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2 inci sahifede : 
ı- Milyonlar araıında 
2- Harici t•lcraflar 
3- Son haberler 
4- DDnkil maçlar 

3 üncü aablfcde: 
lıtanbul cuma cilnlerl 
naııl etlenf or? 

- 2 lstlhsalAtı arıt rmak için 
~ 4 nUctı sahifede : 

( 
ı-- t'elek, Haftanın yazısı 
2 OUzel yerlerimiz 
8 HikAye, Rom.an 

~ 5 inci sahifede: 
~ t- N'enıleket habt:rlerl 

Bizi anlamak 
istemivenlere erli ve ecnebi il~ çlar işi hekimlere 1 • • 

1 • 
---·-

Avruı,~ gazeteJerin?e g~rd~- 1 
ğümtiz bazı yakılar, bızı: 1:~rk -
ye'nin yeni giriştiği "Mılh ı.ktı
- t h' t .. arrnf mücadelesının 
:r=lı telakki ve telkinlere ka
pı açtıbmı gösteriyor. Bu har~
ket n manasını au.lamıyanlar \ e 
anlamak istemiyenler var. An
i mıyanl.:rla kolay anlaşabili
rız. Çünkü davamız okaclar a
çık ve haklıdır. 

ekimler hafi bir 
içtima yaptılar .. 

Yerli, ecnebi 

Soıı derı·ce ilıti-

Cürültülü 1 

bir kongre 
---- -

Eczacılar dün 
toplandılar 

---
Yeni heyeti idare 

intihap edildi 

"Bu inllılaptaıı neyi mura 
ediyorsunuz?,, Fakat anlamak istemiyenle

rin menıi ve muzır propagan
dalannı da karşılamak,. hes.ap
sız bırakmamak mccburıyetın- vac olınadıkça .. 

· - • - Hoca Osman Efendi - Öte- iade edilmiyecekler. • Bun 
Eczacılar cemiyeti senelik denberi talim, tenvir, irşat gibi hakkında müzakeratı sulhiy 

deyiz. " . 
Berlin'de çıkan Borsen 

,., ~ ~ kongresi dün Beyoğln Halk fır- bir çok şeyler var.. Halkı ten- bir karar alınacak mı? 
kasında yapılmıstır. vir için ne düşünülüyor? Her- Hoca Ziyaettin Efendi 

___ ,___,_ 
Courrıer" gazetesinin İstanbwl Ecnebı· muslahza-
muhabırini - maalesef - bu an- ( 

Dünkü kongreye ilk defa o- kes ayni mesele hakkında bir Paıa Hazretleri, Meclisi M 
!arak bütün Türkiyedeki ecza- türlü söylüyor. Talim ve irşa- bir teşkilatı esasiye kanunu 

lamak istemiyenler ka:egoı-i.si
ne dahıl etmek zarnretındeyız. rat kullanılmı· cılar veya bunların vekilleri iş-' dın bir noktada toplanması mu cude getirdi. Bu kanun ile 

tirak etmiş bulunu•:ordu. vafık olur. Buna dair izahat is- halde esasatı İslamiyeye, S Son zamanlarda Türkiye'de 
suurlu bir surette başlıyan mil
İı iktısat ve tasarruf hareketi
nin manası ve hedefi nedir? Te-

yacaktır 
• Milli Mildafaa vekıli Abdülhalik B. İ ) d · 

Diinkü içtima baştan nihaye- tiyorum. rı s ama rücu e ildıği görü 
te k?d.a'.. gürültülü geçmiş, ba- Hoca Bekir Efendi - Bursa- yor, İslamiyet, terakkiye ve 
zen ııkı uç hatibin birden söz Askeri ceza mızın işgal altında kaldığı za- mü irfana merbuttur. Teık' 

• cliye muvazeneınizin me.nf~ligi 
1 yüzünden pa.ra~ızın gıttı~<çe 

düşmesi hadısesıne karşı lahayt 
kalamazdık. Buna karşı . alına
cak ı k tedbir ithalcitla ıhracat 
arasında muvaL._ne teminine 

Fakat bizde yapılmı
yan ilaçlardan istifa

de edilecek .. 

söyledikleri görülmüştür. man burada teşkilatı milliye a- tı esasiye kanununda bu ci 
K leyhine bir çok ihanetleri sabit ne dereceye kadar nefsüle ongre Hüseyin Hüsnü E- K •• ••k · f k B 1 • h · Onba.41. ılar, U''U za- olan bazı eşhası mclune var.1 muva ı .tır. un arın ıza ını mır Beyin riyasetinde toplandı. :ır 1 d 

M Ciheti kanuniyesini bilmiyo- ca e erım. utat merasimden ve geçen bitler ı·nzı'bat ceza 
· h - rum, fakat bu melunların layı. ı sualleri kaydediyordu. Bir a 

çal• mak, memleketten ~öv~s 
ihracını zaruri ihtiyaçlara ınhı
sar ett r;ne olabilirdi. Bunun 
ic;inse yeg ne ilmi yol, bir ta
rattan dahıli malısu. t ve ma
mulatı!l .stihsa' ve rcvacını a•t 
tırmak rhger ta· ftan ~a ihra
cat erıt. mızın 1Jwıya pıyasala
rındaı<ı rekabet k~oiliyetini ylı" 
seltmektir. Yol· a Türkiye'd~ 
inkişafı müm t n olmıyan. hır 
tak M su"l'i sanayi şubelen ya
ratrr 3 k Donki otluı;u kimsenin 
aklır gelm -n tir. . 

lçlimaa riyaset eden Niyazi 
isme/ B. 

senenın eyeti idare ve hesap 
müfettişleri raporları okunduk- /arı veremiyecek/er kıle cezalarını görmedikleri an-: Samiinden biri - Adli '1 

!aşılıyor. Halk bunun sebebini: pitüliisyonlar meselesini iş Etıbba mulıadenet teavün cemiyeti heyeti ınnumlyesi dün 
sabah aylık içtimaıııa hafi olarak Dr. Niyazi İsmet Beyin riya
setinde a:ktetmiştır. Cemiyet azasından olup ta son ay için 
de ölen Dr. Meh"Tiet ve Nurettin Süleyman Beylerin hatırala
rına hürmeten bir dakika ayakta tevakkuf ed'ldikteıı. sonra 
rnznameyc geçilmiştir. 

tan sonra ruznameye konan - · ı · 
maddelerin ımüzııkeresine ge. anlamıyor. Yoksa hükumette, yoruz ve ögrenıyoruz u mur· 
ild. R · d ANKARA, 31.(Telefonla) - hala iltimas usulü mü cereyan· haslarımız bazı feylere muvr ç ı. uznamenin birincı ma • M"d f . .11. E .. · d f k ı ı d F k b 

desi Cemiy t . esi- u a aaı mı ıye ncumerun e ediyor, diye şüpheye düşmek· a o mu.ş ar ır. a at u ıı 
, e nızanuıam • ·ı k • 1 h d 1 1 d t nin 3 üncü maddesinin A fırka-ı adlı ceza kanunu ı e as ·erı mu. tedir. Vatana ve mi Jete i aneti ca e e erın e amamen muvı 

sının tadili idi. Eski heyeti ida· hakeme usulu kanunlarının tet- sabit olanların tecziyesini ada. fak olmamışlardır. Halb" 
re cemiyetin asli azalıgına mus kikatı bitirilmiş ve Jiiyihalar Jet namına istiyoruz. : bunların külliyen ilgası liiz. 
tahzarat laboratuvarları sahip- Adliye Encümenine tevdi edil· Samiinden bir zat - Paşa~ dı;j/\c~;a m~~a?h~slahıllf 
lerinin de dahil edilmesini isti- miştir. Yeni askeri ce:.:a kamı- Hazretleri Patriknncnin mem-

1

. ıu f ud e ! etme ıçınkl u u~. 

'Ölen azaııır ailelerine, cemi yetin sıgorta sandığı mevcudu 
verilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Ce'.Uiyete girmek isti
yen Gülhane hastanesi doktorlarından Şuphi Kadrı, Ahmet Or
han ve Hamdi Beylerin azalıkları kabul olunmuştur. d ' • . . ta e akarlık yapaca ar mıc yor u. nuna göre onbaşılara ve küçük lckette kalacagından bahıedılı- E" dJ• k 't-ı• 

1 Cemiyetin bu sene balo yerine sadeçe bir çay ziyafeti yap
ması dolayısile bazı doktorlar tarafından vaki olan itiraz ve şi
kayetler tetkik edi imiş ve tasarruf endişesile balodan vazgeçil
mesi muvafık görülmemiştir. 

A d b' · B b db' d" .. .. ger a ı apı u asyon an za a ırı kalktı: zabitlere inzibat cezası vermek yor, u apta ne te ır uşunu ff k 1 k k 
"M h h' 1 · I" b f t - f gaya muva a o ursa anr 

.- usta. zarat sa ıp ~n c~- hakkı verilmemiştir, Bunlara lukylor, u esa 0~bg.mındb~nla. !arımızı, teşkilatımızı Garp 
mıyete dahıl olurken nıçın saır .. . ı arına karşı ne gı ı te ır er il . .. 

1 
h • • h 

eczacılar asli azalıg" a dahil ola· mubrem vazıyctte yalnız pay. alınacak? ıu erme gore d11 a
7 

ıçın a~ 
Parası bit ve alım kuvveti 

yüksek 1' r Türıı:ıye Avrupa ve 
Amerika'nın sanayi memleket
leri ıçın de bir kazançtır. Bız, 
ancak kazandığımız nispette ~a 

1 h kk ·ı · · lığımız var mı ır mıyorlar? diye sordu. ama a ı verı mıştır. İbrahim Efendi - Pata Haz B' Ef d' 
5
· Ih 

Yeni bir komisyon · h · ı · b' 1 k 1 ır en ı - u ten ıo 
Yeni kanunda nyazet . apsı·ı ~et e~ı, rr mı:m e et~e Y.apı an Rum ve Eremniler tekrar m!f 

ne katıksız hapis ismi verılmiş- ınkılaplar: eger mıll~tı~ ve lekete dönecekler mi? 
tir. İnzibat cezalarının ismi memleketın ruhunda bır ız bı- • • • 

Un alabi iriz. a ırleşen hır. Dtlnkü gizli 1çtimada, bil-ı vr ilaçlar ancak fahiş fiatlerle 
Türkıye d~nya pazarlarında eyı hassa son gunl~rde bir çok. ~e- bulunmakta, bu _Yüzünden bir 
bır müşterı olamaz., . . . dikodulan mucıp olan yerlı ı-: çok paramız harıce ve ka _akçı-

"disiplin , cezası olmuştur. rakma~, es~slı surette yerleş- Samı'ı'nden daha bı"r çok 
' mezse ınkılaptan beklenen se. 

Yeni Turkiye nin gınşugı .genış Iaçlar meselesi de görü ülmüş lığı yapan bir taknn yabancı el
o.ıf,.ı. __ ri ve sanayi tesisat - kı mal- ve bazı kararlar ittihaz edilmiş- lere boş yere gitmektedir. 
zemesının Lı.iyük bır kısmını ray, l~-

Kazim Pş. Hz. 
Viyan ada 

mere h5.aıl olmaz. Binaenaleyh al soranlar oldu. Gazi Hazr 
inkılabımızın hakiki mahiyeti !eri oturduğu yerde bütün 
hakkında izahat lutfetmenizi sualleri kaydediyordu. Bir 
rica edeceğim. lık gözü bir noktaya, duva 

komoıi:, v ı;on, • ·2.kine ve saıre gı· tir. Sıhhiye vekaleti, buna mani 
bi, hep ccııobi sanayi meınleketlerı.n- Bu mevzu üzerinde söz sö- olmak üzre Etıbba muhadenet 
den a ıaktayız - ancak paramızın ıs- ylı'yen doktorlar etibba ile ecza cemiyetinin !üzüm gösterdig" i 

• 1 · • tması ve te· 

asılı bir levhaya iligti: "Ya 
Gazi Paşa - Bu inkılaptan sın meşrutiyet!.,. 

VİYANA, 31. A. A. - Tür· neyi murat ediyorsunuz, neler Konferans salonu ittihaz 
kiye Büyük Millet Meclisi Rei- hakkında izahat İstiyorsunuz? lunan sinema binası tezyi 
si Kazım Paşa Hazretleri refa- Ibrahim Efendi - Efendim, dilmiıti. Her tarafa bayrak 
katinde Türk sefiri oldugu hal ! meldmleBket~ekml!lbli bhir1kinkılip Y.a levhalar asılmıştı. Bu levha 

tıkrar ve mı.ıı ge ırın ar . bir cılar arasında sui tefehhüm yü- ilaçların Ankarada tetkik edil-i< • • b t c , di!lıa genış . 
ra kya~mu ıı:• k' c-ttı'rebilir. zünden cıkan ihtiliifların ızale- dikten sonra ithalıne müsaade 
mı st~ ın ışa , ._ • l d' - · · · · b Borsen C,curricr nın lstan?ul mu· si lüzumundan ba-ısetmış er ır. edilecegını cem•yetımıze ildir 
ha ırı Alm sanayıının lch;ne 01:,~ Bundan evvelki içtimada yer- mıştır. . 
b " lnka•ı idrak cdememcK e mc tkik. . . t ı 

. 1 b. · pı ı. u ın ı a ı a tamamı· dan biri de (Yaşasın meş 
de parlamentoyu zıyaret e ır le anlarsa bütün ruhile ona 1 t') ı h 'd' 

1 ~ ah \. a ot:yuK bir hata işle- li ınüstahzaratın te ı ıçın .~ Cemiyet, bundan bil'istifade 
~ış~~. ~~. •; ~r.ç yapayım. derkc~ kil edilen komisyonun me~aı~ı 1 bütün azasına gönderdigi bir ta 
kendısi ~;.. dıgı dalı k sen bır .. ga~ıl kafi görülmediğinden yenı hır ; mimde, kendi ihtisasları dahi-

·· dd 1 ed h b ı ' · . l ye . ev ası ı ı. 
mu et ce s e azrr u un- merbut o~ura~ harıçten gelecek ı Bu levha, ifade ettiği m 
muştur. her hangı bır sadmeye karıı itibarile değil, halkın tenvir 

bütün mevcudiyetile müdafaa irşada ne kadar muhtaç ol• 
eder. Onun için izahatı lüzumlu ğunu anlatmak itibarile •: 

k" k mUtCC:i- • • · " 
mcvıa: e duşmuştur 1 ço . komisyon vücude getırılmıştır. 1 !inde kullanılması zaruri olan 
•• 1~., • h ket = Hindistan'daki Komisyon Etıbba muhade- memnu ilaçların isimlerini sor-

Bızım arc ' h k fle · · • d Tevfik · d b · "çıkrık .. sanayııne avdet. are e 1 i- net ceınıyetı ~~asın an . muş ve ayn'. ~a.man a ~ tam.ı~ 
mukayese cdılemez. !3 1 ~':" ~:r~~:m Salim paşa, Sure~ya Hıdayet ?e patentelı ılaçlar. J'.erıı:e mıllı 
mız, menfi ve ırııca! dc.gıl~ ·b. ha- ve Mustafa Hulkı Beyler, ede- ıktısat ve tasarruf ıtıbanle çok Dilnkil içtimadan bir inlıba 
hareketımiz müspet ve ılcn ır vatı tıbbiye bayileri namına Ev faideli olan sinonim (yani kim- d 

Ankarada su 

Hllkumetle bir grup 
arasında milzakere Heyeti idare en Nizamed

reket:ir. lk . .. sanayiine avdet Jiyazade Nureddit;, Bey."~ ecza yevi madde ismi) nazarı dikka- din Bey bu hususta izahat ver-
Bız ha "· ev · · t' umessıhnden Ankaranın su ihtiyacını fen. et ece~bi mallarına boykot.?"'P•. ıp· cılar cemıye ı m te alınmak suretile reçetelerin di: 

tıdaileş, demıyoruz".bilakı~ ;a11a•~~· mürekkeptır. yazılması bildirilmiştir. Bu ka- B mustah· t ni tesisatla yapmak üzre bir Al 
teknıgı yı.ikselt, bizde ınkışa :h:,;:mi- Bu komisyonun vazifesi, dok- rardan halk ta, eczacılar da is- h.-

1 
. u s

1
ene k sene dzarad.~a- man sermayedar grupu ile cere 

k 1 0 san yi şuuelerıne 1 1 la ihti 'f . .. .. 1 ıp erı ge ece e ıger 
1 

.. ak ~; v~: ve r•gt>et goster. · Diyoruz. tarlarla eczaı;ı ar arasıı ' .- tı ade e~e.c:ktır. Çunku pa_ha!t 
1 

eczacılar asll aza olurlar eledi. yan etmekte o an muz erat 
1 Y Me ckeı.. de yapılmıyan ve laflara sebebıy~t. veren yerlı patentelı ılaçlar yerme. aynı ter· ilerilemiştir. Haber aldığımıza 

1 yan ma..Jara karşı kapıları· mustahzarat ışını tetkık ve te~- tıpte olup ta ucuz olan ılaçlann Mesele reye kondu I .. b u n teklifleri Ma-
1 ~~· açıkt ••. onı~ d ha çok alabı~ riki mesaiyi temin etmektir. taammümiıne yarayacakur. Bundan sonra gürültu ço~al-: l~ore, ku.

1
grt' pu t tkik d'I · 

11 Jırımizı artırma . · · · eticesi 
1 

· ıye ve a e ınce e e ı mıı 

1 
mek ıçın mı ı ge 

1 

Komısyon mesaısının n . .- ı Cemiyet milli mustahzara dı. O aralık musta ı:ı:arat sahip.. . 'b •
1 

f k .... 
1 iıtıyoruz. Amcrika"ı.ın şuur- ni Etıbba muhadenet cemıyet~-. tın kullanıİmasını daıma hatır - !erinin cemiyete asli aza olup ı ve .. ets~s ılı arı e muva ı goru 

Avrc. a c" ve f b'Jd' d.kt sonra tekrar bır - 1m k ld k · ·muş ur. 1 a emı bu u.ıreketin muva - ne ı ır ı en . latmak iızre bundan sonra aza- o aması reye onu ıı, e sen- i 
f~ı:':~::?'..

1 

,,~ 1 ,mı nnı etmek me~bu- içtima akte?ilece~tır, . ·sına göndereceği bütün tami~ yetle kabul edileli. Bu işin (2,200,000) liraya ve 
rıyetı donır. Çunkı.i alım kuvvet• gıt- Cemiyetın erkanından bır 1 . başında. Bütün eczacıların cemiyete 2 sene zarfında yapılması mu-

.. buhranlarına . h · t' . erın • k · d h .. h"k' tikçe daralan ve surum d- zat şu ıza atı vermış ır. 1 asli aza olmalarııı teklif eder arrer ıse e enuz u umet 
sahne olan bEı~ m~mı:;;;ynt ?;~a~~ima "- M'Jli maksatlarla teşek- "N!'!htereın mesl~ktaş, benze bir takrir verilmişt . Reis tak- namına mı yoksa doğrudan doğ 
zarannacıır. ger . . ı .. yen ılaçlarr ve yerlı mustahze- · k ki' d ' f )' t ·nı 'miz gıbi tlitün ve bmm ku- k"l eden cemiyetimizin en bu- ririn yeni idare heyetinde görü- ruya şır et şe ın emı aa ıye e tut~ erılerım'ı• g.bi üzüm yetişseydi ~k gay s' yerl'ı mu"staıhzaratnı ratı kullanınız!" ibaresini bulun "l bl •· · .. ı d' geçileceg"i noktası tetkik edil-ru uzum ~ .. .. .. . yu e ı k 

1 
B. şu e ecegını soy e ı. . 

Aban milletine "Alma'.' tutunu ıç, sürümünü temin etmektir . .ra- durmayı arar aştırmıştır, ır mektedır. 
. .. " Dıye hıtap et- .. h k 1 k ti .. Dışarı çıktılar .• Alman Uzumu ye.· . . . d' kat Avrupanın bazı musta za- ısım eczacı arma sa arını yu Şimdi Ankaranın ihtiyaçını 

• arıbıne gıtmez 1
• • ·· k · ' 1 il d · B " '11 ~ a 1 mek kımsenın g. . .. ve ratına ihtiyacımız vardır ve şım rutme ıçın yan ış yo ar an gı- unun uzen e L ... z cı ar, sa- temin eden su, bu mesele intaç 

Kendi memleketlerındck~~;~~ için dilik onlardan vazgeçmek İm- ı diyorlar. Komisyonun bu husu- lonu protesto makamında terk edildikten sonra evlere kadar 
· - tiarun rcvacını a · k k' · · h · · etti! zıraı cm . asını bildiklerı kanı yo tur. sta ı mesaısı eyetı umumıyece er. isale edilecektir. 

bizden çok eyı yapın · · b' A k'k d.l k J • • B' . k''· d d b'l kları propagandayı nıçın ıze Burada yapılıp ta vrupanın tet ı e ı ere eczacı ar ıçın ıraz sti u. net av et e e ı -
;~;;;;Uyarlar? . . . i"i kilere muadil olan iliiçlar~ k~l- daha faideli bir vaziyet hazır- mişti. Heyeti iclare intihabına 

Harpten evvel Jıberalızmın_ beşl g !anmak her doktorun vazıfesı- lanacakur. başlandı. Neticede yeni idare 
ı 'it re'de bıle m- · k · h t' · "ttefı'ke C H F ve k.ıynağ• olan ngı c b . . dir ve bu ifa edılece tır. eye mm mu n . . '. 

paratorluk mallarının rağ e~ın.ı .~r- ' 
1 

• ,------------....,, ınamzetleri olan Tokat meb'usu 
tırmak onları lıalka tanıtma · ıstı - Kaçak ilaçlar mese esı Mıekfeplı•/er Hüseyin Hüsnü, Enver, Müev-.. ·.. k og"altmak gaye- . 1 'd H 
salını duzeltmc ve 5 . de beş- Tababette mühım olan bazı yet hsan, Fen un, üseyin 
·ı 1 · d letının sene k' H" · N' dd T l' C 81 
. ." ~gıltere. ev ek himaye et- ecnebi mustahzaratı vardır ı müsabakası usniı, ızame ın a ıp, e- Yunanı tanı dava ı 

ii~~ ~: :,~:;ıı~ar';;';t~~g Board adlı memleketi~izc ithali memnu: liil, Niyazi B. !erden teşekkül . edlyorlak 
;ıi~ cemfvrıin mevcudiyetinden ve .?uıdur. Çünkiı bunlan yapan fabrı 38 inci hafta başladı ettiği anlaşıldı. ' 
<emivetin zengin neşriyatından B?r:ı kalar dünyanın hert. ara~ı?'~a LONDRA, 30. A. A. - Day ı 

uhabırı · ki ç 38 lııcl hafta başlamıştır. Oıı-
s n Courrıe nıı• İstanbul m . cok ~üriim temın ettı er! ı ın Kış müsamereleri li Mail gazetı:sine gcire, Abdül· · 
ha~ rdar tılrıı>sa g r•k . "' ınemlek.etimiz'cle mümessıl bu- zetemlzdo çıkmıf olan haber· 1 . y . h" I 

y,..,i Tıirkive'yi Hila Pıc ·e I.otı ı 1 durmak ve müsaade istihsal terden en mnııımmlnl seçip ANKARA. 30 (Milliyet) _ ı:amit. :eres~sı unan~ tan u 
n n ffo , r 1 g ;rmc' i.stiyen ~uht. un k gibi kaytlardan kendile- bu akşama kadar gazete• Alman . laret kı ın ı an;~re- kümetı aleyhıne 300 mılyonluk ı 
r""' bire •eveccuh eden ·r . e~rı;~ r.ç tutmak istiyorlar. mız müsabaka menıurluj!'uoa leri'1e ba lıyor. Öniıınüzdeki tazminat davası açmıştır. Yu- : 

M t e 1 • olan"~•·•.<;'. nı; rını a ' . 1 b l gGnderlalz. 'Perserıbe ilk ıru ın re. haricı nanistan simdiden 10 m:ıyon 
1 •i eyi v b 1 k için 1 nı 'l". c ıvc İlttı'va~ c\olayısıle. stan u a ı....;;...----------·-'ı 

1 
~ d ı b ye "ekili şerefinı: veriliyor. vermeg" e amadedir. vl t• ı"' ·a ve anlama a ç- z kaçak ola ık ithale ı en u ne-

V N. 

--··----
Abdülhamit 

veresesi 
----

-

görüyorum. manidar bir igaretti. Demek 
Samiinden bir zat - Mallı- halk, hatta halkı devlet na 1 

mu devletiniz, Yunanlılar bura na, hükfunet namına idu(~ 
dan bazı arkadaşlarımızı siya. denler hala Türkiye Bü~ 
seten mahkiim ederek aldılar, Millet Meclisi hükumeti 
götürdüler. Gazetelerde okun- mahiyetini anlamamışlardı. ; 
duğuna göre bunlar kolaylıkla (Devamı var)~ 

Düğün gecesi 
( Bürhan Cahil ) 

Sinemalara geçecek 
her memlekette e 

can verecek büyü 
bir eser 

Burhan Cahlt Bey artadafımız bir sencdenberl Mllllyel 
için btlyllk bir roman hazırlıyordu. Şimdiye kadar yazdığı 

14 cilt kıymetli eserle, binlerce karii ile edebiyatımızda 
mevkılol yapan genç romancımı:ı: bize bu eserinin bir kn 
parçasını anlattı .. Mevzuu okadar tüyler tlrpertlcl bir hakiki. 
vak'aya istinat ediyor ki dehşet hlsseımcmek kııbll ıleğll .. 

Bu, Burhan Cahlt Beyin şimdiye kadar ciddi bir vukuf 
ve lhtısas ile yazdığı ıışk ve salon romanları gibi değll. 

insan bunu okurlıen ytıksek iş adamlanoın para ve k ıdı~ 
için göze aldıkları tehllkelerl bir slnemll perdesi U tllnde 
seyreder gibi gGrtıyor ve alAkadar oluyor 

Muharririn bUytlk bir stıratle kaleme aldıUı 
eserleri arasında tam bir itina ile yazdığı yegane roman budur. 

Düğün • gec 
~tilliyet sütunlarında çıkacaktır. ---
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Agır cezada mahkam olan dOrt kafadar 
Hatry Danie/es Ta bor Discofl 

• 
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Milyonlar arasında r 
, ı Ü 
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r ·• 

1q1 
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ı · ı a 

SahtekarJığı meydana 
çıkan bir iş adamı .• 

'a 

·:'.: .. Milyonlar kazanıp mflyonJar batı-
ı 1c 
.: · ran adam soluğu hapsan~de aldı 

·, . t .. 
1 : •••••••• 

', ı lngiltereyi aylardan beri i~gal eden dava 
ı 
ı 

1 'ı 
i l .t 
1 ~ 

Şiddetli bir 
karar 

\'.; i 

;j( ~c Hatrg 14 seneye 
~ c mahkum olmuştur 

~ r , • 
" ~1 ikna etmek kuvvetine ve 
: ~\ tatlı diline rağmen mil-
i . ;ı-1 yontar nasıl eridi? 

11· 
1

' ~ Londradan yazılıyor: - Ko
'' \ a Lomira şehrinin ehemmiyeti 
g !" ·alnrz bahri tahdidi teslihat 
,1 • ;onferansının burada toplan-
• 1 • • nasından ibaret olmıyacağını 
~ · öylemeğe hacet var mıdır? ... 

: '1 ı·' filyonlarca nüfusa malik olan 
' ·., ngiliz payitahtının hayatında 
ı') r yle ehemmiyetli vekayi olu-
! le' ·or ki biraz da nazarlarımızı 

· onferanstan ayn bu hadiselere 
' t. evirmek elzem oluyor. İşte 

'1 · ıeseıa aylardan beri Londrada 
. f ı 1 üyü.k bir dcdiıkodu zemini teş-

1',' ~I il eden, Hatry meselesi .•. 
rtı Hatry ... ! Clarence Charles 

ı . Iatry ... ! Bu adamdan bahset-
.•' 1emek imkanı vannıdır? •• Son ,, . 

· ı ' 

Hatry'nın zevcesi 

derek mahkemenin vereceği ka 
rarı beklemişlerdir. Hakimin 
verdiği karar çok şiddetli ol
muştur. Çünkü Hatry 14, Dani
els 7, Tabor 3, Graahm Dikon 
5 sene ağır hapse mahkum ol
muşlardır. Mahkemedeki jüri 
heyeti de bu adamların mücrim 
olduklarına kanaat getirdikten 
sonra hakiıl). tarafından verilen 
bu ıhöküm hemen bütün İlllgiliz 
matbuatı tarafından tasvip e
dilmektedir. Hatry müessesesi 
yeni bir müessese değildi. He

en on senedenberi Londra pi• 
yasasında iş gören Hatry ile ar 

i' • kadaşları herkesin itimadını ka 
: ı , zanmıştı. Fakat Hatry o kadar 
, . ı ıbüyillc işlere igrişmiş ki niha-
1 "ı• yet zararını kurtarmak için da-

ı ı t' ha c!ir'etle işe atılmış, fakat ni 
ı. ı ha 

ı ı yet zarar ve iflasa sürüklen-
~ 1 

ı ~ miş.tir. Hakim, verdiği hükmü 
1 • 
ı •.ı tebliğ ederken memleket piya-
ı 11• sa~ında hemeiı elli senedenberi 

f ıböyle bir hadiseye tesadüf edil-
' ;. mediğini, memleketin itibarı 

t, namına bu cürmün bütün esba-. ' fl bı milşeddidesi nazarı dikk<t te r alınarak karar verildiğini zik:-
;.: ~ retmiştir. Hatry nin iflas. ve 
• -ı tevkifinden sonra mu.,.-ıeHhı 
l,", Hatry şirketinin binası tasfiye edilerek alacaklılar 

:'c\erece cesıir, son derece cür et mümkün olduğu kadar tatmin 
: ar bir «iş adamı>> olan Hatry edilmek istenmiştir. Hatry 
! '.ondra piyasasını altüst eden nin tesis ettiği şirketlerin ev
') .idsile ismini her tarafa duyur vclki sene tam 1,000,000 lira 
•., •,ıştur. Hatrynin üç arkadaşı kar temin ettiği anlaşılmıştır. 

1 .l laha vardır. Başta Hatry ol- Bu da göste!'iyor ki Hatry pi-
;, ı K üzre bunlar türlü türlü şir- yasadan hayli para kazanmış

' .ı' .etler tesis etmişJ.er, piyasaya tır. Fakat bu şayanı dikkat a
, ·.'ıisse senetleri; çıkarmışlar ve dam çok para kazanınca feali-

1 ıittabi bir takım da menafı va- yet sahasını genişleterek yeni 
:: etmişlerdir. Hatry ile arka- yeni işlere girişmiş, zarar etti
ı I aşları diğer bir takım mües- ği zaman da kendini kurtarmak 

e>atı dolandırrnışlardır. Elle- için daha cür'etle ileri atılmış
ı ne geçirdikleri birçok parala- tır. Şimdi Hatry'nin piyasadan 

'i ı alarak bundan dört beş_ ay kanuna muhalif bir surette ele 
·irl pasaportlarını da hazırla- geçirdiği para miktari 795,000 
n kaçacakları sırada yakayı lira Tetkikat gösteriyor ki Ha

: le vermişlerdir. Hatry, kırık try 925 ten 929 senesine kadar 
c aşlarıncla, çok yakışıklı bir a- kendi şahsına olarak 42,000; 
ıMdır. Söylendiğine göre her Daniels bu müddet zarfında 

,. •-;i ikna etmek hususunda bu 23,000; Tabor 5,000; Grahaıın 
] ~ '''ivi'lt bir kuvveti, tat- Dixon 11,500 lira almışlardır. 

1 ı bir dili varmış. . . Edmond Mamafi bu para ücret, aylık 
, nicls, Tahor, John Graham namı altında alınmıstır. Yoksa 
~ Tlindeki arkadaşlarından l:ıaş- Hatry'nin teşkil ettiği beş şir
'r • lrr de Gialdini namında bir ketten elde ettiği kazançtan 
J"tagı vardır ki !Ju İtalyaya kaç ettikleri istifade ':ıu kadarla kal 
i ,:ıga muvaffak olmuştur. Ay- mış değildir. 
_ · rd:ın!>er( süren tahkik:ıt, isti- Hatry nin bir zevcesi, bir kü

ı '"'P ve mu ha 'teme neticesinde çük kızı vardır. Bir de anası 
~:>'ı"lyct Hatry ile üç arkadaşı varmıs ki Fransada imiş ... 
~ r.'''•ınd:ı karar verilmistir. Ev Kocasının hapse girmesile 
' _la bunlar mücrim olmadıkla- çocu<Yu ile yalnız kalan kadın 
. ını iddia etmi§ler, fakat müd- yakında Fransaya giderek Kay 
\ei tL'lltımınin uzun uzadıya ser nanasıııın yanında oturacak-
ıettiği delfıil karşısında niha- mış. 

1 •et miicrirn olduklarını kabul e 1 Hatry'nin arkadaşlarından o
ı 

• 
1

Öafkt'~tör 1-B-;;qn-;:J ~1;kd~ar! 
Memleketin iti- ispanya da Fransız noktai Sabık vekil yarın hapisten çı.kıy~ 
madıy_okmuş ... değişiklik nazarı başka .. 
MADRİT, 31. A. A. - M. 

de Rivera La Nacion gazetesi
ne K. Evvel ayının nihayetin
de memleketin itimadını kay
betmiş olduğunu hissettiğini 
beyari etmiştir. Mumaileyh, Pa 
zar günü kralı, kendi notasının 
neşrine muhalif görünce istifa 
etmiştir. Sabık ıbaşvekil, krala 
Don Carlôs'un azlini teklif et
miş olduğuna ve kral tarafın
dan gösterilen mümanaatin 
vükela buhranına sebebiyet ver 
diğine dair olan haıberleri tek 
zip etmistir. M. de Rivera, bir 
kac ay sayfivede istirahat ede
cek ise de diktatörlüğün tarihi 
ni yazrmyacak. yalnız vukuatın 
kendi<ıini vatani vazifelerini i
fova davet ecll'ceği zamana sü
kun icinde in ti 7ar edecektir. 

N e~rNFIPcek bPyanname 
MADRtT. 31. A. A. - Ya

kında nesredilecek olan hüku
met bevannamesincle mesruti 
n~ulü idı<renin yenidPn te!'lisi 
hakkm<laki sivasete cl'lir izahat 
verilecektir. T Pneral Berenegr 
harici ve nazırlı<Ymın yPniclen ih 
dası hakıkında henüz bir karar 
ittihaz edilmemiş olduğunu be 
yan etmiştir. 

Milli mecLis reisi M. Yanguas 
istifa etmistir. 

Milli mecilisin feshine ait e
mirname pek yakında okunaca
ktır. 

Deveran eden bir şaviava na 
zaran, ceneral Priımo de Rive
ra yakında Balear adalarına as
keri vali ta!Vİn edilecektir. 

YPni kabine 
MADRİT, 31. A. A. - Cene 

ral Berenger kabineyi teşkil et 
t"r';~ ı,.,~vP vP h~ricive neza 
retlerini deruhte eylemiştir. 

A rt•k dönüvor/ar 
LONDRA, 30. A. A. - Day 

li Maile e-öre, sabık hüıkumet 
zamanında !soanvadan cıkmış 
veya cıkarılmı's binl .. rce hna
nvol memleketlerine.dönmekte 
dir. 

Bir muvalfakiyet 
FİLADELFtYA, 31 .A. A. 

Mesai nazırı M. Davis. M. Hoo
verin program nutkunun esham 
borsasının buhranı dolayisile 
ücretlerde herhangi bir tenez
zül vukua gelmesine mani ol
muş ve tekrar itimadi temin ey 
lemis oldue-tınu ve iki senede 
ancak yapılabilecek olan bu işi 
M . Hoover'in bir hamle<le yap 
mağa müvaffak olmuş olduğu
nu sövlemiştir. 

Macaristan ve tamirat 
BÜDAPESTE. 31 .A. A. -

Kont Betten, La Heyde husule 
gelen itilaflar hakkında ıizahat 
vermis ve memnuniyet izhar ey 
lemistir. 

lup İtalyaya kaçmış olan Gial
dini hakıkında ne yapılacağına 
gelince; İtalya ile İngiltere a
rasında iadei mücrimin hakkın
daki münasebatın şekli pek 
başka türlü imiş. İngiliz mahke 
mesinden kaça.le bir İtalyanı 
halya hükumeti iade etmiyor, 
İtalya mahkemesinden kaçıp 
ela İngiltereye gelen bir İngi
lizi de Londra hükumeti iade 
etmezmiş. Demek ki Gialdini
nin İngiJtereye iadesi kabil ol
ınıyacaktır. 

Londradan aylardanberi de
di kodu mevzuu olan Hatry me 
selesi iste bu suretle kapanmış 
oluyor. Bu şiddetli cezadan son 
ra piyasayı altüst etmeğe cü
r et edecek kimse kolay kolay 
cıkamıyacaktır. 

Gialdinin'nin İtalyadan cel
bedilip edilemiyeceği hakkında 
Avam kamarasında hariciye na 
zırmdan bir sual sorulacaktır. 

Hatry ile arkadaşlarının cü
rümlerini en zi vade arttıran, ce 
7-anın da o nisbette ağırlığını 
intaç eden bir cihet varsa o da 
bu kumpanyanın piyasaya Lon 
dra şehremanetinin sahte isti
kraz tahvillerini çıikarmış olma 
!arıdır. Bu cürümden dolayı 
dört mahkum da hapis müddet 
leri zarfında ikişer sene hide
-natı sakkada kullanılacaklar-
-lır. Hatry Londra piyasasında 
~enelerce rol oynadıktan sonra 
;şte şimdi böyle sönüp gitmiş. 

LONDRA, 30. A. A. - Bah ispanyada birdenbire bir değiıik· • 
Jik oldu. Ceneral Primo de Rivera mn rı konferansın bu sabahki hey-
zaten çekilmek arzusunu defatla tek- e~i umumiye celsesind_e Ame
rar ettığıni düıününce bu deği,ikli· rı_kan murahhası M. Gıbson, İn 
ğin öyle birdenbire oluverdiğine hük gıltere, Amerika ve Japonya 
metmek doğru değil gibi görür. Fa- tarafından görüşülmekte olan 
kat cenera1 bu arzusunu izhar eder- sınıf usulünün her nevi gemiler 
ken daiına münasip bir zamanın gel- için her filoya hususi bir tonaj 
meıi'.'i. beklediğini ilave et:ınekten tayini lehinde olduğunu hal-
kendını alamıyordu. Ceneralın bu b k · F ' . 
tarzdaki beyanatına 0 kadar alıtıldı u ı ransa ;a~af~d~n te~lıf 
ki eğer :zannımızda yanılmıyoraak olunan hacını ıstıabı yekunu 
şimdi onun idarenin batından ayrılı· sisteminin her filoya bir tonaj 
venneıi baıka yerlerde de az çok ani miktarı tahsis etmekte ve fakat 
bir hayretle kartılanmıt olsa gerek. bu tonajın istenildiği veçhile 
C_eneralPrim? de Rivera hatırlar~adır muhtelif gemi sınıfları arasın
kı 923 •e.ne11 s?nbaharından ben 1•- da tevziine müsaade bahşe le-
panyada ıdarenın batında bulunuyor- kt ld - b Y · 
du. O zamandan bu zamana kadar n;ıe e o ugunu eyan etmış-
geçen zaman az değildir. Her halde tır. 
bu zaman zarfında ceneralin idaresi Bu nokıtai nazar ihti!afı 1927 
1 spanyada bir §eyler yaptı denebilir. konferansının bir çıkmaza gir-

Ceneralin mevkiini kuvvetlendiren mesini mıicip olmuştur. Halbu
en mühim amilin Fas harekatının 926 
da nihayet bulması olmuıtur denebi
lir. O zamana kadar İspanyaya bir , 
çok asker ile bir hayli peçeta ya mal 
olan F aı seferi hitam bulduktan son
ra ceneral de memleketinde muzaffer 
bir kumandan diye alkıtlanarak daha 
bir müddet mevkiini tahkim etmiş 
oldu. 

Lakin bütün lapanyanın onun ida 
r""ini severek kabul ettiğine hükmet 
mek yalruı olur. Zira ceneral bir ta
raftan kendine mensup olanlar ile 
mevk.iini tahkim etmeğe oğraşırken 
diğer taraftan da muhaliflerile müca
deleye mecbur olmuıtur. Memleketin 
eski ricali kendisine muhalefet edi
yorlardı. Hele ıreçen ıene bu vakıt
lar orduda topçu zabitlerinin çıkardı
ğı ııyan az ehemmiyetsiz olmarnııtır. 

Ceneral Primo de Rivera memle .. 
kette yeni bir kanunu eıaıi yaparak 
millet, hükumet ve hükümdar tara-
fıt ndki?ln bdi_r

1 
niskpebt dahilinde intihap ve >ıf. Tardieu 

eş e ı ece ir mecliı tesisine ça- . . . . . 
lmyordu. Fakat milli hakimiyet esas- ki Fransızların şımdıkı teklıf
larına büsbütün zıt görülen böyle bir leri o vakitki tekliflerinden da 
~eşekkül lıpanyada ceneralin kendisi ha şümüllüdür. Çünkü, Fran
ıle mensuplarından baıka kimıenin sızlar bu defa yalnız tonaj ü
~:!u~tmedi. Eski ve maruf poli- siılünü teklif etmekle iktifa et-

. a •L 
1~ bfr!e ?ir mecliıe gire- mekte altı ay evvel haber ver-

mıyec""'l.riılt lli1dırdiler. · ' . . 
lk Ht/l!fitt . . •. mek şartıle bu tona1 mıktarınm 

_ tı 1 lyet ıyı degıl! bir gemi sınıfından diğer bir 
. Ya'.'ılmıyorsak 1875 ten beri tat- genti sınıfına nakledileıbilmesi

bık edılen ~e pek milli hakimiyet e- ni istemektedirler. M. Alexan
ıaslarına gore yapılmıt olan eski ka d İ ·ı h .. kA · · J 
nunu eııaıinin 923 te tadil edilerek. h~r, ngı t~re !Au ~etınl ın su 
Corteı (Kortea) meclislerinin ka • u ve cmnu se ametı ya nız Si
ması Üzerine ispanyada yalnız br..":. nıf usulünün temin edeıbilece
d~n, cemralin idaresi teeuüs et• ği mütaleasında olduğunu ve 
mıtti. Ceneral timdi çekiliyor. Fakat fakat, büyük harp knivazörle
onun bırakbğı idare devam ediyor. rinden başka gemilere tatbik 
Ceneral kendince lüzum ·· ·· · · · · kt . gorunce ge- ed1lmek sartıle tonaj mı• arı-
ne 11 başına avdet edebilec kti B · 
tahavüllün ma · d'l'ke r. 0 nın herhangi bir sınıftan diğer 

na11 ••m ı ı bundan b' rf led.I . d . öteye ıreçnUyor galiba ır sın a nak ı mesıne aır 
-------·-·_·__ vapılacak şu veya bu teklifi tet 

kike amade bulunduğunu be
yan etmiştir. Amerika da 

M. Hoover içki 
mi içiyor? 

VAŞİNGTON, 31 .A. A. -
Ayan azasmdah M. Brookhart 
ın ayan meclisinde okumuş ol 
duğu bir mektup heyecan tev
lit etmiştir. Mümaileyıhin oku
muş olduğu bu mektupta Ne
kulüplerinden olan ve azası a
rasında M. Hoover de bulunan 
vyork'un en eski ve en hususi 
Century Club'ün aylık içtima
larında hakiki cinli koktel ve 
yılbaşında da punç veyahut 
rom ikram. edilmekte olduğu 
beyan edilmektedir. M. Brook
hart bu melctu bu mezkur kulü
bün ikinci J"eisi olan ve memnu
iyet kanunun tatbiki hakkında
ki son tahkikatı idare etmiş bu 
lunan M. Viokersham'ın bu hu
susta hare.kete gelmesi ıçın 
okuduğunu beyan etmiştir. 

Müthiş bir çete 
ŞİKAGO, 30. A. A. - Yeni 

ıbir takını cinayetler daha kay
dedilmiştir. Bir ıbakıkaliye ma
ğazasına atılan bir bomba sekiz 
kişiyi yaralamış ve 100 metre 
kutur dahilinde bulunan binala 
rı tahrip ederek 100.000 dolar 
hasara sebebiyet vennıştır. 
Haydutlar çetesi efradından bi
biriÇin mahallesinde birpusuya 
düşmüştür. Pusuya yatmış olan 
!ar merkumu kurşunla delik de 
şik etmişler ve ölüm halinde 
olduğu yerde brakmışlardır.Bir 
taksi kumpanyası veznedarı ile 
bir şoför, bu şoförün idare et
me~te olduğu bir otomobil i
cinde tabanca ile öldürülmüs 
bir halde lbulunmuşl;>rdır. · 

Yeni bir komite 
LONDRA, 30. A. A. - M. 

Stimson, bu sabah konferans ta 
rafından ihdas olunan komite
ye M. Adams ve M. Gibson'u 
memur etmiştir. M. Stimson'un 
bu komitenin içtimalarında ara 
sıra.hazır !bulunması mı.ııhtemel 
dıir. 

Azami hacim 
L01'1DRA, 30. A. A. - Sa

lahiyettar bir membadan istih
bar edildiğine göre, hususi bir 
komisyon tarafından tetkik e
dilecek olan Fransızların uzlaş 
ma teklifi her milleıtrin muhte
lif harp p-emileri sınıfları için 
te.;bit edilen miktardan ayrıla
bileceii;ini fakat, azami hacmi is 
tiabi vekununu tecavüz edemi
yeceP:ini ve kevfiyetten diğer 
d~vletlere evvelden ihaber vere
cğini natik bulunmaktadır. 

1 mperatorluk gümrük tarifesi 
LONDRA, 30 .A .A. - Mu

hafazakarlar tarafından parla
mentoya müştemlekattaki ecne 
bi rekabetine mani olmak için 
imparatorluk eczası arasında 
bir gümrük ittihadi tesisi tek
lif etmiştir. 

Avdet ediyorlar 
LONDRA, 31. A. A. - Dün 

bahri konferans tarafından teş
kil edilmiş olan komitenin ilk 
içtimaını bugün öğleden sonra 
aktedeceği zannedilmektedir. 
M. Tardieu il.e M. Briand bu
gün Paris'e döneceklerdir. 

.1 şsizlik sigortası 
LONDRA, 30. A. A. - A

vam kamarası Lortlar kamara
sının işsizliğe karşı sigorta layi 
hasında yapmış olduğu tadilatı 
133 reye karşı 234 reyle reddet
miştir. 

ANKARA, 31. (Telefonla). - Pazar günü hapisaneyi tı 
kedecek olan eski Bahriye ~ekili İhsan B. in İsviçreye gidecr 
söylenmektedir. 

Güzel san'atlar akadeınisi 
ıslah edilecek 

ANKARA, 31. (Telefonla) - Maarif vekaletinde tetkik eıf 
mekte olan Darülfünun bütçe ve kadrosundan maada Güt' 
saı:'atler a~adem~inin ıslah! için hazırlanan proje de te1ki 
edilmektedır. Proje, mevcut akademi mıiallimlerinin azaltıl!l1' 
smı ve kalanların maaşlarının tezyidini istihdaf etmektedir. 

.~arkışla istasiyonu dün 
merasimle açıldı 

Şarkışla, 31. (Sureti mahsu
sa.da giden muhabirimizden) -
Kayseri-Sı vas meb'usları ile 
Devlet demiryolları erkanını 
hamil hususi tren yollarda sa
mimi tezahuratla karşılanmış
tır. Kayseriden bir heyet te bi
ze iltihaketti. İkide Şarkışlaya 
geldik. Şarkışlada Sıvas Vali 
vekili ve Kaymakam birer bi
rer nutuk söylediler. Bu nutuk 

!ara Devlet demiryolları müd~ 
rü Va~fi B. cevap verdi. Va' 
B. nutkunda şimendifer siyasc 
timizi izah etmiştir. 
İstasiyonun açılması münaselı 
tile halk heyecanlı tezahiı1' 
yapmaktadır. 

Gazi, İsmet, ve Cümhuriye° 
bugün burada şükranla yaded 
len üç isimdir. 

r··----------------&~oc~ 
• * ; SPOR.. ~ * 
c..-----------------------Vefa- Istanbul Spor 
Lik müsebakalarının 

devresi bitti 
birinci 

-----
Dün Taksim stadyomunda, lan bu maçta, ilk defa biriıı~ 

birinci devrenin son maçı olan takımda oynayan gençler vat 
Vefa-İstanbul Spor maçı yapıl- dır ki bunları bir arada bir kg( 
dı. Hakem Sedat Beyin idaresi kere daha görmek lazımdır. 
altında cereyan eden müsabaka Galata:;aray kongresi 
<la, her iki taraf da', · rinci de- Galatasaraylılar seneli 
vre tasnifinde sona kalmamak grelerini dün Galatasaray List 
<tzmile oynadılar. Bunun için si kimya dersanesinde aktetti· 
maç epey hararetli oldu. ı ıer Kongre Riyasetine Nazı:' 

İlk devrede İstanbul Spor' Nuri Beyin intihabından sonrl 
un yaptığı bir sayıya Vefa mü- Gazi, Meclis Reisi, Başvekı 
kabele edemedi. İstanbul Spor Hazaratına arzı tazimat e<lil 
müdafaada olduğu kadar hü- mesi alkıslarla ve müttefik 
cumda da hakim bulunuyordu. ka;bul edildi. Bundan sonra D3' 
Bu suretle devre 1-0 İstanbul ver Bey klübün mali vaziyeti 
Spor lehine bitti. nin ıslahı lüzumundan bahi! 

!kinci devrede Heyeti idare raporunu okudtl 
İkinci devrede Vefa •takımı Bunu hesabat müffetişiınin r$ 

nın, Hayri Rağıp meııkez mua- poru takip etti. Bu raporda T111 

vin ve Sa imin merkez muha- li ıslahat için dört maddeJ.ik b~ 
cim mevkiine alınmak suretile teklif vardı. Bunun tatbiki kf, 
tadili, hakimiyeti mahsus bir b~l edildi, fazla olarak şelırt 
şekilde Vefa'ya intikal ettir- aıd_at _da arttrrıldı. _Heyeti ! d~! 
di. Bundan başka İstanbul Spor re ıntıhabatma geçılerek Reı 
kalecisinin hasmı kaleciye nis- Da~er, ikinc} r;i~ N amik ~5 
beten acemice hareketleri Vefa maıl, Urnumı katıp Eşref Şefı~ 
hücumlarının müessiriyetini Vezne?ar ~ ~rif_ ipka.en.\ 
intaç etti. Bu şerait altında Ve- keşretı mes.ı;:uhy~tı, bi~aen ıt 

1 
fa beraberlik ~ayısinı yaptrktan zar eden ~d~~ B: ın. yerıne ~u~ 
sonra her iki taraf da epey sert B. muhasıplıge ıntıhap edıld 
bir oyun tarzına kapıldılar. ler. S. Ö. 
Hatta hakem her iki tarafın bir An karada nıad ır 
oyuncusunu, oyunun sonlarına 
doğru da bir İstanbul Sporlu
vü çukarmak mecburiyetinde 
kaldı. Bu devrede iki sayı daha 
yapan V cfa maçı galibiyetle 
bitirdi. 

!kinci takımlar 
İstanbul Spor-Vefa ikinci 

takımları arasındaki lik maçın
da tarafeyn ikişer şayi ile be
rabere kaldılar. 

Galatasaray-Pera 
Taksim stadyomunda lik 

maçlarından sonra Galatasaray 
Pera takımları arasında hususi 
bir maç yapıldı. Galatasarayın 
çıkardığı takim bazı oyuncula
rin tecrübe edilmek istendiğini 
ırösteriyorou. Esasen Nihad"ın 
bir grip geçirmiş ve Mitıhat'ın 
Ankaraya gitmis olmasile ta
kımda tebeddülati mecbur kıl
mıştı Galatasaray takımı şöy

le idi: 
Rasim, Burhan, Arif. Şüp

ıhi. Vedat, Muammer, Müslih, 
Riza, Mehmet, Celal, Kemal. 
Oyun temiz cereyan etti.Gala

tasaray hücum hattı zaman za
man kombine bir oyun tarzina 
ve bir çok fırsatlara rağmen 
sayi yapamadı, Sayısız ve bera 
bere biten maçın bu şekilde bit 
mesindeki avamili araştıracak 
değıiliz. Cünkü nihayet bir te
crübe ve talim mahiyetinde o-

Ankara,3 lA.A -Bugün yaP: 
lan futbol müsakasmda İmaıar 
haribye birinci takımı ikiye 1cs· 
rşı dört sayı ile Gençler birli~ 
birinci takımını Muhafiz güc~ 
ikinci takimı srfıra karşı bir ss
yı ile İmalatıharbiye ikinci tat:' 
mını mağlup etmştir.Bu sureti' 
turunova hitam bulmus,tur. ~1 

ticede imalati harbiyenin birı 
ci Muhafız gücünün ikinci taJıl 
mı kazanmıs,tır. 

Buğday piyasası 

ŞİKAGO, 30. A. A. - F~· 
syanın buğday ihracatı hakkıtl' 
daki son haberlerin tesirile bt.: 
day piyasası son derece tene' 
zül ederek mevsimin en aşag 
rekorunu kırmıştır. Teneztil 
miktarı düne nazaran iki il 
2, 7 / 8 c;;ent miktarındadır. 

Fransız parlementosunda 
İ :r;fıı1 PARS, 30 A. A. -M. 

vy, meb'usan meclisi maliye e~ 
cümeni reisliğine intihap ed· 
mis, tir. , 

M. Boncour da yeniden bıırı 
ciye encümenine intihap olu!" 
muştur. 

Tehir edildi 

LONDRA, 31. A. A. - ~ 
Grandi, teadül meselesi haki< 
daki müzakeratın tehirini )(# 

bul etmiştir. 
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umaŞ için- memleketimizdeki tesisatı beş-attı, panı 
tar için de onbeş-yirmi misline çıkarmak lazımdır .. 

ıstihsalatı arttırmak 
için yard!m 

t liikumet müesseselere verilecek 
prim miktarını erttıracaktır 

ll1tiyaçlar 
\

1 arın l>ir içtima 
~rapıJacaktır 

Vt1'11~tte 

Emanet
ten vergi 
Defterdarlık 
para istl;tor. 

Emanette 

Teftiş 
ediliyor 

Bozuk uniar 
ne yapılacak? 

Defterdarlık Şehremanetine Şehremaneti tarafından me-
ait binaların varidat getirdiği vadı gıdaiye üzerinde yapılan 
iddiasile bu binaların musakka- teftişlere devam edilmektedir. 

Bazen zabıtai belediye memur
fat vergilerinin verilmesi lazım lan çok pis ve kokmµş, madde-
geldiğini Emanete bildirmiştir· lerin satışa çıkarılmış olduğunu 

Şehremanet, defterdarlığın görmektedirler. Bu cümleden 
bu talebi üzerine surayı devlete olarak Balıkpazan, Asmaalu ci 
müracat etmiştir. Emanet, mev varında bazı dükanlarda yenile 
zubahas edilen binaların umumi miyecek bir halde bozuk unla-

H ima yeye muh- hizmetlere ait aldukıannı ve ra tesadüf edilmiştir. 
t •• ( re vergiye tabi olmadıklarını iddia Dükkan sahipleri bu unlan 
aç muessese e ediyor. Şurayı devlet bu husus hayvana yedirmek üzre sattık-
yardıın edilecek ta izahat almak üzre Emanet- !arını iddia etmişlerdir. Bunun 
İktısat vekaleti ve millt ta- ten bir memur gönderilmesini üzekkri~e El manet müfettişleri 

. dü ancı an cezalandırmış-

İstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Bahardan kalma bir gün 
Dünkil cuma iyi geçti. Subatı da bir 

geçirsek, ötesi kolay 
-------------

Ramazan sehirde gece hayatını tazeledi 

saru{ cemiyeti'~ temas etm~k istemiş,~tt_r_. _______ !ardır. 

iizre aPrenlerde Ankaraya gı- Mütefıer· .. ı· 1. H.. E Dünden itibaren Ramazan .. • ,, ı .n manet encümeni bu mahzu 
den Sanayi birliği m~rahha~~ ru kaldırmak için zabıtai beledi başladı. Bu sene ramazan kış 

Busefer bana döndiı . 
-Onu anladık. Ya bu yüzsüz 

herif kim? demesin mi? Si\reyya mensucat fabrikas.ı m. u T k mevsimine tesadüf etmekle be-
h Op apı Sarayı ye talimatnamesine bir madde dürü Atıf Bey dün şe nmıze raber çok güzel bir hava ile gir Arkadaşım cevap verdi: 

avdtt etmiştir. Acı/ Bey ilave etmiştir. Bu maddeye gö- di. Rasat merkezleri dünkü ha-
h h k uh l 'f H d • • re her unun üzerine mutlaka bir 

At•€ Bey Ankara sey at~ ~ kongresinde sanayiin m te ı arem aırcsı etiket konacak, unun evsafı bil vayı kapalı gösterdikleri halde 
kında atideki izahatı vennışttr: ,şubeleri temsil edilecek ve kon ft"llacaktır dirilecektir. Yenilecek unlar, pek güzel ve oldukça mülayim 

desini görünce nereye gitmekte 
<lesini görünce nereke gitmekte 
olduklarını sordum. Yağlı bir 
iftara davetli olduklarını anla
yınca ev sahibinin esasen beni 
tanıdığını uydurarak yanları
na takıldım. Takılmaz olaydım. 
Kapıya geldiğimiz zaman ev sa 
hibi bizi üç kişi birden görünce 
Rızaya dayı zadenisini işaret e
derek sordu: 

- Birader. Hakikaten ev sa 1 

hibi seni eskiden tanıyormuş! ! 
Dün havanın güzelliğine se

vinmekle beraber bugün girecek 
şubatı da düşündük. Ah o şu- r 
bat! .. Bir kere şu cüce şubatı t 

atlatabilsek .. Ondan ötesi ko- 1 

lay.I 

"-İktısat vekili Şakir Bey, greyi vekil Şakir Bey açacaktır. T di. Bunu için dün öğleden sonra 
zahire borsasınca kabul edilen sanayi müessesatı hakkında. va. Kongre.nin. ru. _z.namesı. · yakın- Topkapı sarayının harem da 1 . Gülhane parkı, Şehzadebaşı, 

1 li. .1 esas ara gcire 5 neve ayrılacak 1 k kal b 
ki olan teşebbüs ve temeı:ıru en da Sanayı bır gı ".e ~ı~aret ".e iresi de yakında ziyaretçı ere 6 ınci nevi hayvanlara mahsus Beyoğlu gibi yer er ço a a 
mizi hüsnü telaakki etmış ve sanayi odalarına bıldınlecektır. açılacaktır. olacaktır. lıktı. Ramazan, henüz mebdei 
nazarı itibara alınacağını beyan Ruznamede sanayı müessesatı- Harem dairesi Topkapı sara olmakla beraber mevcudiyetini 
etmiştir. naait rüsum ve tekalif mesele!~ yınm en fazla hususiyeti haiz Ekonomi hemen belli etti. Haftada ancak 

Bu müessesattan muamele ri mevaddı iptidaiye ihtiyaçları, kısmıdır. Açılacak kısında on 0 bir veya iki gece kadar eseri ha 
vergisinin kaldırılmas~ ı:ıe~elesi kredi meselesi, Ticaret odası da ile bir kaç dehliz, bir hamam Fazla un yat gösteren Şehzadebaşının 
tetkik edilmiş ve vergının ılgası meclislerine sanayi erbabının vardır. Valide sultanlar dairesi eğlence yerleri şimdi fazlalaştı. 
muvafık görülmiyerek bilhassa iştiraki nisbeti, o~turva :es~i- de bu kısımdadır. Jh tlgartan artan Sıra çaycılarda vakit geçirenle-
himayeye muhtaç olan mıiesse nin ilgası meselesı sanayı m.iles v rin adedi çoğaldı. Hatta akşam 

d di Gene bu kısımda üçüncü Se- f Lf · d d · selere fazla prim verilmesi esas seseleri imalatının stan ar zas m .n ar ro L•• ları saat sekız en sonra enn 
dır !im ve Muradın adalan vardır. v H itibarile vekaletçe tensip olun- yonu dahil bulunmakta · D • · uykulara yatan kenar mahalle. 

Standardizasyondan mak- Harem dairesinin bir kısmı- egırmenciler geçenlerde !erde bile eseri hayat görülme-
m~!~~ikalara, İstanbulda ekse sat, resmi devair, mektepler ve nm açılması bir müddet teehhür toplanıp fazla un istihsalatının ğe başladı. Esasen bir eğlence 

da kkü·ıı f d edecektı"r. Sultan İbrahimi"n mahallt sarfı husunda görüş- · B ·ı ı· ri ban"'alarm kredi hususun muhtelif teşe er tara m an müşlerdi. muhıti .ol~ .. eyog una ge ın~e 
gayri müsait vaziyet alm~":? alman mamulatın yeknesek ol- boğulduğu kafesli hücre sonra Bu içtimada istihsali azalt- orası biisbutun harekete. ~eçtı. 
dolayısile vukubulan teşebbusu- ması temin edilerek irnlatta ka- açılacak kısımdadır. mak mevzuu bahsolmuş, fakat Geçen seneler olduğu ~ıbı Şeh 
müz de memnuniyetle karşılan nşıklığm önüne geçmektir. Harem dairesinin martta açıl uyuşulamamışu. Bugün şehrin zadeb~şının açık yerle~~de saz 
mış ve bu bapta kolaylık temini TİCART ODASI ması muhtemeldir. 490 ton un ihtiyııqııll,an fazla yerlen, at cam?~zlan !çın sal~ş 
kararlaştırılmıştır. İstanbul Ticaret odası mecli-· -<>-- tam 590 ton istihsal ediliyor. !ar ~~ude ~etın~emış, pehlı-

MEV ADD !İPTİDAİYE sinde sanayi erbabı, mevcudun Su" tçu" ler-İnekçı'ler Bu vaziyet karşısında deg"ir- van gureşlen tertıp ?lunmuştur 

-Bu kim? 
- Dayı zadem. 

Mahkemelerde 
~ .............. .. 
Hepsinin sayısız 
sabıkası varmış! 

Bir dava bitmeden aleyhlerine 
başkaları açılıyor 

l 

Gümrük mevaddı iptidaiyele , .1 "h . f 1 Bazı kalabalık muhıtlerde ve S .. 1 • 
yarısı nisbetinde olması lazım- mencı er ı tıyaçtan aza olan B • . . . b" k k" 1 . ongun erde Agırceza mah-• tım. Üstümüze gelen bekçiyi 

rinin basit bir usule raptı veya dır. Sanayi sergisi milli bayra- Sütçülerle İnekçiler arasında istihsalatın hariç memleketlere d 0fazıçı?.ın ır 1 1sırı:ı. oyı:rın- kemesi şayanı dikkat bir hırsız- yaraladık .. Şimdiye kadar be~-
senei maliye iptidası olan hazi ma müsadif olan 23 nisanda An ki ihtilaf hala devam ediyor. sevkini düşünüyorlar. Halbu- k eh a;ag~z ~yun~~ ~~ h~: lık vakasının muhakemesine ki kurtulurum ümidile itiraf 
randan evvel müracaatların tet karada Türk ocağı binasında Bundan bir sene evvel ayn ki buna da imkan yoktur. Çün- a v\er le e me a ar ı - başladı. Maznunlardan İbrahim bulunmadım" 
kiki meselesi de halledilmiştir. açılacaktır. Şimdiden hazırlıkla ayn iki cemiyet olan sütçüler kil dünya piyasasına hakim o- ye~~lh aş amıştır. 'Ik .. .. Muharrem ve Ohanes sabıkalı Gariptir ki ~asumiyetleri di 

Vekil Bey bu hususta ki mil ra başlamıştır. Afı'ş ve sergı'ye ve inekçiler cemiyetleri görü- lan Şikago borsa5ı Amerika ı assa ramazanın ı gunu ve tanınmış hırsızlardandır Üç • b" f d . -
' b ı d"l ·· · b' l · "lmi ali .. ··ıd··... çok eğlenceli geçmiştir. Dün k d B b k k k 1 .. 1 ger ır mamun tara ın an ıd-racaatların martta ka u e ı e- ait kitap ve risalelerin tabı ile len lüzwn uzenne ır eştın ş m arının suru ugu yerlere d bah d kaim b' .. ar a aş e e ız o eJı mua - dia olunan Muharremle İbra 

rek hazirana kadar intiça edil- istihzaratın ilk kısmı bitmiş o- ler ve bir cem'.->'.et. y_apmışlardı. başka memleket mallarının ar- al eta . "bar ·anı İ ba lırh gulkın !imlerinden Mme İskot'un evin him aleyhine 28 inci olarak ye· 
m. b 1 sını muvafık gör N'h t bu ışın ıçınde kıl d'ld" •· · .. d" ·.. d o ması ıtı an e stan u a den eş a im k b k · · ış u unma - lacaktır. Sanayi erbabından ser ı a!e n .çı . a :ze ı rgını gor ugu zaman er k k - y ça a ve e çıyı cer ni iki sirkat davası daha ikam 
milştür. İktısadi muvazeneyi gide ne kadar yere ihtiyaçları ~~a~agını anlayan <:eıntyetın hal piyasayı düşürmektedir. Bu nın ısm~ a~am~ zam~ı;ıını ırk hetmekten maznunen mahke- olunıyordu. 
istihtaf eden büyük istihsal P'.0 olduğu sorulmuş, bütün ınilli katıbı ıın1;~ısı Şerıf. B_ey. vaziyet karşısında gene istihsal l~rda feçı_;:n:ş, .a!ta 1ld 1ço meye sevkolunmuşlardı. Bu da- Mahkeme yeni davalardan~ 
gramında sanayi müesseselen- mamulatın, sigara ağızlığı gibi gelerek mu.raka~ ?eyetıne ıstı kısmaktan başka çare görülme- k!mse er ?ga~ ıç~ v_e a ara vanın rüyeti esnasında İbrahim teşkili tarafeyn için alakadar-
nialakadareden mevaddın bulun kilçiik san'atlarda dahil olduğu fasını vennış ve ıstıfası heyteçe mektedir. bıle gezmege gıtmıştır. İ ve Muharrem hakkında 25 sir- !ara tebliğat ifasına karar ver .. 
durulması vekaletçe derpiş edil j:ıalde teşhirinin temini takarrür kabul olunmuştur. Maden istihsalat BEYAZITTA .. sERG kat davası evrakı gelmiş ve da- di. 
diği için bütün sanayi şubeleri- etmiştir. Cemiyetin mürakabe heyeti 1 Bu ramazanda goze çarpan vaya devam mümkiln olama- «R • l d 
nin ihtyaçlan hakkında l~ ONBEŞ GÜN AÇIK bu cemiyetin vaziyetin tetkike Yapılan son istatistiklere na bir yenilik de uzun zamandan mıştı. Son olarak maznunlara- esım lay» avası ,1 
gelen malfunatın perşembe gu- Bu numune sergisi on beş başlamıştır. zararı son seneler zarfında ma- beri unutulmuş olan Beyazıt ley hine yeni bir sahte çek sür- Bugün Ağırceza mahkeme.· 
nüne kadar vekalete bildirilme- gün kadar devam edecektir. İs- ~------ den istihsalatımı:ı: şudur: camii havalısındeki sergi olmuş mek davası ikame olunmuş ve sinde mühim davalar rüyet ol~ 
si lüzumu bize tebliğ edilmiş- tanbulda daimi bir milli meşher Gayri mübadillere Kömür istihsalitımız 1923 se tur. Yekvart isminde bir sabıkalı nacaktır. Bir buçuk aydanberi. 
tir. yapılması ve buna Çırağaı;ı sara tevziat nesinde 601 bin tondur. Bu mik Eski ramazanlarda ayni yer- daha tevkif olunmuştu. Yekvart mevkuf bulunan Resimli Ay• 

y ARIN Kİ İÇTİMA yının tahsisi mutasavverdır .Bu tar 1924 sensinde 700 bin kü- de açılan sergide her çeşitten istiçvabında cürümle alakadar mes'ul müdürü Behçet B. ileJ 

1 
kabul edildiği takdirde Saray ta Gayri mübadiller cemiyeti sür ton, 1925 senesinde 769 bin aranılan eşya mevcuttu. Bu se olmadığını söylemişti. Halbuki muharrir Emin Türk Beylerin. 

Programa girecek olan şeye reisi İstanbul meb'usu Hüseyin tona bağlamıştır. nede öyle. Fakat şu fark ile kı Yekvart son celsede mahkeme muhakemesine bugün başlana-: 
n. mu'"dellel olarak tesbit etmek mir edilecektir. B d" h · · 1 · · b · · · ·ı · · b" · 'd k M"dd · ·ı·k .

1 
Vekil Bey bizden faaliyetimi ey un şe rımıze ge mıştır. 928 senesideki dünya kömür u senenın sergısı tamamı eyer reısıne ır ıstı a vererek yeni ca tır. u eı wnwnı ı tara-. 

üzre her san'at şubesi müme_~s~. zi sormuş ve izhatımız mucibi Gayri mübadillere para tevziatı buhranı havzanın istihsalatını ~ ma.~ıa.';=dan müre~kep. ~aha bir bey~na.tta bul~muştur. f~.1:~.an Beh~e.t ~· aleyhine Tür~ 
!erinin iştirakile pazar gunu . .. "im" .. na bir kaç güne kadar başlana- 910 bin 377 tona kadar çıkar- ılk gununden sergıye ragbet Maznun ıstıdasında dıyor ki: lugu ve Reısıcumhur hazretle~ 
(yarın) Sanayi. birlig"inde mü- ınemnunıyet goru uştur. caktır. b l d" b' h r · "M İ k • · d h · tahk' d E · T"' kB 1 . Kumaş ihtiyaçımızın temini mıştır. aş amış ve un ır ay ı a ;? - me s ot un evın en ır rın ır e en mın ur .a ey 
him bir içtima aktedilecektır. . d b 1 . li Ertesi sene vaziyet gene de- veriş olmuştur. sızlığı ben yaptım. Çekleri ben hine de sunufu içtimaıyeyi bir· 

Bu içtimada, bütün sanayı için mevcu un . e_ş .a tı(l~;o)' Unıumi harbin ği§miş, istihsalat 896 bin to- Bu ramazdan yalnız Boğaziçi sürdüm. İbrahimle Muharrem biri aleyhine tahrik davaları i. 
Şubeıen.nı·n prı'm ı"htı"yaçları, ala pamuklu şeyler ıçın ıse - bb'b. h lkı .. k'di Ç" k" b"t" b" ·· ht 1 b h d k 1 tu B .. k"" 1 · l' dır mu"se 1 1 na inmiştir. 928 senesinde 1·se a muşte ı r. un u u un ıguna ır ar, ey u e yatma- ame o unmuş . ugun u ce i 
kadarlardan iZ. ahat alınarak tes misli tesısat azım ... · · kl' "d 1 · 'lk 1 hk d · h d k fh" · d h kömür istihsalatı 860 bin tona vesaıtı na ıye ı are en ı ge- arını ma eme e ıza etti: se e arar te ımı e mu te· 
bit edilecek ve salıgününe kadar Rusumatın motorları BELGRAD, 30. A. A. -Ar- kadar düşmüştür. ceden itibaren gece seferleri ih Yekvart istidasında yazdık- meldir. Aynı zamanda Yeşilköy1 

vekalete arzedilecektir. şid!lk Ferdinand'm katili Pren Kömür istihsalatının azalma das eylediği halde şirketi hayri lann mahkemede izah etti: hırsızları ile sevgilisi Medihayı 
Vekalet, bu~rd~ _müsta- ANKARA, 3~ (~illiyet) -. çip namına rekzedilecek bir a- sının bir sebebi de İstanbul pi- ye henüz gece seferlerine başla - Hapisaneden af kanunun- öldüren Tefik Fikretin davala. 

hak olanların prımlennı arttıra Rüsumat motorlerı Şubat nı- bidenin r~cn kiişe.t edileceği 
1 

matlığı gibi başlayacağına dair dan istifade ederek çıktım. Pa- rı rüyet olunacaktir. 
cak, dig"erlerı.·ne de lüzumu de-. hayetine ka. dar tamamen İstan- ne daır· olan ıh-"-er dolayı"sı'le yasasında rus kömür erinin yer d b" h k .. . . dım K' ·ı . . d b R cakt '"" li kömürlerimize rekabet etme e ır are et gostememıştır. rasız . amı ısmın e iri esimli Ay davasina saat 
recesinde pnm ayıra ır. bula gelmiş alacakla~" bunlar A'Ylala ajanın şunu tebliğ etli- sidir. Maamafih şirketin de bu ihtiya tavassut etti. Bu hırsızlığı yap 10,30 da başlanacaktir. 
HİÇ PRİM VERİLMİYECEK Mart ol't:ı-larına d-0gru ~a- yor: -~:---,......,__,...,. ____ cı temirt edeceği şüphesizdr. 

"b" men faaliyete geçeceklerdır. U .. ki ş b p · ,. kra Diğer madenlerimize gelınce, Yemeklerimiz nasıl olmalı Belkide değirmenci~k ~ ı mum müd!lr Şubat nihayetinde .ı' u ~a rençıp ın a - bakır iki seneden beri hiç istih 
bazı kısımlara, diğerl~n lehı?e gelecek. Şimdiden motörler ~m~~ eıııhı;:~adi·ları~dan sal edilmiyor. Halbuki 1923 se 
olarak hiç prim verilmiyecekt~r: mürettebatı için bahriye zabi- :: r; . r ~ ;:, ~ ~~re nesinde memleketimizde 188 

Bu sayede, muamele ver~sı tani almınaktadr. en. ısı~. nl ~a: kosna a 1 a- ton bakır çıkarılmıştı. Bu mik-
•..ı:z·· d müşkül vaziyete du- nesıne uır enıa -0yacaJdardır. t 1 n 25 . d 93 ~:ıı un .. en selerin vaziyeti dil- Kayseri şimendifer kimse hazır bulunmıyacağı gi- ara " senesın e Otan 1926 
• muesse bi 11• ""-' • • • k . senesinde 830 ton 1925 senesin 
zelmiş olacaktır. fabrikası · 1-1r~~ıyetteışt~~ e~ı ton bakır ç(kanlmıştı. Bu mik-
TASARRUF CEMİYETİ İLE "d · d"l büyük yecek, hıçbir nutuk soylenmı- tra 192 senesinde 930 ton 1926 . . ·ı Kayserı e ınşa e 1 en Hükfunet memurlarından hiç 
~illi tasarruf ceıntY:et1 ı e Y:.~. şimendifer atelyesinda .. yapıla- yecek ve nümayiş yapılrnıyaca senesinde 830 ton 1926 senesın 
tıgnnız temasların bıze ver ıgı cak tadilat hakkında hukfimet- ktı de 85 ton olmuştur. 1928 ve 
k~nat, bu cemiyetin 1:ürk sana le temasta bulunan bir ecne.~i r. 1929 senesinde bakır istihsal-
~ınin inkişafi ve yerli ma~~a~ sermayedar grupu ~:ınıına mu- Bir nasihat edilmemiştir. 
S~rülmesi hususun~_çok buy~k messili Esat paşa dun ~:ıra- Bedelini 1 ~ ayda ödemek Manganez madeni için Ana-
bır kuvvet ve teşkılat . ol~ugu dan şehrimize avdet etmıştır. dolunun muhtelif yerinde yeni 
nı~r~ezindedir. Daha. şımdıde~ Arabı"standaki asi şartlle bir buz dolabı almak tesisat yapılıyor. 
... ıı- f t n sarfı fırsatını kaçırmayıııv.. B' 'k" •uı ı mamulatın sar ıJ'.a ı BASRA 30. A. A. _ Küve- ır ı ı sene sonra memleke-
:Vatı yüzde elli nisbetınde art- b'ld' '-ıdig"ine göre Hicaz S A T İ E tin manganez istihsalıltı büyük 
llııştı ytten 1 ırı "l'b" t bir yekilna b01 iğ olacaktır. El-r. 1 tarafından mag Ilı ıye e l\IF.TRO IIAN BF.YOCLU 

NİSANDA İÇTİM kra ı 
1 

Faysal Dervı'ş ile di- de mevcut manganez ocakları 
· t an ELl~KTR!K EVi 1 TA~l3t.:L 1928 · d 60 Tasarruf cemiyeti tarafın- ~gra. ı. "sleri Hicaz memurla- . ~ene'ın e ton manga-

. . "er ası reı . . . ( gumkrilı· .. ;ur ) nez çı car;c ' '·,. Ha1buki geçen 

* * * 
Dün park çok kalabalık idi. 

Bir k2nepeye oturan iki kişi ra 
mazana ait konuşurlarken biri 
yanındaki arkadaşına şu vak'a

Mazhar Osman Beyin listesine 
itiraz edenler var 

yı anlatı: 
-Eski ramazanlardan birin- Dr. Mazhar Osman Bey ge- 1 in list~si.nde kapuska var. Ka-

de idi. Bir akşam bizim Rızayı çenlerde ortaya yeni bir :ı:emek puska_ıyı ama bunu hazmede 
bilirsin ya, işte onu kaleminin listesi çıkarmıştı. Bu yenı ye- cek mıde her zaman 
müdürü iftara davet etmiş. Rı- mek listesi en ucuz, fakat en mu? . . . 
za yolda giderken dayı zadesine mugaddi yemekleri ihtiva edi- Onun ıçın. ucuz ~~sun d~y 
rastgelmiş Onu da yanma tak- yordu. her kes~ aynı yemegı tavsıy 
mıs. Benim de o gün parasız Bu liste tıp aleminde yeni edemeyız. . 
------------ bir münakaşa mevzuu olmuş- . Ma~har Osman Beyın. yemel 
senelerdeki istihsalat 100 tonu E hl . "d" .. lıstesı hakkında Dr. Alı paşt 
tecavüz etmiştir. tur. manet sı ııye mu. uru da diyor ki: 

Memleket;mi7.de 928 senesin Dr. Neşet Osman Bey bu lıste - Böyle listeler ucuz olur V• 

de istihsal edilen madenlerimi- hakkında demektedir ki: umumiyetle gıdayı temin edeı 
zin cin~ ve miktarı şunlardır: 

Simii kı:rşun 9094. kronl849 
"~fpı:ı "r 97, zımp,ra 11135 
toprhr. 

- Bunun için birden bire bir Ancak az çalışanla çok çalışa
~ey söylemek güçtür. Bu her nın gıdaları ayrı ayrıdır. He 1 
~ey<kn evvel bir gıda meselesi- kes aldığı nisbette sarfiyat yat 
dir. Mesela Mazhar Osman B. malıdır. 1 

l 

ı 

1 
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Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

1 ŞUB.\.T 1930 
>AREHANE - Ankara caddes~ 

' r o. 100 Telgnıl adresi: Milliyet, Is. 
nbul 

i Telefon numanları: 
İstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kurut aylıfı 

" 
150 .. 1400 .. .. 1400 " 2700 .. 

t ı Gelen evrak geri verilmez 
1 

1 liddeti geçen nuahalar 1 O kuruştur. 
'1 1 Guete ve matbaaya ait işltt için 

ınQdiriyete milrauat edilir. 
Gazetemiz illnlarm mesullyetini 

bbul etmez. 

ı 1 • BUGÜNKÜ BAVA 
1 

• Dün hararet en çok 15, en az 

aciz ve gafil beşer kulunun heri iıte Kem~~ye ~~ aık v,e gu~bet diya-ı 
eline beşerden on adet parmak nnm yeıu ısmıclir. ln1Çrenua beyaz 

· b' k • dailarmı götürüp Fın.t'm k.,....rına 
vermış ve ya~z _ ır te agız koyunuz. BU1111 beyaz ve san çiçek. 
yaratmıştır. Subhane men ta- lerle ıüıleyiniz; isteroeniz adına Sa
hayyer ! Bu ne demektir? Şu rı çiçek, yahut Erenler deyiniz. Bu 
demektir ki! Ey kulwn sen on d~ların aralarını 11k ağaçlarla ve 
kazanıp bir yiyeceksin! Eyice dağlardan ~ Fırata kadaı; u~n ç f 

1 ? H 1• d 1. . memba ıulanle doldurup -u.Jetiniz. are 
an aşılıyor mu_· .u asa.~ e ~ · iıte Kemaliye'nin kut bakqı panura- • 
~n. kazb.~'kbırdyıy::egız, bır makü. s~k· b'. ŞeN~ gİrmaheılen •. ~ğınşızha Nevzat Hanım, -Otelin önün- - Ya! .• 
yıyıp ın şu re ecegız. ço ır ıyagara engı g .. r. e d k' kaldır d alnı b k - Evet... İııtanbula indim. 

"Zenginin malı fukaranın çe re giriniz. Kemaliyeyi kucaklayan , e 1 _un a ,l'ap Y z e 
· · d 1 k dağın eteğinden çıkarak bahçelerin lıyordu. İçinde bır sıkıntı vardı. Barlardan bir artist angaje et-

nesını ~orar,, e; er, pe m~~a aramdan ııeçea bir aüt çailayuı gö- O gece, yorgundu. Üzüntü, tim. Fakat siz aksiliğe bakın 
fık k~lamdır. kElin pkarasıdi ~ç~n receksiniz. lıte bu çajlayan "Kadı can sıkıntı.smdan mütevellit Ü· kadın birdenbire hastalanmış, 
çenem yoraca yere en n ıçın aölü denilen sudur.Tatlı ve soğuktur. züntü gözler· · lt .. "t gelemiyormuc 
yorulsan a 1 Kemaliye Şehrine giripte bu suya .. • .. bebınml a. mı ~ur~ - ,,. 

E " . ti B dan ak meclup ohniyan ve ondan içmeyen muş, goz ek erme huznun - Peki, bana ne? 
Y ur::me un ~onra yoktur. i.brişimi ile, y~ten bir tül ör· - Prense bunu söylireme-

ça sar,fetmemeğe ahtedıyor mu Kemııliye, .!a,ilannuı güzelliği, müştü. dim. Vapuru ıkaçmnış motörle 
sunuz 1 bol • I'i' ı..· ba" · .. su ~n.m ~ te,nnz 1 ., ıı v~ g Gece, saat on vardı. Cazbant, gelecek, dedim. 

Bundan boyle paralannızı çelennın bollugu ıle temamen bır lı· Adanın ldızla "lgul li -Sonra? 
bezlü israf etmemeğe ahtedi- -riçıediı. ah . ?yük1

" elrtı?la, dgu e 
yonnusmuz? Amma diyeceksi Calataaaray aersiainde ~e engıru s yor u. - Sonra sizi gördüm. 

• . • • • - balı1annı görenler, aazlanmada ...-- Nevzat Hanım hulya kuru- Eğer bu geceyi zengin ve gü-
nız ki. E~ hoc~ sen bıze akçe kılanm dinleyenler ·..e giiftelerindd.i yordu. zel bir prensle geçinneğe razı 
sarfetrneyın ! diyorsun ya ! Ve hiı ve san'at inceliiini tetkik edeni• t · ..ı: " d" " d' ı l Dü 1~•-· h dan ıl .. ..._ b . eti • • şı,'E.ucu, uşunce ve en ışes o ursanız. . .. "şünmeyin, bu 
uuı.ın para :ırcama nas IÇID -ranın u1US1y ennı uzunu- lmı dün • ..ı ln 
imrari hayat ederiz!.. Ha! İş- zadıya yumağa hacet yoktur. o yan, .. y...,a ya ız yaşa- maoerayı kimse ıbilmiyecektir. 

"Milliyet,, in 
123456789 

BuıtDDllD yeni 
bllıHceınlz 

SOLDAN SACA: 
1 - Memeden saidan (3). Piyano 

taıı (3). 
3 - ihtiyar (3). Havada uçan (3) 
4 - Aıık u ... dıran (3). Ekmek 

(3). 
5 - Çocuk dojurtan {3). 
6 - Sıcakta dökülen (3). Nida 

(3). 
7 - Dolaımak (3). Bir nevi kö

mür (3). 
9 - Yanı 11&11dalı (3). Lezzet{3). 

eğlenceleri 

DQalıD lıllınıcemlzl l 

halledllmls t•lıll 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Tutulecak Yflll' {3).Kemer(3. 
2 - Ayı ya••• (2). Nida (2) .. 
3 - Tartıdan ÇJkanlan { 4) S: 

yemiı (4). 
4 -Ala.. (3). 
5 - Peri (3). Gayiz (3). 
6 - Cinı (3). 
7 - Motörlü yelkenli (4). Niı.aJc 

(4). 
8 - Ekmek olan (2). Nida (2)· 
9 - Kebaba ııeçirilen (3). Tabo 

ka (3). , 1 derece idi. Bugün rilzgtr müte· 
1 ıavvil esecek ve hava kapalı ve 
1 ıafif yağmur muhtemeldir. 

t b ünk. .. d · · d b da Halk muniı .., muticlir. iyi bir i- yan genç, guzel, şuh ve çapkın Bu gece başlıya~ak, yarın şe-
e u g u ersıınız e unu ~--- -•-- · .ı.· k dm h ·1 1 bili' ? fakla iha ---------·-----·--~--~----be t f .1 h'k~ d ğ' E aare memuru o ...... her l"J'I yaptıra- uır a ın • u yası ne o a r • n · yet bulacak... 

1 ~ a St k~aye e ece ız .. ba v- bilir. Şimdiki kayınııkam Tevfik Bey Sergüzeşt, yüzü demir mas- Nevzat Hanım tereddüt et- ttı• h adı M ,· 11"1 
l' 

' 1 l888881111111118811188Mlllllllllllllllllllll!ımıl .. 81 I' . 
ve me t ve meşru tın bu iyi memurlardan biridir. Yeni yol- keli sergüze<>+ insanı rıg"nndan medi, razı oldu. 
gayet e!nenine rağbet edip pa lar, koylere telefon, mühim noktalar- k k ,,., k ıan" gti 
halısından kaçmız .. saniyen da kar~~· telıirde .milli ~enha"'! çı arıp anını ay~a 57,r - * * * 
k" .. .. .. k" ld • ka ler tesıll ,.ı.ı kıymetli faaliyyetlen şet ve bu esrareng~z serguzeş- Bir kaç gün sonra Nevzat Türk sigorta şirketi 

8 iSi opruyu mum un °. ugu - vardır. tin ilanı aşka pek benziyen ince 
'ıaıı8888E11188!11!811!18il88888881İiy11188!111811z811811!11188!1118118i!~I da: ~ecc~en geçmege .. gaY.1'~ Şimdi c a §o .... evet, ben OD• sesli sözleri kulaklarımda çın- ~annn çam_l~~ dolaşırken! Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

Haftanın 

il j• edınız 1 Boy lece sırat koprusun dan bahsedecektim. Eteklerini Kema 1 d . i:ıır gece geçırdig1 Mrsır prensı 
1· alalunı ola ki: den de badireva geçmeğe mu- liyenin bahçelerine sürerek ııeçen ıyorıf" d • yürü' • .. 1 d ile hususi katibini gördü. icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

vaffak olunrsunuz Gazete ve Fırat'rn öbür sahilinde dik kayalar - erı ogru guze a- Yanlarında biri daha vardı 1 
; ~ Ramazanda camilerde halka al . . ·· ahal ııörürsünüz. O kadar vahıi, o kadar dm, çamlıklara çık, yıldızlar 3ı: 1 d ' şeraiti havidir 
P'\sarruf hakkında va zi nasi- m~~u ar iştı;as~ ... ~ ki sarp ki geyikler ve kartallar bile ha- şeriki cürmün olsun.. -0~uşuyorHar ı · k lak k bart Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
ı tt edilmesi kararlaştı. Gazete yo ramvay ar a onunuz e nnacak yer bulamamıı. Bu kayalan Nevzat Hanım yıldızlara şe- evzat anım u a -

l r esasen bu işı' daha ilk gün- zati~ cerides~_ni okuya bilirsiniz. ap~liraeniz tekrar_ y~~ bir ~'!il;'e rik oldu. Çamların arasından tı. Mısır prensi arkadaşına: Acnt4'sl hulunmayan ~ehlrlerde acente aranınakt•\'lti' . 
Kat'ıyyen gunah yoktur.Hatta -.e bıraz yukanda bir koye gelir11ruz. t 1 d • k • ba 1 _ En güzel kadınların ele Telefon: Beyoğlu - 2003 

~ n yapıyorlar, hatta bu uğur- .. h ld • d · b' Bura11 da C ;; 1 o dur Gato Kerna- epe ere ogru çı maga ş a-
musta ap o uguna aır ır li . k k" 1 ·. d b' 'clir dı g""'irmenin raresini buldum 

151
,ANBUL VILAYE1.1 1 · ' - av e 1 e tesa u ettım ... Da __ ıma Fakat kendisini Mon Blan dıvarları Arkasından takip eden bir diyordu . Sana da tavsiye ede- A hiç bir tasarrufa riayet et k 1 b'l d''f . . yenın en ya ın oy erın en ın . • -:s " • ı 

ı iyorlardı. Fakat hiç kimse k h h 1 d DEFTERDARLIK JL NATI 
1 

l sütunlarda bir vaız metni a ve veya. çay ane er onun e ıehir~e.n ayı~ıt_tır. Ci.§Dlu ~"!'re gel erkek vardı. Erkek yaklaştı: rim . Kendine, hüviyetini her-

i ahbap ve aşınalara rastlayıp on mek ıçın keçilerm ııezemedığı ve ak _ Affedersiniz Hanımefendi kesten gizlemek istiyen bir Mı- i•••••••••••llllllllllll••••••••••••ııd 
.. zmadı. Fakir hem dindaşları- ların ikram ettikleri kahve çay ba

1 
balarm k?namadığı _bu ~~ya_ dıva~· _ Kı'msı'nı"z? sır prensi süsü verirsin. Elde S da H · ·ı 

. bir hizmet hem de mucibi 1• . .. _ ·w k arını &fm&g• ve nehrm uzenndekı . . •. _ . . Kumkapı ve amatya azme namına mazbut 1050 kı o 
ru .. mesubat olur um" idile bu ve a. sıyuema ~- ?r:ıur ~~n u- S1rat köprüsünden geçmeğe mecbur- - Mısır prenslerinden Naci etmek ıs1>Cdıgın kadına, katıbı meşe kömürü ile 25 buçu'k çeki meşe odunu 20/2/930 Perşembe 

ı.\nkü bendimi bu işe tahsis unu ıçmf ~kdt~ bd'uh~ala ecrud sHe- dur. Gaşolularm aıırlardan beri çıkıp Abdullah Paşanın hususi kiiti- hususi rolünü oynıyacak bir ar- günü ihale edilmek üzre müzayedeye çikarılmıştır. Taliplerin 
v~p ve aı eı ı ıs_ap var ı~. e in~i~i bu sarp izlere bir i~im veril- biyim. kadaş gönderirsin . yevmü mezkfirda saat üçte Defterdarhk binasındaki ihale koımi-

, ledim. dıye ve hatırakabılınden bır şe °!'ttir: Kaban.. ~n bir yol de- - Ne istiyorsunuz? Eğer arkadaşın rolünü iyi oy- syonuna müracaatları ilan olunur. 
'İmdi. Ey tabibi ilmü irfan! y' reddetme k b'lfilci ·· ğil, nalların ve ç.ıvıli lrunduralann o- . .. . h f d' 

· / 'ıfil olma! Cenabı Rezzaku a- ı b t d" ı::: ve ~ s :;u yduğu küçük basamaklar demektir. - Nacı Paşa guzel hır erkek- narsa amme en ı çantada kek irtihal 
, n kitabı mü bininde "Ye! İç nase e uştu ç~ e~e. osta 0~ Burada kaç ayak kanamıf ve naıırla· tir. Prens olmasa idi, Holivutta lik demektir. 

Tepebışı Ti· 
yıtrosund• 

bo akşam 

sut21,.l0 d 

l~ şeyler ve~esı. ıçın mesela nuş, kaç fakir köylünün eıeii yuvar- sinema artisti olurdu. Dün gece Mesela ben geçen akşam gü-
"ı '1ma israf etme!., buyuruyor .. hıtan ve vehme gıbi vesaili ha- lanıp ölmüştür. Ne oluna olsun köy- Adaya geldi ve aşksız yaşanmı- zel bir kadını ..• 
•ı '.~baehnıaz1alikh, envai. ek~zaktan sene ihzar ve tertip eylemek lü 1:"._!oı~.!"'t edecekktir.

1 
Bütün ibhti: yacağuu söyledi. M. M. 

.., a o an er neyı ı canın badii fevfil t olmakla emri ha sen yaçııannı, ı~cını, me tup arını ve ug iiiiiiiiiiıiiiiiiiii ... ııiiiiiiiiiiiiiiiiiii_oi_ıııi_iıııilii•ıııiııiı-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıit.-.ıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
'ker ise hemen ye! Ve lakin d. dayını şehırden alacaktır. Ba§ka yol l'/ı • 1 [ 

ı B 1~.. .. . • yoktur. Fakat keıke bu tehlikeli yo- llıB 
• '·af etme. u meyanda ma- Ak akça kar gun çındır. Iu her zaman bulabilse... Hayor. . . --..--
l ı n yenen şeyler dahi dahildir. sözüne h,?-kıp ta akçanın yal~z bir karış k~ bu .. Kab~n g.eçidini de Ustat Ekrem 

1/alk sütunu 
Heybeliada susuz .. 

• 'yak, "Vettini vez:ı:eytuni, su akma ragbet ve karasını reddıt kapar ve Ci.şo dunya ıle alakasını ta-
0

.. b" "h .f I ld 
; · şerifesinden ilham alıp fuka me! Akçanın rengine değil den maınen keser... . un lf 1 tı 8 yapı l Heybeliada halkı umumiy-
r, havyarı temsiye olunan si- ,;- b k Asrımız deıııtmıı, adamlarmuz de D'' G l'\ ""' ı· · c:ttle susuzluktan şikayetçidir. 

&ıne a : ğİ§rnİ§ ve her §eyden evvel yol devri un a avaşaray ısesı S-On 
. h zeytinle gününü gün et! "Ne verirsen elinle! O gider baılamıştır. Hep bu noktai nazardan sınıf taleı:les'i filiyük edip Recai Halk bu dertten şöyle şikayet 

inkü kelami kibardır:,, Para- seninle!,, sözü badema tashih çalıfBn muhterem Malatya Valili zade Ekrem Beyin ölümünün etmektedir: 
·, zannını, ve mezhebini sak- olunmak lazımdır. Nazmi Bey.fendi ile ~~iye kayma- 17 inci yıl dönümü münasebe- Heybeli adada eskiden bir 
l , derler .. Parada işten art- Zaman ile ahkam tebeddül ~· T~ ~ey ~y-~ülere yardım tile merhumun hatırasını ihya çeşme vardı, bu çeşme su ihti-

di t art E • eli • 1 . . ettiler. Yeru bir kopru yapılmcaya . . B 'h 'f ld h yacını bir derece telafi ediyor-
;ız, ş en ar. ger şın ey ediğın?en bun~n y~e"Ne kadar tehirle Gato arasında bir kayık etmişt~'.· .. u ı tı a e ır:~r u-

i zla ise söktür. Dişlilikten diş alırsan elinle, O gıder senınle!,, iılebneğe karar verildi. mun buyııık dostu Abdulhak Geçen sene çeşme <bozuldu, 
· dik evladır.,, kaziyesi ikame edilecektir"Kaz Geçen ıene yağan Nuh yağmurla- Hamit B. de hazır bulunuyor- 0 zamandan.beri susuzluk baş 
\ 'Dehrin ne safa var acaba sinui gelen yerden tavuk esirgen- rı her~ bar~p e!"'!'- Fı_rat aı1r- du. Üstat en ön sıraya oturmuş gösterdi. Halık yıkanmak için 
i. ıerinde?,, mez,, sözünde "Kaz gelen yer ldarban1'.en !"b. tkatubargu badkıselk .. en .. bazme-1 söylenen en ufak bir söz!i bile Maltepedeki çeşmeden su ge-
1 'insan b1r3k1r hepsı'nı' hı'nı' gü- · · · . ememıı gı 1 ara opru ve yo k k · • d B d tirtmeg"e me-Lur oluyor Bu su den cıv cıv esırgenmez !,, diyfi namına ne varsa aöküp götürmüştü. açırmama ıstı yor u . un an UJ • -

•erinde.,, • ta' dil edilmelidir. Nihayet köylünün paruile yeni başka davetliler meyanında Se- yun tenekesinden Maltepede 
. ı Beyti gafil şaiirin sözüdür. Günde üç öğün yerine bir de sistem bir ~yık ya~_ıldı. ve iki ~ahi! lim Sırrı B. ve -~erimeleri, mü- bir, Adada ıbir kuruş resim alı-
' ~Itın anahtar her kapıyı açar,, fa taam edip onunla iktifa et- arasına ş-eril~n. tel uzenn.de donen derris Etem Akıf B. ve birçok ruyor. El, kap kaç.ak yıkamak 
1 rler bu kelama tam degı"'lse k b' km k . . . makara ıle gıdıp ııelmege başladı. uh . 1 1 kt rı b için kullanılacak bir suyun te-
1 me ve ır e e yenne ıki su Mahallinden yazdan bir mektupta de m amr er e me ep ı er u-
ı kısmen itikatta beis yoktur .. içmek hem nakten hem de be- niyor ki: lunuyordu. nekesine 2 kuruş resim vermek 

ı, ~şa sözüm meclisten dışarı denen müfittir. "10 ikincikanun da kaymakam İhtifale son sınrf talebesin- çok fazladır. • · İçecek suya ge-
l ngeneye sual etmişler,,. Ey cemaat bu günkü dersi- Tevfik .. Bey ve ~~-liler!e köylüler- den Hayri Aziz Beyin Recai za lince, bu at~ş ba?ı;ıs~nadır •. • 

- Cehenneme gider misin? miz burada hitama erdi "Vakit den .!"urekkcp ~uyuk bır kalabalık de Ekrem Beyin eserlerini ve Adaların ımarı ıçın proıeler 
ve-Aylık kaç?,, cevabını ver- nakittir fehvasınca zamanımı kayoMgm ~esmı ~ıadınhaı yaptılkia.r. b' hayatını tafsil eden beyanatile yapılırken her şeyden evel su 

" - enıme ragmen va ıa n ır d d' b' b 1 ak l' 
ş. Filvaki alemi hıristiyani zı israf etmemek için sözü bu- bahar gününü andmyordu. Kumlar baslanıldı. Bundan sonra Da- er ı~e 1 ır çare u 1:1 azım 

'tte cennetin anahtarlarını va rada kestik. Cenabı hak cüm- üstünde pek eğlenceli ziyafetler ve- ıüttalimi musiki heyeti Üsta-1 dır. Bılh.~ss~ He}"?elı bu ;husus 
ı nakit mukabili tedarük et- lenize hazinei gaybı ilahisinden rildi.'' din eserlerini çalmış ve !<Ok al- ta en muşkul vazıyettedır. Bu 
1 :Jeri kütübü tevarihte mukay mali Karun ve sehayi Hatem ih . M~hterem.Vali Na~mi ~-ey~~n-~i- kışlanmıştır. Bu sırada merhu- müşkülata bir an evel çare bul-
tt' I A . run v .at ve hımmetlerıle koprunun M . kk B h mak 3800 kişiyi susuzluktan 

ır. · san ey eye mm! yapılmasına intizaren vakı himmete mun t-0ruruı uva ar · şa - , 

Cemiyeti wnumiye belediye 
azasından mütaahhit Emin Be-

yin mahdumu genç mimarları
mızdan Muammer Bey dün Su 
adiyedeki hanesinde üç senedir 
d evam eden hain hastalığın
dan kurtulamıyarak vefat etmiş 
tir. Cenazesi bugün öğleden 

oonra saat üçte kaldmlarak Sah 
rayı cedit kabristanına defn edi 
lecektir. 

El,-evm ASRİ Sl. 'EJVIA run 
göstermekte olduğu 

C!NBJZH!NE llZI 
filmlnln mümessilesi 

DOLURES KOSTELLO 
seyircileri teshir etmektedir. 

Bngiln ıut 16 l /2 matinesinde 

temsll vardır. 

Tersine aka 
nehır 

3 perde 
Yeril mallar 

J perde 
Yızan: Cevd 

Kudret 
Ramazanda 
her gece 

SAMSUN ORJ\lAı 
MÜDlf. İ YETİNDEN: 

Vezirköpıü kazasında va! 
Sarıçiçek ormanından on sen 
müddetle ve kapalı zarfla mü• 
yedeye çıkarılan 14270 metr 
mikabı gayrımamul karaçru 
eşcarnım beher metro mika 
421 kuruş bedeli muhammenr 
25-1-930 tarihinden itibaren i' 
ay müddetle yeniden müzay 
deye çıkanlrnışur. Talipler 

varyete nnmerolırı yevmi ihale olan 26/3/ 930 Ça 
iıl•••ıill•••••••iilşamba günü saat onbeşte San 
Do klor SEYFETIİN sun orman idaresinde hazır b 

lunmaları ve bubaptaki artn 
Her nevi cilt, frena:i, yeni ve eski meyi görmek, daha ziyade ta 

belıoğulduğu, idrar darlığı, ademi ik- silat almak istiyenlerin Anka 
tidarı ağrı11z en yeni veıait •e elek· da orman umum mtidürlüğün~ 
trikle tedavi eder. Karaköyde İstanbul, Sinop ve Samsun or 
Abdüllah Ef. lokantası yanımla Ferit man müdüriyetlerine müracaa 
B. Han 3 üncü kat. Her giln. lan ilan olunur. ı tmdi aylığı sağa bağladıktan FELEK Gaşolular namına teşekkürler. neye gelerek büyük babası hak k~armak lazımdır. 

~:nra cehennemi gidüp orada AZIZ HÜDAi kında gösterilen teveccüh ve a- ~--.. -llllll11!••••••••••U1•••••••ı~---•••••111!!!'11111!'~~llll-: 
fdil bir hıristiyan elinden bir Güzel yerlerimiz liikaya teşeıkkür etti. on sınıf L 

1
. T z ı 1·~·,ş"'ı\ıR.\\. w 

;.hnet anathtan iştira ediver- G... o o K T o R •••il!! talebesinden Hayri Emin Be- uı 
,!k ve öylece cennati adne nak aŞO 1 S .. s 1 yin Ekrem Beyin şiirlerinden i- !don 11 • .'ubatJ 
mekan ile huri ve gilmanlar- Bu yabanCl isim nedir? Kemali- ' Uleyman JrrJ ki parçası okunduktan sonra llususl dersler • k 1 d sr 

nali eltafi ilahiyeden me'miı Ya Kemahye? Bunu da çok ıyı bılır· Gece ve wUndU d ı ti lmmıs,, "rok bilen çok yanılır" hanenizde Vl'Va terakki talehct< 
siniz. Milli havalanmızı dinlerken oi- "' z a ma yur a > f · · · k 

1 tc kavidir. Hak taalii ve Takad zi derin ve uzak duyg"ulara götüren bulunur. Telefon lstanbul ı 161 komedisinin i:ki perdesi temsil mektepte HER LİSANI ÖGRETİR Tecrübe dersi MECCANEND R ıçın yeoı ur< 
1 s hazretleri insana yani biz bir türkü var "Eğin türküıü,,. . . . . . olundu. 

. ~r~lı~ 

; 
·ı 

"Milliget, in tefrikası 56 esnasında yegane sahibim kalalaşacak . Eğer biraz vicdanlı a- lıakıei ktzı çağırdım . lene benim hiç bir şeyden anla- - Konu°'Şma,dedi, istırap c;• 
caktı. damsan, yataktan kalkar, tele- - Telefon ettiler mi? madığmıısöyler durur. kiyor musun? 

Odama girdim, yatağmıa gir- fona g.ider, ikisini de teskin e- - Evet. İki kişi, ikişer defa. Şimdi en mühim sahneye . - Hayır. , • 
dim. Temiz ve raıhat bir yatak- dersin Ben hiç bir tehlike ol- İkişer defa! Bu muvazene geldik. - Ameliyat esnasında a 
tı. madığını temin ediyorum fakat hayre alametti. Bakışınızdan: Bu çok heyecanlı ve samimi duymadın mı? 

Yarrm saat sonra doktorum korkudan ötleri patlıyor, tele- -Asıl aliimet olan bu adam! bir sahne oldu. - Hiç duymadım. 
geldi. fon baş:ı.nda titreşiyorlar. Kafir İki kadını birden beyhude yere Beş gündilr ttaş olmamıştım. Yalan söylemiyordum. 

- Baık neye karar verdim, oğlan. kendini amma da sev- üzüyor, meraka düşüıüyor, di- yüzüm feci bir halde idi. Saat - Konuşma . . • Doktor k 
, eledi. P'CC!! yansından sonra ge- dinnişsinl yorsımuz. on .buçuk oldu. Kamım bezler- nuşmasın, dedi. 
leceğim . Biraz soğuk et getiri- - Gelmelerine müsaade et- Ben, biraz sonra kurtulunca, le ka!barmış yatıağımda istira- Hasta ziyaret edildiği zam< 
rim; ekmek ohnaz, kmntılan medin mi? &isine birden vereceğim se- hat ediyordum. llkonuşmaıı deme-k modad 
vardır, bize ihanet eder. Derhal - Ettim, ettim amma yarın vinci düşünüyorum . Kapı açıldı . Konuşma derler, sonra bir 

1 
Nihayet karıma döndü: killer, senin işine çok daha iyi ameliyata lüzum göstereceğim. için. Sana istirahati kamile la- Gece sükun içinde geçti. Kar- İçeriye Nimet girdi. lay sual sorarlar ... 

1
- Köko - Tiflit apandiküler, gelir: Fazla telaşa düşürmemek Bir ben, ibir hasta bakıcım, bir zım olduğunu söyledim. Ame- nınu çizdiler, pansıman koydu- Ayaklarının ucuna basarak Bu esnada kapı açıldı, Şac' 
_di, yarın derhal ameliyat is- için de merak edecek bir şey de sen işimizi bitiririz. Şöyle liyattan sonra misafir kabul e- lar. Doılctorum: bana doğru yaklaştı. . . ye g-Oründü. 
·! olmadığını söyledim. bir karnını çizerim... dilmez. Bu işte muvaffak ol- - Hanımefendileri on buçuk Hastahakıcı gülmemek için Fakat bu sefer hastahkhcı < 
Nimet sapsan oldu: Hastanede her şeyi yoluna - Yo! ... Bunu istemem. mak için rekora ehemmiyet ver ta davet edeceğim, dedi. Seni dudaklarını ısırıyordu. Niha- daya ginnek cesaretini göst 

· - Eyvah!... koymuştu·. Binanın nihayetin- - Amma ben istiyorum. Bı- mele lazımdır. Hastabakıcı te- katı'yyen heyecanlandmnamak yet duramadı odadan çıktı. reınedi. 
- Merak edilecek bir ~ey de küçük bir oda hazrrlamıştı. çak yeri kalmalıdır yavrum. Se- lefonun başında bekliyor. Seni lazım geldiğini tembih edece Nimet çok müteessirdi . . . Koridord~ kaldı ve hem( 

· k. Hatta kloroform bile vere- Nimet bittabi beraber gel- nin hatırın için kırk yıllık na- sordular mı y?Jnız o cevap ve- ğim. Ondan sonra bir an evvel Birdenbire, geceyansı yapılan kapıyı kapadı. 
«değilim. Tekrar ediyorum: mek istedi, bunu söylemeğe ha- mımı berbat edemem ben ... recek ... Herneyse azizim bu hastaneden çıkıp gitmeğe bak. ameliyat herhalde tehlikeli bir Ayni yorgun tavurla gözleı 
erak edilecek hiç bir şey yok. cet yok. Görülecek bir halde Onun üstüne koca bir pansı- icat ettiğin şey mükemmel bir Emin ol, hakiki ameliyat buse- şey olmalı idi... mi yarım açtım, dünyadan u 
·r otomobile binip hastaneye idi. Belki yirmi defa Şadiye Ha man. muthike olur ... Şimdilik alla- nin işinden çok daha basittir. Gözlerimi yarım açtım... klaşmış bir adam tavrı ile g' 

lir. nıma haber vermek lazım mı - Telefon ettiler mi? haısmarladrk, gece göıüşüıüz. - Hakkın var kardeş.im. Kolumu, usulcacık yorganın lümsedim, kolumu çıkardın 
Nimet odadan çıktığı zaman değil mi? Vereyi1i mi, venni- - Bu da söz mü?. Telefan Yatak ucumda hareret ced- - Şimdi asıl işin tuhafı ne o- altından çıkardım. elini uzattım: 
'ıh eti: yeyim mi diye sorou. durmadan işliyor. Karıların,hat . veline bir şeyler yazdı. Harare- !ur bilir misin? .• Bir hafta S-On- Elimi uzattım. - Şadiye ... canım ... kurtul-
- Sadece apandisitu· ı.k~W:.J..~B.fkniı:ıı.se&..ı:ılı.aDma.dı.iimu..ı;ıö...1.tı>.i.ıı.lıiı;.a.ı:..altıı:ıa..:atldıllaı:-Rö.vL...1-Jtim..aıl..h""'>lu""'.__ı_ __ ~~--l----....... :ı..;.ı....~~..u...:..-ı,~.t--~.ı..----"'"'-~~..cı~~~--1.10..... ...... ..._ _____ ~~~~~~-



MiLLiYET CiJMARi'~ $0Bl\ I 

Hasan ko onyasında tenzilat 50 Kuruşluk şişe 
80 Kuruşluk şi şe 

150 Kuru~luk şişe 
300 Kuruşlu k şişe 

35 
60 

110 
200 

Kuruşa .. Fırsattan 
Hasan ecza deposu. 

ıstl 
Topta 

-. : .~- . '~,. ' ' ' ~. . ·'! ~- • • .... ' 

• • n1en1lekette Betçikada 4' 
- Türklüğü tal1kir! 

Zonguldak maden ocak- - -··---
larında feci bir kaza Taıe~r:~::~o!~ddetli 

~~~---------~~~4 Brükselden bildiriliyor: 
Uç gece evvel Zonguldak ma rak zavallı a~yi bıçakla ya- Brükselde İnstitut des Haut 

den ocaklarından birinde gece- ralamıştır. Hadıseden haberdar Etudes» isminde ıbir müessese 
leyin bir grizo patlaması netice edile~ D~!li jan<la:.ınasn:a m~n vardır ki burada tanınmış pro
si olarak feci bir kaza olmuş- sup bır mufreze mute<:avızlenn fesörler tarafından ıkonferans
tur Bu hususta verilen maluma takibine çıkmış ve ıbir saat zar- lar verilmektedir. 1A hiren bu 
ta ~öre geçen gece Süleyman f~nda •kend~erini ~aı~alayıp ad- müessede Henri Gregoir na-
Sırn Bey maden kömürü oca- lıyeye teshm etmıştır. mmda biri Türkler aleyhinde 
ğında grizo patlamıştır. Bu sı -o- bir ta:kmı hezeyanlarda bulun-
rada ocakta bir çok amele var Mektepte tabanca!. muştur. Yeni Türkiyeyi veTürk 
dı. Bunlardan bir kısmı kaça- inkilabını haç bilmedikten baş
bilmişsede bir kısmı içeride kal 'falehenin biri ağır ka bu cehaletini orada bulunan-
mıştır. Bu suretle enkaz altında lar;ı da •tetlkin etmek isteyen 
kalıp ölenlerin miktarı on bir surette yaralandı bu Türk düşmanının söylediği 
tahmin ediliyor. İ . d K · d k" t" hezeyanlardan haıberdar olan 

zmır e arantına a ı ıca- d k" T"" , 1 h k _, . · 
Grizonun patladığı yere ya- b" d d d 'bura a 1 uı1« t • P e en .. • ~ıne re. t mekte ın e, ers esnasın a, 1• 1 k b 1 d '-ulun 

km bulunan altı ameleden dör b" b 16 1 azmıge en mu a e e e 'u -patbyan ır ta anca yaş arın B"" 1 · • b" 
dü ağır, ikisi hafif surette ya- da bir talebenin, ağır surette ya muşh~ard~r. 1 oyb~ mm.~e6mı ~r 
ralanmıştır. Yaralılar hastane- ralanmasına sebeıbiyet vermiş- mB aıl ~ikyetı o dan ,t ı r mluesseespee~ 
ye kaldın'mışlardır. . T b · d t ı- e cı anın os u o an v 

Hadiseden sonra arkadaşları tır. __ a· ancanın sesın en e a- büyftk bir teceddüt inkilabı ya-
şe duşen talebe, derhal sınıf- . T .. r · ·b· b"r mem 

na bakmak üzre içiriye giren !ardan dışarrya fırlamış ve mek pan yenıı uu:ıye gı ı 1 

İkiamele de derhal ölmüştür. te hadisenin fecaatından malı leket hal!n~da ~avrulan h~ze
Bu suretle kazadan ölenler on şe~e dönmüştür Ticaret mek- yanlar Turkıyeyı sevenler uzeİ 
üçe baliğ olmuştur. Maden ida- tebi müdürü M~hir Bey, hadi- rinde pek açı bir teessür hası 
resi mühendiseri kurtarma ame seden karakolu ve rn ' 'ei umu etm1ştır. 
liyatına ~aşl?dılar -~imdi içerde miliği ıhaberdar etmiş ve ders- ' .;;...;___,""--'""-":==:...---· 
kaz~ ;ıetıcesınd~ çoken yerler lere devaım ı1:emin etmiştir. Ta- Koııı ünis nünıayı şı 
teını ;:;ıenmektedır, lehe, büyük bir teessür içinde 

-o- h ATİNA, 31. A. A. - Elli 
. derslere girerken mecru mem- kadar komünist Leninin vefa-

Kı zl l;:' oç·ırınışlar leıket hastanesine kaldırmıştır. b .1 ~ 'n . Hadiseye sebebiyet* veren İh- tının yıldönümü münase etı e 
san Efendi tevkifhanede şuma Yugoslavya sefareti önünde bir 

Fakat biraz sonra 
jandarmaların eli

ne diişmüşler 

nümayiş icrasına teşebbüs et
lilmatı vermiştir: 

" _ Sabahleyı"n ilk saat İn- mişlerdir. Komünistler, Yunan 
Bankası direktörünün evini ta-

gili7.re dersimiz vardı. Sınıfa 
-~ ok · şa tutarak camlarını kırmışlar-

girdik. Mektepte en ç .. sevış- dır. Polis, nümayişçileri dağıt
tiğimiz arkadaşım Suleyman mış ve iclerinden 8 kişiyi tev
ile aynı sırada bermutat ~~- kif etmiştir. 

Dikili ve Demirtaş arasında 
bir kız kaçırma hadisesi olmuş 
fakaıt jandarma meseleye vak
tinde müdahele ederek müteca
vizleri yakalamıştır. Kaçrrı
:an kızın annesi bıçakla yara
lanmıştır. Hadise şöyle olmuş
tur: 

Bir sabah Ali Mollanın 
karısı Fatma, kızı 20 yaşların
da Esma ve oğlu 24 yaşlarında 
da E sma ve oğlu 24 yaş
larında Mehmet Çandarlıdan 
hareket edip yaya olarak Diki
;iye o-id iyorlarmış. Demirtaş-"' . Diki li arasında Mehmet bır ve-
:ı ile ile 100 metre kadar geride 
<almıs. Bir aralık Çandarhh 
İsmaiİ oğlu Nuri ile arkadaşı 
Aıhmet, fırsatt an istifade edip 
'.<adınların önüne çıkmış ve Es 
na hanmıı kaçırmağa teşebbüs 
~mişlerdir. Vaziyetin vıelhame
:ini kavrayan Fatma hanım der 
.ıal feryada başlamış ve müte
~avizlrT·ı ~M " r,,T; hıından kıza-

Poliste 

duk. Uzun müddet bekledıgı-
miz halde İngilizçe muallimi
miz gelmemişti. Sınrftaki gü
rültü ·gittikçe ziyadeleşmeğe 
ıbaşladı, Ben Süleymanla ders 
müzakere ediyordum. Fazlala
şan ·gürültü üzerine kitapları 
kapadık. Süleyman pantalonun 
arka cebinden küçük bir silah 
çıkardı. Taımir ettireceğinden 
bahsetti. Bir aralrk benim elime 
verdi. Ben dolu olduğunu bil
miyorduım. Süleyman şaka ile 
silaıhı elimden almak istedi. 
Namlısından tuttu, ben vermek 
istemedim. Bu şekilde alay e
deyim, derken birden bire siliih 
ateş aldı. Mektepte en ço~ se':'
diğim Süleyman 

0

kanlar ıçerı
sinde önümde yrgılrp kaldı. » 

Hadisenin vukuundan sonra 
mecruh Süleyman Efendi has
taneye nakledilmiştir. Yarası 
ağırdır. 

D~nizden çıkarılan kadın 
intihar mı, cinayet mi .. ? Me

sele anlaşılamıyor 
Evvelki gece sabaıha karşı Salacalk önlerinde ~O yaşla~mda 

kadar bir kadın cesedi bulunmuş ve yapılan taıhkikat_a r~~men 
hüviyeti anlaşılamarmştır. Cesedin üzerin?e ~aln~z 1?1r gomlek 
bulunmakta olup çıplak bir haldedir. Hadıseı:ıın bir cınayet ~·~~ 
ri olduğuna dair de bir emare Y?~r .. Taıhkikata devam ı 
rneıkte olup ceset Morga gönderılmıştır. 

Otoııınhi le kurban Kız kaçtı ... 
Dün Beyoğlunda kuleme~- Dün Beşiktaşta Hasanpaşa 

danından _g~çmekte olan Davıt deresinde oturan Zehra H. zabı 
'smi??e bırı 2045 numaralı ?to-1 taya müracaatla kızı Müzeyyeı 
mobılın altında kalarak ayagın- nin iki senedir nişanlısı olan bir 
elan yaralanmıştır. şoför ile beraber kaçtığını söy 

. -<>-- t ld !emiş. Şimdi bu kızın nereye 
Hırsız ar tu u u kaçtığı aranmaktadır. 

Dolapderede y enişehir~e -o-
fordorakinin manifatura m~ga C 'd h I k 

h !re amı e ırsız ı ... 

~eyri seıaiu 
l\f Prkeı Aceott;ı; Gal 1tl k"\,r'1 

h••m ~ . . Bevo ~il 2J51 Şuh 
r•nt•": Mıimuii r• HnL almlı 
'< tanh11\ 740 

Mn~anya ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar· 

şamba günleri idare rıh tımın

dan 9 da kalkar. 

(Cumhuriyat) vapuru3 Şuhat 
Pazartesl 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya !(idccek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Slirınene 
Trabzon , Tirebolu , Gireson, 

j Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
1 Zongulda~a u~rayarak !(elecek 

tir. Hart k•t günü yük kabul 
olunmaz. 

4NTALf J P~~TA~I 
(Anafarta) vapuru ıı Şubat 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönilşte mezkôr 
iskelelerle blrilkte Dalyan Mar
mariı;. Sakız, Çan.kkale, Gell
boluva u)trayarak !(elccektir. 

lzoılr. Mersin sür'at postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 4 Şubat salı 

ı 2 de G ılata rıhtımından 
hareketle çarşamba sabahı 
lzmire gidecek ve akşamı 

lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, ~ısına evvelki gece ırsrz g -

·ek bir hayli eşya çalarak kaç
nak istemişlerdir. Fakat bunl~ 
ın Rasim, Laz Dursun, A~ı 
\fohınet ve Bektaş namındakı 
;abıkalılar olduğu anlaşılarak 

Kayserili Mehmet Ef. namın Alaiye, Antalya, Kuşadası, 
da biri Yenicamide namaz kıl- lzmire uğrayarak gelecektia. 

1akalanmışlardır. 

--o-

mıya gitmiş. Fakat Mehmet -----------ııi 
Efenidinin yanında n~az kı~. NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 

KIS TEHLiKELERi! 
' 

Motörünüz soğuğun şiddetine karşı muhafaza edilmişmidir? r ........ .....,~--....... . 
Bullet 

Buick 

Chandler 

Chevrolet 

Chrysler 

Dodge 

Erskine 

Ess!x 

Ford 

Huptııobllo 

Motörün mahiyetinde vıkı cezri tebed· 
düllt basebile asri motörün yağlanması 

hususunda daha va>i bir mikyasta sel:l
met matluptur. Diğer tı;aftan kışın şid· 
det! bu ihtiyacı daha zaruri kılmak· 

tadır. Çilnkil motörler dun derecei hara· 

billerin kı şın yağlanması için ihzar edil· 
rn iş husus! bir yağ olup don günlerinde 
moti>rünüzün soğuğa karşı muhafazasını 

temin için muktezi fevkaldde yağlamak 

hassalarını haizdir. 
BilOmum yağ satıcıları ile garajlarda 

rette harekete geç· 
meli, yağ ise büıiin 

delki temas eden sa· 
tıhlara yetişebilmek 

için derhal cereyana 
başlamalıdır. 

GtJlGO~~ 
~~~ 

teşhir edilmiş ol•n 
MOBILOIL Y AÔLA
MA CETVELi kışın 
Moblloll A ret ı c 
ile yağlanması icap 

Gargoyle Mo· 
blloii Arctic 

Bnı asri otomo· 

ı:.ı_ı.~.rır" 

Mobiloil 
Arctic 

eden otomobillerin 

isimlerini göstermek. 
tedir. Hemen gidip 

onu tetkik ediniz. 

1~Hl>-ıl..._H .. -•04.,. ·~• f 

! Llncoln l 
1 Merçedes-Benz 1 

Nash j 
O akla od 1 
Oldsmoblle 1 

1 

ı 
Overland 

Ponlfac 

Steyr 

t Studebaker 
l 

ı Wlllys l(niğht ! 

l-.....~0--<IH ... 4 -- • 

VAKUUM OİL l(UMPANYASI 
!STANBUL 

·-
EnıniJel san~ı~ı nıü~ürlü~ün~en: 

Müzayede ikraz . ,. Borçlunun 
bedeli numarası Merhunann cıns ve nev ı ismi 

440 18965 

1070 979 

1015 1150 

2155 1502 

995 1608 

100 1708 

200 1756 

Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Nalbant 
ve Selkapısı sokağında eski 6,8 yeni 2,34,36 nu
maralı maa bahç·e iki dükkan ve bir ıhaneınin ta
mamı. Cevdet B. Hatiçe Halet, Ayşe Hikm ııı. H. 
Kadrköyünde Caferağa m_aıhallesinde ~o~·tçu 
çeşme birinci orta şekercilbakkal sokagınch . 3 
numaralı bir hanenin tamamı. Hatıce 

Müeyyet H. 
Anadolukavağında İskelemeydanı sokağında 
eski 89,95,91,93, yeni 12,13,14,13 - 2,13 - 3,13 - 1 
numaralı iki hane iki dükkan ve bir kayıkhane-
nin tamamı . Hasan Ef. 
Galata Çeşmemeydanında Y olcuzade mahalle
sinde atik İmam cedit M·ektep sokağında eski 
7,7,7, mükerrer yeni 2,4,1, numaralı bir dükkan 
ve iki hanenin tamamı . Mehmet Ali Ef. 
Davutpaşada ve mahallesinde Hekimoğlualipa
şa caddesinde eski 30 yeni 32 numaralı bir hane-
nin tamamı. Fatma H. 
Anadolukavağında Nasihmehmetefendi mahal· 
lesinde Hamam sokağında 24 numaralı bir ha-
nenin tamamı . Hakkı Ağa 
Kasmıpaşada kurtçelebi mahallesinde Şeyh so
kağında 2 numaralı ıbir hanenin tamamı. Fatma 

Vesile H. 
2865 1942 Kasımpaşada Tahtakadı mahallesinde Makara-

cıçrkmazı sokaaında eski 36 ve yeni 10-1,12,10-1, 
12-1, 10-1, 12-2, num:rah üç hanenin tamamı. Ali Ef. 

2960 2202 Beyoğlunda Asmalmıesçit mahalılesinde atik 
Mezarlık cedit Meşrütiyet sakağında eski 21 
yeni 33 numaralı bir dükanın tamamı. Affan B. 

150 2246 M-erkezefendide ve mahallesinde Seyitnizam 
caddesinde eski 30 yeni 15,15-1 numaralı maa 
bağ ve ahr,r bir bap hanenin tamamı. Adviye H. 

780 2268 Kasırnpaşada Yahyakethüda mahallesinde Si
pahifmn sokağında eski 2 mükerrer yeni 8,10, 
10-1 numaralı bahçeli hir hanenin tamamı. 

Aziz Ef. 
460 2295 Beykozda Şahin sdkağında eski 31 yeni 55 nu

maralr bahçeli bir hanenin tamamı. Şükriye H. 
AdnanB. 

290 2387 Samatyada Sancaktarhayrettin mahallesinde 
İnekçi sakağında eski 24 ve yeni 26 numaralı 
bir hanenin tamamı . Zarıihi H. 

100 2406 Aksarayda Mustafa paşa sokağında 9 numaralı 
hanenin tamamı . Ayşe H. 

450 2462 Üsküdarda Muratreis mahallesinde Çavuşderesi 
sokağında eski 121 yeni 153,153-1 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı . Raşit B. 

640 2543 Üsküdarda Daıbağlar mahallesinde Selimpaşa

• '""'_. l'-~ll~· .... ,_.., ).: z.. .... ..... ·~ ... ,,.. - '·. 

mükerrer yeni 1, 167, 169 numaralı iki dülııkanı 
tamamı. Yakup Ağa 

1960 2865 Kadrıköyünde Osmanağa mahallesinde Söğüt! 
çeşme sokağında eski 101,101 mükerrer yeni 10 
numaralı maa oda bir dükkanın tamamı. Al 

Haydar, Hasan Hüseyin ve Mehmet B. l 
360 2896 Aksarayda Oruçgazi mahallesinde atik Köp · 

lü cedit Külhan sokağında eski 5 yeni 22 num 
ralı bir ıhanenin tamamı . Emine Feride H. 

325 2951 Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Meydanc 
sokağında 12 numaralı bahçeli bir hanenin t 
mamı. Emine H. İbrahim Ef. 

920 2957 CerraıhpaŞ'ada Aıhmetk·ethüda mahallesinde Ce 
rahpaşa caddesinde eski 60 yeni 80 numaralı bi 
hanenin tamamı. Zehra H. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitammd 
borcun verilmemesi hasebile (Altmış bir) gün müddetle müz 
yedeye çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak i 
tiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzum 
ilan ounur • ı 
-~ --~---~~-=~~~~~~~~~~~~~ 

Pertev diş macunu ~ 
Her hangi bir diş 

acunundan da
ha sıhhi ve daha 
nefistir.Yarımas
akarip olan şöh
eti bu hususta 
en kafi delildir. 

• Emrazı istilaiye hastanesi 
sertabahetinden: 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye hastanesi için mayis 1930 gay 
sine kadaır lüzıumu olan otuz iki !kalem mekülat münakasai a 
niye suretile mübayaa edileceğinden ve miinll'kasa 11 şubat 193 
tarihine müsadif salı güınü saat 14 te Galatada Kara Mustaf· 
paşa caddesinde kain İstanbul limanı sah.il sııhhiye merkezi se: 
tababetinde icra edileceğinden talip olanların yevmi mezıkilrd 
masraf komisyonuna ve şartnameleri almak üzre heır gün me 
kur hastane idare memurluğuna müracaıt etmeleri ilan olunu 

Maarif Vekaletinde 
Balıkesirde in§a edilecek o-ı ri ile münakasa şartnamelerin 

lan Muallim Mektebi pazarlık almak üzre ehliyeti fenniyeler 
usulile 10 Şubat 930 tarihine mü · ·· ,. ·· dd k "k 1 · 

d .f p t · ·· ·· t 15 d nı muş ır musa a vesı a arı sa ı azar esı, gunu saa e 
1 

.. • 
Vekalet inşaat komisyonunda e beraber her gun Vekalet İn 
icra edilecektir. Talip olanlar şaat Dairesine müracaatları i. 
pilan ve şartname i fenniyele- lan olunur. taşı caddesinde eski 11 yeni 9 numaralı bahçeli 

bir hanenin tamamı . Hayriye H. Mehmet 
Necmettin B. O d h ı d' ' d 

640 2573 ~{;,kdoa~:~~ğ~~~a ı:~f ~~~~:e~:;:~z y~~~e~~ uaouırına ue Dul JHSlllu en 
numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Zehra H. Bandırma Belediyesinin tesis ettiği elektrik santralınrr 

560 2582 Yedikulede Mirahorilyasıbey mahallesinde Nar- işletmesi müteahhide verileceği bir buçuk ay müddetle ilan e
lıkapıçeşmesi sokağında eski 19 yeni 31 numa- dilmiştiMüddeti muayyenesi zarfında talip zuhuretmemesinde 
rab bir hanenin tamamı. Şerafettin Ef. Şevkiye dolayı verilecek teklifler menfeat Belediyeye muvafık görüldü 

ve Fatma Nadiye Hanımlar. ğü takdirde Şubatın 9 ncu Pazar günü saat 15 te pazarlıkla iha 
560 2583 Yedikulede Mirahorilyasbey mahallesinde Nar- lenin icrası mukarrer bulunduğundan taliplerin müddeti me 

lıkapıçeşmesi sokağında eski 17, 29 numaralı kur zarfında müracaatları ilan olunur. 

bahçeli bir hanen~~:~~~;~tma ~e::j~:~. ~af;. -Oiuarı~exir YiJav~fi ~aiıni encüınenin~eo: 
635 2726 Kadrıköyünde Caf.erağa mahallesinde Delikorda , 1 . J . . . . • .. 

( Ziyapa ) k • d ki 5 ··k · 11 femamı 41853 !ıra 36 kuruş bedelı keşıflı vılayet muştere 

Bu da hırsızlık 

lan ve tam manasile dınd?r go 
rünen bir şahıs arka cebınden 
90 lirayı hiç sezdirmeden aşır
mıştır. 

numaralşab hso I~gbı_n ıha es . tmu erI'er Myehnı t ı ayğır deposu inşaatından 929 bütçesinden yaptırılacak ola 
Seri, lllks vo muntl\zaın ı ' a çe ı ır ' anenın amamrnı e me l" k . . d" l . 1 .. 

ADNAN 
M"" . Ö V d B 1 15000 ıralık ısını ınşaatına tayın e ı mış o an muddet zarfı 

-<>- şvGuru 695 2732 K mı d C .. k ~~ıp, {;1~~ . edat N · lber t . da talip çıkmadığından münakasa müddetinin bir ay müddet! , Vefada Mektep sokağ~da 
· nine H.mın evine evvelkı ge
e lı ırmz girerek altı tane halı 
alarak kaşmıştır. 

-o--

1\ahve paraları 
Sirkecide Alemdar krratane

ınde çırak Fethullah kahve pa 
a~arını alıp kaçmışsada açık 

·--·0~.z-~ırak yakayı çabuk ele ver-

Doktorun evinde 
3 

u··ncu" PAZARuTatEınSI ask _padşa a_,,_~m7 ıı -~kırma a esı~ 5e a · anı 1 23 Subat 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 12 de ihalesi icr so agın a """ı mu errer ve yem numara ı - - d . .. 
b h 1. b" h · t N f" ş k t H kılınacagın an şartnameyı gormek ve daha ziyade malilmat al 

ık. e Divanyolunda ı a çe ı ır anenın amamı . e ıse ev e . k . 1 . d . , .. 
Evve ı gec . . günil 16 da Galatı rıhomındın hare· Tevfik B. ına ısteyen erın aııını encuınene müracaat eylemeleri ilan ol 

T faku .. ltesi muallımlerınden 1 ) ç 
ıp B · · e ketle C zmlre ve arşamba gilnil 145 2751 Kasmıpaşada Seitaliçelebi mahallesinde atikn __ ur_·-----------·--------------1 

Dr. Behçet Sabit eyın . evın lzmlrden lstanbuta hareket eder. 

S·.ıbrkalı İsmail girerek elıne ne Tekkeçıkmazı cedit Mandıracı sokağında eski -- M. GAZI KA.HVESf "WI Galata gümrük karşısında Site 18 n· 25 numara! b" ıı. • t j 
e ti

. ı'se bı"r çuvala doldurmuş. ye ı · ı ır aıanenın amamı . 
g Ç Fronsez hanında 12nnmaradı Umu- 1 "l Ef E 
Fakat hırsız kapıdan çıkınca sınat . msailnin imparatorudur. Aksini ispat edene (1000) lira. 

1 ak Ya mi acantalığına müracaat. Telefon 885 2850 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde atı"k '-u~- ..,... 11" ku 1 k b h · 
devri

· ye po!isil_e k_arşı aşar B ~ı . 1041 ı< ı ıuz e ı ruş u eşya mUı a yaa edene tecrübesi edıyeten 

L.::;ey~o:•:"~· .,;__ _________ ~-----~d~il~i ~c~ed~i~t~K~uş~d~~~li~v~e:..!:D~e~p~o~y~so~k~a~ğ~ı~n~d~a~es~!k~i~3~~v~·e~riUlı~·r:..JK~ı.:i!~·~·ı:Jji.IU:~JH1i1Jıı...~~----------~ t __ __ .... 1 ..... nPrt111Sİlf. 
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BtN SÖZ 
BlR RESiM 

!
Millet mekteplerinde oku· 
l yanlar için ders 1 

l\aınıc Halit - ~luallim Ahrnet Halit 

Yurt .bilgisi 

ı, 1 

ı ı ı , Türkiye birtakım vilayetlere, vilayetler kazalara, 
' ı, azalar nahiyelere ayrılmıştır. Nahiyeler de kasaba ve 
· ı' öylerden bir araya gelmiştir. 
'•.' Vilayetfori idare eden en büyük memur (Vali) dir. 

'.· '. : Vilayetlerde validen başka defterdar ve mektupçu 
• e jandarma kum;ını.lanı vardır. Mektep işlerinin idare-

1 'ır' ~ İne Maarif ıniıdüı-leri bakarlar. Ayrıca Ticaret, Ziraat, 
ı, ·apu, F.vlu.f, Sıhhiye, ve Nüfus müdürleri vardır. Bir 

e polis müdürü bulunur. 
ı, ,: 1 ~ Bunlardan defterdar Maliye Vekaletine merbut o-

l·•, ıp vergi ve para işlerile uğraşır. 

1
. I• 1 Mektupçu (tahriral müdürü) Vilayetin yazı işleri-

• 1 l .e bakar. 
• j;i' :s Jandarma kumandanı Vilayetteki jandarmalarına-
11:· 111 niri olup aşayişin nıuhafazasına memurdur. 

1
! ~ Maarif müdürü maarif vekaleti tarafından tayine

ıl, . lilir. Meldeplerin ve okuyanların çoğalmalarına çalışır. 
11,· i: ficaret VP. Ziraat müdürleri lktısat vekaleti tarafından ·j ayin edilirler. Vilayetteki ticaret işlerile uğraşır. Ziraat 

i ·' nüdüıiı "'" çiftçiler ve Ziraat işleri için çalışır. 
fı Vilayetin sıhhat işlerine sıhhiye müdürü bakar. Bu 
ı J 'i.r aşıcı ve s:\lgın hastalıldarla mücadele eder. Bu müdürlük 

.' I •· ~ oıhhat ve içtimai muavenet vekaletine merbuttur. Da
, ( ı ıiliye vekaletine bağlı olan polis müdürü vilayette asa-

.• 11 rişini temine çalışır. · 
, .• 'ır Diğer müdür ve meınurlar kendi dairelerine ait İş· 

. ı· 1 'eri gorü,.ler. 
ı ' ı' n Adliv'! vek.-~letinin tayin ettiği hakimler adaleti te-
i ,~ nine çal!~ırlar. . . w w • 

r.~j .• Valı halkın :~aadetı, hır haksızlıga ugramaması vı-
ı . ~ ayetin terakkisi için çalışır ve memurların vazifelerini 

i' .. ; ı• yice yapıp yapınadıklarmı anlamağa çalışır. 
11 : ı · Vilayel.lerde bir idare meclisi bir de umumi meclis 
!f. 

1 
1 rardır. 

1
1 .h idare meclisi valinin riyasetinde toplanır. Defter

'.; .ır Jar, Mektupçu, Maarif ve Ziraat müdürlerile yollar ve 
' 1 , ' cöpriıler Pibi Nafia Vekaletine ait işlere memur olan 
:) ı ~'\lafı~ başmühendisi bulunur. 
,· 1, zl Idate meclisi hükUmetin alım satımda müzayede ve 

ı ı.ıl :1 'llÜnakasa!arını yapar. Hükumet ormanlarına ait ke-
11,i. '1 ·esteleri satar. Hüklımete ait malların muhafazasına ça-

''1 ;• uşır. Vilayetçe yapılacak mukaveleleri tanzim eder, me
i' 1 ıarlrl<l«rı tayin ve ıslah eder. 

1 
1 .~ Vjlayetlerdeki u?'~ı?'i meclisler o vilayette yapıl-
•1ı, ll 'llaıu lao.ımgclen ne gıbı ışler varsa bunlar hakkında ka-

. ı·ı t r) •ar verırler. Bu ıncclis azasını son meb'us intihabı yapı
·'"ı' ı 'ırken ikinc: nıüntehip olarak ayrılanlar seçerler. iki bin 

· 11\, !>eş yüz nüfusa bir aza ayrılır. Bu meclis senede kırk giin 
· dı:" n toP,lar!''. B~~ nıec;lis ar_asm?~n dört ki~i seç~e~ek vilayet 

1,
1 

- Daımı Erıc-..ımenı teşkil edılır. Umumı meclisın kararla-
1, >'< rını bu Encüınen icra ettirdiği gibi meclise verilecek 

1
1 
it bütçeyi de tetkik ile bu husustaki fikrini söyler. .!,, ~.elecek derste kaza teşkilatı ile belediyeleri söyli-

r.ı:Jı yec-egız. 
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lslam Tarihi 
Asrı saödet • Sadrı fsIAm 

9 cilt· 3 .. 4 bin ıohif c 
Asrııııızın en yüksek dllmlerlnden mürekkep bir 
l,;lıiıu ııkıulcmlsl tararından )'azılmış, füzıl mu

lııırrlrlcı·lmlzdcn ')wer Rıza beyereodl tarurından 
llıh·l'lcrle tcrceuıo. vo IJUnill . ~ilmiş, eski lıarrı
erlc basılınışlır. Şlwdl)"e kadaı• şark ve garpta bu 
kaılnr uıunzzam ve kıymetli bir 1slı1m tarihi 
~·azılımıını~Lır. lleı• tarann pek bOytik ra()bet 
kıızıuıııııştır. Dokuz clldlnln eczası 12, bez 
clllllsl t ,f, meşin clllllsl 16 liradır. Posta 

ücrcll Türl•lye için l 2:S, ecnebi mem• 
lckcller için 300 kuru~tur. Bunu 

lılr dl'fuda veremlyenler iki, üç 
lalisll le de \.'Cl'l'blllrler. 1Jtt ft• 

atlar bir mtlddet eonrı · 
artacaktır 

Adres, lsıanbul Asarı 

li~ İdare mecmuasının şubat 930 dan mayıs 930 tarihine ka
,N ı dar 4 aylık tabiyes munakasada<lrr. 
\h Şartname Vilayetted r. Taliplerin nihayet 10 şubat 930 ta-

' - nhine kadar teklif varakalarını dahiliye vekaletine gönderme 
1
. 

Y<> len. 

1 
j 

Recai zade ibtllaii doiaylslle Uatadın " çok bilen çok yanılır ., komedisini oynıyan Galatasaraylılar 
temsilde çok muvaffak oldular 

Dün Galatasaray lleeslnde bUyilk edip Recai zade Ekrem beyin 17 inci yılı kalabalık bir davetli 
huzurunda teılt olunmuştur 

Dün Türkiye eczacılar cemi' ~·----· -"';.."m~ıy,.,e. al _toplanarak kongresini aktetmlf ve heyett 
-· .~ını intihap etmiştir 

Dtın Galatasaraylılar senelik lc l a ~relerini aktetmişlerdlr 

il -------... 
~ÖIÖK T!If !BE PlllN~~~~ 
8. İNCİ TERTİP 1. iNCl KEŞİDE: 

11 Ştıbat 19:30 
Keşi deler; Vilayet, Ş~hremaneti, 
Defterdarlık, !ş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır. 

B~Y~K iKRAMiYE: 30,0 O LIHADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar 

dolaba konmaz . 

Emvali ~letruke Müdürlüğünden: 
SATIT.JIK HAı 'E 

Bakırköyünde Yeni mahallede Üçüncü sokakta kAin 21 nıı· 
mara ıle murakkam iki kat, be§ oda 2 hela, mutbak, kuyu ve milC 
darı kafi bahçeyi havi bir bap hanenin bedeli dört taksitte öd.ti\' 
mek üezere yedi yüz elli lira ıbedeli muhammen ile 15/2/930 tll' 
rihinc müsadif Cumartesi günü saat 14 te bilmüzayede ihaleS 
mukarrerdir. Taliplerin %7,50 hesabile teminat makbuzlarilt 
İstanbul Milli Emlatk Müdüriyeti Satış komisyonuna müracaB 
eylemeleri . 

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

Doktor A. kutiel 
EltJcllrtk nıiOl<lııelerİyl• hd'<>tukıuıiu, idrar 
darlolı, pcos12ı, ademhktldar, bel gevfek
M~ dit ve firenglyl ·~•IJZ tedavi eder. 
Kanı.l<Oyde BörlYçl fıruıı aıraamda 34. 

E 1 qşul l 
PUyük t.ı)y.ıre piyangosu 

yeni tertibinin temin ettiği 

bllyUk menfeatlcr ve Kader 
gişesinden alınan talihli bilet· 
lerlc gazanmak imkanı fazla 
olması hascbile külliyetli mlk· 
tarda talep edilmekte ve 
binaenaleyh biletler mahdut 
bulunmaktadır. O halde 

llŞubat keşidesinde 

Taliinizi 
denemek için siz de biletlniı1 

Istnnbul'da EmlnllnUnde Va 
ilde hanı kapusu lttlsallr. de 

4 numerolu 
J. VENTURA cfcnc<inin 

KADER 
gişesinden tedarik etmcğc 

koşunuz 

MÜZAYEDE 
Şubatın 2 ci Pnzar günü sabah 

at 10 da Beyoğlunda istiklal eacl 
sinde Bazar dö Levan ve KnrlnU>11 
tisalinde 310 numaralı sab k Mo 
vit ( Kerpic) lokanta ve birnl. -
de bulunan e'yular müzay.:?d ti 
tile satılacaktır. 

Metin kaplı 100 adet snnd ! o' 
birahaneye mahsua uzun ve a:;rt ,.. 
şe masalar,gümüş çatal bıçak v 
bak takımları, kadehler, §İtcl r, o'ı 
vazına mahsus büyük bir p::ı:lko, t 
çük ve büyük buzluklar, "" tb~k 
km:u, 20 adet büyük ekktl"'k I~'"' 
!ar, pasta ve çörek kclıpllll" ~~ 
büyük bir kadro, kladör ve ık ıf' 
1 ngiliz ıruırkalı para kasaları, bı. 
ne ve lokantaya ait biı· hayli ınub 
lif eşyalar. Pey sürenlerden ;O...-• 
teminat alınır. ....., ;I 


