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2 Son haberler ) J .. felek, 2· Hikaye, !l·Roman 

1 lacı 1111tlfe•e: ' 5 inci 111blfcde : 
Hayvan Borsası aleyhinde ' 1-· Asma köprü, ekmek ve 
kopan ~OrOltü R1dı vOrUdUt ' hrrbtrlt>r f"tl ne oldu? 

Beynelmilel nizam 
Milli hayat haricinde her dev

leti çok yakından al.ikadar 
eden beynelmilel bir h'.'_yat 
mevcut olduğuna a~ _şuph" 
yoktur. Milli hayat gıbı bey
nelmilel hayatın da muhtelif 

Kambiyo için hükumetçe alznan ve alınacak olan 
tedbirler vaziyetin icabatile mütenasip olacaktır .. 

cepheleri vardır :siyasi, iktisadi, 1 

fikri ve saire. . . Hayat ve kar- K b. yo . htı· ya çl arı ı· çı· n 
~ı;~~~ :ü~f:eb~~= ~!a~i~; am ı ı Gazi Hz. Vatandaş! Gazi ve inkılap 
lin ih:iya.~ı duyulma~~ tabiidir. talı· matname yapılıyor 
Beşen munasebetlen ıdare eden 
nizam ise ister milli ister bey
nelmilel hayat sahasına taalluk 
etsin, ya munhasıran kuvvete 
ve yahut hak ve adalete da
yanır. Beşeriyetin terakkisi a
zimet noktası olan kuvvetten a
dalete doğru aldığı yolla ölçül
mektedir. 

Her millet dahili hayatında 
kabul ettiği umdelere göre iste
diği hayat nizamını tesis etmek
te muhtardır. Beynelmilel ha
yatın tanzim ve idaresi ise az 
çok bu hayata iştirak eden bü
tün milletlerin karşılılı arzu ve 
ihtiyaçlarına tabidir. Milli ha
yat ve idarede nasıl muhtelif 
zümre ve menfaatlar biribirile 
çarpışır, ve nihayet bunlardan 
en kuvvetlileri nasıl galebe ça
larsa, beynelmilel hayatta da 
ayni suretle kuvvetli ve nüfuz
lu devletler istedikleri nizamı 

--------
Son vaziyet 
Kaınbi)70 için 
yeııi J1ir liste 

Bankaların müta
leaları soruldu 

••• 1 -

Vaziyet para lıı ın 
le 1İnde ink:.,,ıf 
etınekfe•lir 

• 

Malt)'~ ınüsteş m Ali Rıza li'Y 
Kambiyo işlerini kat'i surette düzeltmek ve borsa.da gayri 

tabii temevvüçler vukuuna meydan vermemek üzre lazımgelen 
esaslı tedbirleri tesbit için Ankarada Maliye vekaletile temasta 
bulunan Maliye müsteşarı Ali Riza Bey dün sabahki ekspresle 
şehrimize geldi. 

tesise uğraşırlar. Bu sahada da Ali Riza Bey dün atideki be ) matnameyi mevkii tatbika va
muvaffakiyet hiç şüphesiz gene yanat ve izahatta bulunmuştur: zetmeden eve! bankaların da bu 
kuvvetli olanlarındır. Umumi- - Vekil Bey, iktisadi bir ı baptaki dü~üncelerinıi anlamış 
yet itibarile içtimai hayatın çok mesele olan kambiyo meselesi olma!k için bir defa da keyfiye
çapraşık bir şekil aldığı bu de- hakkında tatbik edilecek ted- tin bankalardan sorulması ten
virde kuvvet mefhumu da değiş- birlerin, kat'i bir lüzum olma- sip edildiği dhetle bugün 
miş ve yalııız basit bir ölçü ile dıkça idari mahiyette olmıya- (dün) İstanbulda bulunan ban
takdir edilecek bir kemmiyet rak yalnız iktisadi mahiyette kalara bir tezkere ile bunu bil-
meselesi olmaktan çıkmıştır. kalmasını tensip etmişlerdir. dirdim. 

Cihan harbinden evvel bey- Şimdiye kadar ittihaz edi- İhtiyaç listesinde derpiş e-
nelmilel hayatın nizamına bü- len ve bundan sonra da alına- dilmiyen hususat ile bu baptaki 
yük devletler denilen ve adedi cak olan tedbir böyle bir lüzum kontrol noktasından miitalea
mahdut olan bir zümre hakim hasıl olmadı:kça iktısadi saha- 1 larını bildirmelerini cira ettim. 
olmak iddiasında idi. Bu dev- ya inhisar etmekte devam ede- İhtiyaç listesile bu mütalea-
lctler arasında da gaye itibarile cektir. lar kal'Sılastırılarak mütem-
bir tesanüt mevcut olmadığı i- Binaenaleyh alınacak tedbir mim tali~atname mevkii tat
çin aynca gruplar vardır. Ci - ler vaziyetin icaba tile mütena- bika vazedilecektir. 
han siyaseti ve beynelmilel ha- sip olacaıktıir. K:ımbiyo ihtiyaç Avrupada hükumet veyahut 
yatın nizamı işte bu bir kaç dev- listesinde bazı ihtiyaçların der- kendi hesalbma tahsilde bulu
let zümresi arasındaki kuvvet piş edilmediği görüldüğü için nan talebe, tedavi maksadile 
ve irade muvazenesine istinat bu ihtiyaçları tahmin etmek ü- gidenler, müvakkat veya dai
ediyordu. Tabii bu nizam her zre mütemmim bir talimatna- mi surette oturanlar ve ecnebi
şeyden evvel .büyük devletlerin me hazırlanmıştır. lerden Türkiyede çalışıp ta ka-
menfaat ve sıyasetlerine uygun Ancak ıbu mütemmim tali- . (Mabadı altmcı sahifede] 
bir nizam olabilirdi. Cihan har-

Bir türlü halledilemedi 

Rusyaya ihracat şimdiki l1alde 
temamile durmustur 

~ 

Yeni bir ihracat şirketi teşkil 
edileceği söylenmektedir. 

binden sonra hukuki telakkilere 
daha fazla bir inkişaf gelmiş ve 
devletlerin müsavatı hakkında
ki düşünceler daha ziyade teka
mül etmişse de fili vaziyette he
nüz büyük bir değişiklik hasıl 
olmamıştır. Sulh muahedeleri
nin aleti esnasında devletler a
rasında yapılan tasnif ınalfım
dur. Büyük devletler; menfaat
leri mahdut olan devletler: Bu
gün de ayni tasnifin beynelmi
lel hayat işlerinde filen cari ol
duğuna şüphe yoktur. Beynel
milel hayatın teşrii kuvveti sa -
yılan Cemiyeti Akvam umumi Rusya ya ihracat işi ka:ışrk- ı buradan doğmaktadır. 
heyeti hakikati halde büyük lığını muhaf'.'_Za etmektedır. Arkoo şirketi bu işte en mü
devletlerin evvelden riza göste- . Ru~l~r. m_ubayata devam. et- him rolünü aynamakta porta
remediği hiç bir tedbiri alama- tıkle~nı iddıa ~tmekteler ıse- kal bulunmadığı zaman porta
maktadır. de al.ikad~ tacırler bunu red- kal zeytin bittikten sonra zey-

Büyük devletlerin mühim bir detmektedırler. • tin istemektedir. 
kısmının beynelmilel nizam Aldığımız .malumata naza- D', af 
h kk d ki b" ··k 1 · ran İktisat vekaletince geçen ıg.er tar ta_n ~ugün Ru-

a m a en uyu gaye en sene tüccar tarafından Arkos syaya ıhracat şırketmde bulu
bugünkü imtiyazlı vaziyetleri-
ni devam ettirecek tedbirleri şirketile doğ_rudan d?ğnıya ya~ 1 nan bir z~tu_ı bazı zev~t ile bir-
her millete kabul ettirmektir. pılmış olan ıhraç mUkavelelen !eşerek hır ıhracat şırketi te
Onlarm bu gayretini hem siya- üzerinde tetkikat yapılmakta- sis ettiği söylenmektedir. Bu 
si hem de iktısadi sahalarda dır. ihracat şirketi Arkosun muka
gonıyoruz. Siyasi sahadaki he- Şimdiki. 1haldde Rusytuaya yihalra velesi bittikten sonra Rusyaya 
defleri kendi menfaat ve irade- cat temamı e urmuş r. - iıh •. 
lerine karşı başka başka mem- nız dericiler geçen sene Rusya- .racaıt ışıle m.eşgul olac~tır. 
Jeketlerde yeni rakipler vücuoe ya gönderiptr Bır kerede bu ış hakkında ıhra-
gelmemesini temin edecek ted- Türk malı ol cat tacirlerimizle temas etmek 
birleri düşünmektedirler. Güm- madığı iddia istedik. Bir tadr diyor ki: 
riik memnuiyetlerinin izalesi sile. ia~e edilen - Anlaşılıyor ki Rusyadan 
iktısadi Avrupa birliğinin tesisi denlerı tekraı şimdilik bize bir faide yoktur. 
etrafındaki mülahazaların haki- göndermek için Biz mevcudu dahilde sarf et-

hazırlanmakta 
ki sebepleri bunlardır. d 1 Bu der·ı 

B . k d di, ır ar. 
rnek imkanını arayoruz. 

Başka bir mahreç bulmak ge 
lecek seneler için görüşülebilir. 

lktısat vekil/etinin emri 

Reiscümhur Hz. dün 
Ankara Hukuk 
mektebini teşrif 

etmişlerdir 
·-

ANKARA, 7. A. A. - Rei
sicümhur Hazretleri bugün 
saat on ikide maiyetlerinde 
Katibi umumi Tevfü~ Bey ol
duğu halde hukuk mektebini 
teşrif etmişler ve burada bir 
saat bir çeyrek kalmışlardır. 

1 
Gazi Hazretleri mektebı geze
rek profosörlerle görüşmü Ier-

1 ıfir 
Mü arunileyh Hazretleri 

ktepten ayrılrrlarkm profe
.. ler tarafından teşyi edilmiş
e- ve kendilerini görmek işti

yakile hekliyen talebe ile mek
tep önüne toplanmış olan kala
balı.k bir halk kitlesi tarafın
dan siddetle alkışlanmışlardır. 

[Danimarka'da Kallenburg 
telsiz istasyonu tarafından yeni 
Türkiye ve Gazi Hz. hakkında 
verilen konferans son haber
lerimizdedir.] 

I~vrak.ı nakti) e 

Suiistimal tahkikatı 
ne safhada? 

Para 
artırmak .. 
Jiakat ne 
ile? Nasıl? 
denıe: En 

kü(ük büt-
relerde bile tasarr11/un 
yeri vardır. 

Günde içtigln iki paket 
cıgarayı bire indir, kah
ve, {:BY masrafını bütçe
den rıkar. l)iişün: Bir 
kat elbiseye ı•f•rdlğ/n para 
ile iki kat elbise yaptı
rabilirdin! Bir t;l/t ayak
kabı için freuk malıdır 
diye 20 lira verme. O 
para ile 3 «ift iskarpin 
sahibi olm11k lmkam vnr-

c ' reuın; Sllrl Mrbusu Mahmot , 

-45 

Türk halkıııın refahı ne il 
kabili husu/dür? 

geri bırakmı§ tır . Bundan hazine olduğu halde vasıtas 
sonra bu· gibi sakat hareketler- yüı;ünden başka taraflara n 
den içtinap edeceğiz. Çiftçileri lunamıyor. ihtiyacımız olan 
mizi faaliyete getireceğiz. Ar- kamın buğdayı hariçten geti 
tık millet, yalnız bir tey çin si- yoruz. Böyle şey olur mu? 
!aha sarılacaktır: Hududu mil- Efendiler! Yolsuzluk, ves 
!isi dahilinde bayatını, istiklali- sizlik en mühirr. noksannnz 
ni ve hakimiyetini müdafaa i- Bunların temini elzemdir. 
çin. . . Artık bizim tecavüzi lekette yol yoktur. Bir çok 
bir siyaseti askeriyemiz olmıya- lerde kağnı arabalarile deve 
caktır. Cihangirlik sevdasında, başka vesaiti nakliye yok 
fütuhat peşinde bulunmıyaca- Mevcut demir yollarrun ne 

dır. Ra.~ılı yiyecekten ire- ğız. O zihniyeti takip yüzünden ve ne kadar az olduğunu sö 
cehteıı ve bu11lardan ev- en ağır cezaları hala çekmekte- miye lüzum yoktur. Bütü 
ve/ glyecekte11 kıs /,. Ve yiz. Çok azalmıt olan nüfusu- itlerde Meclisin ve tabii h" 
bu kıstığın parayı kara- muzu teksir etmek lazımdır. metin uhtesine terettüp 
gününe S'ikla! Nüfusu çoğaltmak için de sıh- çok büyük vazifele.r vardır. 
"----~-------...... •ıhi, içtimai, iktisadi tedbirlere Efendiler! Demİ,tim ki e 

Gene lıarıştı 
M. Maryoseranın 
alacakllları ne 

isteyorlar 

müracaat mecburiyetindeyiz. miz çiftçi ve çobandır. Ço 
Ayni zamanda memleketin ev- dır: yani bizim memleketi 
latlannı, uzun zamanlar silah de hayvan yetiştirilir ve bu 
altında bulundurmak suretile feyizli bir §eydir. Fakat m 
memlekette çalıtmaktan, ailesi- teessüf bir çok hadiseler dol 
le beraber bulunup çalıtmaktan sile memleketimizde ha 
mahrum etmiyeceğiz. mevcudu da çok azalmıştır. 

B d h
. . k si bozulmuf, zayıf ve alil ol 

. ~ ~ s~~· ızm~tı as e- tur. Hayvanatımızı ısla 
Sindlk hey' eti Emanet aley nyeyı mumkün oldugu kadar mek te mesaimizin birinci pi 

hine iki dava açıyor kısaltacağız. Askerlik aan'at- na girecek mühim bir mesel 
Paralar ,_·akılırken . . . . tini yalnız tüfek kullanmağa . 1 • • 

.• 1kincı tıcaret m3;hkemesınce inhisar ettirmiyeceğiz, askerle- . Efendıl~r. Zıraatın ~an,...._..,.. 
uyukla yan ınenıur ıflasma karar venlen Yıldız rimiz ailesi ocağında tarlaların- hır de san at vardır.Sır m 

im "r? müsteciri Maryos.era hak~da da çalııtıklan zamU: muhiteleri aan'!ts~~ !.aşıya~az. Mazi~~·.~·-,. , • 
.. . d~~~ e~en sındıkler. ta~ki;katı için nafi olabilecek şeyleri de öğ bel!? buyuk fabnkalar h~lı ,,,.,_~"'"" 

Duyunu umumıyede yapılan mühım hır safhaya gırmıştır. retmiye çalııacağız.Bütün bu it degıl - fakat her evde bır 
(60~,000) lir~lık nara sui isti- Mahke~e . aza~ından Celal !eri tahakku ettirme için, takdir gah veya . m~te~~dit tezg' 
malinde alaka- Fuat beyın nyasetınde avukat buyurursunuz ki çok zaman la- vardı. Mılletımızın gayet '.f"!~IW 
dar ~o~~syon un (İ~ail İs~ v~ ~efet beyl~rden zımdır. Halbuki' memleketimiz san'~tl~n. v~rdı:. Bunla . 
gayrı Turk azas 1 muteşekkil sındıkler heyeti ala- çok genittir. Arazimiz çoktur, he~aı bı~tı .. Çunku ecnebı 
nın, o zamanlaı caklılara müı. :aat günü olarak vaktimiz de dardır. Bu vaıi ve venl~n ımtıyazlar, bu 
da Mali:ı:-e namı- 4 kanunusaniyi tayin etmiş~. feyyaz memleketi işletmek için tezgahların ya~amasına 
na komısyonda Masaya müracaat eden bu- onun cevherlerini milletin Ha- oluyordu. Ecnebı malların 
bulunan ihtiyar tün alacaklılar Maryoseranın detini temin edecek bir servet kabet etmek ihtimali y 
zatın uy1;1~~lll?a leh ve leyhindeki tekmil da- haline koymak için acele etmiye lmtiy~lı. ith~lat.. neticesi 
sından hı! ıstıfa. valarm rüyet olunması yolunda mecbururz. Onun için makine- ~anayıımız sondu, Bunları 
de paraları aşır 1 sindiklere izahat vermişlerdir. ferden istifade edeceğiz. Artık ı~ya __ et,?'ek lazım_d~r: Aı:tık 
dıkları ve çal!nar Haber aldığımıza göre bu ala- asırlardanberi kullanmakta ol- nı hukumette harıcı ımtıy 
e':'rak~ naktıye- caklılar bilhassa ~manet aley - duğumuz eaki sabanlarla, bu me~bahsolamz. An~~k . • 
nın, bıdayette za l hine ikame ve bilahare sulholu- memleketin servet hazineleri tezgahlarl11 da umumı ıhtıy 
nedildiğinden nan 5 milyon liralık davanın inkitaf edemez. Bütün çiftçi!&- temin edilemez. Onun için 

çok fazla olduğu ı ı Jevammda israr etmektedirler. rimizin makine sahibi olması lekette fabrikalar tesisine, 
şayi olmuştu. Aynizaae Ha- Bu hale göre sindik heyeti bi- makine kullanmasını bilmesi' nayiin inkişafını teshile m 

. . san Tahsin B. rinci ticaret mahkemesne müra- makine yapacak müeasesat~ ruz. 
Alı Rıza Bey ?u mesele hak- caat ederek Emanet aleyhine malik bulunması lazımdır Bu Efendiler! Yollarımızı 

kında da ~etumıyeti mühafaza iki dava ikame edecektir. Bu da kafi değildir efendiler:. E- mendiferlerimizi yapmak 
etmektedır. d ı d b' · · · f h" • b" b f ı· · h 1.. lı"manla ··c d t" k . . .. ava ar an ırıncısı es ı mu- ger ız, u aa ıyetın ma au u- r vu u e ge ırem 
O zamanMalıye nezarctı muste kavele davası olup feragatna- .. t 1 d k"" d h d ne kadar para, ne kadar ih 

1 • d b 1 1 A . nu ar a a, oy e, arman a 1 d d 
şar ıgm a u u~uş o an ynı menin iptaline dair bir karara- çürümeğe mahkfım edersek azım ır! Bunu biraz ü 
zade HasanT~sın B.den bu ~e lmacak ve müteakiben ikinci halkın çalışması mükafatsız ka- mek in111nı hüzne ve yese 
sele h<:kkında ızahat almak ıçın dava açılacak yani eski zararu lır. Lazımdır ki bu mahsulat keder. Bununla beraber 
çalıştıgı yerlerde tele!onla ara- ziyan davasının devamı talep harice de nakledilebilsin. Onun nevmit olmak lazım gelm 
dıksa da bulunmadıgı cevabı olunacaktır · · d il 1. d ht lif bu kadar vasi kıymet 
ver"lmiştir · ıçın e yo ar azım ır, mu e namu"tenahı" hazı"nelere mal 

ı --·-·--- M. Maryoseranın alacaklı- vesaiti nakliye lazımdır. Şimen-

Akdeniz misa
kı yapılıyor 

M. Briand bu IPi.'la
hın aktine çalışıyor 

ROMA, 6 (Anek) - Tay
mis gazetesinin Paristen vuku 
bulan istihbara
tına göre Fran· 
sız hariciye ne" 
zareti Fransa i 
le İtalya arasın 
da aktedilen B~ 
hri sefit misa
kının şimdiyt 
kadar cereyan e 
den mükaleme-

larından bir zat demiştir ki: difer, otomobil ve saire... Ne lan bu memleketin aa1ıibi ol 
"- Emanet vekili feragatna- hazindir, efendiler. . . Konya, ça ve milletimiz gayet kıa 

menin tasdikmdan bir celse ev- Eskitehir, şurası ve burası birer (Devamı var.) 
ve) mahkemeye M. Maryosera
nın İtalyada iflas ettiğine dair -!"'!!~---'!_!"'!!'!".,_.'!"_,..~'!'!'!'!"'~-----•.•-'"---~-

Ç'ocuktan al haberi resmi vesaik ibraz ederek: "Mu
maleyhin ehliyeti şahsiyesi yok
tur, binaenaleyh ne bizim ve ne 

e başkaları aleyhine dava ika
me edebilir., dedikten sonra 
gariptir ki bir celse sonra ayni 
mahkemede sulhname tescil et
tiriliyor.,,. 

Sindik heyeti Y ıldızdak.i 

u vazıy~_t arşıs~fn ab gelr !erini tekra{ Ru 
devletlere duşen vazı e, eyne - . h r . 
ırıilel hayatın nizamını alakadar sRyaya h"ı~~ı~~ 
eden meselelerde pasif değil, d us . u . ğe. 1 

k . f b' . 1 akt B e tasvıp ettı ır 
af tı. ır v~zıyet .akın d'ır.. u den bunların di· 

İk<tısaıt vekaleti alakadarlara !erin bir netices• 

Maryoseraya ait bütün emlake 
vaz'ıyet etmis ve bu meyanda 
bir cok otomobiller de heyet i
daresine alınmıştır. Mryosera
nm şimdiye kadar tesbit edilen 
emlakinin kıymeti 30 bin lira 
raddesindedir. Mumaileyhin 
hakiki borç miktarı kanunusani 
sonlarında belli olacaktır. 

aalıyetı bılhassa ı tısa ı sıya- • .h .1 . . • h . d .. ger ı racat ı c 
setın hancı cep esın e goster- .. bet" .. 
m k l' d Milli hayatta muna1le ı go e azım ır. ") kte-
büyük kartellere kıl:1"şı nasıl r~ ememe Cemal B 
lluidafaa zümreleri teşekkül ederse, dır. , . ' 
beynelmilel bayatta da emperyalist Arkos la Şırket ar~s~nda ya
ve kapitalist devletlerin hegemonya- pılan mükavele l)lUCıbınce Ar
sına mukavemet edecek ve milli inici- kos 4 5 milyon liralık malı i
•afı koruyacak tedbirlerin icabında h ' mecbu~dur Yalnız bu u f · · · ... b' kil raca • · m n cnt, ıcabında züınrev• ır şe - "hl t k ·mı· 
d• ittihazına zaruret vardır. ihracatın tan ere a sı ya-

ZEKİ MESUT pılmamıftır. Esasen hata da 

şu emri vermiştir: ve istatükoyu 
Rusların Tüıık hissesi kon- muhafaza mak

tijandan mübayaatta bulun- sadile Lokamo 
malarına müva.kkaten müsaade misakına muva- sakının aktini istiyor. 
edilmiştir. Bu itibarla Rus mü- fık olduğuna İn ATİNA, 7 (Anek) - M. 
messiliğincıe alınacak mallar giltereyi iknaa Fransrz hariciye Venizelos La Haye'e gitmek i
için talep vukuunda menşe' çalışıyor. Fran- müste§arr M. çin Paristen geçerken Yunanis
şahadetnamesi verilecektir. sa Türkiye de Briand tanın Bahrisefit misakile ala
Yalnız bu şahadetnamenin üze- dahil olduğu halde bütün bahri kadar bulunduğunu ve bu misa
rine (Türk kontijanma mah- sefit devletleri arasında bir a- kın akti lehindeki faaliyete işti-
sus) kaydi konacaktır. demi tecavüz VI' hakemlik mi- rak edeceğini söylemiştir. 

Misafir - Ben hiç bu kadar nefis yemek 
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ARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Hazreti AIJ,mle Havvanın temsilf tablosu 

ltalyanın san'at hazinesi 
1Londrada teşhir ediliyor:. 

Gc.,;ı 

1;;!~'. ınilyoıı Ingiliz lirası kıymetinde 
:t::olan hu tablolar en büyiik: 
::::;.~ üstatların elinden çıl{tnıştır 

k2 
Bu rY alnız "iftira ... " tablosu milyonlar 
;i,f değerinde çok kıymetli bir eserdir .. 
r. Bi •••••••• 
est .. <ndradan yaulıyor: - Haf· 
huıdan beri Londrada büyük 

elidiazırlık var: 
Ma<bık hariciye nazırı Sir 
istisnberlain ile refikası tara
re gn vaki olan teşebbüslerle 

' ·an sanatının şaheserleri 
B ya getirilerek teşhir edile

u .leni yordu. Leonard da Vi
n _b1lpunı ile getirilen bu meş
oldı.aheserler Londraya geti· 

Z:en herkesin yüreği heye
bira idi. Çünkü İtalyan vapu
noki:ınalı bir havada seyahat 
Ma~ mecburiyetinde kalmış-
ne.apurda ki tablolar milyon
icti~ İngiliz lirasına sigorta e
- . ,ş olmakla beraber bu re
~11:rin oğrayacağı en ufak bir 

a'm tamirindeki imkansız
an erkesin nazarında büyü
Bu '! büyüyordu . Nihayet va

alimen İngiltereye gelin
He§ta Sir Chamberlain ve re
t br olduğu halde bütün san'

,ıkları geniş bir nefes al-
sc t d R. . .. E r ır. esım serıgısının ye-

Y\enin ilk günü yapılan kü
nlııerasimi bizzat Sir Cham-

. Din tarafından irat edilen 
esiıtttkla icra edihniştir . Sir 
Heıberlainin beyanatına gö

efgi şimdiden müvaffa.k ol
rbeletnektir. Bütün_ biletler 
• :ırş denebilir. İlk giin için K 1 kişinin kabulu seııig he-

4:;:e taıkarrür etmiş ti. Fa.kat 
ylış bin sekiz yüz bilet kami
aratılmıştır . 
·· 'gide teşhir edilen eserle

Neaddi ve manevi kıymetin
ga;e kadar behsedilse azdır. 

e:elliık mi ariyorsunuz? En 
ilirur üstatların vücüde ge

Eleri bu resimlerde haya
il'dutlannı geçen . g.üzeller 

V :. Heyecan mı ıstıyorsu
~? Bütün bu tablolar insa
ttlarca düşündürür, türlü 
lilhamlar verıir • 

<\nafi şunu söyliyelim ki 
m üstatlarının pek kıy

ın olan bu eserlerinden pek 
stın bir ıkısmı tamamile dini 
a !arla yapılmış ıkilıise ana
st11den hayat almışlardır. 

ı
,Ohambedain bu vesile ile 
'yı methetme·kten kendi-
1 

ni alamamıştır. Çünkü İngilte
rede tertip edilen bir sergi için 
san'at hazinelerini yollayan 
!talyadan bahsederken İngil
terenin de kendi san'at hazine
lerini başka yerlerde tertip edi
leceık bu gibi sergilere gönder
mesinin faideli olacağını söyle
miştir. 

Bu nutka İtalya sefiri de mu
kabele etti: 

Bu sergi İtalyayı ziyaret
le orada ki san'at eserlerini 
görmek için bir teşvik zemini 
olacaktır. 

Sergide teşhir edilen eserle
rin maddi kıymeti 15,000,000 
İngiliz lirası tahmin ediliyor. 
Londranın Burlington Honse 
denilen cesim binada teşhir e
dilen bu eserler hakkında mü
talaa beyan etmek ç()k müşkül 
bir iştir. Bunların içinde öyle
leri var ki tamamile anlıyabil
mek için çok uzun bir takım ta
rihi devirleııi bilmek lazım geli
yor. Sergiyi görmeğe gelenler 
arasında bu ıkadar malum.at sa
hibi olabilenler azdır. Bu cihet
leri herkes san'at münekkitle
rine bırakıyor . Fakat basit se
yirciler iı;in bir hakikat vardır 
ki o da büyük sart'at üstatları
nın eserleri daima insanlar üze
rinde tesir ve intıba brrakması
dır. Bu eserlerin ne kadar canli 
olduğunu, resim hakkında hiç 
bir mallımatı olma.1anlar bile 
anlıyor. Bu resimler canlı birer 
mevcudattır. Mesela Iaaletta
yin bir iki levhayı alınız: İşte 
Giovanni Battista Tipello'nun 
bir tablosu: Deniz mabudü N ep 
tune eski Venedik He izdivacı ... 
Deniz mabudü bütün denizin 
servetini getirip Venediğin hu
zurunda döküyor. . . Bu eser 
çok canlıdır. Sonra Hazreti 
Adem ve Havva'yı temsilen 
Tintoretto tarafından yapılmış 
bir eser, Boticelli'nin "İftira,, 
isimli levhası. . . Hangi biri ... ? 
Bunlardan şu, bundan daha iyi, 
bu ondan daha az mükemmel 
diyebilmek için 'bir insanda ya 
pek emsalsiz bir bilgi, yahut
da..... hudutsuz bir cür'et 
olmalı .•• 

D Mfi/ıur iftira tablosu 

Atina mektubu 

Müzakere .• 
------

Yunan gazeteleri 
nikbin değil!. 

--· .. ·---
Atina, 3 (Milliyet) - Türki

ye - Yunanistan arasında cere
yan eden müzakere acaba han
gi safhada? Atina ma,tbuatı bu 
müzaikeratın müsait bir safha
da cereyan ettiğine dair çıkan 
bazı rivayetleri hiç de müsait 
sürette karşılamıyor. Bir keli
me ile Atina matbuatı «bed
bin» dir. Acaba bu gazetelerin 
bildiği bir şey mi var?.. Görü
nüşe göre bu suale tasdik ceva
bı vermek Iazrm geliyor. Atina 
gazeteleri her iki tarafın hüsnü 
niyetlerinden emin olmakla
zım geldiğini söylüyorlar. 

Hüsnü niyet var, fakat müza
kere ilerilemiyor. 

Atina gazeteleri eskiden be
ri süren iddialarına devamla ar 
tık Yunanistanın her türlü fe
daıkarhğm hududuna gelmiş ol 
duğunu, bundan sonra başka 
bir şey yapılamıyacağını yazı
yorlar. 

Yunanistanm «etabli» olduk 
tarı için tekrar İstanbula avdet 
etmeleri lazrm gelen binlerce 
kişinin avdet hakkından vaz 
geçtiği, İstanbul mıntaıkası ha
ricinde!d Rumların emlakine 
Türk hükumetinin satahiyeti 
ni tamdığmı söylüyorlar. 

Siyasi mahafilde söylendiği
ne ·göre Ankara müzakeratı 
dostane bir şekilde devam edi
yor. M. Venizelos şimdi burada 
yoık. Lahi ye gitti. Gitmeden e
v el Türk - Yunan müzaıkeratı 
haıkkmda sorulan bir suale ce
vap verirken şöyle demiştir: 

- Müşkülat devam ediyor. 
Fakaıt iyi bir neticeye vasıl ol
maık imkansız değildir. 

Nim resmi Hastia gazetesi 
Türk matbuatı tarafından gös
terilen nikbinliğia yerinde ol
madığını yazı}"Or. Bundan mak 
sat eğer müzakerat bu sefer de 
bir neticeye ermezse bizi kaba
hatli çrkannak istemeleriden
dir. 

Felemenkte 

Young plAnı 
ortaya· çıktı 

Avrupa ittihadı 
lf Ba~n J 

Alman yada 

Hala yaşıyor 
Avrupa ittihadı lakırdıları devam H,/ d b [ı hl 

ediyor. Bazı sözler vardır ki müte- n en urg 8 ey n 
madiyen tekrar edildiği halde daima deki nesriyat 
müphem kalır. Zannımıza kalırsa bu • 
Avrupa ittihadı terkibi de bu meyan
dadır. Avrupa ittihadı sözünü taze· 
lendiren M. Briand oldu. Cemiyeti Berlinden yazılıyor: - Mil
akvam heyeti umumiyesinin Eylul licilerle reisicümhur Hinden
içtimaında Fransa hariciye nazırı bu- hurg'un araGı açıldı. Buna se
nu ileri sürdü. 

Cenevreye gitmiı olan Avrupalı hep reisi cüm-
murahhaslara bir ziyafet vererek Av· '1urun Y oung 
rupa ittihadından bahsetti. 1 )lanını kabul 

Avrupa ittihadı, çok söz götüren ' !tmeğe taraftar 

Yeni Türkiye 
Danimarka'da Kallenburg 
Telsiz istasyonu Gazi Hz. 

hakkında mühim bir 
konferans neşretti 

•••••••• 
"Gazi Hazretleri Türklere geniş ufuk/ 

geni bir zihniyet verdi,, ·-
- \ 

bir davadır. Bundan ne anlaşılıyor?.. :ılması, bugün-
Şimali Amerikadaki hükiimatı müt- D · k d K 1 tehide şeklinde bir teşekkül mü?.. kü hükfunetin anımar a a allenburg tebe girdiği gündenberi mesl 
Bunu böyle anlayıp müdafaa eden· 'ıarici siyaseti- radyo istasyonu dün akşam sa- ki bütün hayatını doldurdu. 
ler vardır. Müttehidei Amerikayı teı· ıi tasvip etme- at 20,30 da Profesör Herman Gençliğinde memleket ve 
kil eden devletlerin her biri dahilde \ -;i olmuştur. Nielsen'in sevgili Gazimizden yaset işlerile alakadar olduğ 
müstekil değil mi?.. Niçin Avrupa 1 Millicilerin bir bahis bir konferansını neşretti. dan vatanmm hücra bir köşe 
l<It'asında da dahilen müstakil olan p f N 
devletlerin iıtirakile böyle bir toplu gazetesinde rei- ro esör ielsen'in bu kıymet- ne nefyedildi. 
heyet teşkil edilmesin?... ücümhur Hin- li konferansının Türk Telsiz Mustafa Kemal son sult 

Buraya kadar her şeyi nikbinane le:nıburg'un bir Telefon şirketinden aldığımız da memleketten attıktan sonll 
bir surette olup bitee<k gibi farzeden carikatürü neş- bir hulasasını neşrediyoruz. İs- Ankara merkez olmak üzre b~ 
!erin ümitleri yalnız bir ıual kart•· redildi. Bu ka- tanbul radyosu bu hulasayı dün hukumet kurdu, Yunanlılafl 
sında duruyor: - Peki ya lngiltere? · .. d 'h · akşam konferansın nihayetinde Anadoludan kog- du, yeni 

lngiltere Avrupa kıt'a11 üzerinde rnkatur e ı tı-
bir devlet değildir. Kıt'a üzerindeki M. Hiı;denburg. yar mareşalin neşretmiştir. Konferansın hu- cumhuriyet teşkil etti ve büt~ 
birleşmel.erin.e lngilterenin ses 0çı~ar· hala yaşamasına hayret edili- I.asası bervechi atidir: memleket kendisini reis intihal 
maması ımkanıızdır. Avrupa ıt~a- yor gibi de cümle yazılmıştır. Türkiye harbı umumiden çok etti ve bugün Reisicurnhurduı 
dına tarafdar olduktan başka bu fık- R · · .. h ·ıı· 'l · ö zaif olarak çıktı ve bütün . bu Mustafa Kemal yalnız buır 
rin tehakkukunu imkan dahilinde eısıcıını urun mı ıcı enn s - harap ve zavallı memleketi top lada kalmadı. Tiirklere uzak ~ 
görenler lngilterenin zaten bunun ziiınü dinlemeyip Yahudilerle l k . . . . .. .. . , . . . 
haricinde kalanuyacağını ilave edi- sosyalistlerin sözüne iıtimatla ama ıçın.bu. ışın başın~ buy~~ gem~ ufuklu yem b.ı.r .~ıhmyel 
yorlar. Fakat ~i~ kim•~ lng}!t~r~ Y'Oung planına taraftar olma-. v_~ kudretlı ~ır. z.at ~eçtı ve bu- verdı. Bakınız bu Buyuk İn~ 
namına bunu teının edemıyecegı ıçın sının aleyhinde neşriyat yapıl- tun vatanın ışını elıne aldı. ne diyor: 
dava ıimdiki halde hayal hududun· ktad Re' . "mıh karşı Bu zavallı memleket haya- "İnsan için din ve irk faı!ıl 
dan ileri geçemiyor. meıka ır. 'k' ısıcu 1 ~:hare tının, tarihinin en tehlikeli bir yoktur Türkiye bütün evlatla~ 

Fakat en büyük işler dünyada ha· P az nazı ane 0 an - d k d' · · k ak · · k 'ıı - M" "~ 
yalden doğarak hakikat sahasına çık- ket üzerine mareşal hükfunete ~~anın a en ısını ?rtann ıçın o a~ı _açmıştır. u~~el 
ımıtır; diyeceksiniz .. Kim bilir belki resmen şikayette bulunduğun- ıçın Mustafa Kem~lı b~ldu. manlar, hrrıstıyanlar, yahu~ı 
bir ııün Avrupa ittihadını da gÖren· dan bu karikatür ve neşriyat Mustafa Kemal henuz elh ya- herkes artık bu vatanın bırel' 
!er bulunacaktır. Lakin lngilterenin h kk d aik'b t .1 . t' şında bile değildir. Askeri mek evladıdır." 
böyle bir birliğe '(İnneai kabul edil· a ın a t ı a a geçı mış ır. 
dikten sonra acaba Amerikanın Av
rupaya kartı alacağı vaziyet ne ola- Fillstin'de 
caktır?.. Sualleri istediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz.,. Geçenlerde bir in- Gene karışıklıklar 
giliz gazetesinde Avrupa ittihadı fik- .. .. . 
rini tetkik eden bir müderris: Kudusun şımal havalisinde 

- Her şeyden eve!, diyordu, Av· son günlerde vukubulan bazı 
rupa ve Avnıpalı ne demektir?_. Bu- şekavet vak'aları münasebetile 
günkü it~~i m!"'~~iyetler _ Avru· askerin de yardımı ile polis 
P~YI d".nizlenn ilermne. ?>aıılarken müfrezeleri tarafından vasi 
böyle bır ıey kolayca kabilı tasavvur 'k tl b h k't 
değildir... mı . yas.ta y~p. an azı are. ~ 

Görülüyor ki herkes bir ıey söylii- netıcesınde ıki Arap ele geçırıl-
yor. Daha da çok söyliyecek. • • mştir. 

Amerikada 
Kongre ' toplandı 

LONDRA, 6 (A. A.) -
Washingtondan alman bir tel
grafa nazaran Amerikan kong- I . 
resi altı aylık bir içtima devre-
sine başlamak üzre bugün top- . 
!anacaktır. Bu devrede müza-

1
j 

kere edilecek en mühim mesele
ler gümrük tarifeJ-:ri ve içki 
kullanıhnasmm men'i hakkın
daki kanunun Iayihalarnın tet
kik ve tatbikından ibarettir. 

SABIK REiSiCUMHUR 

___ ...., ________ ~~ 

Meksika 
modası 

Ali Cenani Bey hakkında
icra dairesinin ilanı 

Sabık vekile borçlarını tediye etmesi 
için bir ay mühlet verildi 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Cenani Beyin ikametgfilımdl 
Ankara icra memurluğu bugün 1 aranıp bulunamadığı ve hali h• 
Ali Cenani Bey hakkında bir zır ikametgahı da meçhul oldU'i p 
ilan neşretmiştir. Bu ilanda: ğu ve firar eylediği beyanile te1' 
Hazineye bir milyon yediyüz ligatın yapılamadığı cihetle İ· 
yetmiş yedi bin elli beş lira yir- lan tarihinden itibaren bir aY e 
mi iki kuruş borç ve 28 nisan28 içinde borcunu ödemediği ta1'- ı;,. 
tarihinden itibaren faizi niza - ı dirde mahcuz bulunan Gazi a~ 
mi ve 2256 lira 16 kuruş masa- tepteki emvalinin ve altı bin kil 
rifi muhakeme ve 500 lira ücre- /sur Adapazarı fabrikası hi~ 
ti vekaletin tediyesine mahkftm senedatınm .satılacağı ilan o
olan Ticaret vekili csbakı Ali lunmuştur. 

Milli tasarruf bemiyeti 

M. Sch~cht Laheye WASHİ:G~Jt. 6 (A.A.)-
gıdigor Sabık Reisicümhur M. Taft'ın 

Ankarada bazı müessesata 1100 adet 
taahhüt verakası gönderildi o 

ANKARA, 7. A. A. - Milli iktisM: ve tasarruf cemiyetinin.t& 
Eliziz ve İzmit şubeleri teşkıil olunmuştur. Ankarada bazı mü· a LAHEY,6 (A.A.) - Şark ta- sıhhi vaziyeti biraz endişeyi 

miratı komisyonu Avusturyaya mucip olmaktadır. 
ait borçların tesviyesi meselesi LONDRA KONFERANSI ve 
hakkında müzakeratta bulun- AMERiKA 

WASHİNGTON, 7 (A.A.)
Rei.sicümhur M.Hoover Londra 
konferansına iştirak edecek A
merikan murahhasları bugün 
hareketlerinden evvel sabah ka
valtısına davet etmiştir. 

Annemasse, 7 A. A. - Zabı
ta, iki İtalyanın evnde uzun u
zadıya taharriyat yapmışsa 
da sarih ve müsbet bir netice el
de edememiştir. 
AMERiKA ve HINDlST AN 
WASHİNGTON, 6. (AA.)

Amerika Ayan meclisinde Wis
consin eyaletini temsil eden 

ı azadan M. Blaine tevdi ettiği 
bir karar suretinde Hindistanın 
istiklalinin Amerika hükmetin
ce kısa bir müddet zarfında ta
nınmasını tavsiye etmiştir. 

essesata 1100 adet taahhüt varakası gönderilmiştir. ge 
İZMİR, 7. A. A. - Şehrimizde teşe~kül eden milli iktisat 

ve tasarruf cemiycbi idare heyetine müttefikaın CümhUriyet Is 
Halk Fınkası namzetleri intihap edilmişlerdir. Ço 

ı 

Sıhhiye vekili etıbba odasıua kaydolundu 1ıi 
ANKARA, 7. (Tele/onla)- Sihhiye Vokili Refik Bey, An· br 

kara eti.bba odasına bizzat gelerek kaydolundu. Vekil Bey oda• ed 
da bir saat kadar kalmış ve teşkıiHit hakkında görüşmüotür. ~r 

Yerli tabak ve fincan Vali vekili bugün ur 
ANKARA.- İstihsal kabili· geliyor ! 

yetimizin tezyidi· tetkikatına ANKARA, 7. (Telelonla)--·raa 
devam ediliyor. Sütçülük ve pe- Vali vekili ve şehrimini Mu· des 
ynirciliğin inkişafı ve Şark vi- hiddin Bey konvansyonel ile Ifa 
Iayetlerimizden et ihracı mese- İstanbula hareket etmiştir. 
leleri hakkında projeler hazır- lzmir ayır ceza alış 
lanmaktadır. Lk i 

Sanayi meselesinde bilhassa man emes nne 
Kütahyada yapılan vazo ve çi- . İ.ZM~R'. 7. A. ~· - Yapıla? 
nilerden baska her zaman kul bır ıstatıstıke gore geçen bır ta 

l k ·b ' · t' d b 1 sene zarfında ağır ceza ınahke· hu 
anma mec urıye ın e u un- · 823 d t d' d'l ·., 

d - k b - k h mesıne osya ev ı e ı mı. )'ı " ugumuz yeme ta agı, a ve b 1 713 .. hükm •kt' ... f 'b' 1ü 1 un arın u e ı ır .... 
M. Schacht ithalat Ve ihracat Meksiko'da da kadınlar yerli ve çay ınc~ı:·ıgı 1

• drum u =~ eylemiştir. Mütebakı 115 dosya tan 
duktan .sonr~ B.ulgar murahhas TOKYO 7 (A. A.) _ 1929 kumaşındaıı elbise giymeğe baş ya~n ykapı .a ıTmekis_ık e b;e~a~- 930 senesine de_vredilmiştir. diy 
!arını dınlemıştır. . ' . . . . l lamışlardır. Fakat yalnız kuma- edılme tedır. et. at - 1i4ı: 

M TARDIEU lNGlLlZ sene~ı Japo~ tıcaretı ha?cıyesı- _de-il moda 1 da de "i tirmi _ ta devam edecektır. KIRALK KUMLUK 
· ve ne aıt resmı rakamlar ıhracat "" g ' Y g ş ş j)" k. ·· Silahdarağa civarında Çoban Çe§·Y 
MALİYE NAZiRi .1 'th l"t d k' f kt lerdir. Meksika modasını giyen un p;ece l vanuın me derelerinden kum çikanlmı:k bak·tnu 

ı e ı a " arasın a ı ar a ye- k d · · d' ' 
L~HJl'.Y,. 6 (A. ~.) - M. ni bir tenezzül vukuunu göster- bır a mm resmını derce ıyo- Dün gece Beşiktaşta tram- kı bir sene müddetle müzayedeye brt 

Tardıe~- lngıltere Malıye nazırı mektedir. ruz. vay caddesindeki fotografane- konmuştur. Muhammen bedeli 12~ an 
ve İngılız murahhası M. Snow- - d t kmış ve dükıkan yan- liradır. Müzayede ıs Kanunusanı ön 
d~n' .i öğle yemeğine davet et- mektedir. Mumaileyh muvasa-I Tl,JNUST AKAFEZACt

51
BlR TREN d~:t:ne::~a söndürülmüştür. ~!~ıı~~~ş~'.:':~~~~~r~aat /~-t:1~:~ıer le 

mıştır. !atının ertesi günü beynelmi-
Mütehassıslardan Young pla- lel bankanın teşkilatile iştigali TUNUS,1,7 (A._ A.) -. Tu- O 

nında zikri geçen ve her ayın ıs etmekte olan komitenin içtima- nustan Cezaıre gıden hır tren H ı 
inci günü tediye edileceği tas- ında hazır bulunacaktır. Şark voldan "ıkmıştır. 12 kişi ölmüş an 1 m ar : 
rih edilen taksitlere ait cetvelin tamiratı komsiyonu Bulgaris- 20 kişi yaralanmıştır. 
tarih değiştirildiği takdirde, tan ile alacaklı devletler arasın- •••••••••••-
gene muteber olup olmıyacağı da bir itilaf projesi vücude ge
sorulacaktır. M. Schacht yarın tirmiştir. Komisyon celsenin hi-

KLİŞE;Cİ İSTİYORUZ 

Lahey'e gelecektir. tamında M. Louçheur pro- Cam çekmeaini bilen bir kli-
BULGARLA 1T1LAF je metnini Bulgar heyetine teb- ıeciye ihtiya, vardır. Her gün 

LAHEY, 7 (A. A.) - Al- liğ ctmİ§tir. Mezkftr heyet ııa- ıaat 16 dan 11enr• Ularehane
man heyeti M. Schacht'm ciı- at 17 de projeyi komisyon huzu mizde çinkografımız Saim be i 
marteai elece~ni bil · .. · 

On kanunusani cuma günü yerli malla
rını teşhir günüdür o gün saat ikide Darül
fünun konferans salonuna gelmeyi ihmal 
etmeyiniz. 



ayvan Borsası 
5 • ç r ,e yaramı or 

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

Borsa aleyhinde pek 
şiddetli davranılma
sında haklı mıyız'?. 

---, 
Rorsa komiseri Kemalettin Bey 

111 yapılan ithamlara cevap veriyor ... 

Borsa hakikaten bu mu ? 
1 
dut- ?n~ya atılan yukardaki iddia Hayvan borsasının mevcut 
buıt f~alı~eti tanzim ve idare eden bir müessese değil, vaziyeti -
k 11 h!ç bır me~faat temin etmediği halde - resim almaktan ibaret 
iycıl bır t~ekkul olarak göstermektedir. Fakat acaba hakıkat bu mu 
n6' dur? 

Vuk~ulan bu iddiaya mukabil, hayvan borsası k~is~ri 
arlıl K~alettın Bey, kendisinden ccvaı> ;ateyen bir muharnrımıze 
tıaıl dernıştir ki: 

··sü1' 
dild . -: Biz devletin verdiği va
ird' zıfeyı aynen ve harfiyen tatbik 

etrn~kle mükellef memurlarız. 
Vazıfemizi çizilen program ve 

3 !>orsacılık mefhumu dahilinde 
ıfa ediyoruz. Yapılan iddialara 
cevap verecek değilim. Memur 
0~ak dolayıSile münakaşaya 
gıremem. 

I .. So;uıan btitiln suallere dün
.'1 ku Mılliyette birer birer cevap 

~!rmiştim. Buna ilave edecek 
ıç bir şey yoktur." 

~ Ortaya konan iddialar 
li hl' Ortaya konan iddialar en zi
old Yf1e üç nokta etrafında to
e teb- P atlnıaıktadır: 
Je i• 1 - Borsada et fiatmı tesbit 

ir a>'f~dece1ı; hiç bir mikyas yoktur. 
tak· \lamele iptidai l:ıir şdrilde ce
. an eyan etmektedir. 
n kU~ 2 - Borsaoa alman resim Hd 
hi~efa alınmaktadır. 
n o- 3 - Bu şekil dahilin<l". bo~ 

eşkilinden beklenen istıfad~yı 
.emin eden bir müessese degıl

• 
1 

a
il-
ıal 

\ir, 

Krnıalett/n Bty 

Yerli ilaç 
Ecza fiatlan 
ucuzlıyacak 

R.ıyük bir laboratuar 
teşkil ediliyor 

Sul istimal ne
rede olmuş? 

a 

Hsmmlar! 

opan guru 

f Annelerbirliğil 
Bu sene ne ile 
meşguldür 

m 
/(uduz çoğalıyor m11? 

Sokaklarda gene su 
sürü köpek dolaşıy 

fe l Bir l1asta kudurarak ı)ek 
şerait içinde öldü, köpekler 

Batan gemi 

Halk iştı grct zttndOz ba çamuran vt ıu blrlklnttıbıtıı /&indi bou11101 

Halkın dertleri ... 
Haydi insan saygısı yok .. diyelim, 
fakat mesuliyet korkusu damı yok? 



r l 
l 

ı 

:i.za..h.., oma..Ia.., :i.k.Aye J .ELBAMBA sineınasın~a 1ıı•••••!'~a••• ••• ~.e e~lmekt• olan lu aK~aın 
~-~~~----'

leri, kürkleri, pöti grileri, ziblin-j :;;ı1'l~r"o:;;::=--;;--------::~=----::------, 

~~~kan~:~~1:~i1=~~~%a;~i ~: ı' li U- çu·· K Hı· 11. ~Y[ lilliyct ABTELBJHIH ()J>E:ll..t\. 
seıll, sdzlil ve şarkılı mllthlf fil-

kileri, elhasıl dünyanın her çe- 11 f' ( ~ 1 I 
şit hayvan pöstekileri, ipek ço-

1 

·mdesi "Milliyet" tir raplan ve rengarenk çiçek ve 

minin görmekte oldu~ azim mu- e tu L'M 1 'I 
ufferiyeıler şimdiye kadar sinem• oll•Ji JlO 

lleınlnde ınlsll ıcblcetmen;iştlr. 

lltveten: en yeni en mütenevvi 
ve en meralcıver FOX SÖZLÜ 

1 DONY A HAV ADISU:RI 

kadın şapkalarını biz mi? Yani 
biz erkekler mi giyiyoruz? •.• 

HANE _ Ankara caddesi. Y osa bütün bunları hanımefen- Tesadüfün cilveleri 
> Te•-• adresi: Milliyet, la- diler istemiyor da hamiyetsiz B . 

... - ve müsrif erkekler zorla,cebirle nta, çantasından bir >kağıt 

Telefon numaralan: 
tanbul 3911, 3912, 3913 

0

0NE ÜCRETLERi 

dayakla mı giydiriyorlar? . . parçası çıkarıp arkadaşı Gabi' -
B •- ı B b" l' "f ye uzattı: ıra><ıu canım. u ır atı e- F 1 b k d 

d. Bl ki d f 1 f - a ına a tır ım, dedi, 
ır. . e e tasarru a mı f 1 .. ledikl . . b 

edişleri moda olsun diyedir. . . a cının soy .. ~nnı. . uraya 
FELEK yazdım. Onun sozune ıtımadnn 

va, dır. 

rine salııip midirler?. Yoksa te
sadüfün çilvelerine kurban mı 
giderler?. 

Bu suale, kendi saadetini, 
Britanm bedbahtlığını göz ö
nüne getirerek şöyle cevap ver
di: 

IA ~~~k~Y~!!~~~, 
ltemmQl!dle vdcude getirilen ta· 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

Gabi gülerek sordu: - Tesadüfün cilvelerine kur-
llklepli!er llDUhahıı - Piyer Sümen'le evlenece- ban gideriz. 

1 
mamen renkli yeglnc fllml~r. 
SESLi SÖZLÜ ve ŞARKIU 

BiR ESERDiR 

1 
1400 .. 2700 .. 

len evrak geri verilmez 
ti geçen nushalar 10 kuruştur. 

0

ete ve matbaaya ait işler için 
ıüdiriyete müracaat edilir. 

Marmara faciası ğimi söyledi mi? ... ______ M •.• M •. - ı······;.ıa.ı .. .-..1~~ 
Mektepliler müsabakası 34- -Piy~:~ ~:~~~ hayali, iki lrlihaller ~N~~HsN ~S~E~O S 

üncü haftanın 4 üncülüg-ünü ,'!"enç kızın arasında yükseldi, ı•n•••••••••••• '-•~ '-" ı• ..,-._. .... ._.._-ı,:.;------0 
Darü!j!jalaka lisesinden 880 Ke- onları birbirinden ayırdı. Gaıbi 
rim B. kazanmıştı. Yazısı şu- kağıdı okudu. 
dur: - Benim için çok hassas di-

Bu haftanın en mühim habe- yor. Doğru. Hayatta inıkisan 

Hazin bir irtihal 
PERESTiŞ 

filmini temsil eden 
ri: Marmara faciasıdır. hayale oğramamak Iazımmış, 

Silivri açıklarında Yunan va- yoksa harap olurmuşum. Pe----.... -----·ı puru «Hırisi» ile Bulgar vapu- şimde iki erkek varmış, biri sa-
; GÜNKÜ HAVA ru «Varna» arasında husule ge- nşın öteki esmermiş. Piyerle, 

1 
etemiz ilinlarm mesuliyetinl 

kabul etmez. BlLLl DOV 

Cmhuriyet refikimzin erkiin
nı tahrirıiyesinden Abidin Da
ver bey arkadaşımızın evvelki 
akşam vefat eden oğlu Ferdi 
Daver beyin cenaze merasimi 
dün yapılmıştır. Merhumun na- BUtllo temaşaldrao tarafın· 

ün hararet <n çolc 6 en az 5 
ı idi . Bugiln rüzgAr poyraz 
\ ve ya!!;mu~ muhtemeldir. 

len müsademe neticesinde Var Jak ... Amma Jak beyhude yo
na vapurile birliıkte 121 sığır ve ruluyor, ben Piyeri seviyorum. 
26 insan garkolmuştur. Brita çok ciddi idi: 
Şüphe yok ki 26 kişinin ölü- - Hele oku, dedi, okumağa 

şı tahtı tedavide bulunduğu İ - ..:au perestiş edilecektir. 

talyan hastanesinden kaldınla- P!!1111!11•••1!11111!1!1•11!11•ı:ııg 
rak Tophane camiinde na- Bir kaç sene mukaddem Avrupa· 
mazı krlındktan sonra Maçka dı bütün dillerde destan olan 

Gala suvaresi olarak 
şimdiye kadar çevlrll~ 
sesli ve şarkılı eserlerin 
en müthişi en muaızı· 

mı olan 

AL f I N 
filmini ııkdim edecekdr. 

-

mü ile mes'ul olan birisi varsa devam et ..• 
o da Hırisi kaptanıdır. Tahlis - Vay, vay, vay ... Sarışm
vasıtalarr noksan olan Hırisi, la evlenmek benim icin iyi ol-

mezarlığına defnedilmiştir. 
Cenazede Şehremini muavini 

Hamit bey ile diğer bir çok ze
vat ve merhum Ferdinin Gala
tasaray lisesi arkadaşları hazır 

Draga kraliçesinin tarlbl, aşkları, 

feci ıklbet~ veulki tarihlyeye 
göre canlı bir surette tasvir eden 

Fransa l' c,>1 Cumnur ;\lüsyü Dumerg bu !ilim hakkında • şimdiye 
kadar hiç bir temdşa bende bu kadar aldka ve heyecan uyandırmadr. 

' kaptanı diyor ki: mazmış ... esmeri tercih etme- DRAGA KRALiÇESi 
demlşılr, · 

Milmesılllerl : DOLORES D~:L RIYO ve RALF FORBES ı,~ LÜZUM VAR? - Mürettebatımla Vama ge- li imiş.im. İki çocuğum olacak, 
( ı,ıkü "Cerait,, te bir haber misine merdiven ve ip uzatarak seyyahat edecek, zengin ola

m. . . Her şeye münase- yardım gösterdim her nedense cakmışım. 
bulunmuşlardır. 

filmi önümüzdeki 9 klnunusanl 
perşembe akşamından itibaren 

Yerlerinizi evvelen t•darlk ediniz. 

c::=::ee:o=• ••• ........................... r. pünasebetsiz karışmak is- Varna taifeleri yardımımızı ka Brita: 
İı 1 ıekliğime rağmen hazan bul etmediler. - J akla evlenmelisin, dedi. 

ı .ı 1
:n geliyor ve karışıyorum. Fecai kahramanı kendini ne Pek yakında, o milyonlar ka

t ( 
11
yordum? Evet bir haber güzel müdafaa ediyor. Hiç 26 zanacal< ... Bana seni sevdiği

~ m. Badema çay ve kahve kişi bilerek ölüme atılır mı? ... ni söyledi. Öteki çapkının biri. 
~ J~ ~arını memleketimizde Marmara adasında bulunan ce- Gabi kaşlarını çattı: 

Pek zeki ve çalışkan olan Fer
dinin ebedi zıyamdan dolayı A
bidin Daver bey arkadaşımıza 
ve muhterem refikası hanıma 
beyanı taziyet ederiz. 

ll<TİHAL 

lsri sinema~a 
lrae edi!ecekdr. llfümessl!eı.! 

dilber 

M!GDI l~Nil 
~ ME~EI .. "SINEMASI ~. 
~ Rus dansözü JIA RUSSKAIA nın temsili, tarihi ve asrf 

!ya başlıyacakrnışız! İyi setler, Varna vapuruna aidiye- - Canımı sıkıyorsun. 
1 ~ ~ biz kahve ve çay içmiye- tindenBulgar acentesinin beya - Açık konuşuyorum, Jakla 
1 ~ ;'ki .. fincana lüzum olsun! natmda, bu hal gösteriyor ki: evlen. Öbüründen sana hayır 
• !'; ·ıde zahmet! Yunan vapuru müsademeden gelmez. 
i .,ı "...ATlFE ve ClDDl! sonra tevakkuf etmeden yolu- Gabi bir an düşündü: 

i ı. yemekte salatanın ete, na devam ederek uza:klaşmış - Belki ha'kkm vardır! dedi. 
11 ;ıin turşuya ve hatta tur- ve Yunan vapuruna çıkmağa Bir ay sonra Jakla evlçndi. 
~'. f çorbaya kanşmasrna ses ~uvaffaık olanlar gemi süvari- Ertesi gün Brita ile Piyer ni-

• 1ıam, belki hoşlanırım da ı sıne yalvararak ayaklarn:a ka- şanlandrlar. 
}1 ~ile ciddinin biribirine gir-! panmışlar, deniz ortasında is- Uzun reneler, iki arkadaşlar 
·~ ıe tahammül edemem. ı timdat etmekte olan zavallı ar- birbirine tesadüf etmediler. 

1 kaç gun var ki akşam rü- ~adaş_larının kurtarılmalarını * * * 1t .ızdan bir gazete hanım- ıstemışlerse de Yunan kaptanı On sene sonra Biyariç'te gö-
'zrn milli iktısat hakkın- kahkahalarla gülerek: (Sizin rüştüler. Gabi hali genç ve gü
;irlerini soruyor. . Onlar için mi uğraşacağız. Bu akşam zeldi. Brita hayli yıpranmıştı. 

3 >/takım latif latifelerle ce- Noel gecesidir.) demiş. • . Gabi, bir masada tek başına 
, V .eriyorlar. . Kimisi sene- Türk adliyesi kendi suların- oturan Bııita'yı tanıyamadı . 
tı ıberi kendi dokuduğu bezi da bu facianın müsebbibi hak- Brita da, iki çocuğu ile yemek 
~ .pni, kimisi üç senedir ay- kında tahkikat yapmış ve kap- yeyen Gabinin arkadaşı oldu-
~ qu muhtelif renklere boya- tan «Leosantosıı polis müdüri- ğunu farketmedi . 
• ' iiunla balolara gittiğini vel· yetinden acenteye teslim edil- Neden sonra tanıştılar, ö-
~ her biri zaten ötedenberi miştir . püştüler . Brita: 
~ 1ufa vücutlarını nezrettik- 26 İnsanın canına mal olan - Odama gel, dedi, daha ra-
~. söylüyorlar .. Hemen he- bu muazzam kazada Varnanın hat konuşuruz. 

l' '11epsi kibar ve şık hayatın garkı Bulgarlara ait olsa bile Ve haşhaşa kaldıkları za-
' lanndan olan bu hanıme- 26 kişinin ölümü, Yunan ban- man: 
~ j erin sözleri tabii ciddi de- dıralı (Hırisi) idaresine aittir. - Beni affet Gabi, dedi, seni 

Mülga Konya mevlevihaneai 
post neşin sabıkı olup fezaill ahlaki
ye ve kemalatile umumun muhabbet 
ve hörmetini kazanmış olan Amil Çe
lebi efendi hazretlerinin dün irtihal 
eyledikleri teessürle baber alınmrt
tır. 

Cenazesi bugün saat 1 l de Fener
bahçe caddesinde 79 numerolu köş
klerinden kaldrrrlacaktır. 

Cenabr hak rahmet eylesin. Ailei 
kederdidelerine .aııbrı cemil dileriz. 

iRTiHALi HAZIN 
Doktor Etem Beyin 19 yatındaki 

genç ve güzide mahdumu Hikmet 
kısa bir hastalığı müteakip dünkü 
Sah günü irtihal eylemiştir. Cenaze
si bugün saat ikide Şişlide ki Halll.s
kar Gazi caddesinde Bulgar Eksarha 
nesi ittisalinde 32lnumerolu haneden 
kaldırılarak makberi mahsusuna def
nedilecektir. 

Kederdide ailesine beyanı taziyet 
eyleriz. 

Ferah 

Te,>ebaşı dyat· 
rosunda bu 
akşam suı 

20·30 da 
HAYDUTLAR 

ıı perde 
12 tablo 

Yazan: Şiiler 

tercüme eden 
Hasan Cemli 

Bey 

Sinemada 
Bu akşam mükemmel varyete 

ile berabet sinemada 

İmdat fılmi 

.i"ilLLI YETiN EGLENCELERl 

'4 vekayli gösterir 

~ JUDiT Ve BOLOFERN 
~~----ı_o_k_ıs_ım_lı~k_m_u~h-t~eş~e_m_n_ım_ı_n_ı_ıı_k_w_m_e_d_e_ce_k_tı_r~~
ı Ayrıca; lsıanbulda ille defa olarak meşhur 
~~ 
~~ 
~~ 
~~ : 
4~ 

=~ 

BitDB!D~E~-BittEB 
dansözlerinin en son ve en yeni danıları 

BOSTON FANTA!Slf;.. TANGO CRIOLLO, yılın daMı ve 
nı;;y AZ ZMTBAK dauşc Her akşam ve her glln sHt 16 3/4 

matinesinde aynı varyete programı 

Fiatlarda zammiyat yoktur ........................... 
~-- 1 !arık, hayat, ka7.a ve olomll!.nl sigorta!annı?ı 

§fT" Oalatada Ünyon hanındıı. kll.ln 'Onyon sigorLı kumpıı.nyasınıı. 

1 
yaptınmz. 

Türkiyede hilafa~ıla icrayı muamele etmekte oları 

ÜN YON 
: ırumpanyıı'1M bir kere u~aınadan sigorta yaptırmavımı. 

-- 'fe'.tıton: Beyo~lu -2 002 '41 ---- - ---Bu sözleri ciddi şekilde 1 1 Piyerden soğuttum ve ona ken-
pniş görüp te inanacak Kulak ınlsaflrl d' d 1 b ya! Eğer Karagümrük- ım ~: nn · ffed . AÇIK TEŞEKKÜR 1 ZAYi: 1276/ 1604 numerolu oto· 

Sku'"dardan, Eyı'pten orta Onun da süt! dedltJl yokya - ger mesutsan a enm. Geçen hafta bugünkü gün üç gün- myo~il kulla~ı_n~ v
1
esikamr gaybc~i~. 

- Bir zaman mesut oldum. lük lohusa olarak kafileyi şühedaya erıne yenısını a acağımdan caki>1· 
~ . Jir hanım size: Her sabah kapının önünden Sonra Piyer beni bıra:'np kaçtı.. .. nin hükmi! yoktur. Rq.it · kanşrp goz yaşlarrmrzla kara toprak- -----'---------'--

Ben her baloya giderken geçen sütçüm beni daima uyku- Sana yaptığımın cezasını çeki- lara.~.ön;d_üğümüz bir tan_ec~k Na~i- ZAYi: 36 numerolu tecrübe pl3' 
• ıehal başka rop giyerim da bulduğu halde bu sabah na· yorum. mecıgımızın cenaze merasımınde bız- kasmr kaybettim. Yerine yenisini al; 

;:vsimin hiç bir balosunu sılsa erken uyandığım için sesi- Bir müddet sustular Gabi dü- zat bulunan mektup ve telgraflarla cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
'Çırmam ! dese ona ne ka- ni duydum: şünüyordu. ta teessürümüze iştirak eden biletim- Ford Acentaaı A. Vela 

~; anırsaruz bu son beyanata - Süüüü... - Hayatta insanlar iradele- L>Lı: - ~"""'M ""u"'c""'""' le muhterem akraba ve kıymetli hem • ' 
bilnıccen: lz halledllmls \!ekli şirelcrimizle ihv•m dinimize ayrı lıt Asliye Mahkemesi ücüncü hı> 

!tadar inanırsınız. . . Değil Diye uzanan bu ses, kelime- SOLDAN SA'"•: lruk dairesinden: · · d · k b" d 'l ""t"" ·· h l' <>A YUKARDAN AŞA<'il· ayrı mukabelei sükranda bulunmağa ı ? ... Türkiyeye giren ve nın sonun akı «t» yı" yanda bı- an ır e a ı e, su unun a ıs- · E k f M""d' ' · · - ·k •ıı 1 - Nida (2) Cani (5) yaralı kalplerimiz müsait olmadrğın- v a u urıyetının ı ametgü 
-' :ik istatlstiklerinde birer rakıyordu. Evdekilerden biri ka- liğinden dem vurarak cevap ye- 1 - Bir nevi patlıcan yemeği (7) 2 _ ile (2) istifham (2) dan muteber gazetenizle kendilerine mechul Ahmet oğlu Ali ağa aleyhire 
I 1gibi duran ipekli kumaş- pının önünde sütçüye çıkışıyor- tiştinneğe uğraşıyordu. 2 - Nida (2) istifham (2) 3 - Bıçak (4) Yemek (2) alenen arzı teşekkür ve hörmctler e- ikame eylediği akdi icarenln fesli 
[ trep dö şin, krep birman, du: Pencereden seslendim: 3 - Koç (5) 4 - Veli (4) deriz. 1 hakkındaki davanın icrayı tahkikat 
ı :, maroken, krep porjet, _ Sen gene bugünlerde sütü _ Canım, dedim, onun da 4 - Rahibe (7) 5 - Muhakkak (5) Kavala mübadillerinden 1 2 Şubat 930 Pazar günü saat (13,5• 

b d Y 
. 5 - Sağlam (5) 6 - Bulut (4) Anasr Babası ya tayin kılınmış olduğundan ycvıri 

, ,damur krep sültan, krep oz un. an yarıya su doldu- süt satıyorum dediği yokya... 6 _ Nida (4 ) istirham (4) 7 _ Deni (4) Sallandır (2) Nefise Galip Ali Galip j mezkfirda isbatı vücut etmediği tak-
I m neleri, vunalleis tuval- ruyorsun. Baksanıza suuu .. diye bağı- 8 _ Dikbathhk (4) Fahiı (4) 8 - Boyun akıi (2) Bir ıey bil- Kocasr dirde tahkikatın gıyaben icra kılına-

satenleri, d!!!la_n_,_k~difı:_:__ S~tçü, bu kapil tarzlara alış-!E}'O.!'!_ _____ 9 -:-. u,e J3J_Yı!_(3) me_ye_n (5) _ _ _ _ _ _ _ Bekir Osman _ t_!ğı ilan ol_<ınur. _ _ _ __ 

'Mllllgetnln tefrikası 34 madığı için, fazla harap oldu. tubu yazmama saik oldu. Be- diğinizi, sonra Bursaya gitti- bunu siz de istemezsiniz elbet. den gizli hiç bir şeyi yoktur. 
Kederi çok yadırgıyor. Gönlü- reket versin asrımız, bu gibi ğinizi ondan dinledim . Şimdi sizden bir ricam var . Ona, kelimenin tam manasile 
nü açacak, derdini dökecek bi- laübaliliklere cevaz veriyor, j Mes'uttu. Hiç ümit etmediği Onu, basit bir metres derkesi- sahip olduğunuza emin olum. 
rini bulsa, biraz iyileşecek, fa- verdiğine de iyi ediyor. bir saadete nail olmuştu. Onun ne düşürmeyin. Sizi öyle sevi- Size kendini noksansız verdi. 
kat bulamıyor. Sustuk~a bütün Şu krsa mukaddemeden son- bu derece mesut olduğunu ben- yor ki, her şeye, her arzunuza Kusunıma bakmayın • Hissi-
bütün dertleniyor. ra kendimi t~dim edeyim. de görmemiştim. Tomurçuk- razı olacağına şüphem yok. Fa- yatmıza emin olduğumdan bun 

Son günlerde en ufak gürül- B;n Şadiyenin en samimi ar- l~~m~srndan ü~i~. kesile11; bir kat kalbi buna müsait değildir. lan yazmaktan çekinmiyonım. 
tüden sinirlenmeğe başladı. E kadaşıyım. Bu arkadaşlığın de- gul fıdamnm gulune benzıyor- Onungöz yaşı dökmeden ağla- Kendi hesabıma olsaydı yaz-
vin içinde ağır hasta varmış . . .. 1 k l' 1. du . dığrnı ve bütün talihsizliğini mazdım, fakat Şadiyenin mC9-

recesını soy eme azımge ıcse, G artt - b'l b' ·ık· · ·ı "f d ·•· ı · h gibi, ayaklarımızm ucunda yü- . Ş d' • b' 1• ,,,_ ururunuzu ıracagını ı - ır omuz sı ışı ı e ı a e ettıgı- ut o ması ıçin er seyi yapa-
.. Ç' k S . lik h Stze a ıyeyı, tr ev at Şeı.ı<at Ve d'.. h ld .. 1.. S' . b'l' · S d' . d cak . ruyoruz. ı• yo . essız , er- . - . . . . f ıgım a e soy uyorum · ıze m ı ınm rım. a ıyeyı e, an · sız me-

,. muha:bbetıile sevdıgımı ıtıra k rb B .. .. · · ·· 1 ı S belk: d d' · ·· · hangi bir sebeple bozulacak di- tın 1. . B ş d' b' me ut. u sozu sız şoy e z, ı er ını goremezsı- sut edebilirsiniz. 
rsaya beraber gittiği ka- İşte böyle berıbat bir ömür ye ödümüz patlıyor. e e ıyım .. ana a ıye ır ar- tefsir edebilirsiniz: Beni derin niz. Y esini sizden gizlemek için Arzı hörmet ederim beyefen-
ı eliin gönlü var Galip, ha- sürüyoruz Galip. Başımın için- Ne olur, sen gelsene. Sana kadaştan, bır kard~teı:ı; çok da- bir aşkla seviyor. elinden gelen her şeyi yapacak- di 
u düşünüyor, onu seviyor, de ateş yanıyor. Bütün irade çok ihtiyacımız var. Bu sessiz- ha yakındır. B~, ~de, o- 1 Bunları baskasmm namına tır. 
ileri hep onda . kuvvetimi kaybettim. Kendi- liği ancak sen ihlal edebilirsin. nun k~dar temız ~alplı _k_a~ın _söylemek müŞ°kül oluyor . Siz, belki derdini göremezsi 
seferki kadını tehlikeli me heı;hangi bir hattı hareketi Belki biraz hayat ve neşe ve- g""?~d~~- Ç~~klugunu bılırım, ı Ondan son bir mektup al- onu görmekle iktifa edeceksi
ırkta hakkın vannış, al- çizmekten acizim . ı rirsm. Veremezsen bile bize evlılığını bilınm. Dul kaldık- drm. Bursadan avdet meselesi· niz, amma o, için için kendini 
ıamışsın . Sakın beni o kadını kıskanı- . dert ortağı olursun. Bu günkü tan _soı;r~ yan.m_ıdan ay~lmadı. ni yazıyor ve ilerisinin ne ola- yeyecek, harap olacak . 
adi artrk ne yapacağımı yor zannetme. Hayır Galip kıs- halimize senden başka taham- 1'.alıhsızli.lderı1:!ın hepsıne §~- cağını soruyor. Sakın bu mek- Ne yapmak fikrinde olduğu-
yorum. 
ha beikleyeyim mi? Yoksa 

eleye başlayayım mı? 
insanın müfekkiresi ile 

dele etmek çok güç şey . 
ada her şeye galebe edi
ühayyeleye edilmez ... 

kanmıyonun, insan tanımadığı mtil edecek kimsemiz y.ok. hıt oldum. Talak davasının bu· tubu onun arzusile yazıyorum nuzu bilmiyorum; fakat sor-
birip:i kıskanamaz. Şu anda kıs- 1 Odanı hazırlattım bile . tün safhalanna aşinayım. Ha-1 sanmayın, hayır. Hatta, size ma:k cüretini gösteriyorum . 
kanç değilim, meyusu·n. Şefi · ! Senihsdsn Şeliğe yat ona hiç gülmemiştir. Elin- mektup yazdığımı bilmemeli- Herhalde her ne yapacaksanrz, 
ğin haline a~ıyorum. .:>en sev- ı Muhterem Beyefendi, de servetinden başka hiç bir şe- dir, rica ederim ona söyleme- dfüşünere<k yapın. 
diğin birinin meyu ~duğunu Beni tanımazsınız. Sizinle yi yoktur. Bu servet de ona sa- ; yin. Eğer duyarsa çok üzülür O size genç, lekesiz bir kalp
görse~ yeislenmez. R in? ~ müş:ı;ref ol;nadım. Fakat bazı adet temin etmiyor. ı ve çok canı tnkılır. Onu, hiç bir le, biliikaydü şart, geri dönme-

Şefık dertlenmt .. fi" ·•le ol_- , a~si ğ~vkalade, size bu mek- Kendisine karşı al~lıa göster veısile iıe sıkmak istemem ve mek arzusile geldi Onun ben-

Şefikten Şsqiyeye 
Sevgilim, 
Beni neden cevapsız bir;ık

tın? Gözlerim yolda kaldı. Mek 
tuıbuma neden cevap verme
din? Eğer vermeyeceksen, hiç 
olmazsa bunu yaz: 

- Nafile reklc-me, cevap ver 
meveceii:im, de . 

Fakat bunıı var.nan ve mel·· 
tııbuma cevap vermemen için 
sebep yok. 

(Bit;ııedi) 

ti 
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Poliste ---llZ-Çocuk düşüren kadın 
IJoktor 1"'olayan Ef lıastaya kına 

1 r uıa huhtsası verdiğ·iııi s()ylüyor 

rfıpa fabrikası lllCHll<'ketİn j)Ck 
kıyınetli ))İr ıniicssese.sidir 

}1'abrikada sifon sandalya ve salamandra 
taklidi sobalar yapılmaktadır 

,\!iLLiYET ARŞAMBA 8 K.Al\UNUSANI 1930 

Traş Ücretleri 

Berberler cemiyeti 
tarifeyi değiştirdi 

Ekmek narhı' Asma köprü Mahkemelerde ......... -........~ 
14 kuruşa indiril

mesi kabil 

Alıllan bina ve diğer 
işler hakkında 

nediuor 

Münakaşalar 
başladı 

Ticaret odasında bu 
gün bu mesele 
görüşülecek 

Marmara faciası tahkika 
devam ediyor 

Vama vapuru üçüncü süvarisinin 
şayanı dikkat izahatı 

Her iki vapur acentası yekdlgerl 
Sf/eyl l ıe prote~to çektiler 

Masadtm~ edM Yunan vapuru 

Y~nan bandıralı Hırisi va- Kalikraty hırsızları 
poru ıle Bulgar bandıralı Var- • 
na vapurlan arasında vukua nuıha~enıesı 
gelen müsademe hakkında bi-

1 
Dün birinci ceza mahk 

rinci. ticaret mahkeme.sinde sinde Kalikratya hırseu:J.a.. 
tahkıkat devam etmcktedır. Ka muhakeımesine başlandı. Va 
.zayi müteakip her iki vapur a- da Kamil Şakir Hliseyin 
centası ye~diğeri aleyhine pro- run ve K~i va~or acenta~ı 
testo çekımı~ler ve ~ ~r~~ acen- Kostantinidis'in evıine gire 
tası zararı z~yan, Hırısı ıs~ ha- eşya sirlcatinden mamun 

, ~~an tazmınat talep etmışler- lunmaktadrr. Şakir tepdilha 
Necip Bey Vehbi Bey ı. D" b" . . . hk ya Kalikratyaya gelmiş ol 

hrin 'k d' ü . d .. un ınncı tıcaret ma e- v-ost . "d' f di . f' 
ş~ ı .tısa. ıya? zenn e ~u mesi reisi Şemsi B. tarafından "'.. ant~nı ıs- e en nın şo 
hım, nafı tesırlen olan bu kop- - k .. .. ü .. dur. Şa-kır aırkadaşlarma der 

.. · · b" d T" od magru vapurun uçunc şuva-
~ dıç~ ~~az a ~cdaretT' ası risi M. Nayden Naydanof, dil- - Efendim yarın Halka! 
e a ar yapma ır. ıcaret . y . 0 . . f l gidecektir Sandığında çok 
sarayı yerine asma köprü yap- mencı org! ımıtro ' ostro- . 
mak elbet daha eyidir Bu hu- mo Panayot, kumanyacı Angel, ra vardır. Ben yolda otom 
susta evvela Oda ikinc.i reisi ve ikinci kamarot Todor istiçvap bozarım. Siz de evi soyars 
bugünkü mecliste izahat vere- olunm~ş~~rd.~r. Bunlardan bil- I. Ve si~k~t hadisesi .. Ş~i 
cek olan Necip B. e müracaat h~ssa uç.uncu kaptan şayanı ıhzar ettiğı progıram mucıbı 
ettik. Necip B. diyor ki: dikk:ı-t. ıf~dede bulunmuş ve yapılır. Fakat sandıkta p 

- Asma köprü hakikaten eyi deıınıştır kı: , bulamry~ ~ırsızlar ev eşy 
bir şeydir, nafidir. Fakat Oda - Yunan gemisi kazaya ha- almakla ıktiia ederler. 
buna bir para tahsis edebilir tası yüzünden sebep olmuştur. Mahkeme şahitlerin celbi 
mi? Bu nokta mühimdir. Tica- İkinci olarak gayri insani ha- çin talik olundu. 
ret odası müstakil hususi: bir Tekette bulunmuşlardır. Bizleri ~ 
müessese değildir ki parasını kurtannak ellerinde iken ve 
istediği yere dağıtabilsin. Para vesait ~ mevcut bulunduğu 
smı dilediği yere veremez. Oda halde bizi kurtarmağa teşebbüs 
run menafii için sarfedilir. Ti- bile etmemişlerdir." 
caret sarayı inşası fikri de daha Liman enspektörü Vahit, 
nüve halindedir". mahkeme azasından Suat Hay-

H amdi Bey ne diyor? ri Beyler "İstinye" de dubaya 
Diğer taraftan asma köprü- çekilmi olan Hirisi vapuruna 

giderek rahneyi tetkik edecek
lerdir. Diğer taraftan bu hadise 
etrafında müstantiklik tahki-

• katı devam etmektedir. 
Şahitler dinlenildikten son

ra evrak müddeiumıuniliğe ve
rilecektir. 

Yarın gezetesi 
da\'a 

a levhine 

l\1org'da soğuk hav 
n1ahzenleri 

Tıbı adll morg müessis 
için soğuk hava mahMni yap 
ması kararlaştırılmıştır. Bu i 
şaatın keşfi yapılmış ve neti 
adliye vekSletine bildirilmişt 
Y ırkında kat'i ihale de yapıl 
caktır. Bu suretle hüviyetle 
tesıbit olunamıyan veya sahi 
masma lüzı1m gösterilen cese 
!etin taaffun etmeksizin sa 
lanmaısı mümkün olacaktır. 

M. Papa gidiyor 
Sabık Yunan sefiri M. Pap 

bugün Atinaya avdet edecekti 

Mekteplller mUsabıtka11aın 
351ncl haftıı ı bııflamı,br. Ga
zetemizde çıkan haberlerden 
en mühimini seçip cumartesi 
akfamına kadar gazetemiz 
mDsabaka memurluğuna cıın-

1 deriniz. 

Kar dt/ikltn açıımaKra otan KarakiJy k/Jpraso 

Köı>rtt(lc kar delikleri açılı)ror 



-~===~~-=========~~~~~~---Şehremanetindcm: İtfaiye 

\t Ilı 11etttJ nette 

~bek bahçesi 
ıhale muamelesi 

feshedildi 
---- ...,_......_ 

-rrnel Bebe/: bahçesini 
anı a:ıtın alacak 

ı.remanetinin müracaaıtl 
.HAN'e ebek bahçesinin iha
Telcshedilmiş kapalı zarf u
• le tekrar miinaka~aya 
Teıeııştur. Evvelce 65 bin lira 

ıaaı.uüe edilmek üzre bulunan 
ye Emanet fazlasile tilip 
tur. 

ONE _, 

Gümrüklerde m ur ve efradı ı n y ptırıla-: 

Muayene baş rok 290 çift çizme kapalı zarra ı 
8/ 1/930 programları mü_nakaşaya konmuştur. Talip- j 

memurlukları (İstanbul ayarile) 1~;ın şartıa'"lle almak için her! 
lstsnbul 1200 m. 5 Kw. gun levazım müdürlüğüne gel- ' 

Fotograf plak ve 

Filn1!eri her yerede 
satılır. İhdas edi1dı ve 10 me- 17,30 - 18.00 Saz heyeti? Borsa !f1eleri. Teklif mektuplarını da i 

Biltün muamele hazirana · d"ld" haberleri. ihale günü olan 28 K.5.. Sani 930 ı iil:311c:m=1:1-m:: .. ııı::maı;::m:d 
kadar ikmal edilecektir ynl~rgümriiktayın e 1 1 18,30 20.3: Jazz v band: Orkes- Salı günü saat onbeşe kadar lsaı1bul kız 'lua ı· 'l I enı ·· ·· kanunu muci- mezku· ::.:ı ·• ı·· v 1 · • 1' ım •• e { 

sklin işleri 
Telkih edilecek 400 

dosya kalmıştır 

İskan ;..,ıeri ile meşgul olan · 1 tta: Ross. Seetsclıt a.-neri- r muuur uge verme en. . .,, bınce stanbul ve Galata güm- * • • tebı .l\1üdürlüğünden: 
müfettişler temlik ve teffiz d0v riiklerinde muayene ba« memur caine Tosti. İl Pestatore, A H" b Jed" d . . 
syalarmın bir çogunv u çıkarını"- " Ltncve, Sylptiden. Bi.zet. · ısar e ıye aıresın- Çapa kız muallim mektebinde 

,, luklan ihdas edilmijtir. den Bed ı· ı.-fi 565 l" 52 k lardrr. Cannen, fantaisie. Pinozzi. : e 1 
'"';l ıra u açılan ana mektebi kayıt ve ka 

Bu baş memurlar diğer mu- S ı:uştan ibarcıt Be•.ı..ozda Karaca b 
ş.imdi elde 400 dosya kal- ı · · erenade. Piano solo, Pin- ~- ul m amel · ba • ayene memur arının amın ve burun sokagvı--"a Hatı"ce Hanı- u esme ş.annuştır. 

mıştır. Bunlar da hazirana ka- 1 cakl dır sovsky. Ames auvsames. •ru nazımı umuru o a ar . ma ait ba'-~e dıvanrun kat ve 5-6 yakşmdaki çocuklarm(nıi 
dar bitirilmiş olacaktır. M""di · tı" u · d 20,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado- .. .., u nye mumıye en gev ı · inşasl vazedilmi" ve 30 K. fus tezkeresi, aşı şahadetname 

Vergi borçları len emir üzerine mevcut birinci u ajansı haberleri. naık "' • :Mali s-- sonu yakl., ..... gıv f -o- asava vazedilmiş ve 30 K. st. ve iki arlet fotol'rafla) ber.ı· 
~~ -~ sıru muayene memurları ara- S · 930 p mbe ·• • b 

k ilan lır 

Pi r•ı mı 
ı .: e 

neler:'.• "1 bert 
tccru ve ka · 
bul cdılm ş tc.· 
L.i )ı n avnı o'a .. 
rak I t nbulda 
bevlıye mıite· 

ıs<ssısı Ookıor 
1\1 h"'l<t Alı Bey 
t&r&fuıd.oa ter· 
tip edilmiştir . 
lunucbeucn sonra kullanılır. l.>ayeı 

kolay ve cmnlyet!ldir. Umami de 
posu: Bahçe kapıda Zaman ~:eza 

deposudur. E!U ku111$ mukabilinde 
po ta ile her yere gonderilir. 

Doktor Kokolatos cihetle bütün vergi bakiyeleri- smda bir müsabaka yapılmış- Belgrad 429 m. anı erşe gunü saat ber her .,W! ögledcn e>'vel rnt 
nin tamamen tahsili lizımgel- ur. 18.30 Türk havaları. 15 

tc zarfların kUşadı suretile (10-13) te ta1bikat kımuna mi' 
diğini Defterdarlık ıubelere İmtihana bınn" · cı· sınıftan ~ 19.- Cafe. :Moskova orıtesuası talibine iıhalesi mükarrer bulu- Emrazı dablliye ( Göğns, kalp, ··---- ~ 2 R nnıuş olmakla talip olanların racaatı.u_ • bildirmiştir. tuz memur ıştirak etmiş ve bun 2.10 aıdıo Quaı:tette. ------------ mide lıasulıkhn ıab!hl müıcha ıs; 

Tıtuanet 9~8 senesi 
hesebatı 

miyeti Belediye tetkiki Şubeleri teftiş lardan on muayene memuru is- 23.10 Palace otelı orkestrası. %7,50 pey akçesi makbuzunu P~yanııo P.~üdüri!etindcn: Beyotlandı satızaıaa da 32 sut ı+.ıe 

1 
encümeni Emanetin 928 Defterdar Şefik Bey dün pau ehliyet ederek beşi Galata. 23.10 Dram ehilyetnamelerine lef ile daire Numunelcn veçbıle ıooo adct dd 

1 

hesabatı üzerindeki tet- maliy,. şubelerini teftiş ederek be . l ~ encümenine tevdi eylemelri i- ter tab cttırileceğindcn taba talip o- ' ÇiFTÇiLERE 
en em bitirmek üzredir. Bu .., §1 da stanbul gürnriikleri lan olunur. hcaklarm pey akçalan ile birlikte g. Su yollan İn§asmda mütehauı• 

vergilerin zamanında tahsil e- baş memurluklarına tayin edil- Budapeşte 550 m. 20 kw. 1-930 ve 9·1·930 Çarşamba ve Per- ve Ford traktörü tamircisi ve makJ. 
ti geçtaki rapor yakında tan- dilip edihnediğini tetkik eylev mişlerdir. Bu memurlar şunlar- 18.- Opera orkC6trası konseri il.An şembe saat 15 te piyango miidıirlu· nistl bİr genç çiftliklerde iş arayor. 
'ete vdilecektir. Bu hesabatta miştir. dır: 19.10 İtalyanca dersi. MALÜLİNl ASKERİYEYE ğünde mutcş::kkil tayyare ecm.iyeti (Makinist) rumuzile l&tanbul Posta-
ıUdiri"Olsuzluk ve hatalara te- Nüfus müdürü İstanbul ithaliitından Rüştü, 20.30_ Posta _memurlan cemiye-- İstanbul Tramvay Şirketi, hali ha- mübayaat komisyonuna müracaatla· hanesi (176) numaralı kutu adresin• 

ed
"ldigv• ·· ı kt · k zırda askeri malililerin Tramvay a- n. yazılınasL 

etcmi 1 1 soy enme e ısc· Nüfus müdürü Hilmi Bey İbrahim Muzaffer, Mazlum ve tı onsen. b 1 d ""t1ı rif d · · '1 yoktur. ra a arın a tenzıw ta e en ıstı· Devı-edilccek ihtira berab ------------şubeleri teftiş etmiştir. İstanbul sauş heyeti reisi Sa- Program nihayetinde tzigan fadelcrine imkan bahıolınak maksadı Devredilecek ihtira beratı - V -- - aıK beyle,· ııe Lıalata ithalat orkestrasL ile kendilerine ve~ olan gri renk Sil?ara_imal ve paketlemcğe ve ai- . "Yollu sigara makineleri ve bımıı 
-JG"vük bendin tamiri ilavet kongrP.si gümrüg-ünden Hakkı, Osman -o-- te kaph tenzilit paııolarmm, ı Şubat gara ım~lınde hasıl olan tozlan ya- mümasıı şeyler için kesme tertibatı" 

l' p . 1930 tarihinden itibaren mer'i olma· kamamaga ve toplamağa mahsus hakkında ııcnai Umum Müdürlüğün-
ün hı hitti azar günü 1çtin1a Fevzi, Mazhar ve Galata satış Bükreş 394 m. 12 kw. yacaldanıu. ma!illini askeriyenin na· ~~n-~. ha~c!a, Sena! ~um mil· den istih_sal edilmit olan 21 Şubat 

_..ı• heyeti reisi Niyazi beylerdir. 16.30 Radyo od<estrası. zarı ittilaına arz ile kcspi ıeref eyler. durlugunden ıatihaal edilmıı olan 22 1928 tarih ve 656 numcrolu ihtira 

ı idi .r müddetten beri tamir e- ("(il vor • Gümrük müdürleri arasında 20.- H<rl/'3yan Quintettc. Hali hazırda mer'i ve mevzuu bah Şubat 1928 tarih ve 731 numerolu beratı sahipleri ihtiralannı bu kae 
ı ve kte olan büyük" bendin ta- Halk fırkası kaza 'kona-rele- · 20 45 ş •- 1 · · · dadı ilıttr' a beratı sahiplen" ihtı"ralarmı bu ahe c ~-k yah · 1 l ,,. ıhtilal . ar .... : Mme Olga Salomo so an tenzılıi.t pasolarmm. ıatır . r aa~- ve ut ıcara ~erme 
-'itmiş tehlike tamamile ri tamamilc bitmiştir. Pazar Gala f mukabilinde 1930 ve 1931 seneleri kere aherc satmak veyahut ıcar.ı ver· arzusunda bulunduldanndan, utm 
'Erraf olunmuştur. Gelecek günü İstanbul viliiyet kongre- ta rüsumat müdürü Ni- neano tara mdan zarfında mu~cbcr olmak üzre, yeni mek arz~ e_ttiklerinden. utm ahnak almak veyahut isticar etmek arzı>-

i
. v d . H-'· met bey kendi idaresinde bulu- 21.15 Piyano solo: Mme Made- sarı kaplı pasolar t-zı· olunacaktır. veyahut ıatıcar etmek arzusu. nda bu· •un. da bulunan zevatın İstanbul, Yı-
ıger bentlerin e muhta- 1ll =kı Sinasi Pa anın riyase- d"" bar l · c ~· İ nan ort an memuruile bir eme ocoresco. Binaenaleyh askeri malili bey ve lunan zevatın ıtanbul, Yem posta- nı postahane arkaamda Türkiye h1ı· 

.fr kısmılan tamir edile- tinde toplanacaktır. muayene memurunun vazifele- --o- efendilerin. yetkrindcld pasoları ye- hane arkasında Türkiye han~da 18- runda. 18-2:Z numerolarda IST01' 
1 ıfku·· ·. -o- Kam hiv~- ·, h ti va,:] an !erine nihayet vererek beşini Katovic 408 m. 10 kw ni ı:ın kaplı pasolar mukabilinde tcc- 22 namerolarda ~S.TOK efcndıye mü efendiye mllracaat eylemeleri illa .,. 

r; Y birden baş miıdüriyet emrine 18.45 Konser (Varşovadan). dit ettirmek üzre, Salı, Çarşamba ve racaat eylcnıelcrı ilan olunur. lunur. 

m .. luammer H. dün /Birinci ~aı'fadon mabat/ - göndermiştir. Fakat baş mü- 21.30 Konser. Perıeınbe günleri. saat 
13

•
50 

.ile ~ 7 ISTANBUL VlLAYETI 

ed 
arasında, Metro Hanında. Şırketın A 

fürumuavene ildi zançlannm bir kısmını ailele- dür: "Bu memurları istemem" 24.- Mektup kutusu (Fransız- B · · k iri D · · h DEFTERDARLIK JL N ATJ ıekli.,_.d " 
1 

k ü rinc göndennek isteyenler ve- demekle böyle memur tebdiline ça). nı~'rS::.:at a::,cleriafı:~~e~~:;:e 
1 ı. ...,..ı e ça ışına zre ş0v h A . vmi fak · ·ı • • fn g!e talip olan :Muammer H. ya ut vnıpaya kitap, ye muva at etmıyerek gelen me --<>-- ı an olun~. Sablık dükkan hiuesi, çek mahallesinin kürk-"' ~ yor';ı Cerrahp-a hastanesin- gazeteler ve ufak tefek bazı e- murlan Ben sizi emrime aldır- Moravska - Ostrava 263 m. lıL 2 inci Tııcaret mahk.,....,.. N 8 ld h al k H b" . . ,, .. ı\ {!1· ,ıhimuayen-;si yapdmı:ştır. devat mlibayaatI, elyevm me•- madım;vazifenizbaşına gidiniz" 10 kw. clea: !stanbulda Ankara caddesinde O. va e anı tı ça v anı lnncı katında 46 nu• 'ı ~ıarı. 

1 
rd . iham da kii tatbiıkte olan ihtiyaç listesi diyor. Galata müdürü bakalım 19.20 İngilizçe dersi (Bım0v "Milliyet" matbaası karşısında Yeni makçılar 9 hisseden 6 his- maralı dükkanın 120 hisse-

•ya ~e e imt yapı- haricindeki ihtiyaçlar cümle- bu vaziyet karşısında ne yapa- dan). dünya Bo~eııi ııamiyle icra~ t}· sesi satılıktır. Mczkilr his- de on iki buçuk hissesi satı-
!; ıl biz . --o- sinden sayılabilir. cak~ 20.05 Konser (Bırnodan). caret etmekte iken mahkemece ifla· . h . dil kıyın lıktı Se . • I'] ,_. starına karar verilen Necati zade Zi· sen1n ta mın e en Cv r. nevı 22 lira kır• 
,. • ... ı. •t"ht h- .k • Borsada vaziyet Gümrük kontrola lağvedildi 21.- Konser (Prağdan). ya ve ıerilri Hikmet beylerden Ziya ti bedeli defaten alınmak getirmektedir Mezkilr hi• 'ı ·ıde 1 e uyu garaj Borsanın vaziyeti normal bir Ankardan gelen bir emirle 22.- Dans havalan (Koşiçev beyin şahsi alacaklıları tarafmdan ilı- ·1 700 l" dır S · bed ı· d• f ril-
./1 1 A-ı:hremaneti temizlik işleri halde berdevamdır. Galata Gümrük müdüriyeti em- den). ra edilmesine ve Hikmet B. de kon· şartı e ıra · atış mu senın e l e aten ve 
i ... 'tine mahsus olmak üzre Bu vaziyetten evel en yük- rinde bulunan deniz kontrol he- 23.15 Cafe orkestrası. (Bırne>- kordato akdetmcsine binaen tirket amelesi pazarlık suretile 3 mek şartilc tahmin edilell 

11 
.Yeıte bir garaj yapılmasına sek kapanan fürte nazaran ara- yeti lağvedilmiştir. Bu heyeti dan). . ile Ziya B. ~daki iflasın kaldı- Şubat 930 Pazartesi günü kıymeti 209 liradır. Müza-. ctın nlmasına ve Hikmet B. hakkında kon A • 

{ f • vermiştir. 35 bin liraya dB11. bir ay iki gün gec;tikten teşkil eden 13 kişiden dördü -o- kordatunun tasdikine karar verilmif saat 14,30 da Defterdarlık- yede 11 kanunusanı 930 
· çoılacak olan bu garajin pro- sonra Türk parası lehine tahmi Galata salonu muayene memur Prag 486 m. 5 kw. olduğundan keyfiyet il!ıı olunur. ta yapılacaktır. Cumartesi günü saat 14 te 

1 
·F1apılmışur. nen yüzde sekiz nisbctinde bir !uğuna ve 9 uda staj görmek 20.05 Orkestra. ROBtN . ALEKSANDRE (R-1069) Defterdarlıkta yapılacak• 

• ~ı e fark husule gelmiştir. üzre başmüdüriyette müteşek- 21.- Sat'kı ve orkestra. heyetinin temsilleri. * • • tır (R ı 137) 

~ !

ekathv}et Bankası Şu sıralarda bilhassa mühim kil istatistik kalemine nakledil 22.- Gramofon Komedi Franscz Şürcldlsından Satılık du··ı.ı."-· No 12 • -~ tütün satıslannın da icra edilv mişlerdir. Esasen asıl deniz - -o- Madam Gabricl Robin ve mllsyll Re· KKAD· • • • • • ·~zızmd IJglha tema men mckte olduğu maliim olduğun- kontrol heyeti mukaddema lliğ Roma: 441 m. 50 k,,.. ne Alelı:sand~e ile Madam Mart ~ar- valde hanı altı çakmakçılar Satılık Arazi: No. 19 Ka• 

1ı d d 
"---ı· kla b vedilmiıı oldugvundan bu vazife 18.30 Konser san! Margcnt ;1lalza, Anet .Janvıer, tahmin edilen kıymeti be- dıköy Tuglaci bacı mahalle 

, ı ~irlı I zar edil ' an .......... 1 ya arı u satış- .. Jorı Vale. Borıa Remi. Feliks Bare, . . . . .. ..~ . 4ı itakvlet bankasl hakkında M. lann nctic~si. olarak m~~ek~te muayene memurlarından teşkil 22.02 Şarkı ve Symphonique Jülyen Uıkrua. Hügo Nod ve Albcrt deh def aten alınmak şartıle s1 Merdiven koyu cad ın• 
., . .eriıerin verdigvi raporun tetki- yenklen ıp~ec:~k olan yu __ z bin- edilen 13 kişilik bir heyete gör konser. Pfister de'! ıı_ıürekkep heyeti pek ya· 800 lira satış muamelesi pav de, 592 dönüm 1369 zir.' 
t 1 İ ı l d · dürülmekteydi. Dünden itiba _ _.._ kında şehnmıze muvaseletle 16 1<5.nu 1 k ·ı 3 Ş b 930 . . . • . . ·betmek .. edi M Şaht erce ngı ~z ırası ve ıger 1:a- · · · zar ı suretı e u at arazının 592 hisse ıtıbanl• ~ 1 1 uzer r. • ve ft hüldlm üba ren deniz kontrolu İstnbul mu- Viyana: 516 m. ıs kw. nusanıden ıtıbaren ve yalnız dört • .. •• • • 

c.
1

• ~nier raporlarında bugünkü rta ~n . ~-kmiin yaartctmbm haf ··d- . . f d 1 3 
Q ı;ün için Fransız Tiyattoaunda tem- Pazartes1 gunu saat 14 te 256 h1sscsı, mezkur hisse-

1 . kabili' d k anzırm ve mum me e aza mu unyetı tara ın an 6. O uertette Silving konse-- sili rin başlayacaktır D f d lık 1 k · b d l' f • ·ıu ıacaumıza te e ece tahd"d" h und . ..__ d" yapılacaktı. · 1 e . k · •·•- . e ter ar ta yapı aca v run e e 1 de aten verilmek - saslı db" 
1 

.. ı ı USIHI a ıttı1 ... z e ı- n. lk temaıl olara 16 ...... unuaaru . . . ~ .. ~ <;:;;e~~er. te ır er goster- 1:"1 t~.abi:. Tü?c parasının va İııg;liz- lirası düşüyor ~O.- Oratorium Esther Hanv Perşembe ak!amı Hanri duvernoa tır. (R-1068) şartile, tahmın edılen kıy· 
" y tını muteak p lar rf delin eseri, Solo, Koro, or- run eseri • • * meti 3855 lira, satıc muame 

' ufamanlı bankası m-dü le · zı e 1 ay za m- Dun borsada İngiliz lirası LA FUGUE S t lık h d N 45 ~ 
•
, ~ ı u r n da dahı" daha lclıte olmak u""zre kestra ve Arganon (Bu""yu""k 17 K• · c - - · a 1 an o aaı: o. , lesı· alenı· muz·· ayede us··•:ı .. 

.. ld"kl . D 1 1026 kuruşta acılmış v,. bir ara dnunuaanı uma gunu matıne B"" .. k . h .. .. WllO' 
j

1
fsoyage 1 enzaman evet_ .. ı..f d v• hkk dki - ,.. - musiki cemiyeti salonun- ••atlSteLavcdanmenm-'"ur-c- uyu yen1 an3uncukat28ka"nunusan1"930Salıgu··, 

.., 
1 
ııepasmm teşkili hakkında hü- 111"·""a ~a e ~egı a n:1 a lık 1027 kuruş on paraya kadar - --r• ~-

f 
' lar:e derhal bir rapor takdim kanaatı tak?tye e~ekt.edır. yükseldikten sonra a1rM~ u··zen· dan). ri L~ DUEL çakmakçılar, tahmin edilen nü saat 14 te Defterdarr 
" B İktı at kilet h ~· Bilahare Silving v Geissler 17 Kinunusanı Cuma akşamı Betnf" k · b d l" d f alın ~ erieklerini bildirmişlerdi. Ha- una 5 ve. . ın~e a- 1024 kuruşta kapanmıştır. orkestrasL . taynın en meşhur piyesi ıymetı e e 1 e aten ta yapılacaktır. (H-858 

r.~ llldığıma göre, Osmanl ban- zrrlarımakta olan ı~ıs:ıddı lf!.ro- Alun 897 kuruşta açılıp 900 s A M s o N mak şartile 600 lira, satış • • • ' •:un bu raporu göndermekten gran;m ve. geç~ ay .•pti a arın kuruşta kapanmış, Liret 9,09,5 . İstanbul ikinci Ticaret mahkem ... 18 Kanunusani Cumartesi alqanu muamelesi pazarlık suretile Satılık Oda Te 
.ı ~ · :ınazar etmi ti da bır panik vaZ'l.yetine yakın aınden: MON AM1 TEDDİ . .. .. L_L ı;eı '!: s•vlet banka§ r. • husule gelen lüzumsuz korku- kuruşta kaparuruştır. 1stanbulda Çiçek Pazannda Fm- 19 K!nunusani Pazar günü Veda 3 Şubat 930 Pazartes1 gunu matD1U1: No. 12, l 8, 

ı[(i U v sının nızamna- ti · 
1 

k h lk d • 'ficaret odasının bü'ces; dıkliyan hanı tahtındaki mağazada matinesi olarak saat ıs.so saat 14 30 de Defterdarlık- valde hanında, Çakmakçt-
t ~: · )ir>rojesi ve bankanın teşkili- mm nhe ılcesolıo 8;1°a ibahına ta ~ ~1Y T" t d 1. · b ·· ticaretle müştegil iken ilaru illbına SA M S ON ıı' ak lar t h · dil k -~ " Bilir kan la "h t nca as an ıntı tesın e ıcare 0 ası mec 181 ugun karar verilen kırtasiyeci Abbas Hil- 19 Kanunusani Pazar akşamı ta yap ac tır. ' ~ mln e en ıymeu 
: 

1 
... ·, ıelrlanını;n yı ası amamen herhalde Türic pausmm aley- toplanarak oda bütçesini müza- mi efendi nmsaSI mu~mel tının ün- ANTOlNETTE SABR1ER (R-107 4) bedeh def aten alınmak şar-
\ "'v r. hinde olan fazla temevviicatm kere edecektir. Yeni bütçede yon •uret!le . te~~rine mahkemece Kişeler yarınden itibaren bilet utlfl· • • • tiyle 550 lira satış m~-
r~ ~1111.srifte badema vukubulmıyacağı ka- ve kadroda hiç bir tebeddüliit karar vcrııdıı:ı ııan oıunur. "3 başlayacaktır. Satılık han odası: Çakmak lesi aleni müzayede usulile 

4_ı .ar. lıl I l naatindeylm. yapılmadığı söylenmektedir. H 'ıil ta~ ep '!_r açı_ 11/0F_ Yerli mala rağbet Yeni bütçeye memurlar için ik- .l\laarif elllUtıtİndt>ll: çılarda Daye atun mahal- 1 Şubat 930 Cumartesi gü-
:, ? ~l başı munasebe~le tatil Yerli mallara olan rağbetin ramiye de konulmuştur. lesinin Büyük yeni Han or- nü saat 14 te Defterdarhlıt• 

~· >.:ı~ ı~ o~ ve e~lliyet mele: peyderpey tezayüdü, bu yolda l'ürk OC• -,·•ğ 
11

,
1
-a Yedi gündenberi vazifesine devam etmiyen ve mazeretini de ta katta 58 No. lı sakit Ha- yapılacaktır. (R-107~) 

y~.1 ı~n bugunden ıtıbaren tedri cemiyetler teşeıkkülü ve hatta ~ bildirmeyen maarif emaneti dosya memuru Avni Beyin 24 saat nedan azasından Mehmet • • • 
) , ı cı . başlıyacak~rd.rr ... Yalnız bugün temas ettiğim bir zatın • konferans zarfında ya vazifesi başında bulunması veya mazeretini isbat et- Nizamettin efendile Şükri- Kiralık pil§j ve m~sire: B(y· 
• t, ;°'lik mekteplen bır gun daha hükumete teklif etmek üzre ge Kanunusaninin dokuzuncu mesi. ye ve Mihrişah hanmılara k?z~~ ~adol~ ka~agı arasıntl• 

1 ;: ·'~~ yapacaklar ve yann açıla- tirdiği. dahili mamulat nümilne- Perşembe günü akşamı saat ait odanin 16 hissed 12 k_i sutlıce mesıresı yapılan ~-
( i r-~ardır. Leyli mektepler Cu.. teri bu kanaatin doğnıluğmıu yirmi. birde Darüşşafaka müdü- i .. . . c • şıf mektubunda yazılı oldugn 

.' 1tı. ~tesi günü dene bqlıyacak teyit etmektedir. Yeter iri her- rü Ali Kami Bey tarafından h~sses1. satıb~tır. .Mezkur gibi 1371 lira 10 kuruşluk tesi• 
J ':!;'· , kes yerli malı mübayaatmda a- (Havetm :Md>dei) mevzulu bir A h1ssenın tahm1n ed1len be- sat yapılmalı: ve hitamı mu

1

tıı· 
''t ~·11por zami surette hassasiyet göster- konferans verilecektir. ğrı hissettiğiniz deli 300 liradır. Müzayede velede mamur bir halde biW>e-
• - k id mekte devam e1Sin. Bu konferansı müteakip Şo- pazarlık suretile ı 1 kanunu del Hazineye iade olunmall 

\.r ır oşusu manian Bu yolmı, memlekette umu- pen gibi kıymetli musikişinas- yere , sani 930 Cumartesi günü şartile 3 sene müddetle ve se-
1 ı t•nlnıl auntakuı Athıtizım mi istihsalin arttırarak mille- larm eeerleri çalınacaktır. Bu A saat 14 te Defterdarlıkta ya ~ede .~o lira muhamtrıen kid 

. ı "etiıxlen: Aııtercnor Her tin malıma hizmet edecefine konferaM ve konserden herkes lkoks k (H ıle muzayedeye çıkarılmıştır· ı 
1 

F tahtı ict.ainde tUphe edi.lsncz." istifade edebilir. • • ı pılaca tır · • • • - l O O 
6

) müza>:e:0 temd: günl 5 ~ 
• ı lC~-~o uat on buçuk- Ali Riza B. Selinilr Bllftkaa Fransada 1 Satılık dükki hi · nusam çarş ı, ~rr lr.OfU8u idmmılanm cı. haldandald lwaıwı ımhiyeti tatbik edlnf n ueaı,: 14,30 da Defterdarlıkta yapıır 

1 
ç -_ edilmektedir. ve yeni boru komiseri kim ota Edgard Qainet gemi- Z Mahmut Paşada Hacı k&- caktır. (:M- I) 

·~·~ bnaürda Şiflivamvay rara cağıhususundaademimaınmat si lıaraga oturdu . ___ Z ____ l_d--k--.. -k--k ___ d __ _ 
· •varm ceryan etmektedir. beyan etmiştir. Şeker inmsar Arlıı atrılınna, f!Öiılı ı · . Ongu a ytt Se ma en 

1 • idmanlara iştiraık etmek iıı- müdür muavini Abdulkadrr PARİS, 6 (A.A.) - Edgard ılnuıları lumbı~ . nıe~ınl', ohı. ~ıt«' •·e •o~ıık , 
Quı"net kruvaz··ru··n··n . etı" ~orııunluk" ve aou • lronılAlızııın n• _ ınHfsııl Sl'rllıi•ın~. •• ı d k b" .ı rıtn atlctlerin Cwna günleri Bey komiserliğe henüz tayin e- 0 u vany n mHc nn mı ı il 1ı " • • t 

rf ı t dokuz buçukta Galata•· dilmemekle ,.,_.,ber Ali Riza iyi değildir. Geminin kurtanl- n ka,..ı en e. . ''"t ıt utıın hastalık· illll 1en iSi IDC ~ P, 1 
• ıı kulübünde hey' etimize mü- Beyin refakat:ıdi; meşgul ol- masmdan güphe edilmektedir. A. IA rlı. ecn .e.:.~o~~· .v~ .. c·: 6' ""· için mukt<ri"' m2 m""'"ba mün .. e•P 5/1/930 urlbind Hıatlan ehemmiycıtle rica ve maktadir. Kruvazör ortasından kayaya T. itibaren 20 gün müddetle münalkaşaya konulmuştur. Talip! • 

!iğ olunur. ----- saplanmış olarak dunnaktadrr. şeraiti münakaşayı anlamak ve pey sürmek üzre İstanbul •. ~ r k ı-b- k . Tayyare gilnil Kruvazörde bulunan talebe i- Pi takası Maden mühendisligvine müracaat eylemeleri illin olun 
. l iÇ U U U ongresı tZMİR, 7. A. A. _Tayyare le mürettebatın büyük bir kısmı asters 

1 ~aliç İdıt-.an Kulübü riyase- cemiyeti idare heyetinin yaptı- Oran'a gönderilmiştir. Bundan (;iiınrtİkler lllDUm IOl.l<lÜrltİğiİ j 
. 

1 Y.en: Senelik kongremiz ğı bir içtimada 27 Kanunusani- başka küçük çapta toplar ile , Alkoks l' 
'. I bl/930 Cuma günü saat 2, de de yapılacak merasim progra- nakli mümkün levaznn da baş- Hariçten Jıtlmal edilen llıçlarıu en ivistdlr ta tİ S tl k V C İC t k İ k ITI lİ d tİ l'} Ü ;J-ij l l d C 
ı . ;c-ibde kain kulüp merkezin- mı tesbit edilmiştir. Heyet ay- ka bir yere çıkanlmıştr. Kuv- Hor «H••d• bulunur · • !:"") ı 0 ; inikat edeceğinden bil.ı- nca tayyare şehitliğinin iman- vetli bir salıntı olduğu takdirde 

411 
coat lıWruFACTURING co_ 111.• • ._• L&S-ıı Müdürlüğümüzde müstahdem Galata gümrüğü muayeO' ~<deıczanın te rifleri rie« ol.ı- na ve bir. a~ide inşasına da ka- kruvazörün tehlikeli bir vaziye- memurlarından Cemal Beyin üç gfın zarfın<:la vazifesi başJlll 

ı . •ada l r~ ...... ~+,... te ..f\iseccği zannolunuyor. gelmediği takdirde müstati addedileceği ilan olunur. 

·: e ... 



.. 

O omobiJ ~letmek zahmetli 
b" ir. Dünyanın her mem· 
1 inde teşkilAt ianesile bu 
ut meti azaltmak yoluna gi· 
cı m14tir. MmelA bir 1'8atik 
aatm aldıjını& zaman otomobil 
sa? ıbi veya tol .. safatile eald 
JA.tiğı 1eriaclea çakarmak .. 
yemsiai t.kmekla mewrul 
olmazsınız. Buna llttiği satan 
mllaısMe bir talıUD m•kinalar 
ianellile lel'İ ft mükemmel 
bir .... ,..,.... Bir ··
... iane ıfle eski llstik bir 
... )anttan çıkanlır. Jant 
gezden geçirilir. İğri bllğril 
bir halde iae dOzeltilir. Çün· 
kü iğri bir jant bir lisf ği 
l'P~atmak için birebirdir. 
,Jut J>'WDm•pa bunun için 
nazarı dikkatiniz celbedilir. 
Çtbıktl pu ta listijill .... 
Duuncllr. 

Sonra yeni Jaatik ~ takılır. Bunu taktıktan 10nra Od kat olup el yordamilo kant• 
itiade lana vsmele muhtaç değilsiniz. Makina devrndedir. Bu ağır iti ot01Datik bir 
lmmpr11lı ..a..em.e ,...... Usbğıııize muayyen eb'atta liıtiğe muayyen sikletl tapmak 
... fıl•• ne kak..._•--* aa.. •o kadar havayı derhal verir. İt y•lam yeni 
........... 111rwe•da k•Wn. Mnmt Wayhklardan listiğiniıdeki bavaaın aktarma 
•uıllel .., lealllnda fada hava vennek hUlllllUlda bu z:aıun meccanen istifade edebi&Niaiz. 

• yolda kolayYdar ilk defa olaıek (Gudyer) wtiğioin vekilleri tarahndan m.-Jehti .. 
_.,.. tMi9 ediladftir. Tabimcle. Ayu papya tridea yol berinde yeni açılan (Gudter ltis
.et ..... ~ OtomoWlalikte yeni cereyuı bizde ilk defa olarak tecelli ettinaektecllr. 

Aıtlk kqla (Gud~) ~kleri ~ -!- bir adam, )'Jlmz sağlamlığı milyenlarca Gad· 
,_ ...,_ilinb teCllbeauadea PÇIDlf hır mal almakla lrahnıyor. Bu malin arlrNwWki 
•ıllnal " --' ~b ı.ı, bir para mukabili olmakslD! aabn ahyor. Bu say* lllde 

ettill ...... ~ l - &ki llltlli )anttan pkarmak hususunda nahaf bir zahmetten kurtulmak. , _ F ....ıeı-ekten korumak. 
J - ifrillk ye pu noktai nazardan m_, •••ı• ıeciımek. 

ı - eni IAitiji takmak zahmetinden kurlnhmak. 
_ Yeai ıa.tiğe tam ihtiyaç mıktarmda haft ftrilmelial temin etmek. 

t - y eai Ja.tiie el pompall ile ban 'ffll"mek zah=amdea kurtulmJk, 
7 - l Wile hava vermek ve hava mıktarııu kolltorol etmek altmetiııden ner vakıt için 

.... 'adı •W• 
~- Da'h bu askisalar sayeliDde lbtipı &mrlnil arttuarak. 
Olı•ı•'• llletme maarahm teaezztıle u;ratmak. 

Taluim (Gucl er) hizmet merkezinde bu kolaylıklardan .,.. t.ir •e llatiğia _..ayeaine 
mllıemmel b" '1 tt ~ .. -:. edilmesı menfeab vardır. (Gudyer) in tamirhane "-1 ticaret 

il' aure e ......... n---~- • t fi ,.._dile iti bir detildir· DUl"llU9 tamır• sermaye abna yapılır. Ve yeni bir 
..... ~ da ::. .. garanti edilir. Tamirhane ( Gudyer) fabrikasmıa bu sahadaki 
~ ..:W (Keyfer) İll ıaerareti . altın~ . mcude getirilmiftir. Aylardan beri 
::.;.~ m..,ı.aı;..;..!e ........... -ı.aneJI itfetecek aliteh•lll8 diıut ve elleri 

Ş..... cllflnlnlz ki her laaaıi ltir L tik. u ~.ava ~ünden _.,e ya diğer her laangi b~ 
.._ ,...d allllcltktae a ..... ...,.. delınebılir. Bır otomobil sahıbi ve tof1r için IAs
Uie \tel'dija ~ ••ala abtM'k pek aadar • .itte ( Gud7er) tamirhanaiadea mabet, b6yle 
aca tali,..._. ~ bul•k ye delik yeri t:amtr 9Ul'Ctile listiji fabrikadan P'lnmt bir hale 

... etmeldir. .1- LiJ!• • J.t-1, • 
Di,._w • 1

1 
ki busna ..... ---~ mura..ını a .. m11a bir ffl1 wrm-. Meccani biz· 

•ı'lula, .ı-~ ..... Wr iç ylzil Yltl'dar. 
mı. .. 3:. Bltibı bu ifleria bir hayır ~nesseseai olar~ tertip ve teail edildiğini, 

fazla olaru ta pseteh• • ~ v~ ilin olundutunu ıddia edecek clepliz. Mesele 
IUdur: BagOüi ticareÖ8 kir bır mal ~den çok kazanarak dejil, beylik mıktarlar 
lzerintlen çok I ~ temin edilir. Bır malı aatan mlleueaenin yukanflaki aydı.ipnıa 
meafeaatlan t.aiD etn..;, bu mala elan raj'beti bittabi tezyit eder. 

Bu taa1"dlıa cip •Cllll .-fut ta hizmet merkezi ve tamidtue 
itletmek h_:.. ......... tamamDe bel'ecler. Netice olarak ta mlft.ed. 

. eırf bir mlea•e 1m if1nıi ...... Wr swette kurmMmdan ve fazla mak.tanl. 
labf yap•a...+n dolayı mukab~de hiç bir teY vermeksizin Wr taka 
__,aat, kolapk • ..-..ıen te1111n etmif olur. 

Gud,.,.. T.. deki Manet merkezini w bmairlaaesini ziyaret ediaiz 
Yaaıc1.......,,. dellW ettiji mlnaya Wmit h-aat laW eclecetWa 
~ pktar. .. ... 

MECCANEN HAVA YERME~ VB TAJftUlli llUSU8UNDAKI KOLA YUICLAR 
DAN LASTiK lsril'ADB BOEBfLIR "'t1l CUMA 

, 

Otomobilcilikte 
Amerika usulü 
hizmet fikrinin 

'memleketimizde 
ilk tatpikab · 

Taksimdeki Gudyir liizmet 
merkezi ve tamir yerinde yeni 
lastikler otomobillere makine ile 
takılın~ listikler vakit zayi 
etmeksızın, depo halinde mev
cut komprese hava ile meccanen 
fişirilmekte, her boyda listik 
yeniden farksız şekilde tamir 

edilmektedir. 

,..,,.. ____ ____ 
- - ----------~~---·~ ---- ---~ "' --- ~ 
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• 1 Millet mekteplerinde oku -1 
, yanlar için ders lı 

Nain1e Halit - ~luallim Ahmet Halit 

Sağlık bilgisi 

1 lava-Teneffiis 
• 

Dünyamızın her tarafmdaki boşluğu hava kapla· 
ıruıtır. Boş sandığonız bütün kaplar, her yer hava ile 
doludur. Havl\Jllll varlığını anlamak için elinizi aallayı- -
nu:. Elinize çarpan şey havadır. Rüzgarlar, fırtınalar 
havarun hareketinden ha§ka bir ıey değildir. 

An"arada İş Bankasının tasarruf gOnll Bankanın merkez bina ıada yapılan merasimden iki intiba 

Teneffüs ettiğimiz bu hava oksijen denilen yakıcı 
bir ga7le azot isminde iki gaz mahlutudur. Havanın yüz
de yirmi biri oksijen yüzde yetmiş dokuzu azottur. On 
~inde üç-beş kadar hamızı karbon vardır. Havanın de
ğişikliğine ve nıevsime göre de miktarı deği~:-.-ıek üzre 
daima su buharı vardır. 

Oksijen (müvellidiiJhumuza) pek kuvvetli yakıcı 
bir gaz olduğu için bu hassa.mı tadil etmek üzre havada 
azot bulunmaktadır. 

Nefes aldığunız zaman azotla oksijenden mürekkep 
olan hava beraberce ciğerlere gider. Nefes verirken çı
kardığımız havad .. oksijen yüzde (16) ya inerek azalır, 
azot olduğu gibi çıkar, fazla olarak hanuzı karbon bu
lunur. 

Her nefes esnasında yarnn litre kadar hava ciğerlere 
girer. Dakikada 15--16 defa nefes alı§nruza göre hesap 
ederaek yirmi dört saatte 13 metre mikaabı hava tenef
füs etmiı oluyoruz. 

Teneffüs - Doğduğumuz dakikadan itibaren ya§a
dığıınız müddetçe durmadan gece gündüz nefes almz. 
Yeriz, içenz, konuşuruz, uyuruz. Bütün bu itler esnaam 
da düşünmeden nefes alıp veririz. Biraz nefes alamıya
cak olursak rahalaızhk duyarız. 

Biliyoı·duk ki yediğimiz ~·emekler hazmı neticesin
de kana karıııyor, ve kan bütün vücudümüzü dolaşarak 
vücudü besliyor ve vücudün bütün hücrelerinin ifrazati-
le kirleniyor. Bu kırlenen kan kalbe dönüp kalbin sağ 
karmcığmdan bir dan1arla akciğerlere gidiyor ve ciğer
lerde havadan nefes alına ile alınan oluijenle birleşerek 
kırmızı ve temi:.r bir hale geliyor ve aol kulakcığa dökülü
yor. 

İşte kirli yani kara kanın ciğerlerde oksijenle te
mas neticesindt" kırmızı yani temiz hale gelmeaine (te
neffüs fili) denilir. 

Oksijen, yanacak cisimleri yakar. Ciğerlere giden 
pis kanın içinde de yanabilecek bir çok maddeler vardır. 
Bunlal" oksijenle yanarlar. Fakat bu yamı pek yavaş bir 
.surette olur. işte hayat bu yamnakla kaimdir. 

Yanma neticesinde daiına hamızı karbon ve su hu
sule gelir. Ciğerlerde de kara kanm yanması neticesinde 
bu maddeler hasıl olur. Hamızı karbon (zehirli bir gaz
dır) gaz halinde, su da buhar halinde ağız ve burundan 
dışan çıkarlar. 

. 1 - - Tecrübe.- Eğer bir cam bardak veya ayna ü
zennc n~fcs verecek olursak bunların üstünde bir buğu 
hasıl olduğunu görürüz. Bu da çıkardığımız su buharı
nın aoğuk satıh üzerinde su haline gelmeainden husule 
gelir. 

2 - Tecrübe.-- Çıkardığımız hava alcbğmuz hava
dan sıcaktır. Dışanda havanın derecesi ne olursa olsun 
çıkardıimuz hava 35- -36 santigrat derecesindedir. Bu
nu görmek için de bir termometre (derece) üzerine bir 
kadi S. d~~~ ~~fesimizi verecek olursak derecenin yukael-
gını ıroruruz. 

Gelecek del"simizde hava geçitlerile akciğerleri ve te
neffüs harek~· ··er0 r.i göreceğiz. 

lslao~ul Posla re Tılıral Ye T. Bıı ID~iriyeliı~en : 
Ahmet Bey 

.•• Mahalle . 
..•• Numarda 

~·-1 
. ... Soblt 

Beşiktaş 

Posta, ile gönderilecek mektup, kart ve sairenln yukardski 
numune veçhlle Pulların zarfın üst köşesine yapışnrılması ve 
gideceği yer İsminin behemehal aşağı tarafa ve okunaklı yazılması 
siır'ati temin eder ve yanlışlıJıa mahal bırakmaz Ef 

-Eialinin on nıokeınıneli(i? 

Türk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 
G1.tlata: Bahtiyar han 

BOJDK TAJIARE PiJANG~~U 
YEDiNCi 

6. iNCi 
TERTİP 

KEŞİDE 
11 KANUNU SANl 1929 
Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
Aynca: 50,000 

40,000 
90,000 
20,000 
15,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 100,000 >> liir mük\fat 

'""""""""""~""""""""~,....,cc:x:::>.._.....,..""""~"""""""""""~""..., 
Y. M. C. A. İST ANBUL ŞUBESİ 

Alemdar slııemı11 yanındaki eski Abat El. konağını nıkledllmişdr. 
Ba ılll ve gllzel bina. mükemmel dııt terılball ve bahçeslle bir jim
nudk salonunu. zengin bir kütüphaneyi, ucuz ve teınlz bir büfe ve 
paııatyonu lhdvı ettiA"! gibi haltının muayyen gllnlerinde muntazam 

bir program dabllinde mühim " lltifıdeli konferanslar koaaerler, 
ulon etlenceleri ve tlyııro temsiller! tertip edllınetıedlr, 

lsııtıdeainl bllen her genç için banlar kıymedl hrmlardır. Şerait 

uaml derecede müsait olup KA 'UNU ANIN! iLK HAFTA-

!NA mabaus olmak llzre azalık ücredeıtnde 

~OHIM TENZlLAT YAPILMIŞTIR. 
, 

x,._... ........ ....,,.v-.,~._..,...,~C(X)""'....,..."""'....,,."'"",...,""""''""""~ 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Mevkii Kalamıf, Mahallesi ZtlıtüPll§a, Sokağı Fener, Cinci 

Dükıkin, No. 46 Kiyme1i M. lira 1200, Müştemilitı 46 metro 
50 santim Arsa üzerine Mebni maa oda Dükkin: 

Mevkii Kalamıf, Mahallesi Zühtüpaşa, Sokağı Kalanuı, 
Cinsi Dükkin Maa ahır, No. 24, 26, 28, Kıymeti M. lira 2000 
Müştemilitı: 990 metro murabbaı arsa üzerine mebni maa oda 
dükkan ve 10 Hayvan istiabmda ahın müştemildir. 

Bedeli defaten tesviye edilmek prtile Balada evsafı muhar
rer Emlik satılmak üzre bir hafta müddetle temdiden müzaye
deye vazedilmiştir. Taliplerin kıymeti mühammenenin % 7 bu
çuk pey akçalariyle 9/1/ 930 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 13 ten 16 ya kadar Üaküdar malmüdürlüğünde müteşekkil 
Satış Komisvonuna müracaatları ilin olunur. 

Radyoda büyük inkılap 
FiliPS RADYO 

FiLiPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem -

mel radyo cihazıdır. Aruk akü
mü!Atöı, anod bataryası ve 
.aireye lüzum kalmıımıştır. Bir 
elektrik ütüsü gibi bu radyonun 
fişini cereyan prizine koydugunuz 

zanıan bütün dünya 
kon. erlerini dinlersl • 
niz. 
Phlllp• Radlo 

--
1'1LIPS RADYO d"Azlan Londra 

tebiz telefon mL , hLrinde en b ı ıyük 
mükdrat kazanmışlardır. 

Türkiye umumi YCkilleri: 

HELIOS MÜESSESATI 
Galata \,' oyvoda - Hezaren sokak, posta kutusu 400 

Satış mahalleri : 
J\1AKS FR!EOMANN, Bcyo)tlu, Tünelbaşında. 
KILIÇÇl .ZADE BEDRi, lstanbul, 1 lnrnidiye cnddesl No. 51 
A.\IERlkAN MACAZASI, lstanbul RizaPaşa vokuşn No. 54 
Şls\IANiAN ve BASl\IACIYAK, Çar~ıkapı No. 93-95 (tramvay 

istasyonu). 
MAKS TAVBER, Şi~anc karakSI, Abual han altında. 

~$.~Türk Maarif Cemiyeti lstanbul miimcssilll~indcn···· 

TÜRK MAARİF CE~IlYETt 

Mektep defterleri 
ve güzel yazı dersleri defterleri 

Her yerde arayınız. Umumi deposu lstanbul, Fincancılar 
••• • yokuşunda Şark Hanında 18 numd rdadır 61MMI• 

DANTOS 
Diş macunu 
Di<lcri ı 00 <ene ya:jllur, çU

rümckren vikaye eder. Dişleri 

inci l(ihi beyazlanr. Diş etlerini 
kuvvetlendirir ve kanamaktan 
me;ıedcr ve dişlerin arasında ka· 
lan tefc>,üh aıı ve ufuneti izale 
eder. Dl, aJırılarına, nezlelerine 
mani olur. AJıızda gayet !Ati! bir 
serinllk ve rayıha bırakır. Mik· 
ropları imha ve ağızdan gelecek 
her türlu hast:ılıkların sirayetine 

mani olur. Avnıpada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla 
müsaddaktır. En biıyiık mükAfatı ihraz eder. Alnn mada!) e ve 
nişanlar al mı, cır. (20) kuruşa Ha<an ecza dcpo>U. Dantos diş ma
cunu yerine başka bir marka \erirlersc alma~ınız. Çüııkü Dantos 
dıinyanın en enfes ve mukemmel diş rru-tahzarıdır. 

Evkaf uınuın mücliirlüğünden : 
Evkaf matbaası için lilzwnu olan Kağıt ve sair levazımı te

clidi!ıenin icra edilen münakaşasında talip zuhur etmediğinden 
K. Saninin on birinci Cumartesi günü saat on dörtte pazarlıkla 
ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre 
hergün levazmı idaresine ve ihale günü de idare encümenine mü 
racaatlan. 

KARON Alman kltaphane•I 
lkvoğlu Tünel meydanındP !i23 

~eyri se1ain 
Mtr~e z ı\centrn; Galı>t 

lıı~ın 'ı Bevo~lu 2~6 ı 
c.nttıı: l\1a"ımdlye Huı ıl 

lstanbııl 7 40 

Mn~anJa postası 
Cuma, Pazar, ,'alı, 

şıımha günleri idare rıhtı 
dan 9 da kalkar. 

Tra~zon itinci ~os 
[Ank"ara]vapuru 9 K4n 

sanı perşembe akşamı G 
ıhtımından hareketle Zong 
lnebolu 'iııop Sdmsun Ü 
Fatsa Ordu Gireson Tra. 
Rizeye gidecek Ve! Of Tr 
Polathane Glreson Ordu 
Samsun Sinop lneboluyı 
ravarak J!"Clecektir. 

lzınir sttr' al posla 
(<;L\LCF:'.\1AL)vapuru 1 

nunu~ani Cuma 14,30da G 
rıhnmından hareketle Cu 
tesi sabahı lzmire gidecek 
Pazar 14,30 da lzmirden h 
etle Pazartesi sabahı gelece 

Vapurda mükemmel 
orkestra ve cazbant mevcu 

Bartın - Cide Pos 

HlLAL 
vapuru 9 Pe şe 
kanunusani r m 
günü akşamı Slrkecl nhn m 
hareketle EregU , Zongul 
Baron, Kuru.:aşile, Cide, ine 
iskelelerine azimet ve • 
edecektir. Yük ve yolcu 
Sirkecide yeni handa 1 num 
acentasına ınUracaat. Tele 
İstanbul 3105 

SADIK ZADE ARSL 
KAPDA VAPURLAR! 

İZMİR -MERSi 
Sür'at po tası 

Munıu.am ve lüks kamara! 
havi elekttikle mücehhe 

KEMAL vapuru 9KA. 
PER "E:\I 

ak.<amı Sirkeci rıhtımından 
reketle Çanakkale, lzmir, 
talya, Mer~lne azimet ye 

det edecektır. 

Mahalli muracaaı: Slrkcd 
m:\n Hanı Sadılr Zade B" 
derler vapur acantahane 
müracaat Telefon:lstanbul2 I 

Yelkenci vapurl 
Karadeniz lüks '" roraı 

VATA 
vapuru 8 ç 

Ununusant arşaffi 
günü akşamı Sirkeci nhumın 

hareketle doğru [Zonguldak, 
bolu, am un, Ordu, C:ir 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
gidecektir. 

Tal ılAı için lrkecide Yelk 
hanında kün acentesine 

caaı. Tel. lstanbul 151 

111111• __ ...... _ ... 
er • ...,.. .. .,.,_...,. ........ _..,__ _,... ... _ ... 
............ -~-... .-_ ... _ 
.... ' ·rf 9 9 1111 il W 
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Doktor A.ku 


