ştır. y 1 tavzt enF intih:ıbatı tla yaoıla~''RACAAT MAHALLİ Talipler münakasa şartnamelerini be er tın:-. te ili!1de 

karada Maliye ve muhasebe işleri Reisliginden v ersın ha 



2 ~AYATI 
~;,s:ba~:-ı Edebiya~~İ;nıind~i ~;;;~;;! 
~-----~.....:-- ----·---- -····· •• •• •• •• ı 

l"!esi · inkar edenler 
. anu 

~an dikkati celbetmek, 1 Edebi bir taiılil yapan mü-
,;;ANEnden bahsettimıek için nekkiden ne birine ne de diğe

•00 Telgrarı her varlığı inkar et- rinin tarzları için mahkfun et-
i yaha beyaz demek mi miyen hakkı vardır. O tamarni-

TeJef.,..,.., bilmiyorum. Fakat bu le bitaraf kalarak eseri ve san'-
>cıbul e baş vuranların günden atkan yalnız san'at oephesin

- çoğal<lığmı kaydetmeli- den tetkik edecektir . 

NE ~biyat dedikodularile aıa
Tüısanız onlardan bir tanesi

'\u tlaka tanıyorsunuzdur. 
· ,ı z · man kronilc bir sar'a 

ı · tutuL'T'w; g~bi c;ırpmır, 
-rır etrafına saldırır; ve 

en ev• utün b}l muhteliç hare-
den yegane kazancı yor

·'·· çcr,k ve ı·erhamet oldu<Yunu 

·' 

"' '• ve lince - belki de yalıuz so-
'"lmak çin - hir müddet su-

M,el} c".lk sevimli buldu
• le 

1~~~ir muharrir de, son 
lfi' lJ ı~'1i. Ü kurken. bu marazi 

· • yn ilk izlerini gör 
• nararet en Ç0•0 • ldum .. doi:.1'1r o • 

Kendi akidesine uygun bul
madığı icin Edebiyatı Cedide, 
Fecri Ati ve Yedi Meşaleyi is
tihfaf eden muharrir yanlış bir 
yola sapmıştır. Edebiyatı Cedi
denin Fikret'i, Halit Ziya'sı, 
Fecri Ati'nin Yakub'u Haşin'i, 
ve Meş'ale gurubunun, kendini 
saymadan, isimlerini herkesin 
bildiği beş tane dinç ve giirbüz 
ran'atkan vardır. Bunlara mu
kabil müdafaa ettiği sosyal mu
harrirler kimlerdir, öğrenmek 
isterdik. Bize içinde bulundu
ğı.ııınuz cemiyeti tahlile muvaf
fak olmuş hangi san'atkarı gös
terebilecekler . 

!Edebiyat bahisleri 

l 1üııekl(ide dair 
•kalemimle yaşatmak arzusunu ldın ki, ah öyle altın saçları var-! 
§İddetle duyduktan sonra, bu ki, ah öyle güzel ki! Ah ah, ah! 
sevdadan ayrılmağa ve yaşat- Adam birden bire uyanmıştı. 
mak ve yapmak heyecanından Gecenin bu en geniş saatinde 

Bizde tenkit kelimesi telaf- sıyrılarak başka birinin yarat- ve uykunun bu en tatlı zamanın 
fuz olununca: «- Münekkit tığı şeyi anlatmak ve göster- d · · 1 
sadece hasut bir tıifeyli ve ten- mekle iktifaya mecbur ıkaldrm ! a ~~r~enbıre uyanmıştı.. çe.r-
ki t hiç bir işe yaramayan bir Münekkit, edebi kabiliyetinden d~ s~~un ~a~dı v: ~er şey de~ 
gevezeliktir.» yahutta: «Ede- de, edebi zevild-:!rinden de feda- bır .suktlt ıçınde ıdi ve perdesı 
biyatmıızı yUkseltecek şey ten- karlık etmiş olaın bir kimsedir. bir ışık, bir ay ışığı boş yatağa 
kittir amma maalesef münek- Düşünmeğe, düşündürmeğe, ağır ağır doluyor ve adamn 
kidimiz yok!» tarzında sesler anlatmağa ve aydmlatrnağa yüzüne vuruyordu .. 
yükselir. Bu oldukça iptidai ka- öyle aşıktir ki, acizliılı:lerini is- CEVDET KUDRET 
'kofoniy' kendi haline ve çıka- pat ederek bir takım liyakatsiz
ranları kendi hükümlerine ter- leri edebiyat hudutlarına uğrat 
ke<lerı-k, tenkit mesele-;; ctra- mamaık için en değersiz kitap
fında batınına gelen n ktalar- lan okumağa ve bunlardan bah 
dan birini kısaca tahlil etmek setmeğe tahammül eder. Şah
istiyorum. Bu nokt" L • dur: eserlere beslediği sevda ve has-

Tenkit 

l(al1raman]ar 
Şeiri: Ya.,ar Nabi 

- Munekkiıt edebiyat ;arayı- rcte rağmen biitün n -.-iyatı ta- Zarif bir kap içinde yü~ s" 
nın kapısında bekleyen ve ora- kip ede ede, zavallı Paul Sou- 1 hifeye sığdınlmı l ıı g r ş ,_,ö
ya girmeğe hak kazanmış olan- day değersiz ve hatta il.lelade ğüslü, tunç yiizlu "Y.d ıcı.ı an
ları içeri alıp kazanmayanların eserlere karşı adeta marazi bir :ar,, kitabm solgı~ . ., s<.J.itelerini 
da içeri girmelerine mani olan kin hasıl etmiş değil mi idi? yırtarak hayata ta mak istiyen 
bir nöbetçi ve bekçiden mi iba- Münekkit liyakati edebiyesin- yırtıcı bir arzunun esiridirler. 
rettir? Yoksa başkalarının ya- den derece derece mutllika fe- Bu burnunu çekerek ağlamayı 
zılarından bahsederken bizzat dakA.ı. lıklar eden ve bizza-t ya- avu~tlarını patlatarak gülrniye 
bir eseri edebi vücude getiren ratma.!c kabiliyetini yavaş ya- tercıh .~den, başkalarını _yıpr~
bir san'atkar mıdır? " vaş yıpramn ve söndüren bir t~, ço!rerten . kederlen lıafıf 

Şı li • Bugıin k . . "nıkA • 
ıçın ı ar etmenın 

{ "a~mur k . d "·ı· İ'-" .• ,. anı egı ını. «I se-

Bu iki suale karşı denebilir- adamdır. Çok kll'Vvetli tenkit b~'. ?°an~met gibı omuzlarında 
ki, münekkit için edebiyatı çok sahi~leri yazmış olan Pa·c1l gülumsıy':rek .. t~şıyan kahra
anlamak ve çok sevmek kat'i I.ourget, münekkitliıkte sebat m~~· hıç bırımıze yabancı 

Sosyal tabirile kastedilen ve mutlak bir mecburiyet, ma- etmediği içindir ki pek büyük degıl~ır. 
eserleı-, kariin hergün gazete ruf tabirin dediği gibi Sinequa- bir romancı oldu . Magnır mısralarını sevdiğim 
sütünlarında bir göz gezdirere- non'dur: Onsuz olamaz. Bu se- tıave etmeli ki, makalesi- Yaşar Nabi bunları üç kısım
rek ertesi gün Edebiyatı beble, (Münekkidim!) diyen a- nin başında bir eser ismi ilan da toplu~o:: ·:Ben! s~n,_ onl~,,. 

____ l maalesef bizim de bir 

e caz_ib~sine kaptldı
seyyıe ınsanı muspet 
rmekten menedecek 

-.likelidir. 

Cedide, Fecri Ati ve dam edebiyattan anlamıyor ve ettikten sonra bundan hiç bah- Perde~ının ıplerı. J:cim':11 elın-
y edi Meşale san'atkar- edebiyatı sevmi·yorsa, söyleye- setmeyen ve türlü iiıslüp güzel- de oldugu ~enıı;; bılınmıyen ha 
lannın yine aynı derecede se- ceği sözler lakırdı kalabalığın- liği içinde başka düşünceler ve yat sahnesınde ben, sen ve on-

Sa ıra bilmeliyiz ki kari kit- vilecekleri yakın bir istikbal- dan ibaret olacağı için bunları intibalar hiıkaye eden münek- lar,, dan başka kahraman tanı-
öyle her yaldızlı söze ka- ·· ı 1ı:· .ıı:· ı d d rnıtorum de bunların muharrirlerinden soy eyen ınıseye edasına ve ıt er e var ır. Fakat bunlar . · ... 

skiratt ve sevdiği san'ıııtkarlan kim' bah 'tmı• k · iddialarma göre· aciz geveze çok güzel ve hüsünlerinı" bilip çıne kırk beş şıırın muhte -
b b h · · se se yece tır. · • ' b' · ' h · stan ıt veya unun atın ıçın şarlatan isimlerinden biri veri- hep seyretmekten marazi bir şem U: ~ın~ -~e aret ve zevkıle 

J 'nya s e~eoek kadar ahmak de- San'atı lüzumsuz bulanların lir. Fakat münekkit bu sıfata gunır getirmiş 0 şabemretlere ;y~rl~ştırıl.~iıg.~ bu ese:. genç şa-
. a ·. k!ymetsizliği ilan edilen neden kendilerini edebiyatın hakikaten layıksa, yani edebi- benzerler ki, kollarına bir az da ı;ın ılk gurbuz ç~ugud?r. Sı
l · s. ~in esasen kari nezdin- hududu haricinde addetmekten yttan iyi arılıyor ve edebiyatı israra mağlup olarak bir kadın ~anmış yumruk bıfokleı:, kır

sını ' itibarı yoksa 0 zaman büs çekindiklerini bir türlü anlıya- çok seviyorsa, insan iyi anla- alınca buse esnasında o kadın mı~ı yana~la_rında bır gu_l t~r~
~ başı gı lüzumsuz bir mesai sar- ımyoruın. Emin olsunlar ki o dığı ve çok sevdiği bir şeyden dudaklarının verdiği zevki de- vetıle ~-enı.~lıyen tebessumu ı
rtedectn!ş olur· zaman kimse söylediklerine i- bahsederken daima heyecan ğil lakin kendi dudaklarının le bu gurbuz. yavru, ne kadar 
•1ze ne.mıak havesile granit aAbi- u·raz etmey-c-'- ve tam bı"r ser d - h ed.-a..• bi kı·· · · d .. ·· .. 1 y . hırpalansa bıle solacak ve gü-' ~ "" uyacagı ve er """ı eser r şe u rengını uşunur er. anı ll" - . 1 1 1 1 ir mae nafile kazına sallıyanlar bestiye nail olacaklardır. Ede- heyecanın mevlUdu olduğu için bahsedeceğini haber verdiği ~e }f~ı;e :ıa e ge eceklerden 
c.ildiği ın yanında birer kulübe biyat ta musiki ve resim gibi tenkitte bir eseri edebi olur. Şu eser yerine münekkidin anla- e~ı 1~· ·ık k . . k 
iki içrrıaya çalışsınlar, samandan bir san'attır ve hiç bir san'at- kadar ki, doğrudan doğruya e- tacağı şeyler coık güzel olmalı. d" f"ske~ırı 1 

-
1.s~ı,. şaın~. 

1
en:-

k •rpiçten de olsa zararı yok. d b' d bilh V k .. l - 1 tılın l d k" ı ı rı portresını çızen şıır erı • aç r kar doğrudan doğruya san'ata e ıyat yapan a am assa e ço guze an a a r rr ı, t İlk "k" h"b" 
il. mı hkl_eri çok daha yerinde sar- h 'Jh 1 d r h ·ı b" . ld tın l aşıyor. - ı ı mısra, sa ı ı-

k,,,..,ı y=ılan bır· hu'"cuma ta- ru unun ı am arına ram ır; ser av ası e ı!Zı a a ış o an 11. b··tı·· f. 1 f . . k d 
mış olacaktır - , --... . h h rb . 1 • • ff - . h , • n u ın c se esını ne a ar 

ız İç1 · haımmül edemez. yanı et"nen emen se estıtır, ınmseyı a etın~e şıtap ntta . b" k·ı~ 1 

Avdet 

Tam bir yıl senin için bır mısra şöylemedim, 
Bütün arkadaşlarım sevindi sustum diye . . 
Bir yıldan sonra bugün yeniden taştı derdim, 
Geldim sana: elimde layemut bir hediye ... 

Kışı dağlar başında gamla çeken bir ayı 
Baharda haykırarak nasıl çıkarsa inden, 
işte ben de bu sabah terkettim inzivayi 
Ôyle haykıracağım eteğinde derinden: 

Kendimi günden güne onlara versem bile, 
Dönünce yorgun argın başıma göğsünü aç! 
Ben ki sana bağlıyım bütün şiirlerimele, 
Nasıl bağlıysa yere kökleriyle bir ağaç. 

Ver! beni umman gibi içine çeksin onlar, 
Onlar ki gam çekerken benim neş'em yarımdır. 
Onlar ki dertlerini hissedemez salonlar, 
Onlar kı benim anam, benim yavrularımdır. 

Evlerine kapanan bütün arkadaşlarım, 
Birer siper yapsınlar kıpkızıl perdelerden. 
Karanlık sokaklarda tek başıma ben varım. 
Her yol ucunda duran, her kapıyr dinliyen .•• 

/Vice günler ve aylar şenin bıişen yerine, 
Yurdumun toprak kokan kızlariyla öpüştüm. 
Fakat en sonra senin şefkatli dizlerine, 
lşiıraptan yapılmış bir şaheserle düştüm . .. 

Gam yeme dinmiş diye senden gelen kederimi 
Bütün haykırış/arım hep senin eserindir. 
Kanlı bir yüz alınca taşlanan şaheserim, 
Gene onu saracak bembeyaz ellerindir . .. 

Bugün dünden daha çok sana muhtacim, inan/ 
Bari sen atma beni onları şevdim diye. 
Gözümde bir damla yaş, alnımda bir damla kan, 
Geldim sana: elimde layemut bir hediye ... 

VASFİ MAHİR 
IH•-•-Mıı_l ... - .... -•IHlll .. 11111 ....... lltılll .. IHlllll---lll 

Bir kapı 
Bu akşam, gözlerini doldurunca karanlık, 
Yürü eski bir hasir üstünde yalınayak; 
Senin dört duvarına, son bir şes birakarak, 
Son bir kapı açılsın bir göz kadar aralık; 

Bak, ordaki minderler bir kucak kadar ilik; 
Kat kat kederlerinden soyunup çın/çıplak; 
Daha yavaşça yürü ve şimdi yavaşça bak, 
Bak, eski hatıralar dizili şandık sandık .. , 

Hemen başına çekme bir minder yaştığını, 
Duy orda bir temaşin sana yaklaştığını, 
lçine damla damla yayılsın bir serinlik .•• . r ak"de b -ı Im-·'· b halbuk" .. kk" b k b. . . d ~ k d l" vecız ır se ·ı "" ;::n :l.~iy· oı . . ı ye agıo .,.., u · , ımune ıt aşa ınnın sa ecemııvaıa·ate eım. _,. -~-ıır b" - 'b'b. 

··: ıçe~da mücadele etmek güzel ~an~atta e~ büy~ he~e~ ~- adrmlarmı takip ederek yürü- Nahit &iZ:n ı a .. 1ınc ır taş. gı ı astır S d f d" - I .. b'" I 'l'kl k 
tın bı_~efli bir iştir, fakat başka- zelli!ktır. San at san at ıçındir yen başk b" . . .. l d"kl, - kemd yasını e e ugme erım oy e ı ı eyere ' 
E k ' a ınnın soy e ı .,- ;;ron- ,~11."··ı-er Sakla h .. 1 1 k 1 Sükun, bir anne gibi, tenine giydirecek, 

. s 1JJ1 akidelerine hürmet et- diyenler de eminim ki bunu kas rini tahlil ~17'1~1-le .. s'"yl m. k n uya arını a _anın Naftalin kokan beyaz ve serin bir gecelik .•• 
dine g§artile. Edebiyat sahasın- tediyorlar<"ı. Pek kuvvetli v'Satırl '"'"ti . :-.. c~ ' 

0 
e ~- - çenberınde. 

dı, ı:ı tolerans cihanın her tara- sarı' . . ''.-n"A .. ..,.-1- . -~-faıJC ennı :ıraştırmakla :nu- Bir Rüya Çelik gibi sağlam, kalın ses- ZİYA OSMA 
-. .Aar~ı:e.ıçı .... •.-1·..:~~~ıer ya- kellef oları __ bır a_ damdır. Bına- . . . . . . ler kadar ahenkli dinç ve er_ __ ___ _ __ __ -- _____ ·--

huJunt teess!is etmiştir. Biz d lab 1 kab l d al h ıı kl ak B etı kadar 1 zı ı e~gını u e !yoruz. en ey , guze ı e~ ya;atm . ı~ cııısıy n ~ . ~s'.n- kek mısralar .. Yıllardanberi dolgun, birbirinden ahenkli ran ~imama.~ e~de~ gelmiyo 
c~ı tatl~sna · · , Faikart: guzel ve kuvvetlı olmı- hus~s~da asıl san _atkarm ~~r- yız ki, cansız tabıatı bıle dişı ve "gül _ bülbül,, terennüm eden mısralar. Kıtabın dordıincu kısmı " 
linleniırnnda mevzuu bah~ttiği- yan bır eser ne kadar sosyal o- bestısıne nasıl malık olabılır? erkek diye iki kısma ayırırız. kapının önünde sevda dilenen Üçüncü bap, şairin içtimai saire,,serlavhası altında top 

'1 l.lmaln~a~eyi ele ·~3.lım. Mu- lu~sa olsun edeıbi bir kıymeti Keyfiyeti __ n~ baş~a ve ~isb7 Mesela güneş erkek, ay dişidir. aşk dilencilerinin merhamet şiirlerini ihtiva ediyor. ~~ada mış ?1u~,telif şiirlerden mü 
-- k ... ur, a ~::h"di tabirile sos- haı; olamaz. te?- ~ok dun ?ır ~ aıt.a a~~ ?ır Ay hazan çırılçıplak, fakat ba- verici şark_ıl~ndan, ayrı~k ve h~r ~J:?ıf h~l~ . ~ed~~ını, se- kept'::. .. G~c~ ve ~ehvet,, « 

.;en. 8.S'..ruyazmayan bütün edip- San'at sahası çok geniştir mıshlle ten vır edehm. Muzık- . . .. .. k b" di "Ah sevgılı teranelerınden vıncını, şıkayetını, şukranını dansozm> gıbı realıst parça! 
ddıf C:nahk· tmek · · fl · holl d k ·k a.dttl ·· 1 zan ıyıce ortunen umaz ır - " b 1 b·ı· . 1 B·ı · · Ka h k 'klA um e · ıçın na ı e Şimdiıye kadar birçok alinteri er e omı ş ar soy e- "dir 0 b 1 k .. başka.nasibi olmıyan Türk şi- u a ı ırız. şte: ı mem nıçın racaa mette a şam ıı g 

alıyor· . bi k .. .. balı b yen bazı adamlar vardır ki ses- şı . · fak azanb ya nıdz ~şını r:os iri bu genç ve erkek göğsün beğenmezler yerimi diye kendi memlekete lav haları ve "İl 
rev~ı·· . anlar . ruh ve rço onıur , asma usa- 1 · h li ·· 1 ld - hald tenr, at azan, eruze gırer ' _ k din . d - ··ıUm·' ..ıın , .,.u- un ıns aynı ta ya- h b' k.. . d kurulm en ay guze o ugu e, . . . . . haylunşle artık aglamaklı se- en e sonra sersen ve: rın ogumu, o u, 11 -

adanmıştır. İnsan namütenahl ~m ır ~şesın .. e uş seslerindeki bu güzelliğe tu- ~n: kadın fıbı 1k; soyunur, sini kesiyor. Yaşarda sevdayı Gam yeme arabacı, gam ye- gibi fikri şiirlerden terek 
-·ıuşuşir. Birbirinden bu kadar b'.11<ı:1~ esbaşkki ve ~i!'hne ; 1a:tar haıflık kabiliyetleri faik bulun- ıyıc~ m~y ~ çı · k .. ük bile anlatan rnisralara gurur, me arabacı, eden bu son kısmı, şairin hic 

,.;ıadi olan fertlerin san'at saha- g!tsın er, ~ ır. l'.e . e en- duğu için kendilerine hisse hi- . . ra a ır a:vuç ~P. ruhunu nefhetıniştir. Bırak artık elinden o can ya- ötekilerinden geri kalmıyan 
· b" t k d' " ,.._. d .. ·· dı modern şehirlerını ınşa et- tap eden =r.kılar söyletilmez gıbı ve kalaylı bır tas ıçın- Onl d " · f ka kan kırbacı fis parçalarını go'"g"sünden ce 
Yona ır e ımag gıuı uşu- -r- d ki 1 'b' h f ar a sevıyorum a t 

sinler. Biz alkışlamaık için be- de şa!kl-"-anlıklar ettirilir ve e su ar gı 1 er tara mı gös- ı d" ' b" kah Se• altına kederi yatak diye etmiştir. laya klerini, ve hep ayni tarzda . . . ""' , . ya varmıyorum.,, ıyen ır • 
l'iJ .. [er yazacaklarını nasıl ka- klıyoruz. Fakat kendı bınaları- onlar, güzıel bir şarkının ilk be- tenr, yuvarlak omuzlarını, be- raınan çehresinin çatılı: ve dü- bugün de. Edebiyatımızın kubbes· 

ı ıçııeıdebiliri·z? Bir san'aıtkar e- m mu.ha!kkak bizim arsamız yitlerini birden bütün ruhlarile yaz göğsünü ve dolgun kalçala şünceli kaşlrınr görmemek diyen arabacı kendilerine göre gür ve erkek sesile en te 
ro: ~u 1de tamamile ferdi kalabi- üzerinde ıkurmak istiyorlarsa terenniime başlarlar.ken orkest- rmı çırılçıplak teşhir eder... mümkün değildir. Kadın, at hem mes'ut, hem bedbahttır- akislerden birini bırakacağ 

Oahtendi ruhundan dişan çık- beyhude zahmet etmesinler. ranın ani bir gürültüsü kendi- Bilmem nerede okumuştum. ve kılıçtan başka sevilecek ta- lar. şüphe~ olmıyan Yaşar Na 
1 a~abilir. Aynı yaradılış ta o- Bu binaların yorgunlıiktan ilÖ lerine edayi değiştirmek ve Bir adam rüyasında sarışın bir nımıyan Türk cengaverlerinin Bütün "Onların şarkıları,, nı b~ eserınd~n dolayı bütün!( 
1en1bir çok insanlar vardrr ki o kat olını.ış amelesi, tufeyli bir kaıhk?ha kop~rıtmak ~~~nın~ kadın görmüş.Altın saçlı vealtın aşkı da bu kadar asil, bu kadar okurken, s_efalet karşıs1!1?a s~mle te~rı~ ed.erken,. y~nı ıı 
·n~Yatkarın eserini beğenecek yıkıcı kafilesile k~ılaştıkla- gelıınış oldugunu bıldırıvenr. dudaklı bir ~dm ki, çıplak vü- mağrurdur. Bütün bu müddea- sümsükçe aglamıyan şaırın, ~r~s ve .fıkırlerın yeru bır 
çtıgalnız onu okuyacaklardır. rı zaman eserlerini müdafaa i- Bizzat ben, kaç kere beğendi- cudunu onun kollan arasına bı- yı ispat için misal aramak la- gördüğünü tohaf bir dudak sı_kı _aletıle ç~lıı;mış nağmele 
•e Y~r bir muharrir ilhamını ce- -. - h . .' k d" t.. ğim bir romndan bahsederken akını Ç lak b" kadın ki zım gelirse, "Sen,, serlevhası bükmesile bizlere göstererek, ru dınlemek ıstı yenlere "Ka 

1, ıl· çın enuz pe ınç ve uvaııa d ak' r ştır. ıp ır 1 d 1 b" . . . . . . d k h 1 k mantar t · d ri ç 'etten alır, kendi zevıkindeki , . . o roman a yaşıyan v - .. . , .. : a tın a top anan on ır şıırın ıçımız e a raman arına arşı ra ,, ı avsıye e e m. 
lttsa le-r de şüphesiz ondan hoş- oldmdarını ıspat edeceklerdır. alarla kaynaşan ihtiraslara ka- a~~ ~ozlerıyle ta gozbe~klerı J:ıepsini de aynen kaydetmek i- en halis ve en samimi muhab - Dijon: 

l~et~rl•a•r•·.., ........ !!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..iiıyma~şa•r;..;;./V•a~b~i!!!!!!!!!ıp~ılıp~~b~unl~an!!!!~bi~·~r~k~e~r~e~d~e~k~end~~i~nı~n~ı~ç~ın~e~b~akrn~~ış~t~ır~.~Ö~y~l~e~b--ı~r~ka~-~ca;;!!ıl!p~ed~ec~e~k~.~H~e~p~sı~·~b~ir~:~b~ir~in~d-=e~n~b~e~t~i~u~y~an~d~ır~a~n~s~an~'~at~i~n~e!!!!!!h~a~y---~""'!!!!!!!!!!!!! .. ~~~S~A~B~R~İİİİlliöE~S~ 2üld-,_ - - - -
2 a", .... , ·- --- . Ben, ben de kendimden şüp- hiç bir şüpheyf-ç;l~amak i- mıhlandı: Duvarlarında sedef akıyordu. İşte~ mÜsefıes ve iÇC naryanm gögsü gibi - saps 
2:_ı,.kfe~- _t' JST_~N BUL 'DAN p ARÇA L, ,A, R, , ' t'' ', ,! helendim. Acaba tabiatım bir- ı1 çin ceplerine sımsıkı sokmuş, kakmalı Arap hançerlerile, dip- boş bir tahta çerçivenin kaide- ve parlak ... Mavi püskiilleri 

_ _ ...... __ . . _ denbire değişmişti de bu adam yolun ortasından 'Ve tam orta- çikleri kısa ve namluları uzun sine asılmrs Bıırsa işlemelerile den yıikan asılmrş 3kilc teııbi 
2:çec birkehanetle onu fark mı etıniş smdan acayip bir zair geçiyor. Arap silahlarının, Türk yata- kaplı bir duvar ... Ön tarafta,ki ler, san bir gülün dondumlm 
'kla Cevahir Bedesteni ti?. Ve şimdi ben, kimbilir ne- Ve işte bir dükkan ... İç ta- ğanlarırun, Karadağ piştovla- camakanda, beyaz ve kınnızr suyudur vehmini veriyorlar. 

ı;ası Kenan Hultiıl resine salklanmış elmas bir bı- rafları öne doğru çevrilmiş san rının, İngiliz mavzerlerinin, de- boncuklu baş örtüleri, yazma- Şehrin içinde ve belki de 
çakla ve parmaklarının göcün- hamam taslan, bir renk hasta- mir miğfer ve paslı zırhların lar, ve uçkurlar. ortasında ki bu tenha yer, l 

z-apının dışarısında porse-1 nihayetinde, başlarını siyah mez hareıketile bu camı yavaş sının gözleri kadar a~ık ve ma- bir saffı harp intizamile yan ya- İlerde tahta bir mankene ge- kalın diıvarlarla, şehirden uzs 
i'!!.._'oir saat yamru gösteriyor- tüyleri içine çekmiş mütecessis ya'Va!I kesecektim; ve içinden nasız... Neredeyse yıkılacak na dizildiği işte birsilil.hçi dük- çirilıniş ikıııımzı çuhadan ve sır- ve münzevi yaşıyor. Ve biı 
g bekleşen birer siyah kargadır- şu altın zarf yok olacaktı . hissini veren oolabm y.ukansı- kanı ..... Ön tarafına koyduğu malı bir Arnavut ceketi duru- öyle geliyor 'ki, göğüslerirdc) 
3 .eri girdim . lar. O kargalar- yaramaz bir ço- Bu his içime bir damla gibi na, uzun püsküllü bir Aziz dev- camakan içinde gümüş saplı, yor. . . İçersinde gerçi bir vü- sı:mıııkı düğınelerill', apoletl 

öl erim - hernedense - orta cuğun bir ok darbes.ıe nasıl düşer düşmez anide genişleyi- ri paşasının resmi asılı .. Acaba gümüş mahfazalı Çerkez bıçak- cut yok ... Fakat o vehmi veri- ve kordonları plnl ·parıl yana 
le çini bir soba aradılar. . . . havalanır ve tekrar yerlerine verdim, o zaman iradesine ha- hangi çocuğun bir san defter lan, gümüş kamçılar ve altın yor ki, içinde hala yaşayan bir resmi uşaklan:ı yukardan tuj 

a nsından girer girmez der- konadarııa, zairlerin ufak bir kim bir adam tavrile ve metin kalıma çı'kartmak istediği bir kemerler var . ruh vardır .. Ve eğer biraz da- tuklan cam bir fenerle taş me 
yükselme hissiııi veren, ve öksürüğü de bu adamları otur- adımlarla öteye geçtim. Fakat çıkartma resmidir bu.... Az evvel, ot biır minder üstü- ha fazla bakacak olursam, eli, divenlere di:şen ak-islerimi 

'• 5 leve üstüne konulmuş bir duldan yerden birdenbire fırla- gözlerim tekrar çevrilince, an- Az ötede, madeni çivilerle ne ön bacaklarile bir deve gibi derhal beline doğru gidecek ve ci~neyerek, Jemir bir kapıda 
1 · Zf""' feyi andıran bu yerde, çini tacak, ve belki-0nlar da bir da- tikacı o ıkadar şüphelenmiş ola- üstüne bir Arapça ibare yazıl- çökmüş 'Ve elinde eğeyle eski boşlukta göğsüne doğru kaldı- buraya yav2Ş yavaş girdik . 

4 ıobanm eşyaya kızıllık ve- kika için uyanmış bulıınacaJı:- cak ki, gözlerine de katiyyen ımş tahta bir sandık duruyor ... bir siliih temizleyen silahçi, rılmış bir siliih göreceğim . . . . Ve ansızn, bir sandık içinct 
: ' k akislerini görmek istiyor- !ardır . itimat edemeyerek, bununla Seyyah mevsimi olmamakla be şimdi ayağa kalkmıştı. Arka- Şu tarafta kapalı duran mu- okuyor gil:i boğuk ve deri 

.Nı. Bize öyle geliyor ki, bu eş N etekim, madeni develer, al- beraber kaıtiyyetle istirahat i- · raher - Süleymaniye camii kar- sındaıki garip fon önünde, sağ şamba fenerler var. Bundan on bir ses, bu toz sükutu içinde u 
.rBıu kızıllığa maruz satıhla- tın zarflar, altın tabaklar, gü- çin, liüyük ve kıllı elini dolabın şısmda, Süleymaniyenin mina- elini paltosunun ilikli düğme- beş sene evveli hatırlıyorum. yuyan eş. anın üstüne ayır a 

fr ı .a, renklerini biraz daha a- müş bıçaklar, kemik kaşrk ve üstünde yavaı yavaş gezdiri- relerini elindeki rehberde ara- leri arasına sokmuş bu geniş o- Yanımda ihtiyar bir kadınla, ğır dökü'dü, başımı çevirdill' 
f
1 

,. 
5 

5ste~ecek, ve bız o solgun mercan saplarla dolu bir cama- yordu; uzaklaştım. yan - Amerikalı bir kadın . . . muzlu adam, eski günlerini ha- elimizde böyle bir fener, meh- orada, u: ilerde, Romalı bir m·ı 
.. ! 

1 
c ı ' a 'ev aras;:nda, madde-

1 
kan önünde mutlaka fazla dur- Kafam, lbir demir mihver ge- İnoe pannaklan arasında altın tırlayan menfadalci bir silahşö- taplı bir havada, bir yokuştan harip piğferine benzeyen tal '.'. t renge ' ıgnı istihale edece- muşwn ki, uzun sakallı antika- çirilıniş iı:adar birdenbire ağrr- sapını tuttuğu tek gözlüğünü re 'benziyordu. Ve gözlerim için yavaş yavaş iniyoruz. Gözleri- ta bir minarede, beyaz sakal' 

' -kadını ... ..ı bu ziyaretçiden birdenbire !aşmıştı. Artık hiç bir şey dü- çivilerin sapına doğru yaklaştı- de, devrilen bir güneşe karşı, mi bir da'k.iıka için kapadrm, ve bir a~ı:n, uzun iniltili bir e?..ıı 
f. ~kıskanır. eleri üstünde ve şıip_helenınişti s:ı.abııh•c;,b 7 1':::. uu,miv-~jum. Ve ~ele eşyaya ny~r, göz~~i a~ıyor, geriye ktlıncma dayalı duran yaralı içimden bütün bir çocukluk a1mtır tı. Acaba, dedim acul 
ll .,.ı .. rilfı J,::.arıbus otu an katıyyen kmp~tsı.....ı_ ne çrk~- gımçÜnkü d" 'ıen\YÇtamıle korku- dogru çeıkılıyor, vuctidu haşyet bir kahraman hayaleti kımıl- geçti. ne !~l<lar zaman g~cti, ve sa. r pı _Kon ,; .. ~sanki - yaprakla- du ağır hir.un dr~ "•1

:· Ud•=- s . ..,-.. .:Kt~~L ~e ~rii key içinde... dadı. Yolun sağ tarafındaki bu a- ka~oldu?. 
:' ılhı\ıi~ nu'. iiy ,if; ... kiJ;.,a,ğ~lcıeÇegıni peşin· temınıne ça- '- - . e ~ bevlik bey~~l} ilerliyordum. Fakat ayakla- Yürüdüm. İki tarafımda bü- ğızlı:kçı dükkanı ne kadar pa- Ji'..l!pının dışarısında porsele• 
r iL reısı Ce\ · k k- sın da tekrar edıyorlar · k .ı 01-ıuı.-ı~n ---"e birdenbire tün ""'Ya bir nehir üstünde aibi nl ·parıl... Camaıkanı bir ka- bil saat yarımı gösteriuordu. • zora oşaca · . . . H" d" · · arfed"lm avu. 'K"· -~ .n;<u -.. ,.. J 

f::anın mil. . •1 · k At• .uere vergı vermeyınız, - ın ıstan ıçın s ı e- -k .. --i..ula avdet Kenan HvJfo, 
l, e_linde_ da!g"aııi_rra_ ~~c_aa T- __ cııeoı __ malı ~iymeyini.z, İngi- miş paraların. yükünü biz taşı- ta u.ıuw •· 

--''"---~__,,_,_..._,.___...:ı:c.......~__,.___~d~e~r~d~es~t~D~·~~·~·~·~cv~•~•-.._~~~~~~-'-=;;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.. t e n 1 u r u g a 1 ı. si<rde MAJIK s!·-~m,ı ınc'.ı icra Cumhuriyet gazetesinin 
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{ .,., ,. çü'tl•r müsabakasına tahsis 

ı~·ıı· Tablo, 1 renkli Türkiye haritasını havi olarak zarif ı~·•: \ ~ le,.,e
0

ini hoş görmeyen ve I"• ,.el ı PASTILL Rİ maçları fuzuli added n muh 
, •• 1 bir Cilt halinde 1 .. ! ' :e;(;UYON~ • ' e 'h\le I nr beyden a~~·ıdaki ~eylere 
ı•• 1 •• ' . w-;..L ~ · vap vermesini bekliyorum. 
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... ' ' •• 1 nıstı ~·~ genç çıftl~klerde ış arayor. b'rinci takrmlarımızda oynay 
••• · •• (Makınıst) rumuzıle İstanbul Posta- . . 

l 
4 Fiatı lstanbul için 4, Dışarıya 4,50 liradır. _.; hanesi (176) numaralı kutu adresine Kemal Şefık, Reşat, Şadlı, Ne 

• 4 ... ı yazılması. det, Eşref, Rıdvan, İbrahim 
• 4 Istanbul Ankara caddesinde Kanaat Kütüphanesinde satılır. 1ıı. ... isimlerini şimdi hatırlayama 
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Mrrkez Aceıtuı; Galm k~prll Büyük ve küçük bütün fu 

ASRİ MOBit YE 
Mağazamızda her lı:est)'e uygun yatak, salon,yemek 

vo yazıhane talı:ımlarlle karyotalanınız rekl\bet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
lı:lfldlr. lstanbulda fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
1ıtanbul 3407. 

Arzu edenler mağazamızı 

AHMET 
Galatada Karaköyde poğaçacı ~ p•· 

fırını ittisalindeki büyük ma
hallebicinin üstünde 

EKSEL~i~ 8 
Büyük elbise fabrikası 

Muflon astarları eınperınea~lise 

PAHDESüLERiNiN 
~lüntehap çeşitlerini 

Beylere : 27, 1-2 lira 

Banıııılara; 24, 1-2 lira 
Fiatle mevkii tu~uhta vazeyle

diğini muhterem müşterilerine 
arz ve ilan eyler. 

serbestçe gezebirlerll. 

FEVZi 

Esti,e~ir Bankası 
~isse~arlarının i~tinır ı 

Yavrunuzun benzi solmuş, nahif, hırçın, neşvünüına· 
sı teahhure uğramış 'be? ona 

EMULSION SCO 
lçlrlnlz. lştlhrn açılacak. uykusu munta
zam olacak ve kuvvetlenecektir. Bittabi 

hı•ın·ia. Bev'>~lu 2J6l ~ulı bolculara müsabaka imkan 
centuı: l\fı'lnıuJ!ye Hanı alnıdı araştrrmak ve buna nazaran fi 
lstanh•ıl ~40 stür yapmak fena mıdır? 

Mudanya noslası Taksim stadyomunun kar a 
U p tında kalacağı ve ya çamur de 

Cuma, Pazar, S 1., Çar
şamba ıtiinlcri idare rıhtımm
dan 9 da kalkar. 

yası olacağı hakkında şimdid 
tahminde bulunmak nasıl kab 
dir? 

Geçen seneler hafta içlerind 
A vı 1 k siır' at postası hava bozuk olduğu zaman C 

(l\l~~RSt ') vapuru 7 k!nunu madan evvel yapılan bir tebli 
sani Sa ı (17) de Sirkeci rıhtı- ile cuma günü oyun olmayaca· 

mından hareketle Gelibolu Ça· ilan olunur idi. 
Bu sene maçlar her iki tak 

nakkale Küçükkuyu, Edremit, staayoma gelip sahanın oyna 
Burhaniye, Ayvalıp;a gidecek vt mıyacak kadar bozuk olduğ 
dönüşte mezkur iskelelerle alakadarlar tarafından anlaşıl 
birl.kte Alunoluğa uğrayarak dıktan sonra tehir olunacak 

gdecekur. Esasen kış oyunu olan fntbolu 
Gelibolu için valnız yolcu bir kaç senedir şu vebu baha 

nelerle oynatılmamasın l, Cum 
•a_ı_ın_ır_y_ük_a_lı_nm_az_. _____ huriyet'te münteşir yazıyı ya-

lzın~. Mer3io sür'nl poslası zan muharrir gibi futbol oyna-
mamış, spora ait bir şey okuma 

('.\IAil\IUT ŞEVKl~T PAŞA) mış, ağızdan kulaktan maluf\la 
vapuru - kAnunusani salı 

12 de G 1 •a rıhtımından 
han' ·ele çırşaınba sabahı 

lımiıe pidecck ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, ı\lersinc gidecek ve 
dönuşce Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Ku~adası, 
lzmire ul!;ra\'arak gelecektia. 

NAİM VAPURLARI 

lzmir Postası 
seri lüks ve muntazam olan 

Ad vapuru nan Kanunusaninin 

6 ncı PAZARTESİ 
günü 16 da Galata nhbmm
dan hareketle (İzmir) ve Çar-
şamba günü İzmirden İstan
bula hareket eder: 

edinmiş beylerin işe karışmas 
nın tesiri vardır. 

Pek çok defalar ecnebi tak 
lar gelip gittikten sonra İstan 
buldan iyi bir muhtelit tak 
çıkarmak için takımlara ara sı 
ra beraber çalışma imkanı veri 
mediğinden şikayetler yapılı
yordu. Şimdi bu imkan veril 
ği halde gene şikayet ediliyor 
Bundan netice şudur ki ba 
zevat anlıyarak değil laf ols 
diye yazı yazıyorlar. 

Hürmetlerimin kabulünü ri
ca ederim efendim. 
İstanbul Futbol heyeti aza

sından Sedat Riza 

SPORCU!lA.R 
SPOR O AN 

mel we spor esUSIJlb 
H SODn 

YALDA 
PASTİLLERİNİ 

kullaoınaı 

Yapılacak tamiratı esasiye ve tadilat bedeli keşf olan 2709 lira Eskişehir Bankası Türk Ano-
t kuruş da_l:ıilinde 20 gün müddetle ve münakasai aleniye ile Is nim Şirketi Hissedarlarının se-

rahat okuyacak, zevkle oynayacak ve bli· 
hassı kış hasıalıklannı karşı mukavim bulunacaktır. An· 

Galata Gümrük karşısında 
Site Fransez hanında 12 nu
marada Umumi acantalığına 

müracaat Telefon Beyoğlu: 1041 Bütiia eczane •• ecza 
depolannda 

atılır. 
bu da munaka~ya konulmuştur. nelik Umumi Toplanışı (23 ka-
2- Şa~~-l~~n musaddak suretleri Ankarada Gümrükler nunusani 1930 Perşembe) günü 
~~ müdurlugunde~ ve İstanbulda Gümrükler umum müdür saat ( 14) te Banka binasında 

1 

cık tabii vitaminleri bol olın hıkil<I 

EMULSİON SCOTI u 
gu levazun ~eınurl~gundan almacaktır. yapılacaktır. 
3 -Her ~alip bedelı keşfin yü~de yedi buçuğu olan 203 lira 21 Nizamnamenin altmış birinci --
u~luk hukumetçe mut~ber milli banka teminat mektubu ver maddesi mucibince en az elli 
~ge~ ~ahut.~~ır-~enne Y~vm münakasadan evvel Istanbul hissesi olan hisse sahiplerinin 
•ı: aş mu ur ugu veznesıne nakt olarak para itasına mec aşağıdaki ruznamenin müzake
u4 ur. M- k .... 

13 
~ resinde hazır bulunmak üzre 

artesi gü'::s::: 1~u~: dir. kanunusani 930 tarihine müsadif pa içtimadan bir hafta. evveline 
5- Taliplerin ye .. ak kadar Banka merkezınden du-

'ürlüğünde müteşek~ ~~ --~r da Istanbul Gümrük baş mü huliyelerini alma~a~ ve ~hşarı
omisyonuna .. 

1 
umru er umum müdürlüğü mübayıa da bulunanların kunı vekıl ede-

muracaat arı. ceklerini bildirmeleri ilan olu-

Hall tasfiyede bulunan 

Ankara milli mensucat 
~URK A~ONl_M ŞiRKETi TASFiYE MEMURLUCUNdan: 
. 1-. Hal.' tas~yede bulunan Ankara Milli mensucat Türk ano 
ım şırketıne aıt olup Ankarada san kışla civarınd k' · 
t f b "k · 1 . a aın mensu 

a a n ~sının ıcra .. o un~n_ müz.a~ede,sınd~ teklif edilen 70,000 
r~ bedel ıle maa muıtemılat talıbıne ıhaleı evveliyesi icra kıl 
wmdan iıbu mıktara asgari yüzde üç zammiyle mezkur fab 'kın 

t - h"l . . l' rı a ı şar n~csı v~ ı e ,'fhr~ya ~a ıp olanlar arasından en fazla be 
el te~lıf ed~ne ı~~leı k~tıyesı -~O kanunusani 930 günü saat on 
eşte ıvra edılecegınden ışbu muzayedeye ıtirak edeceklerin vak-
m?ayyeninde Ankara Zafer caddesinde Zafer Otelinde müte

el:kil tasfiye mmurluğuna müracaatları. 
. 2 -. Fabrika hakkındaki izahatı ve müzayedeye iştirak edecek 
·ın nayete mecbur oldukları teraiti havi yeni tanzim olunan 
'lrlname arzu edenlere derhal posta ile gönderilir. 

nur. 
1 Meclisi İdare ve mürakıp -

ler raporlarının Okunması. 
2- 1929 senesi pilançosunun 

tasdik ve meclisi idarenin ibra
sı. 

3- 1929 senesi temettü hisse
lerinin tevzii. 

4- İnhilal eden Meclisi İdare 
azalığına Meclisi İdatece mu
vakkaten İntihap olunan Aza

nın tasdiki memuriyeti. 
5- Müddetleri hitam bulan 

meclisi İdare Azalarının intiha
batı. 

6- 1930 senesi için mürakıp
ler tayin ve ücretlerinin tak 
tiri. 

Eskişehir Bankası 

••••••• Bu Pazarte,;I akşamı Veznecilerde······· .. --··------
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E~irnenin nefis 
KONSER YEL EHi 

Sirkeci Hocopaşa Hamam 1 
sokak No 9 Tel Isı. 2789 

ıç çamaşırıarı temin cdilmış halis yünoaı..ıı. 
En eyi tuhafiye dülıfüılarmda &atılır 

Devlet matbaası _ ..................................... . 
Yeni neşriyat 

A ) Lise kitaplarından : 

Ilıyvın! Teşrih ve Flziyolojl ( ! .ise l ) ( Slracetdn Bey ) 
Fizik ( Lise 111 ) ( Kemal Zaim Bey) 
~lantık ( Lise lil ) ( Ağaotlu Tezer ) 

B ) Muallim mektebi kitapları : 
Hıfzıssıhha ( Harun Bey ) 

C ) Muhtelif: 
Kitıheler ( lımall Hakkı Boy ) 
Tedrisatta Toplulaşnrma usulil ( Klzım Nami 
Sııraylarda Mecnunlar ( Fazlı Necip ) 
Annemin yeni Mısallan ( Mutia Sabri ) 

Bey) 

Mt!RACAAT MAHALLİ 

135 k. 
175 Jı:. 

50 k. 

90 k. 

SIO k. 
17,5 k. 

80 k • 
2d k. 

İstanbulda sanasar hanı al
biıda "BULEKS" aeentalığı. 
T eİefon 2157 ve Beyoğlunda 
Perapalas karşısında "Tutta,, 

acentalığına müracaat. Tel. 

VALOA 
lsmlal taılJID katııı1r 
der1111ia4e talep edlıılı 

!::~og.·ı•u•3•54•2 ______ ı Taksim meydanında 
Yelkenci vapurları s 11 k 1 

Karadeniz .üks ve sürat pofüsı a ı ı arsa ar 
VArrt N 

vapuru 8 ç b 
kftnı 'lUS3nİ arşam a 
günü akŞl'Dt Sirkeci rı'ltımı:ıdıın 

hJreketle doj!;ru [ 1'.ünguldak. lnc
bolu., 'amsun, OrJ~ Gıresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rıze] ye 
;;idecektir 

i'af<i!At için ';ırke~fde \ elke~cı 
'ıanıoda kain ac t ıne mura 
c~~·. Tc'. lstırl.>ul ısı; 

Taksimde Valde çeşme soka
ğında lstanbul Emlak şirke· 

tine rr u, acaat olunması 

-· Dr. ihsan Sami 

()ksürük şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı 

için pek hıslrll ilaçtır. 

Divanyolu SulcanMahmut turtıeslf8 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Devlet ~eıniryolları ve limanları unıunıi i~aresin~ 
Mersin - Yenice hattı üzerinde Hacikiri istasyonu civann 

ki ocaktan çıkarılacak sekiz bin ve Eskişehir Ankara hattı üz 
rinde Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çrkanlacak 7 
ın 3 balast ayn, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya komuştur. 

Münakasa 25/1/930 cumartesi günü saat 15 de Ankarada De 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muv 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi miıd" 
lük kalemi.ne verJlleleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beser lira mukabilinde 
karada Maliye ve muhasebe işleri Reisliğinden ve Mersin ha 

~· . 
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Millet mekteplerinde oku -1 r 
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Naime Htılit - Muallim Ahmet Halit 
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~. Bankada paranız var mı? >it 
' 

~Ü c 
1 1 ll 

i·" Bu suali bütün Türk vatandaşlara soruyoruz: Aııkarada karsa devam eden kaymakamlara Dahlllyo vekili Şllkrll Bey taraflndau blr çay 
ziyafeti verilmiştir. Rosmlml:ı bu :ılvaletten iki intibadır. 

•• 
7 

Bankada P\.'ramz var mı? 

a~'l" .. j t ;; 
a • 

·~ 

n1 ty a< 

Belki içinizden, "bizim elimize kaç para geçiyor ki 
n de bankada paramız olsun?,, diyenler bulunur. Fa
.at mesele zannettiğiniz gibi değildir. Bankada para
ı olmak demek mutlaka binlerce lirası olmak demek 
!eğildir. Bankaya bir lira dahi yatırabilirsiniz. 

' • 

< 1lı . [ Haftada yirmi beş kuruş, yahut günde 3 buçuk ku
uş ayırmakla bu iş görülebilir. 

Ayda bir lira ayırmak size gÜç mü geliyor? Günde bir 
uruş, haftada on kuruş ayıramaz mısımz? Bunu da 
ankaya yatırabilirsiniz. 

Günde bir kuruş bir senede 360 kuruş olur. On se
,e sonra bankada 4000 k11ru~unuz hazırdır. Eğer gÜn
le bir kuruş y.;orine 10 kuruş ayırabilirseniz 10 sene so
ıunda 40000 kuruşunuz yani 400 liranız hazır demek-. 
ır. 

tı ı Kendin\z için höyl(.' olduğu gibi çocuğunuz için de 
I : ş bankasından bir kumbara alarak para biriktirebi
. irsiniz. Böyle bir kumbarası olan çocuk ba,yramlar
< la, isim giinlerinde verilecek paraları, giindelikleri bu

'3 ı aya atar ve yavaş yavaş iktisada alıştırılırsa bir gÜn 
1 inema parasını, başka bir gün de şekerleme parasını. 

' I: !a atmağa·alışır ve böyle böyle hem iktisat zevki uyanır, 
.) .1 i ,er.-ı de parası birikmiş olur. 
ı il·' Böylece gı.inde bir kuruş, on kuruş atmak suretile 
( i .O sene nihayetinde 1000 liradan fazla parası olur. Bu 

1< l ,ara. bir genç için hayata atılırken ehemmiyetsiz sayıl
a ' ııyacak bir sermaye olabileceği gibi bir ihtiyar için de 

_}
1 

•' 1: ıkınhlarmı def için bir vasıtadır. 
;;; c ,ı 

1 

1 Bankaya verilen para ile alman para bir değildir. 

I,, 1ugi.in bankaya 100 lira koysanız bir sene sonra 106 
·ı ~, {ra alırsınız. Bu altı lira paranızın faizidir. 

:a~·' ·~ Bazı kimsel<."r faiz haramdır; diye bir itikat taşır
!~; .,ıı-. Fakat !'•uam olan, yani hükiimetçe menedilen faiz 
·ıy.ı"akmız nedir: 
lr 1 t Mesela bir adanıa para lazım, birine müracaat e-
· s-: Jiyor, o adam bir ay .için bir lirasına 10 kuruş veya da
za ..)a fazla faiz istİyot'. İşte bu haramdır. Bu şartla yani 

-;e ·ir lirasına on kuruş vermek üzre para alan kimse 
k~t ~lesela 100 lir:ı için sene ııonund~ 220 lira, ikinci sene 
·~~·1lnunda 340 liıa verecek demektir. 

'n ~ 4r Çok kimseler tasarı·uf ve iktisada riayet etmiye-

' 

Resmimiz birinci umuml mllfcttlş lbrablm Tali beyi Elaılz !<porcuları arasında göstermektedir 

lstanbul dördüncü icrasından: S.Ahmet 3 üncü Sulh Hukuk ha· Doktor Kokolatos Abdülhay Avni, Ahmet Hamdi, kimliğinden: 
Muslihattin Sadi, Hüseyin Hakkı İbrahim efendinin Aksarayda kil· Emrazı dahiliye ( Göğüs, kalp, 
beylerle Şerife Hediye, Huriye Ke- çük Langada Kürkçü başı mahalle- . . . 
rime, Fabna Mevhibe hanımların sinde 68 No. yüzbaşı Rifat beyin mide lıastalıkll!Jı tabıbı miltehassısı; 
Tevfik beyden borç aldıkları 600 al- refikası Fabna Nadide hanım ve Bo- Beyoğlunda sakızağacında 32 saat 14-16 
tıyüz liraya karşı merhun olan Üs· ğaziçinde Yeni mahalle ve caddesin· 
k:üdarda Hacr Hesna hatun mahalle- le 3 No. Esat beyin hanesinde müo 
sinde Paşa limanı caddesinde atik tecir Şükrü B.ailed Zekiye hanımlar Muğla Vilayetine tabi Fethiye 
110 ve cedit 93/1 numaralı meydan aleyhlerine şayian'mutasarrıf olduk- kazasının İbecik köyü civarında Pir
mahalli birinci ihalesi yapılmak üzre lan Süleymaniyede Molla Hüsrev naz ve Divre devlet ormanından se-
30 otuz gün müzayedeye konulmuş· mahallesinde Kirazlı mescit sokağın- nevi 4289•955 gayri marn(\] metro 
tur. Mezkilr mahal itikali halet da atik 17 cedit 3 numaralı hanenin 
olup hududu sağ tarafr Selim efendi izalei şuyuu baklanda ikame edilen mikap kesilmek üzre 10 senede 
sahilhanesi, sol tarafı havuz, arkası davanın mumaileyhimanın gıyapla· 42899-550 metro mıkap akçam eşca
deniz, cephesi Paşa limanı ca<ldesile rında cereyan eden neticei muhake- nrun kat ve ihracı kapalı zarf usu
~'.'11dut tahmin~n 1998 bi~. dok~ med~ mezkilr hanenin. gayr~ k~bili lilc lS-1-930 tarihine müsadif Cuınar 
yuz doksan sekiz arşın terbıındedır. taksım bulunmasına bınaen bılmuza- . .. . . 
Halen boştur. Fazla malfunat 929 / yede furuhtuna 28 Mart 929 tarihin· teaı gunU saat on beş de ıktısat Ve-
141 dosyasındadır. Taliplerin kıyme- de karar verilmiş olmakla ikamet- kaleti celilesinde müteşekkil komi
li muhammenesi olan 1298 lira yet- gahları meçhul bulunan mumaileyhi· syon tarafından tasvibi vekaletpena
miş kuruşun yüzde onu nisbetinde maya tebliğ makamına kaim olmak h. e bade! iktiran 'baleyi kat'iyesi 
pey akç•sını vezneye yatırmaları ve üzre keyfiyet ilan olunur. . ıy dil k b h 'ka 
10/2/930 tarihinde saat on beşe ka- ıcra e me ve e er metro mı p 
dar birinci ihalesi yapılacağı ilan o- gayri ınami'ıl için 2 'ira 2 kuruşdan 
lunur. lstanbul ikinci ticaret mahkeme- dun pey kabul edilmemek şartile 

sinden: ış İ~k fazla ma:;raf yaptıkları ve başları sıkışınca alabi-
1 ~~~ ,•cek bankaya yatırılmış paraları bulunmadığı için böy- Doktor A. kutİe} 

;11,. ·: merhametsiz kinıaelcre başvurarak sene sonundaki Eıe~ıınk "'"kioıeleriyı~ tıel""ulduıtu. idrar 
" ~~~ ;:ticeyı düşünnıeden yüksek faizle para alamış ve ö- darlığı, prostat, ademııklida;, bel gev;ek-

ı _ Bahçekapıda 41 numaralı ma· müzayedeye vaz'ı takarrür etmiştir: 
ğazada manifatura ticaretile n1iişte· Taliplerin işbu ormanı işletmek için 
gil Mayer Almaleh efendinin mahke· bidayeten ı 0000 lira sermaye vaz'ı· 
mece iflasına ve iflasın 6/l/93o tari- na ve orman işlerinde ihtisası oldu. 

• 3"~ lyemiyerek ınahvolmuşfardır. Ticaret alemi faizsiz Uğl cilt ve llrenıı!yl ağr.sıı tedavi eder. 
l '. ıbnmez; ve herkı;;s hel' zaman paraya muhtaçtır. Ban- ı<.uakOyde 8örucı fırını sırasında :ı.ı.. 

f.:iJ ~'ll~ yÜz ~ruşa senede 12 kuruş fai~le ~ra verirler; . İLAN . 
:lı çını 100 liı.-a alan sene ~onunda 112 lıra verır. . Ank~~a Merkez. hapıs_hane-
. ' Ak k k .. · · d' .. .. k d w d sınde muceddeten ınşa edılecek 
11 ı'. •. a_ ç~ ara gun ıçın ır sozu A ço ogru ur'. Bu J 100 adet münferit höçrenin be-
li ünden ıtıhaı·en (İş bankası), (Emlak bankası), (Zıra- herinin 366 lira 34 kuruştan ve 
·ı: bank&sı), (Emniyet sandığı) gibi milli bankalarımız- umumuna mahsus koridor kapı 
·~ L\n birine birer lira teslim ederek birer cüzdan alırsınız. lan 746 liradan mevcut keşif 
.! 'ıinize para geçtikçe götürüp yatırarak cüzdana kay- namesi mücibince. ~şaatı ~~ kil. 

' • ırttİrirsiniz. Bu para en srkıntılı bir gününüzde imda- nunukevvell 929rftarıh11·nıden2oıtı~~-
r .,__ • k • • ku kt ren apa ı za usu ı e gun 
, : ~TUza yetıı:ece ve sızı rtaraca ır. müddetle müna:kaııaya konmuş 

· 1 i Çocuklarınız için birer banka kumbarası tedarik tur. ~eşif ııamesini görmek is-
/, .; ı,lerek onları da para biriktirmiye ahşbrmız. tiyen taliplerin Ankanı müd-

1 ; • Bankalara yalnız para verilmez, para da alınır. Bu- dei wnumili~~ kalemine müra-
i · · · 'b ah"b' im lı ah b" k lık .. caatları ve mırtehassıs oldukla-
ı. <,in ıçın ya ılı ar s· ı ı o a , y ut ır arşı gos- rına dair mevcut vesaik ile 
;-rmelidir •.. B~ tak~r~e en mühim mesele günü gelin- yüzde yedi buçuk nisbetinde 

, 1 borcunu öcliyerek ıtıbarmı kazanmaktır. 3000 lirabk teminatı muvakka
t t Şimdiye kadar bankaya para vermiyerek bugÜn- ta veya panka m~ktubile bera

~.~ n sonra ,;t.lev bir lira olsun yatıranlar isimlerini bil- her 9 kanunu Sanı 930 perşen-
1 " 1 k dil • • b "k il • imi • · · be günü saat beşte Anıkara vi-. "lr erse en erını te rı e ıs erını meınnunıyet- 1• etı' M. kt ı ~ od d 

hinde açılmasına karar verilmiştir. 
2 - Mumaileyhten alacak veya 

istihkak iddia edenlerin işbu hakları
nı tarihi ilandan bir ay içinde mahke
mede iflas idaresine müracaatla ka
yıt ettirmeleri ve bu baptaki delille
rin asıl veya sureti müsaddakalarını 
tevdi eylemeleri. 

3 - Kezalik müflise borcu olan
ların dahi keza bir ay içinde kendile
rini bildirmeleri. Hilafı hareket ce
za! mes'uliyeti mucip olduğu. 

ğuna ve birinci sınıf tüccardan bu

lunduğuna dair muteber banka, ti
caret odası ve devairi müteallikasm
dan alacakları vesaik ile teminatı mu 
vakkate olar~ bir senede kesilecek 
eşcar bedelinin nısfına ait mal sandı· 
ğı makbuzu veya mvteber Bank mek
tubu ile teklifnamelerini şeraiti ka-
nuniye dairesinde tanzim ederek zik
rolunan gün vesaatten evvel iktısat 
Vekaleti celilesinde müteşekkil komi 

4 - Müflisin mallarını her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu· 
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile keza bir ay syona tevdi eylemeleri ve, şeraiti i· 
içinde iflas idaresi emrine tevdi eyle- hale hakkında fazla tafsilat almak is
meleri ve etmezlerse cezai mes'uliye- teyenlerin orman müJiriyeti umumi
te uğnyacaklan gibi makbul maze- yesi ile İstanbul orman müdüriyeti· 
retleri bulunmadrkça rüçhan hakla· ne müracatları ilan olunur. 
rından mahrum kalacakları. 

. Zayi: İstanbul İthalat gümrük 
müdiriyetinden 17 /929 TA. ve 
(19633) ve (19634) numaralı nann
ma muharrer depozito makbuzları 

zayi olmuştur. Nüshai saniyesi çıka· 
rılacağından eski makpuzlarm hük
mü olmadıkları ilan olunur. 

• 

PAZARTESİ 
6K.SANI1930 

Evkaf umum ınü~ürlülün~en; 
Darülfünun Tıp Fakültesi Viladiye pavyonu için .Jü.zumu o

lan yüz ad·et yerli mamulatından Karyola ile yüz adet keza yerli 
Battaniyenin icra edilen münakaşasında talip zuhur etmedi
ğinden K. Saniııin on birinci Cumartesi günü saat on dörtte ay· 
rı ayrı olarak pazarlıkla ihaleleri icra edileceğinden talip olan· 
ların şeraiti anlama.k üzre ihergün levazım idaresine ve ihiilt 
günü de idare encümenine müracaatları. . . 

lstanbul Nafia fen mektebi 111ii
bayaat l{omisyonundan: 

Mektebin 930 Mayıs 1 gayesine kadar olan Et, Ekmek ve 
yaş sebzesine yevmi i.halede talip zuhur etmediğinden mevadı 
mezkurenin içinde bulunduğuıınuz ayin 27 nci Pazartesi günü E· 
tin pazarlıkla ve diğerlerinin kapalı zarf usulile münakaşaları 
yapılacağından tal~plerin mezkur günde teminat makbuzlarile 
mektebe mür~aatlan. 

Nafia ve~aletin~en 
1 - 4 Kanunusani 1930 tariıhinde ihale edilecek olan Susığır

lık etüdünün müııakaşa müddeti 4 Şubat 1930 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 de karar, 

2-8 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan Mende
res- Gediz etüdüııiin münakaşa müddeti 8 Şubat 1930 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 14 te kadar, 

3-11 Kanunusani 1930 tarihinde iıhale edilecek olan Berdan 
etüdünün münakaşa müddeti 11 Şubat 1930 tarihine tesadüf e· 
den Sah günü saat 14 .te !'.adar temdit edilmişlerdir. 

4 - İşbu etütlerin ihalei katiyeh:ri zi1kredilen günlerde icra 
edileceğinden taliplerin evvelce ilan edilen şerait müdhince 
tekliflerini mezkilr saatlereıkadar Ankarada Nafia Vekaleti Müs 
teşarhğına makbuz miıkalbilinde tevdi etmeleri ilan olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
İlk mektepler için nümtineleri veçhile yedi yüz sıra ve yüz 

elli yazı tahtasının imali 19/1/930 Pazar günü saaıt on bire kadar' 
kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur taliplerin encüme
ni VWlyete müracaatları. 

Vilayet daiıni encümeninden: 
Bedeli keşfi bin dört yüz scıkiz lira on kuruştan ibaret İs

tanbul sekizinci mektep tamiratı 19/1/930 Pazar günü saat on 
bir.~ kadar fileni münaikaşaya konulmuştur, taliplerin encümen: 
vilayete müracaatları. 

Fon taııı1oneti satrlnıası 
Ti1tünı inhisar umum müdürlü
ğünden: 

İdarenin Azaıpkapı anbarında mevcut bir adet müstamel 
Fort kamyoneti pazarlı'kla· 13/1/930 Pazartesi günü satılacağın· 
dan taliplerin hergün anbarda kamyoneti görmeleri ve tarihi 
mezkilrda saat 11 de % 7,5 teminatı müvakkatelerile Galatad2 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

~~::---,-~~~~~~~~~~~~-

te vazı nn kırtasiJe nıü~aJaası 
Tiitiiıı İııhisarı 11ıı1uıı1 miidiirfii

ğündeıı: 
İdare için alınacak 69 kalem levazımı kırtasiye için kapalı 

zarfla 30/12/929 tariıhinde verilen fiaıtlar haddi layikte görül
mediğinden tenzilatlı tekliflerin kapalı zarfta olarak 13/1/930 
Pazartesi günü saat 10,30 a kadar Galatada mübayaat komisyo
nuna tevdi edilmesi, 

Eı11niyet sandığ1 müdürli1ğünden: 
Yusuf İzzet ve Meıhmet İhsan Beylerin 15877 iıkraz numara

lı deyn senedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledi
kleri meblağ mukaıbilinde Sandık namına merhıln bulunan lca
dirga limanında Şehsüva11bey mahallesinde Çıkmaz Şehsüvar 
sokağında eski 14 ve yeni 7 numaralı yüz sekiz arşın miktarın
da Münhedim hane arsasının tamamı vadesi hitamında borcun 
verilmemesi hasebile müzayedeye çikarılarak yüz iki lira bedel 
mükabilinde talibi namına ~halei avveliyesi icra edilmiş ve 
8/ 1/ 930 tarihine müsadif ça~anba günü kati: kararırun çekilme
si mükarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yevmi mez
kurda saat on ıbeşe kadar Sandıık idaresine müracaat eylemeleri 
lüziimü ilan olunur. 

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

Si h hat ve içtimai muavenet Vekaletinden: 
Kura ile tayin kılındığı Mutki kazası hükumet tabalbetine 

gitmediğinden dolayi etibbanın hizmeti mecburesi ha'kında:ki ka 
nunun dördüncü maddesi muciıbince beş sene müddetle icrayi 
san'atten meııedilmiş olan Tip Fakültesi 339 senesi mezunların
dan Mehmet Cevat Cemil Beyin mezkilr müddeti ikmal eylemiş 
olmasına binaen haicl<ındaki kammı ref ve icrayi tebaıbetine mü. 
saade edildiği ilan olunur. 

~ ı ·~ w Fak • • lmıy ay e upçu ugu asın a 
azacagu. at sız zengın o a başladıktan Müteşekkil komisyona müra-

i ı ra adınızı gizlerseniz ona diyecek yok. • • caatları 
1 l·~ • 

"' -

5 - İlk içtima 15 /1/ 930 Çar
şamba günü saat 14 te mahkemenin 
iflas odasında akdedileceğinden ala· 
caklrların yevm ve vakti mezkt:ırda 
bilasale veya bilvekale hazrr bulun· 
malan ve müflisin müşterek borçlu
ları ile kefillerinin ve borcu tekeffül 
eden sair kimselerin içtimada bulun
mağa hakları olduğu iflas kanunu
nun 214 üncü maddesi mucibince 
tebliğ ve ilan olunur. Soviyet vapur acentahğı .. Tı.l·y·a·ı·r·o·v·e-s.in-e·m·a-ıa·r· lsan ?ul ~iZ ~~~ l ljm Mek 

tebı Mud.urluğunden: . 
UI 

•• 

, •. '; •• _.,_<::..·_ ·' • ~·'!lf .... .4ıf, ::: .... ~ 

!ınerikanın en birinci ınaınulalın~an 
fazı m~kineleri~İD 12 -uyr J. lir . Ma~ine~ 

en ınukeınınelı ~ IAH~ si~ir. 
o 1 a n .,,.... , ,..... .., 

11ff. KRO"BALKIAN Galata Billur sokağı No. 
umum acentası: il U Telefon: Beyoğlu l 56 l 

Türkiye 

Dalton ve Moroe ve Otlhner hesap makineleri dünyanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin hLsap makineleridir. 

mı sait s · ·" ·· 

Bu akşam Çapa kız muallim mektebinde 
Cevdet B. temsilleri Beşiktaşta açılan ana mektebi kayıt ve k2 

park tiyatrosu ( Namus hırsızı kap· bul muamelesine başlanmıştır 
tan) a perde büyilk varyeıc. 5~6 yakşındaki çocuklarm:(mi 

İnkili\-p tiyatrosu fus tezkeresi, aşı şahadetname 
Temsilleri Ferah tiyatrosunda si, ve iki adet fotot,rafla) bera 

6 ikinci Hnun pazarıesi günü akşa· ber her giin ögleden evvel ı>aat 
mı (Kayseri asriler!) Vodvil 3 per· (10-13) te tatbikat kısmına 111i1 
de (Kapıanzade ·Ali lUza ) beyin 
( 1 l k h ) racaatl.ır. .. 

nk; ılp ooser eyeti ·----------
Süreyya Sincmn>t 

Salonlarında Buakşam Şark :\hı· 
siki (~enıiyeti tar:ı[ından kon:;er 
Bu cccve mahsu~ sinema o · -


