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Felek, HlkAye, Roman 

5 inci sahifede: 
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6 ıncı sahifede: 

& 

·~::~:~:~.;~k~_::'Sanayi birliği yerli mamulatın sürümünü temin içi~: 
lağvznz istiyor. 

li olan tasarruf "econmnıe,, nın 
mukabili olan iktisat daima bi- l 
ribirine karışt~rılmış~rr. İ~tisat mu am e e 
ve iktisadi kelımelen aşagı yu
karı yirmi yirmibeş yıldan beri 
dilimize girmiş bulunuyor. 

okturuva vergilerinin 
sıstr~~::ı~n!~~ı:~!a~;~ Sabı bahriye vekili Sanayi birliği :.·ö;;;;~·n.·i;;;;;~:i •• 
bir ders olarak okutuluyor, fa-

~~ı::~ı~ ~z~~uğ~a~~:;~ ha pisten çıktı M::ı::.:~a v;ersu::,;ıe i. zaAntkaarlaı2p("'geıerfıounJ~i: 
Gazlveın ılap 

' )'swı~ Siirt lll~bu<u Mııhmut 
) 

"ilmiservet" i daha malfun ~ • 
ve muayyen bir şey idi. "•" •" • Bazı ormanlarımızı iş- e 
Çünkü, ha kik at t e " ikti- }-] · { Bu iki resmin 18ğvı : /etmek üzn• uzun uza- : 
sadiyat kelimesile tercüme et- aptSH tl ('( en hiikiinıetten IMenlgor : dıyn tetkikat yapmış : 
tig"imiz "ecom:ımie politique,, u- } l o·· S · b" ı · t bl ""dd t / hll t Dikkat : Yeni Türkiye mani 

devletinin devamı ve ya ist·ha 
leye uğramış bir şekli ğildir 

ı 4 • un anayı ır ığinde muhte-
1 

ı•e r nı11 e eve • 
mumi servetin artmasındaki ll as 1 la l 1) e lif sanayıi ve fabrikalar mümes • kiimetlmlzle temasta bu-: 
kanunları tetkik ve tespite çalı- sillerinin iştirakile İstanbul me : lunarak sene bHşı yor- •

1 §an bir ilimden başka bir şey ( ' d ı"} -1 ı· busu Süreyy p · U . a aşanın rıyase- •
1 

fuları miinnsebetlle uu m
1
• 

degilrlir, bu da git gide politika tı1?"d~ umumi bir içtima aktedil 
ve devlet idaresi dediğimiz şe- \Te k d mıştır. •1 leketleri11e gitmiş oflJn • · evıne a ar ü ııı ı h • Yın yerine geçiyor. - Bu içtimada, İktisat vekale • grup m 11u·.~ ·' er şe - • 

Gerçi ekonomya mefhumunda nasıl gitti'? tile temas eden birlik murah- : rimizı• gelmi~lerdlr. Bıt : 
tasarruf manası da yok değil- hası Atıf Beyden izahat alın- : günlerde tekrar temaıı- : 
dir. Fu.kat bu istihsal sahasında - - - mış, Vekiletçe istihsal proöra- e /ara başlHnacaklır. lı ü- e 
Vakti ve energi'yi tasarruf de- t•nnrla n:ı zari dikkate al~ak ı• zakeratın bir mllddet : 
tnektir yani en az zaman zar- Ihsan B. Cebeliberekete u""zre sorulan dd ı ·· , . ma e er muza- devamı muhtemeldir. 

1
• 

fında, en az kuvvet sarfıyle en k d k ı· ı . k ' 1 ·çr , ere e ere azmngelen esas ar •••••••••••••••••••• çok istihsalde bulunmaık mana- rnı, )'O Sel svı eye te~bit olunmuştur. 

sına gelir. ıni gidecek? Uzun münaka alar neticesin Havalar güzel Bundan dört beş ay eve! kuv de muamele vergisile oktruva 
vetli bir idare adamı olduğu - Ihsan B. resminin ilgiı.sıı için hükumete 
kadar, cesaretli bir fikir adamı ANKARA, 2. (Telefonla) - Mahkfuniyet müddetini biti- müracaat edilmesi kararlaştml 
olan Maliye Vekili Şükrü Sa- ren sabı:k Bahriye vekili İhsan Bey bu sabah saat sekiz buçukta mıştır. Primlerin, her müesseı<e 
raç Beyin millet kürsüsünden hapisaneden çıktı. İhsan Bey, hapisane müdürüne veda ettikten nin !stihkakına göre verilmesi 
söylediği gibi «modem ve me- ve eşyalarını bil'ahere aldırmak ilzre bıraktıktan sonra Cebecide esası muvafclı: görülmekle bera 
deni milletlerde bir lokma ile eski Ankara mahalleleri arasından yaya olarak geçerek Adliye ber muamele vergisinin kaldırıl 
bir hırka politikası artık battal sarayına kadar geldi. Burada Müddei umumi Ekmel Beyi oda- . masile prim·e lüzum kıalrnıyaca 
olmuştur. » İnsan medeni leş · sında aradı. Bulamayınca: «yarın tekrar gelirim», diyerek oda- ığı teooit edilmiştir. 1 
tikçe ihtiyacları çoğalır, ihti- crya ismini bildirdi ve Adliyeden ayrıldı. Gene yürüyerek Taş- ı Sanayi müesseseleri üzerine j 
Yaı;lar çoğaldıkça istihsalin, hana kadar geldi. Yolda kendisini tanıyan kimselere selfun ver- menfi t~şirler icra eden ecnebi\ 
-binaenaleyh- servetin artması mek mecburiyetinde kalmamak için dükkan camekanlarına biı- reıkabetı, dahil! rekabet, stok, 
lazım gelir. Terakki denilen karak yürüdü. Taşhanın önünde duran bir otobüse bindi. İki se- mail vaziyet, umumi rakabet, 

Rasatane müdilrli 
Fatin B.in beyanatı 

ııala ın bukadar müsait 
gitmesi gayri tabiidir 

ileriye doğru hamlenin saiki de nedir görmediği Keçi örendeki evine böylece gitti. kaçakç.ılrk ve dünya piyasala-1 
bundan ibarettir. Lakin, ekono- İhsan Bey, iki sene eve! bir Şubat gecesi tevkil edildiğini rmdakı tenezzüller gibi amille 
ınyanm bu tarifini yaparken iddia ederek dün akşam tahliyesini talep etmiştir. Fakat tevkif re muamele vergisinin de inzi- 1 
-her şeyden evel söyliyelim ki- müzekkeresinde tarih 2 Şubat 927 olduğu için hapisane müdürü, mamı sanayiin inkişafına mani 
ihtiyaçların çoğalmasından ve sabık vekilin bu talebini reddetmiştir. İhsan Bey evvelki gün olduğunu söyleyen fabrika mü
zenginleşmeden bizim anladı- hapisaneye kendisile görüşmeğe gelen bir mütaahhitle evinde messilleri bunu, fab.-ikakrm 1 
ğımrz mana, bir millet için.ı;le .).,Jıcaptu::aca'li-~ · ...ıiUıt ..,e- lat ~lcık.mda pazarlrk yapmıştır. mültaddıerıttı meşe lesi .a.idetme ı 
şu veyaou ICırnse erı.n, yahutta, İhsan Bey, hapisanede kendisile görüşenlere bir müddet istira- ktedir. 
su veya bu sınıfın para kazan- hattan sonra Cebeli bereketteki çifliğine gidereık bir müddet o- Heyeti umurniyece dünkü iç-ı 

. nıası, servet yapması değildir. rada rt:ıesgul olacağınr,son sene !er zarfında çiflik işlerinin çok timada ittihaz edilen mi.iicarre
Biz, umumi servetin artmasın- bozulduğunu söylemiştir. Kendisinin ailesi ise komşularına İs- ratla esbabı hakıkında şu izahat 
dan bahsediyoruz. Bu ise öbü- viçreye gideceğini söylüyorlarmış. verjlıniştir: ' 
rünün zıttı bir keyfiyettir. İhsan Bey, yarın sabah gene Adliyeye gelerek cezasının (Mabadi dördüncü sahifede) 

- Nasıl umumi servet dedi- mali kısmile meşgul olacak, muameleyi takip edecektir. 
ğirniz şey hususi servetlerden 
teşekkül etmez mi? 

- Hayır, asla. Herhangi bir 
Vasıta ile lüzumundan fazla zen 
~i.nleşmiş bir kimse bir cemiyet 
1Çınde laakal yüz ailenin refah 
kaynağını sümüren bir ektidir. 
2engini çok mem!P.ıketlerde, 
ekseriya umumi refah seviyesi 
~on derece aşağıdır. Misal mi 
ıstiyorsunuz? Uzağa gitmeğe 
~acet yok. Efsanevi karunlar 
Ulkesi olan İngiltere işsizleri
nin. açlarının, çıplaklarının ke
safetile de meşhurdur. Büyük 
Şehirlerindeki sefil yığınları 
için bütçesinde bir ayrı fasıl aç
nııya mecbur kalan yegane dev 
let de haşmetli büyük Britan-
Yadır. Yakup Kadri 

Tzıntrde Gazi Hz.nln 
heykeli 

İZMİR, 1. A. A. - Vilayet 
tneclisi umumisi içtimaına de
"amla Gazi Hazretlerinin şehri 
ınize rekze<lilecek heykeli için 
heykeltıraş Kanonikanın bu ha 
fta şehrimize geleceğini nazarı 
itibare almış ve geçen sene büt 
ceye koyduğu 100 bin liranın 
Belediyeye itlısına karar ver
tnistir. • 

Meclisi umumii vilayet veka
letlerle temas etmek üzre aza
dan Sabri, İsmail Hakkı Bey
lerle, sıhhiye mü_dürü_ Lfitf~ 
lıeyden müteşekkıl bır heyı:tı 
Ankaraya izama karar vermış
tir. Heyet Salı günü hareket 
Pdecektir. 

Mektepliler 
müsabakası 

3'.:l uncu hafta başladı 
39uncu hafta başıamı~tır. Oa
~etcınızde çıkacak olan ha-
41 •rlerden en mUhlmmlnl ıeçlp 

111Gllınuzdckl cumartesi akşa· .. :=• kadar ıı;azetemlz masa-
• ınenıurl11ğune gönderiniz. 

Kazım Paşa Hz. dün 
Viyanadan avdet etti 

Avrupaya vaptır 

Büyük rağbetvar.Acen
talık isteyenler çoğaldı ~ 

Rasııtant müdara Fatin d. 
Seyrisefain idaresinin, Avru Havalar yaz günlerini andı-

paya vapur işletmek -naksadile ran bir güzellikle geçiyor. 

P ı 1 · · l' { bir proje hazırladığı •e tetkiki Kışın ortasında hüküm sü-
H Ş3. seya ıatten \O { ıst illi( e için V~kalet ren bu yaz havaları gayri tabii • · A 1 · gonderdıgı m;:_ teliikki olunmaktadır. 

~tt1ler. l1Hfl<l)rCl ll (araya g·ıdecck IUmdur. .. Rasataneden sorduk. Müdür 
J Son gunlerd Fatin B., gayri tabiilik hak-

Ankaraya avcletten evel erkc'ını nıatbuatla 
bir hasbıhalde bulunacaklar 

bu hususta yap kında şu izahatı vermiştir: 
lan neşriyat, A ! " -Kışın en şiddetli olması 
rupada pek bi · lazım gelen şu anda Haziran 
yük bir alaka u günleri hüküm sürüyor. On beş 

Ktizını Pş. Hz. istosyonda11 
çıkarken 

Bir müddettenberi Viyana
da istirahat ve tedavi edilmek
te olan Büyük Millet Mecli~ 

. . Kazım Paşa Hazreten 
reısı h . . el 
dünkü ekspresle şe mnıze g -

miştir. 1 k .. 
Meclis reisini karşı aına uz-

' ·e istasyona kesif bir kalabalık yandırmıuır. A
1 

senedenberi bu gayri tabiilik 
toplanmıştı. Bu meyanda Fır- r.upanın r ço görülmemiştir. Havaların böy-
ka müfettişi Hakkı Şinasi ve lı~anlarından \ le devam etmesi ziraat için pek 
Kolordu kumandanı Şükrü Na bılhassa Ham fena neticeler tevlit edecektir. 

: ili Paşalar, şehrimizde bulun-, bt~rgtan, acent:! Kışın Lir az hükmiinü icra et-
makta olan meb'uslar, Vali mu: lıgı deruhte et • mesi ve kar yağması temenni 

1 avini Fazlı, Seyrüsefain müdü- mek maksadılr olunur. 
rü Sadullah, Polis müdürü Şe- telgraf ~e taahh "u . mektup- Dün bir gazetede kış hakkın
rif Beyler viliiyet ve emanet larla muracaatlar vakı olmuş- daki temennimin yanlış anlaşıl 
müdiranı, 'bir polis ve bir zabr- ~ur. J:Iari~te ~öste~ilen b~.u ~laka dığını gördüm. Ben, iyi havala
tai belediye müfrezesi istasyon ~yrısefaın .1d~resıne uyuk ü- rın şiddetli bir kışa delalet et-

i d b 1 kt "d"l mıtler vermışur. 

/ 

a u uruna a ı ı er. · İd 1 h tiğini söylemedim . ., 
Kazım Paşa hazretlerini ha- · are •. memur arın~ er sene Fatin Beye takvimlerde ya-

mil bulunan ekspres tam saat ~er:ıımes~ mu~t olan ılcramiye- prlacak tadilatı ve mütaleasını 
/ ıs,5 te istasyona girmiştir. Va erın verılmesıne başlamıştır. sorduk. Rasatane müdürü di-
ı gondan inen Paşa istikbale ge- yor ki: 
1 !enlerin ellerini birer birer sık- "- Cemiyeti akvamda tak-
mış, sıhhatini soranlara: vimlerin tadil ile uğraşan bir 

- Çok istifade ettim. Esa- komisyon vardır. Bir kaç sene-
sen şayanı dikkat bir şey de denberi bu işle meşgul olmak-
yoktu ! tadır. Bu komisyonun gayesi 

Cevabım vermiştir. ay başlarını ayni günlere tesa-
.. Kaı:ım Paşa hazretleri Sey- düf ettirerek takvimlerde inti-

/ rusefaın umumi müdürü Sadul zamr temin etmektir. Takvimin 
/ !ah Beye bilhassa iltifatta bu- kullanışlı olması içiıı muhak-
lunmuşlar ve Yalova hakkında kak tadilat yapılmalıdır, Ame-
malfimat almışlardır. Paşa haz- rikalılar, ayların adedini on üçe 
retleri bilahare Liman şirketi çıkarmak suretile bir usul bul-
müdürü Hamdi Beye döıunüş- muşlar ve Cemiyeti akvama 
ler, ve: teklif etmişerdir. Şimdiye ka-

- Hamdi Bey, asma köprü 
projelerini gazetelerde okuy~ 
rum bu da nerden çıktı, halkı 
denize mi dökeceksin? 

Diyerek latife etmişlerdir. 
(Mabadi dördüncü sahifede) 

dar, vaki olan teklifler iki yüzü 
mütecavizdir. 

Fakat takvimleri birdenbire 
değiştirmek, muamelatı umu
miyeyi altüst edebilir, bunun 
için de bir çarei hal düşünül
mektedir.,, 

Efendiler! Osmıınlı devleti !alimizin ve dahili vaziyetim· 
ile bu günkü Yeni Türkiye dev zin düşürülmesine münatif he 1 
leti arasında mühim farklar hangi siyasi bir noktai nazar , 
vardır. Osmanlı devleti ecnebi 1nı.lik olanları memlekete so 
devletlere verdiği müsaadeleri, mamak ... 
zaif ve kuvvetsiz bulunduğu za Efendiler, az zaman içind 
manlarda vermemiştir. Bilakis. memleketimizin müh;m me 
en kuvvetli oldugu zamanlar-j kezlerini ~imendiferle biribiri 
da, Saltanatın alemşümul ol- ne raptetmek lazımdır. Memleı . 
duğu devirlerde vermiştir. Ha- kette metfun olan maden ha 
kikaten Fatih, İstanbulu zap- zinlerini işletmek lazımdır. 1 
tedip Selçuki tahtına bir de şar tısadi faaliyetin, servet halin 
ki Roma tahtını ilave ettikten inkılap etmesi için en lüzum! 
sonra bütün Avrupaya dehşet şeyler yollardır seri vesait 
ilkasına muvaffak olduktan son 1 nakliyedir, şi.'.nendiferlerdir • 
ra ecnebilere müsaadatta bu- Arkadaşlar! Bu memleket bi~ 
lunmuştur. Bahşettiği imtiya- kaç asır evvel daha mamu 
zatı bir atifet ve bir ihsanı Şa- idi. Öyle olmasa idi burada bü 
hane olarak verm.iştir. Demin yük devletler teşekkül edemez 
bir arkadaşımızın bahsettiği di. 
Patrik Efendi, bu Sultanın bir bir arkadaşımız zürradan vJ 
lfitfü mahsusu olarak İstanbul- zürraın muhtaç olduğu alat v~ 
da kalmış ve imtiyazata nail edavatı ziraiye ile hayvanattan 
olmuştur. Fakat biz, yani Yeni bahsettiler. Efendiler! Halkı
Türkiye ve onun hükumeti böy 1 mızın ekserisi çifçi ve çoban
le ihsan ve atiyeden sarfınazar! dır. Bu memleketin çok kuvve 
memleketin ve milletin menfa. ı li olması da bundandır. Halbu 
atini muhil hiç bir zerreyi hiç ki. zavallı halk asırlardan beri 
bir kimseye veremez. Onu ken hakkile ne çifçilik yapabimiş- ~ 
di ıalihiyetı da1ıllinde göre- tir, - de -çobanlık. .. Bunun • 

1 

mez. (Alkıtlar .. ) Devletin İs- bebi efendiler!.. Takip olunan 1 

tiklili, milletin hakimiyeti ve siyaset idi. Arzu ederseniz bu 
bütüıı hayali egbap ve kabili- siyaseti biraz daha tafsilen j. -
yeti mahfuz olmak şartile .. zah edeyim: -
Yalnız mahfuz olmak fartile de Milli siyaset var, dini siyaset -
ğil, o teraiti tenmiye ve tııh- var .• Hem milli ve hem dini /
kim maksadile ecnebi sermaye siyaset takip edenler de var. Di 1 

sinden istifade mevzuu bahsola ni siyaset bütün ehli İslamı ~ 
bilir. vahdet n~ktasmda birleştinne-

Ancak benliğimize ve mev- ğe sii olan siyasettir. Yani it
cudiyetimize hiç bir zarar ika tihadı islim siyasetidir.F renkle 
etmeksizin haricin sermayesi rin panial&mizm dedikleri aiya
memlei<etimi;ı;e girebilir. De- settir. ikincisi ayni ırktan olan 
mek ki memlekete ecnebi &er- akvamı cemetmek maksadını 
~ayeainin girmeai birtakım ka takip eden siyasettir. Üçüncüsü 
Y_ttlere, ıaı tlara tabidir. Birin- hem birinciyi ve hem ikinciyi 1 
cı dereı..edt' ehemmiyetle nazıı- htiva eden gayet vasi siyaset- , 
n dikkatte tutulacak ıey, istik- (Mabadi dördüncü sahifede) 

Düğün gece 
( Bürhan Cahil } 
Büyük eserin kahramanları 

Cevdet bey. 
Bu asırda sık tesadllf edilen zehl, tutl11ğ11-

nu koparır, paradan başka bir 1Jey dü11ünmez 
müthiş bir iş adamı. 

Hale Hm. 
Çok güzel, hafif, gi:ılnmeslnl, kuşanma.•ını 

bilir, serbest, miisrlf, halbl ihtiras ııe arzu 
dolu şık bir hanımefendi. 

Tosun. 
Altın gibi temiz y/Jrekll, mrrt, saf memle

ketinden başka 1Jeg dDıDnmlgen Erzurumlu 
bir lıiJy dellkanlıaı. 

Ayşe. 
l/er bahar Z/flaııa elehlerlA.'e mor, snrı 

dog çiçekleri loplnyııJ başım sil leye11 çlçeh 
gibi. k/Jrpr, badem giJzlii temiz bir Anadolıı 
yaı rıısu; nıemleketln nıeşlwı· lılbarlnrı yuk 
11ek sosyeteler. knrtşıh pnr<ı işleri. 

Vak'a gayrı 111uayyen bir zanıan
da cereylln ediyor ı·e y11/u11di1 

'!Jfilliyet sahife!erin 1e bu lıyor. 
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NlILLIYET P.\ZARTES! 3 ŞUBAT 1930 

İÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Amerikada 

Zencinin ölümü t ' .. ~~il.!!:~. f 
Fransa da 

Teminat alındı 
l-Iayvaıı 1ıa~talık1arıte ıııuca<- cı 

Hayvan sağlık zabıtası layihası yakında de,·k 
ı 
ı Beyaz kızın katili 

Cenubi 
Amerikada Başvekilin bir nutku şurasında tetki'c edilecektir 

ANKARA, 2. (Telefonla) - ı lecektir. 
Halk tarafından öldürüldü 

yakıldı 

Vakıt, vakıt Cemiyeti akva
mın olsun, Kelloğ misakinin ol 
sun nüfuzunu şüpheye düşüren 

Fransanın se/Bmeti elde İktisat vekilliğince, hayvanlara Layiha memle!<etirnize en 
edildi arız olacak hastalıklara mani gün ve mucibi istifade olac 

1. 

' 

J ;-ı 

]<,/o lı y i murahhasosı bir arc ıı 

- Bir rakip daha : Japonya .. 

LONDRA, 1. A. A. - M. Tar 
dieu, Parise gitmeık üzre saat 
16 da Londradan hareket et
miştir. Gelecek Salı günü Lon 
draya avdet edeceıktir. 

' ,
1
1 Japonya lngilterenin karşısında günden 

1 güne satvetini artıran dehşetli bir rakip!. 
1 

Ocilla, 1. A. A. - 14 yaşla- sarsan meseleler çıkıyor. Hele 
mıda genç bir beyaz kızı öldür bu meseleler Cemiyeti akvama 
mekle maznun genç bir zenci dahil bulundukları ıhalde onun 
yüzlerce kimselerden mürek- tevassütıina müracaattan ziya
kep bir kafile tarafından fena de kavgalarını !kuvvet istimali
bir halde döğülmüş ve öldürül- le halletmeık istemeği tercih 
müştür. Bundan sonra halk zen edenler bulundukça bu Cemiye 
cinin cesedini benzine buladık tiakvamın manevi nüfuzunu art 
tan ve bıçakla paçaparça ettik tıran bir amil olmuyor. İki dev 
ten sonra yakmış ve zabıta ta- let var ki ikisi de Cemiyeti ak
rafından hiçbir mümanaata ma vama dahildir. Fakat araların
ruz_ ka1?1aksızın s~~ ve.m~- da çıkan kavgada Cemiyeti ak 
tenh bır tavırla çekilip gıtınış- vam kafi derecede tesir ve nü-

CALAİS, 1. A .A. - Londra 
dan avdet eden M. Tardieu, be 
!etliye meclisi tarafından şerefi 
ne tertip edilen kabul resminde 
uzun bir nutuk söyliyerek La
,hey ıkonferansında müzakere e
dilmiş olan meselelerin ehem
miyetine dikkati celbetmiştir. 

tir. fuz göstererek bunlara meram 
lngiltere bu rakibi kendi tarafına alıp Denizde boğulanlar anlatamıyor. Bolivya ile Para-

1 Anıerikaya karşı kullanabilecek nıi? BEAUMONT, ı. A. A. - guay arasında geçen sene bir 
lı Standard Oilkumpanyasma ait ihtilaf çıktL Daha doğrusu öte-
, Londradan yazılıyor: -Balı- ti Amerika tehlikesi karşısında sarnıçlı bir vapurdan alman bir denberi me~c.ut olan hudut ihti 

f' tahdidi teslihat konferansı- İngiltere ile mesele çrkanna- telsizde Edgar Ficoney remor lafını iki taraftan biri kuvvetle 
. teşkil eden beş devlet ara- mak fikrinden ilham alıyor de- körünün Port Arthur limanının halletrneğe teşe!bbüs edince di
i nda pek esaslı ihtilaflar var... nebilir. Arnell adamlar olan J a- cenubu şarki sinde 13 kişiden ğer taraf da Cemiyeti akvama 

Eı [esela İngiltere ile Amerika ponlar yakın ve uzak tehlikele- mürekıkep tayfasile birlikte bat müracaattan ba«ka bir çare bu-
3. rasında tahdidi teslihat bahsin ri çoık iyi anlarlar. Onun için tığı bildirilmektedir. laımamıştır. Cenı.:bi Arnerikada 
l.e hiç olmazsa esas itibarile dünyanın vaziyetini anlamakta çıkan bir meselenin Avrupada 

\ İı ;' 11uşularak konferansta yalnız 1 geçikmemiştir. Yanar dağ faaliyette uyandırdığı mern.1< ihtilaf ha-
.' 1 ·ferrüatın halledileceği söyle- Diğer taraftan İngilizler de SAN ÇALVADOR, 2. A. A. !inde !bulunan her iki devletin 
~iyor. Halbııki Londra ile Wa- Amerika karşısında Japonlarla San Miguel volkanı ateş püş- de Cemiyeti akva!Tla dahil bu
. ıington arasında esaslarda he bir uzlaşma yolu tutarak ihtilaf künneğe başlamıştır. San Jor- Iundu'kları ve fazla olarak Kel-
• üz hiç bir itilaf olmadığı anla- çıkarmamağa çalışıyorlar. gue, San Rahael ve Oriante loğ misakma da iştirak etti-kle
. ldı . Fakat başka bir bahri Acaba Amerikanın karşısın- şehfrleri kül yağmuru altında ri halde aralarındaki kavgayı 

M. Tardieu, Fransanın sela
meti için elzem olan teminatı 
elde etmeğe muvaffak olduğu-

M. Tarditu 1 
evlet daha var ki onun da va- da İngiltere gene eski ittifakı kalmıştır. gene kuvvetle halletmeık iste-

.~ yetini tetkik etmek faidesiz hatırlayarak Japonya ile birle- ı 'd' B d 0· ı nu söylemiş ve Londra konfe-
-ı; 1 Macaristanda komünistler me erı ır. un an •r sene eve ransında temsil edilen bütün de 
:,Lmıyacak. şecek mi..? ngiltere itti-fak- Holivya i1e Para';uav arasında-
ıj Bu devlet Japonyadır. Ja- !ardan kaçar, kendini bağlıyan BÜDAPEŞTE, 2. A. A. - [ki ihtilaf siddetlendiği zaman vletlerin bahri teslihatın tahdi 

1 J• ı1 onya ki beynelmilel münase- şeyleri sevmez; derler. Bir İn- ~aAcaristan~~ıld ~omünist t~ş- meseleyi halletme~. i~in Cemi- di hakkında Fransa tarafından 
· ıtta giıttikçe ehemmiyetini art giliz - Japon ittifakı için Ame- k~.ıatının ~ıın_ıay~ maksadıl.e 

1 
yeti akvam mahafılının sarf et- dermeyan edilen uzlaşma esası 

t ı ran, dünyada pek mühim rol- rika tehlikesi o kadar mücbir vucude getırdiklerı bazı tertı- tiği gayret hele bu müessese na müstenit teıklifin kabul edil 
~ :r oynamağa başlamıştır. Ja- bir sebep midir .. ? Şimdi biraz bat zabıta tarafından meydana hesabına duydukları endişe az diğini ilave eylemiştir. 
;tonyanın son kırk senelik te- da bundan bahsedelim: çmkarılmıştır. değildi. Şimdi de ayni halin te M, Tardi,eu, hük~ı;:et~n şimdi 
. kkiyatmdan bahsetmeğe ha- Amerika, denizlerde İngilte- kerrürünü görüyoruz. Paragu- ye kadar tak:~ ~tı.~ı sıyasette 
~ot yoktur. Fakat umumi harp- nin karşısına çıkan korkunç bir Aurupada ay bu sefer de huduttaki eha- devam edec.e~ın~, hukfunet pro-
1 m sonra Japonya İngiltereye devlet veya dev... co mevkiine asker yollanmış, g;ammın bırıncı k~.smmm ve 
arşı bir rakip olmuştur. Amerikanın bugünkü geniş- 1 • • •• ll Bolivya da buna karşı askeri te bılha~sa ~l~~vm mer 1 olan bey-

! Umumi harpte Avrupa dev- lemesi, dünyanın başka yerle- lnCl guze er dabir -almış ... Geçen sene Va 11:e~lel ıtılaflamı. pasıkalya.ta 
1 ı ~ti kendi kavgalarile meşgul rinde nüfuz ve tesirini daha zi- şington hükumetinin delaletile tılınde?. eve~ tasdık .. vC:. tatbı,~ı 
1 

• cen Japonya dünyanın öbür yade iktisadi sahalarda göste- bir itilaf aktedilmistir. Fakat nı ve b~tçenın ~1:11u.ı:ıu .meclıs 
·' ı• ösesinde kendi kendine çalış- riyor. Lalkin bu iktisadi nüfuz Rus dilberi de iste bu itilafın tatbiki b~lenir- !erden ıst~yecegım soyl~yerek 

~ • ~ahat rahat işini gördü . dünyada kendini daha kuvvetle seçildi. k~n kuvvetine güvenen taraf hu nutkuna nıhayet vermıştıır. 
ı Japonyanın kuvveti arttıkça hissettirmek ve girdiği yerde dudu asmak arzusuna galebe e- Pariste müzakereler 
i azarları da Bahri muhiti kebi- yerleşmek için büyük bir kuv- demedi. Meselenin bundan öte 
J • ve Bengale denizine çevril- vete daha, yani donanma kuv- si ne olacak? ... Herhalde ihti-
.h i. Zaten umumi harpte mütte- vetine muhtaçtır; diyorlar. İşte lafın şiddetine rağmen iki tara 
., 'k devletler dünyanın bu hava- iki devlet arasında da rekabet fı yatıstırmak çaresi !buluna-
,; buradan başlıyor. Amerikalılar cak .. Yukarda dediğimiz gibi 
:• Avrupa işlerine karışmak iste- bu mesel.,rıin bizce şayanı dik-
r mediklerinden bahsederek, on kat ciheti Cemiyeti akvam ve , 

sene evvel reis Wilsonun hara- Kellog misaklarına rağmen 
retle müdafaa ettiği Cemi veti kuvvetine güvenen ve ona J!"Öre 
Akvama girmediler. Fakat Av- emrivaki vapm kendi istediği 
ruparlan geri kalmamışlardrr. P'i:tıi hallen;verm"k isteyenlerin 
İngilterenin Bahri muhiti ke- az olmadığıdır. Cenubi Ameri-
birdeki Dominionlar, Amerika- 'katla cıkan bir meseleve velev-
ya karşı kendilerini müdafaa ,ki Cemiyeti akvam dolayisile 
temesi icin Londraya müracaat 

1 

olsun Avrupa devletlerinin te-
tan başka çare bulamıyorlar. vassüt oareleri aramasını şima-

Amerikanm zimni, fakat is- 1 11 Amerika lakavit bir nazarla 
tikbal icin cok düşündürücü O- sevredemivor. Gecen seneki ih-
lan tehtidi karşısında Japonya- Ru.ç dilberi \ tilaf da Vasington'ıın müdaha-
nın İngiliz Dominionlarına çev- ll"'lile bir sekle baslanmıstı. Ce 

PARİS, 1. A. A. - M. Tar
dieu, parlamentodaki ekseriye
te mensup grupların ve şubele
rin azasını Salı günü bir içtima 
a:ktinde davet etmiştir. 

M. Tardieu, parlamentoya da 
hil !bahriye müşavirlerini de 7 
Şubatta toplanmağa davet ey
lemiştir. 

Başvekil Pariste 
FARİS, 2. A. A. - M. Tar

dieu saat 23,15 te Londradan 
Paııise gelmiştir. 

Bulgaristanda 

Yugoslav-Bulgar 
n1Üı1asebaiı 

rilen na?.arlarmda o kadar teh- Avrupada her memleket .,.~.ı miveti ııl<vam haricindı-ki sima 
J•Jl(ln baş mur•hhası like görmiyenler a?. değildir. di güzelini intihap ediyor. Dü- li Amerika cenuP'taki Amerika Salyadan yazılıyor: - Bul-

Vak l . .uki Amerika - İngiliz rekabeti mi nva güzelinin intihabına hazır- devletlerinin arasındaki laka- gar hariciye nazırı M. Burof, 
il isinde sukun ve asayişi muha- daha düşündürüç: yür, yoksa hk olan bu intihaplar meyanın yt meselelere olamıyor. La Haye konferansından avdt't 

1 ı aza etmek vazifesini Japonya- İngiliz - apon rekabeti mi?.. da Rusya da kendi güzelini seç ederek kabine iç r--.._r:-_ 
,
1 

a '& brrakmışlardı. O da bir ta- Yakın veya uzak bir istikbalde miştir. J aner Venteger isminde Jspanuada tim~d~ izah~t 
, aftan bu vazifeyi gördü, bir ta- bir İngiliz - Japon ittifakına şa- olan bu güzel kız on sekiz ya- Y . h M. • t ) vermıştır. Harı· 

ı r. aftan da kendine bir takım ye- hit olacak mıyız .. ? şmdadır. Rus dilberi yakında erıı ukurne ça ışıvor ciye nazırı M 
J ıi haklar, yeni yeni talepler t~t,. hPvnelmilel müna~ebat- Parise giderek diğer Avrupa MADRİT, 2. A. A. - Dün Burof mat.buat" 
j cat etti. Japonyanm Asya<la ta elı.emmiyeti olan süaller. Ba- güzellerile müsabakaya gire- akşam toplanan nazırlar mecli- vaki olıan !bey~. 
k K>n on senede yaptığı şeyler kalım Londra konferansı nere- cektir. sıi mali işlere ve muhasebe usu natında konfe 

>0k mühimdir. Kiao - Çeoyu al- ye doğru gidecek ... ? lüne ait kanunların yeniden me ransın netices 
iı, Çantungu aldı. Çine istedi- • "" •' Yugoslavya murahhası r'iyet mevkiine konmasına ka- hakıkında mem 
ti şeraiti kabul ettirdi. Sonra K ti 10n ht>de 'lt>rİ rar vermiştir. İhracat tacirleri- nun olduğun' 

.. b' k l BELGRAT, 2, A. A. - La- ki . .. l . y 
k ~anç•ırımn ır rsmını e e ge- PARİS, ı. A. A. _ Düyiınu hey itilafının kat'i surette hal- nin ihrac etti en esyaya mu soy emış, u 

' ·irdi. Koreyi himaye iddiasını u~umı'ye ı'dare meclı'sı' Tu"rkı' _ f kabil aldrkları ecnebi parasını goslavyanın kc ·· • lini istihda eyliyecek olan Pa-
1 ırttırdr. Rusya ile kendi arasın- ye hükumetinin mayısta tesvi- ris konferansında Yugoslavya yüzde seksen nisbetinde peşte- feransta Bulga 
ı la bir sınır tesis etti. Malaka yesi Jazımeglen kupon bedelle hükumetini Londra sefiri Co- ye tepdil etmeleri mecburiye- ristana karşı ha 
ıarırnadasına giren bir takrm rinin karşılığını tamamen ihzar ric ve hariciye nazareti siyasi ti kaldırılmıstır.Yüksek mektep kid<i bir aJak· 

:ı ':ııı müteşebbisleri orada a- ve düyunu umumiye meclisine kısım müdürü Fotio temsil ede ler talebe birliğinin esasi ni- göstermiş oldu-
.etıı bulunduklan yeri benimsi- tediye etmiş olduğunu, ortaya ceklerdir. zamnamesi tasvip edilmiştir. ğunu söylemiş M. Burof 

1 ı-'Oriar, iddialarını arttırıyorlar- çrkarılan bazı şayiahra ceva- _uu ....... u .... ," ............ u___ HükUınet prof~sörlerin eski va tir. Bazı ehemmiyetli Bulgar 
: ~~ '(ıuna karşı İngilizler şiddet- ben beyan eylemd'<tedir. zifelerine ve memuriyetlerine gazeteleri Yugoslavyanm Bul-

ı _.,, b"r harekette bulunmak mec- Bozulan bir kanun kidem sirasile iadelerine karar garistana karşı siyasetinde ye-
; Juriyetinde kaltlılar. Bahri mıl- MOSKOV A, 2. A. A. _ Zi- v~rmiştir. ni bir değişiklik olduğunu ya-
,, ıi ti kebirde bulunan ve harpten rai iktisadın temsili için lazım MADRİT, 2. A. A. - Sahil- zıyorlar. Yunan-Bulgar mürah-
1 ~v\•el Almanların elinde olan gelen en müsait şeraiti temin : !erde şiddeıtli bir fırtına hüküm hasları arasında her iki memle 

1 ı J!r takım adaları harpten son- eylemek üzre hükfimet, günde sürdüğü her taraftan gelen ha- ket hududu için Sofyada akte-

11 
•a isgal ediveren Japonları ora- Jikle amele lkulla.1mak, ferdi 'berlerden anlaşılmaktadır. Ma- dilen konferansın mesaisi ile-
laıdan çıkarmak için Avustu- köylü işletmelerini ve toprağın 1 !ağada bir yelkenli gemi fırtı- rilemektedir. 
•alya ve yeni Zeland İngiliz icar ve isticarrnı caiz gören ka nanın şiddetinden batmıştır. -------

5 i)-.nı.ı•;onlarınm şiddetli teşeb- nunu kollektifleştirme sahala- Tayfasının mahvolınuş olma- R11syada 
ııı IJilsatn bulunması lazım geldi. rında keenlemyeklin addetme- sından lk_o_r_k_uı_m_~dır. Çinlilerin avdeti 
a ku:ılar neyi gösterir.? Japonla- ğe karar vermiştir. Meclisi ida 

' Ü rın istikbale matuf bir takım e- relere bu sahalarda mücadele Bir bomba NANKİN, 1. A. A. - Rusya 
t nellerini değil mi ... ? İşte İngi- etmeleri salahiyeti verilmiştir. LONDRA, 2. A. A. - Lon- da alakonulmuş olan Çinlilerin 

!iz- Japon rekabeti buradan çı- Müsadere edilecek mallar kol- dra müzesinin Hindistan kıs- nakli hususunda Sovyet me-
l kıyor. lektı'f ı'şletmelerı· ı'çı'n serma- o ı ı d k' d mında bı'r bomba keşfolunmuş murları teshilat göstermek is-ev et er ara ın a ı onanma re- -

olma:k ve hudutlarda sıhhi ta- bir tarzda yapılmış olup 5 
kayyüdatı takviye etmek üzre maddeyi muhtevi bulunmaıkt 
hayvan sağlık zabıtası Iayihasi dır. 
hazırlarunaıktaydı. Hudutlarda baytar! mürak 

Bir çok müterakki memleket ba, hayvanlar arasında has 
ler hayvan sağlık zabıtası ka- lık zuhurunda alınacak teda 

1 t tık"k edilin k t'l ler hakkında bazı mevad 
nun arı e ı e sure ı e t k'l tm kl be "-· d , · h 1 . eş ı e e e ra 
=ı sene eın ,~..;"ı azır anması ı- bilh · d' •- d h . • ·,., • assa şım ıye ... a ar mu t 
çın ugraşılarl' ~aglık. za~rtası lif vasıtalarla yapılmakta ol 
son ola~ V ekıl Beyın muşa ve ve •hastalıkların hayvanlard 
re: lko~ısyon~ tarafında!1 d~ t.et insanlara sirayetine sebep t 
ıkik edılerek ıkına! edılmıştır. kil eden et muayene ve t 
Layi.ha yaıkında tetıkik edilmek tişi hakkında da mühim ahkA 
üzre Devlet şurasına tevdi edi- bulunmakta.dır. 

f zrnirde fut bol Celal bey şehriıı1i1d 
ANKARA,2. (Telefonla) 

1ş Baınkası umumi müdürü C 
lal Bey ekspresle hareket etti 

-0--

İZMİR, 1. A. A. - Bu hafta 
yapılan lik maçlarında Altın
ordu ikinci takımı müsabakaya 
gelmeyen Altınay ikinci takımı 
na hükmen galip addolunmuş-
t Zirai kooperatif ur. 

Birinci takımlar arasında İZMİR, 1. A. A. - Borno 
Anadolu sıfıra karşı dört say\ ıkredi kooperatifi bugün mer 
ile Yıldız takımına, Güzelizmir simle açılınıştır. Kredi koop 
sıfıra karşı dörtle Bayraklı ta- ratiflerinin sermayesi yekfı 
kımma, Göztepe bire karşı iki I son hafta zarfında 800 bin Ii 
Altınaya galip gelmi~lerdir. ya baliğ olmuştur . 

Atina mehtubu 

Ceneral Mazarakis 

Ordunun iyi hazırlaıı
madığını söylüyor 

Almanyada 

Komün=stler sustu 
BERLİN, 1. A. A. - Öğ 

vaktinden akşama kadar k 
nistler tarafından nümayiş 
lksadile toplanışlar yapıldığ 

ATİNA, (Milliyet) - An- dair hiçbir haber almmamışt 
karada cereyan eden Tüıık-Yu- Bununlaberaber zabıta sükun 
nan müzakeratı h~kmda bura intizamın muhafazası için te 
dan hemen hemen resmi veya bir almakta devam etmektedi 
nim resmi mahiyette hiç bir ha- Hamburgda yeni arbedeler çı 
ber sızmıyor diyebiliriz. Fakat masmdan korlrulınaktadır. 
bu .mesele ~tr?!~nda azçok endi- BERLİN, 2. A. A. _ K 
şe ızhar edıldıgı de saklanarnı- münistler dün~ü gün için h 
Y~:· . . zırladıklan büyük nümayiş 
1:urkıyeden gelmiş ol~ rnuha- mamile akim kalmıştır. Zabıt 
cır. romlar .n~mına bır h~.yet pelkaz müdaıhale etmiştir. Ha 
ahıren harıcıye nazırına mura- burgda sükfin hüküm sürme 
caat ederek müzakeratın son tedıir 
safhası hakıkında malfunat al- · 
mak istemiş isede M. Mihalako BERLİN, 2. A. A. - Zab 
pulos son derece ketum davra- ta komünistlerin reislerind 
narak hir şey söylemek isteme- 78 kişiyi tevkif etmek sureti! 
miştir. Hatta müzakerat bitme dün çıkması mütemel karıştld 
den eve! hiç bir şey söyliyemi- 'kların önünü almıştır. 
yeceğini de ilav eetmiştir. Ge
ne bunun içindir ki hariciye na 
zırı parlemento hariciye komi
syonunu toplayarak izahat ver
mekten ibile istinkaf eylemiş
tir. Bunun üzerine muhacir rum 
!ar heyeti müzakerat ne olursa 
olsun Yunan hükumetinin ken 
di menafiini feda etıniyeceği 
kanaatını izhar ederek çekilip 

Veremle 
mücadele 

Veremle mücadele cemiye 
nin senelik !kongresi 7 Şubatt 
Türkocağında toplanacaktır. 

gitmişlerdir. Geçen gün HC6tia sual soruyordu: 
gazetesi yazdığı bir makalede "Yunanistanın bir orduya i 
Yunanistanda memleketin u- tiyaci var mıdır?". 
mum! menafii için kendi husu-
si menfaatlarından kısmen vaz Ceneral eğer buna lüzum yo 
geçceık adamlar ıbulunduğunu sa para da sarfetıııemek Iaz 
yazmıştı. Rum muhacirler bu- geldiğini söylüyordu. Cenera 
nu protesto ettiler. MüJ:ıade iş- lin bu yazıalrmdaki maksa 
!erinde ıkendi r:ıenfaatlarını fe- ordu ve donanmanın hazrrla 
da edemiyeceklerini söylüyor- masında dikkat ve itina edil 
, si Iazımgeldiğini söylemek 
ar. . 

1 
k Çünkü kendisi uzun bir sul 

M. Ve~ız~_?5 • La Haye on- devrinin devam edebileceği 
ıeransı bıttıgı .cıhetle ı<:e~emen zannetmiyor. Ceneral bugünk 
kt.en avdet et~ı. Başve~~ ta. - ordunun noksan olduğunu sö 
ınırat me~elesınde buyuk bır Iüyordu. 
,nuvaffakiyet kazanarak avdet 
ettiği söyleniyor. Başvekil ge - Bu mekale hayli dedikoduy 
lir gelınez bir mesele ile karşı- mucip olmuştur. Harbiye na 
aştı. "Ergassia" namında siya n erkanı harbiye reisinin böy.l 

:;i bir mecmua çıkıyor. Bu mec- neşriyatta bulunmasını takbı 
' .nuaya belli başlı adamlar yazı etti. Ceneral Mazarakisin va 

!ar yazıyor. Sabık Bahriye na - fesinden çekilmesini isteyeni 
zırı ve erkanı harbiye reisi Ce- çoktur. Fakat Ceneral böyle ~ 
neral Mazarakis bu mecmuya <istifaya lüzum göm1emiştı. 
yazdığı bir makalede Yunanis- Şimdi M. Venizelos buna b1 

tanın harp hazırlıklarından bah çare bulur elbet; diye bekliyo 
sediyordu. Ceneral şöyle bir !ar. 

1 Ask günesi i 
1 ' . ' 1 1 Etem izzet 1 r1 Roman· çıktı.. 1 1 Yahılacak kitap mübdilnin yeni 1 
~ romaııını her yerde arayınız. ~ Maamafih Japonyanm karşı- yeye tahvil edilecek ve bu iş- kabcti, zavallı sulh yavrusunu kovala tur. Bombanın oraya bazı Hib temediklerinden bu çinlilerin 

.rnda yalnız İngiltere değil, bir !etmelere aza olarak giren köy yor. Kaçan zavallı yavrucak koca tli talebe tarafından konuldu- bir çoğunun yaya olarak avdet 
1 de~ Amerika ar . ·-·-----~-ı.-.liı;;.. _,v .. e_,f;.;;ı;.;;k,;;ar;.;an=ı-n_,d;;,;üıh;;;. ;;;i-.Ii"'·.;;c;,;.le;;;r;,;.i .;;m=a...ı..;;;ca;;;ı;;;;•a;.;.v.;;;ar;,;.m;;...;.ö;;;;nu.;;; .. n;;..;d;.:e...;n;;..;e;.;..re""yc;:e_.g""id"'e"'c"'eğ..,i,.ni....,.·.,.u ... n .. a ... d..,a,..i,..r_.k.,.u ... v_.v .. e..,tli..,· _ e .. m ...... a .. re.,.I..,e ... r ..__etm __ e_k_te_o.l_d_u_k_I_a_r_ı _b_u_ra_d_a_ s_ö_y_-~ , 
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Nurullah Esat Beyin 
kambiyo hakkında 
beyanatı 
tstaııbulcla haiz 
olduğ·uı11 vazife -·-----
Kambiyo işlerini 

takip, murakabedir. 
\ 1 uamel:itta ıst:krar ve emni
ftte n atuf ttdbirlerin tatbi
~inde göriılt cek fena niyet-

lere karş\ çok hassasız Nurullah Esat Bey 

Ali İktisat Meclisi Katibi Umumisi Nurullah Esat Beyin 
salahiyeti mahsusa ile kambiyo meselesinin tanzim ve muraka
besine memur edilmiş olduğunu yazmıştıkDünkendisini gören 
bir muharririmize Nurullah Esat Bey şu izahatı vermiştir: 

« - !stanbulda bulunmaklı- ğru olan bu tedbirlerin tatbikin 
gım, filhakika, merbut oldu- de tesariüf edilecek fena niyet 
ğum Başvekil Hazretlerile Ma !ere ve yolsuzluklara karşı çok 
!iye Vekili Beyin tensibi mah- hassasız ... Me~fi ve gay~i ~e~
suslarına müstenittir. ru temayulL'rı memleketm ıktı-

Ali İktısat Meclisi Katibi U- sadi nizamına tevcih edilecek 
mumiliği uhdemdedir. Burada- bir d~r?e mahiyetin?e g_ör~~z. 
ki vazifem b:ıumum kambiyo Bu gıbı ahvalde vazıyetın ıstı!-

. zam ettiği hattı hareketi tayin 
muameli:tının sureti cereyanını ve tatbik etmekte asla tereddüt 
bizzat Maliye vekili namına ya etmi yeceğiz.» 
kıru:lan takip, murakabe ve iktı ,. _ Borsa Komiser muavin-
zasını ifa etmektir. liğine tayininiz doğru mudur? 

Kambiyo muamelatının ahka -« Bu havadisi ben de gör
mı mevzuaya muvahk olarak ce düm. Bunun, sihhati bu işte ala 
ryanını temin etınekte çok has- kadar olan bizzat benden tah
sas olan hükUmet vaziyetin hu kik edilmiyerek neşredilmiş ol 
susiyetlerine göre ve maksada masına hayret ettim. Hakikat 
hadim tedbirler almıştır. Bu olan şudur ki borsa Komiserli
tedbirlerin maksada derecei hiz ği ve teşkilatı dahi benim em
metini murakabe etmek ve bun rim ve nezaretim altındadır. Bu 
!arın tam semere vemıesi için noktayi sarahatle ifade ede
alınacak mütemmim tedbirleri rim. » 
tatbik etmek vazifem cümlesin _Yeni ihtiyaç listesi ne za
dendir. Tabiidir ki bu vazife- man tatbik edilmeğe başlana
ınin bütün salahiyetlerini hai- caktır? 

;..., -re m. -ı·ı ., utleri, h:dcl• Yent ttitfjnıç ll"1ıesl der 
hace, istimal etmek te vazifem desti tatbiktir. Bunun tatbikine 
ic~bındandır. tekaddüm etmesi icap eden ba

MuameJ.atta istikrar ve em- zı ihzaratLi meşgul bulunuyo
: yet gibi yüksek bir hedefe do ruz.» 

memlekette 
işkence ile öldürmüşler 
Bir karı koca sevgilisine kaçan kızlarım 

vücudunu dağlıyarak öldürmüşler. 

Karaisalı kazasında çok feci ihrak, keza fahzi eymeniı:ı veç 
bir ölüm vak'ası olmuş ve baba hi hillfi ve vahşisinde amik su 
ile ana birleşerek kızlan Emi- rette ve on iıki santimetre tulün 
neyi öldürmüşlerdir. . • de ve altı santimetre arzında 
Vak'anın aldığımız tafsıJ.atı bir alet ile dağlanmak suretile 

şudur: yakılmış olduğu görüldüğü gi-
Bundan bir sene eve! Emine bi zahrinin ve sadrınm muhtelif 

Ömerli köyünden seviştiği Ha- yerlerinden dağlanmadan ha 
lil oğlu Vahide kaçıyor ..• Ana sıl olmus yanıklar görülmüş ve 
ile babası bu surette kaçmasın , vefatın harkadan ileri geldiği, 
dan ve -kaçtığı adama kızlarını · dudaklarından münt~;r olan 
vermemek arzusundan dolayı morluklardan tebeyyün etmiş
müteessir oluyorlar. Bir müd-1 tir. Katil ebeveyin tevkif ohın
det sonra evlerine gelmiş olan muş ve haklarında takibat baş 
Emine baba ve anasından yüz laımıştır. 
bulamadığı gibi her ikisinin de 
vahşiyane işkencesine maruz f nhisarlarda 
kalıyor. Enfive imalatı Daha öğünden itibaren Emi 
neyi evden çık.armıyarak kızgın Tütün inhisar idaresine bir 
demirlerle muhtelif yerlerini enfiye mütehassısı müracaat et 
dağlamıya başlayorlar. Bu şe- m!.ştir. Bu mütehassıs uzun 
kilde tatbik edilmiş olan kanlı mu~?«:~ ~ra~sad~ bulıı~uştur. 
işkence temam bir sene devam 1 Tutun ınhısar ı~aresı fransız 

d' 'hayet zavallı kız al mutahassısınm muracaatını tet 
~ ~yor vet• dan müteessiren ö- kik etmektedir. Fakat enfiye 

l .~gı yaö~al.~r .. go"mmek için se~ sarfiyatı memleketimizde git· 
uyor. uyu .. . . ı 

best doktorlardan Lutf.ı Bey- , tıkçe axa ıyor. . 
den de eceli mevudiyle öldüğü Geçen sene enfıre .sa~ıyatı 
n d · b' de rapor almayı u- 1000 kiloya kadar •?,~ıştır. Sar 

e aır ır fiyatın azalması yuzünden en-
nı~tmıyorlar. • · ve artık f' · ·1· · tezyı.tten vazgeçi-C .. "lüyor ıye ıma mı 

k 
enaze gomu leceği tahmin ediliyor. 

orku kalmıyor. -o-
Beş gün evveline k~dar v~ka k 1 • h' nın safahatı bundan iıbarettır. .A:çıkta a an ın ısar 
Nihayet meseleyi ve kızın memurları 

ne suretle öldü%ün~ b}len k~: Maliye vekaleti inhisar ida 
§ulan keyfiyetı hukumete ~· relerine- verdiği bir emirde 
her veriyorlar, ve kızın ces 

1 
münhal olan yerlere şeker in

~e.z~rdan çıkarılar~k m~ayene- hisar idaresi memurlarının a
sı u;ın Adanaya go.~derılıyor. 1 masını bildimıiştir. 
1t· M:uayene neticesı ıh barın h.~- , !n T"tün kibrit müşkirat idare 
t ık:ata muvafık olduğunu gofs '

1 
. ud r:ıunhal'yerlere şimdiye 

_ .._:.::t:01ni , ,, .. fotm ~ebebi tara ı erın e . . · · · · 

\111.l.IYf.T PAZ \flTl~Sl .1 Sl:ll \T (<ı30 
ruım. 

e ç s 
• n u le~de bi a 

Ek ı 1
. t _"" ............ .. 

a ı ye 1 -iiı~;,;;:,;; Darülfünu 
nu ıslah 

a r. 
• 
1 a 
Borsada 

dolap 

1 

am c 
r 

Etıbba oda_, 
idare meclis _ ... ......._ 

A 
mektepleri 

1 

iki mühim nokta 
tesbit edildi 

Izmirll hanımlar 
bir komite teşkil 

ettiler. 
İZM1R, 1. A. A. - İzmir 

Hanımları dün ticaret ve sa
n3:yi. '?dasında içtima ederek 
.nııllı ıktısat ve tasarruf için 
nı:. tarzda çalışacaklarını 
muzaıkere ve tesbit etmiş
lerdir. Hanımlar bu içtima
da İzmirin muhtelif yerlerin 
de, Buca ve bilhassa Karşı
~akad~ bu sahada çalışmak 
uzııe bırer faal komite teş
kili~i m.ünasip görmüş ve 
cem1yetın merkez faal ko
mitesini intihap etmiştir. 

Proje geri mi Dört kişi daha 
gönderilecek? çıkarıldı. 

Ali divanı haysl 
yet tahsisatı 

Son günlerde maarifte eka
lliyet ve ecnebi mektepleri etra 
fıntla bir takım şayialar deve
ran etmektedir. 

Bu rivayetlere göre: maarif 
vekaleti ekalliyet mekteplerini 
yeni bir sistem daıhilinde ten
sik etıneğe karar vermiştir. Ve 
kalet eıkalliyet mekteplerinde 
Balkan hi.iıkfımetlerinoe tatbik 
olunan usulu tetkik etmekte
dir. 

Balkan hükumetlerinin bu 
sistemi kabul edilirse mektep
ler temamile Türk maarif ida
resine girecek ve buna muka
bil mahalli muha&ebei hususi
yeler tarafından kendilerine 
yardım edilecektir. 

Diğer taraftan ilk tahsilin 
Türk mekteplerinde olması me 
cburiyeti bilhassa ecnebi mek
tepler arasında endişe}'i. mılcip 
olmuştur. Bu mekteplerde oku 
yan talebenin ekseriyetiniTürk 
çocuıkları teşkil etmektedir. Ma 
mafi bütün bu rivayetler hak 
kında alakadar bir zat şu iza 
batı vermiştir: 

Faal komite azası 6 Şub-t 
t~ ~oplanacak ve derhal teş
kılata başlanacaktır. Komi 
te yerli mallarının sürümü
ne, ailede iıktısat ve tasarriıf 
ve aile bütçesi fikrinin inki
şafına, tasarriıf itiyadmm 
tesisine, iıktıisat ve tasarruf 
misakı günü için hazırlıklar 
yapılmasına çalışacaklardır. 

Haber aldığımıza nazaran 
yerli mallan koruma cemi
yetinin kadınlar teşkilatı
na dahil Hanımların cüm
le~i l~tisat ve Tasarruf :J 
mıyetın.e dahil olmuşlardır. 

~~ 

Darülfünun Emaneti tarafın 
dan hazırlanan ve Maarif veka 
!etine taktim edilen proje he
nüz tastik edilip iade oluruna
mrştır. Mamafi vaziyetin bu 
meı1kezde olmasına rağmen de
dikodusu bitmiş değildir. Ala
kadaırlar arasında projesinin 
leh ve Ueyhinde münakaşa de 
vam etmekte, veıkaletin karar 
vermemiş olması da bir takım 
tefsirlere yol açmaktadır. 

Bıu hususta dersi diğer bir 
deırs ile tevkiıt olunan bir mü
derris şu izahatı vermiştir. 

- İslahat projesi henüz ve
kalet tarafından tastik olunma
mıştır. Bu esaslı tetıkikat yapıl 
makta olduğu kanaatini takvi 
-ye eder. Memleketin en yük
sek bir ilim müessesenin benoe 
istikbali demek olan böyle bir 
karar ittihazı anında çok dıiren 
diş davranmılk zaru~ti vardır. 

Darülfünun divanı yanlış 
karar verebilir. Hükümlerinde 
belıki isa:bet ydktur. Bütüırbun
ları vekaleti tashih edecektir. 
Hakikaten son islahat esnasın 
da bazı mühim dersler her na
sılsa diğer derslerle tevhit edil 

-« Bütün bunlar henüz tah
min halindediT", Bu hususta ve 
k.3.letten hiç bir emir ve tamim 
gelmemiştir. Ancak bu mektep 
!er h~krnda ciddi tedabir itti
haz olunmaıktadır. Maarif ida
resi ekalliyet vıe ecnebi mektep 
lerl ha'kkmdaki şi.kayetleri iki 

Begkozda 
cesst 

bl•r miştir. Bunlar şüphesiz mühim 
bir noksandır ... Diğer taraftan 
Darülfünun mahafilinde söyle-

esas Uzerinde tesbit etmiştir: Cafer intihar mı 
1 - Muzır propaganda yapı- elti yoksa ..• 

lıyor. Beykozda vapur iskelesi al-
2 - Tüıık hocalarına müşki- tında bir ceset bulunmuş ve za-

lat ~~ar~l'.yOI'. . . bıta bu hüviyeti gayri malfun 
Bınncısıne teşkılatı esıwııy~ oesedin ölümünü şüpheli bula

kanunu cevaz vermez. Bu ıtı- rak mor.ga göndemıi§'tir. 
barla bu nevi harekete cesaret Yapılan tahkiıkatta cesedin 
edenler hıııkkmda şiddetli mua- Beykoz fabrikasından Cafer U: 
mele yapılacaıktır. İkinci rıok- minde bir ameleye ait olduğu 
ta da Turk hocaların~ yani bu anlaşılmıştır. Cafer bir kaç gün 
mekteplerde hllkı'.lmetın kontro den beri ortadan yok olmuştu. 
lcuau o~a!l ~uallimltte karşı Cesette bazı bereler görüldü
olmak ıtıbanle cevaz verile- ğünden berayi muayene morga 
mez.» gönderilmiştir. 

--<>--
Denize iki kişi düşmüş .. 

Seyriaefaın idaresinin Pen-
Şairi azam 
Şerefine 

milaamere 

bil dik vapuru yolcularından 15 
gllk yaşm<laEnver müvazenesini ka 

veriliyor ybederek d~rılze düıımüş ve kur 
tanımı ııur. 

• Gene Pfndik vapuru dilet 

nen bir rivayete göre vekalet 
projeyi yeniden tetkiki için 
iade edecektir. 

Gayri mübadillere 
tevziat 

Gayri mübadillere yapılacak 
tevziata bu hafta içinde başla
nacağını yazmıştık. Tevziata 
bugün başlanacak ve şimdiye 
kadar talepnameleri tetkik edi 
!enlerden birden kırka kadar 
numara alanlara para verilecek 
tir. Tevziata perşembe günü 
devam olunacaktır. 

Kambiyo ve esham borsası 
meclisi dün toplanmıştır. Mec
lis, kambiyo işlerinde nizami 
salahiyetleri haricine ç1ktıkları 
anlaşılan acenta müstahdemle
rinden Teofrastos, Leon Tevek 
külyan, Şaveryego ve Ser1ki6 E
fendiler hakıkındaki tahkikat 
evrakını tetkik etmiştir. 

Neticede bunların hareketle
ri. Borsadaıki vazifelıerile gayri 
kabili telif görüLereık faliyetle 
nine nihayet verilmesini karar-
laştırmışıtır. ; 

Borsa komiserliği dün bunla · 
ra tebligat yaparaık borsadan ! 
alakalarını kesmiştir. 

Borsada mevcut 24 acenta
dan 10 u Türk, diğef'leri gayri 
Tüııktür, Yakında yapılacak ta 
hdit neticesinde acenta miktari 
yıirmiye indirilecektir. 

Hükumetin şirketlerden 
matlubatı 

Harp için<le hükUınetle mü-
naşebette bulunan bazı ecnelıı Tevfik Satım P. 
şirketlerine ı:ıit hesaplar tas!i. Etibb od lar 1. . . 
ye komisyonları tarafından tet- res· d" ~çt. a 

1 m~c ~sı 1ıc k'k d'l · f k ı un ı ıma etmıştır ~ 
• 1 • e 1 nuş, a at gene bazı i- mada mıntaka dahilindeki v 

lışiıkler ~~~mrştır. A;a?an se-1 yetlerden gelen ka ıt muam ~ 
neler ge~tıgı lıade hala şunun i !eri tetık'k ed'lıı . Y • 
bun · · d M 

1
. . : ı ı nış, ve nızam 1:11 zınımetın e a ıyenın a 1 me icabı ali divanı ha si• 

lacagı va:,dı.r. B~ ecnebi şirket- maııarifi~e teıkabül etmel ü~ 
!erden muh.;n hır kısmının bu- 1 irsali icap ede kar 

1 

rada Vekilleri vardır. HükUınet meb'~g· ·· d ·ın ~uk b d l "J · 
1 

h .. w m gon erı mesıne aı 
ura a ve :ı e:ı 0 up ta .en_w: verilmiştir. Adreslerini teb 

borcunu ··, ;mıyen ecnebı şır- eden doktorlarla d. taıb' ı 
ketlerin. vekillerine müracaat ne 15 Şubata kadai m~e:ı 
edecektır. • rini bildirmeleri tebli • ediki 1 

Haıpten dogmuş hesaplar, tir g 
nihayet bir l:aç ay içinde kapa- · 
tılacaktır. 

-o- Fırka içtimaı 
Şapka giymiyen1er c. H. F. Müfettıitllfhıd 
Mehmet, Murtaza, Hasan, Vilayet mnumf mec:IW 

Ali, Resul isminde .5 kiti; şap- yi muhteremeııinin 3/2/1~ 
ka kan~~ mugayir olarak Pazartesi günü (bugün) a{\ 
kalpak gıymışler, derdest edil- on dörtte fırka merkezinde 1 
mişlerdir. zır bulunmalarını rica ederin 

bir ııeferinde Köprüye yanaşır
ken 30 yaşında Seliın Ef. ismin 
de biri delll'-e düşmiit, boğu
lurken kurtarılmıştır. 

--o-

· Meb'uslar bu gilnlerde en çok 
kimlere iltifat ediyorlar?. J 

Şalrı azam AbdO/h k Hamit 8, 

Büyük şair Abdülhak Hfurıit 
B. 5 Şubat 930 da sekseninci 
yılını idrak etmiş bulunacaktır. 
Bu münasebetle Güzel san'atlar 
birliği edebiyat şubesi tarafın
dan Aliy köşkünde büyük bir 
müsamere tertip olurunuştur. 

Müsamereye 5 Şubat Çarşamba 
günü saat 17,30 da başlanacak
tır. 

Kaçak rakılar 
Topkapıda turşucu Şükrü 

Beyin düklkanı inhisar memur
ları tarafından hasılmrştır. Ya
pılan taharriyatta 1 rakı kaza
nı, 2 fıçı cibre, 25 kilo kaçak 
ra:kı bulunmuştur. 

Rakı kazanının teferrüatın

dan olan boru, kapak ve saire 
de tütüncü Halilin dükkanında 
çlkmış, hepsi müsadere edilmiş 

Kadın yüzünden · 
Nişantaşmda Güzeın apar

tmanının kapıcılarından Ah
metle Hakkı gene ayni semtte 
oturan Faruk Şevket efendile 
bir kız meselesinden kavga et
mişler ve biribirlerini dövüp 
yaralamışlardır. 

--<>--
Feci bir kaza -
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- n U mdesi "Milliyet" tir 

~ :j B.\T 1930 
:HANE - Ankara caddesi. 
O Ttlgraf adresi: Milliyet, Is. 

Telefon numaraları: 
1 tanbul 3911, 3912, 3913 

:ONE ÜCRETLER! 
Türkiye için Hariç için 

400 kuru§ 800 kurut 
750 .. 1400 .. 
1~00 .. 2700 .. 

en evrak geri verilmez 

I· 

ti geçen nushalar 1 O kuruştur. 
ete ve matbaaya ait işler için 
ıüdiriycte müracaat edilir. 
etemÜ! ilanlarm mesuliyetini 

kabul etmer. 

',,JJGÜNKÜ HAVA 
11 n har.ret en çok 15, en az 
1 • gece idi. Bugün rüzgAr lodos 

i c ve hava kapalı ve hafif 

1 
Jr muhtemeldir. 

, . ELEK 
' 11 

L HAZIR OLUN! 
er t,ne aylarla uğraşmıya 

. .t tırlar. Hemen Allah sonu-
i nıyreylesin 1 

1 Eı Ce eden beri dünya ukalası 
ı,rada bir fikir vardır: sene-

1 l, e Z ayını 13 e çıkarmak ... 
ı ~/"bu olursa blitün aylar 28 
~ :f'n oluyor, ve haftalar, ay
~i~. seneler hep ayni gtinler
mşlıyacak .. Lakin 13 kere 

·Ü1!64) gün ediyor. Halbuki 
i lc355 gün. Aradaki farkı da 

. · 1e\ günü) tesmiye ediyor
. ı..y. iş düzeliyor .• 
· :;ı.rrr bakıma fena değil, yal
rj f:aba aylıklar ayni mıktar
•ı ortacak mı? Dostlarımdan 
.. lt 

ffilırlilef miutatuı 

ikinci hafta 
Mektepliler müsabakası 3 7 

nci hafta 2 nciliğini Galatasa-1 
ray lisesinden 898 Necmettin 
Bey kazanmıştır. Yazısı şudur 

İkinci hafta bütün tezleri 
meydana çıkarmıştır.Beş devlet 
te iddiasında israr ediyor. İn
giltere mümkün mertebe dona
nmasını muhafaza ederek ken
dinde olmıyan zırhlrlarm 
tahdidini istiyor. Amerikalılar 
kabul etmiyor, tamamile aksini 
iddia ediyorlar. Fransızlar ve 
Japonlar milli müdafaalarının 
seliimetini feda edemiyecekleri
ni söylediler. 

Bu değişik iddialar, konfe
ransı uzatan yegane amiller
dir: bir milletin bir taraftan 
tahdit yaparken ötekinin do
nanmasını aynen muhafaza et
mesi şüphesiz ki kabul edilir 
bir şey değildir. Bununla bera
ber ikinci haftanın neticesiz 
geçtiği söylenilemez. Umumi 
içtimaa, konferansı ilk celsede 
tehlikeye düşürecek tezlerle çı
kılmaması için çalışılıyor, mü
lakatlar yapılıyor. Bu, konfe
rasını tabii bir surette ilerletse 
bile, işe ciddiyetle sarıldıkları
nı göstermesi itibarile ve mu
vaffakiyet namına çok daha 
şayanı dkkattir. 

Yeni neşriyat: 

ARTİST 
Mecmuasının 8 Uncu sayısı 

güzel resim! erle daha iyi çıktı. 

------------·-·· 
Tepebııı Ti

yatrosunda 

bu ıkşam 

saat 21,30 da 

Stlt kardeıler 

3 perde 

Nakili : l 
Gallp Bey 

Cuma matine 
saat 14,30 da 

:'IJ!LLI \'ET PAZARTl':Sl 3 ŞLJIL\T 

Kazım Pş. Hz. Viyanaya avdet etti 

1930 

Sanayi birliği 

(Birinci sahifeden mabat) 

- Sanayi müesseseleri mal 
!arını zararla satsa veya uzun 
vadeli olarak veresiye de bırak 
sa muamele veııgisi alınmakta
dır. 

Verginin haczen alınımasına 
meydan vermemek için, fabri
ıkıalar mallarım zararla satıyor
lar. 

Bankalar, 'kredi hususunda 
Geceli gündüzlü mesai ile an 
-cak yüzde beş ıkar elde eden 
müesseseler ıbuna yüzde bir de 
ilave ederek muamele vergisi 
diye veriyorlar. Makinelerin 
amortisman bedelleri, tesisat 
sermayeleri, mütedavil serma
ye, icar, müstahdemin ve buna 
mümasil masrafi çıkaramamak 
tehlikesi başgösteriyor. İstan
bul fabrikalarının bir senelik 

• 
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... &önı~tıer .. ~ınüın· Mo·~öf ililöü~en·: ......... 
Umum müdürlük cümle kapısında yaptırılacak lastiklik ke

şifnamede yapılan tadilat dolayisile yeniden yirmi gün müddet
le münakasai aleniye ile münakasaya çıkarılmıştır. Şartname 
ve pilanlar Gümrükler Levazım müdürlüğünden alınacaktır . 

Talipler 30 lira teminatı mıivakkatalarile birlikte yevmi mü
nakasa olan 8 Şubat 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on beşte Umum mürürlük binasında müteşekkil komisyona 
muracaa tları . 

• Kazım Paşa Hz. ken illerini istikbal edenler arasında muamele vergisi miktarı bir mi 

Ber~anıa ~ele~iyesin~en: (Birinci sahifeden mabat) !ar üzerinde söyliyeceklerim lyonlira kadardır. Bunun dahi-
Seyahat intibaatını ve Ank- - var . ., il sanayiden kaldıınlması ve hi 

raya ne zaman döneceğini so- Kazım Paşa hazretleri, ge- maye payı olarak fabrikalara 
ran bir muharririmize Kazım çenlerde müessif bir hadise ne- bıraıkılması zaruridir. Miktan Bergam~ bele?i~es.i Za~ıt:ı münakasaya konmuştur. Talip 
Paşa hazretleri beyanatı atiye-il ticesinde yaralanan Matbuat 500 ü mütecaviz olan fabrikalar n:ıemurları ıle da.ımı amelesı ı- olanlar 5 Şubat 930 tarihine ka· 
de bulunmuşlardır: cemiyeti reisi ve Giresun meb- büyiiık sınai teşebbüslerini ba- ~~n 30 t~kı7: y~rlı kumaştan el- ?ar kum~ş ve astar nümuneleri 
"- Seyahattan çok istifade usu Hakkı Tarik Beye de bu ha sarmak için sınai krediye muh ıse ve as et ıle 10 adet am~le ı~e teklıflerini göndermeleri i

ettim. Vücutça çok iyiyim. An diseden dolayı beyanı teessür taçtırlar, Milli Bankalar bile 1 muşambası kapalı zarf usulıle lan olunur. 

karaya bir hafta sonra gidece-, etmişlerdir. lazımgeldiği kadar yardım et-1 ee::c::ce •••••• ·····---
ğim. Gitmezden evvel gazeteci Kazım Paşa hazretleri Dol- miyorlar. San~yi _ve ~aadi~ ı İ> MADAM SESİL SOREI · 
!erle bir hasbihalde bulunaca- mabahçe sarayında ikamet bu- Bankası, aldıgı prımlerı kendı J 

ğım. Bilhassa iktısadi mevzu- yuracaklardır. miiesseselerine tahsis etmiştir. Tahtı idaresindeki heyeti temsiliyeııln Gala m'isımerclcri 12 şubat 
--------------------,:::--- Emlak Bankasile derdesti te- çarıambadan ltibartn 17 şubat pazartesi akşamına kadar 

Gazi ve inkilap -(Birinci sahifeden mabat) vilayet yapmak istiyordu! 
tir. Bunlardan baaşka ayni ırk- işte bu tarzı hareket, unsuru 
tan ve ayni harsten olan anası. aslinin kendi icabatı hayatiye
nn muayyen, makul, tabii bir sile, memleketin icabatile uğraJ 
hudut dahilinde, bi:r vatanda masına, kuvvetli olmak için, 
teşkil ettikleri heyeti içtimaiye zengin olmak için uğraşılması 
nin mütevazi meslek siyaseti 1 icap eden çifçilikle iştigaale ma 
vardır. Bunların hepsi siyaset., ni oluyordu. Fakat bu kadarla 
tir. Halbuki efendiler! Osmanlı da kalmıyordu. Unsuru asli, 
devle~inin, devlet .. ve ~illet si-

1 
ana vata.nı. ~~rkedip ha~.ice gidi

yaselı olarak mustakillen ve yor ve gıttıgı yerlerde olüyordu 
muntazaman takip olunmuş hiç \ Her halde Anadolunun nüfusu 
bir siyaseti yoktur. Osmanlı 1 bugünkü kadar az olsaydı ne 
tarihinde fütuhata, şafaalı ba-1 Viyanalara gidebilirdi ne de 
rekata tesadüf ediyoruz. Bu,\ Mısır ve lranı zaptedebilirdi ! 
bütün cihanı zaptetmek, cihan-1 Ne o fütuhatı yapmak için aza. 
gir olmak siyasetidir. Fakat bü metli ordular vücude getirebilir 
tün bu fütuhat ve şaşaalı hare- di. Asyayp., Avrupaya,Afrika
kat, hiç bir vakıt devleti vücu- ya giden q fiituhat orduları ne 
de getiren ve bu harekatı ya· oldu? Onlar gittikleri yerlerde 
pan unsur emelinin mevcudiye- ölmüş, kalmış, mahvolmuf ... 
tini ve menfaatini temin etmi- Bunun neticesi olarak ana Va· 
yordu. Millet, evini, köyünü, tan böylece bomboş ve harap 
bağını, tarlasını, öküzünü unut kalmış... işte her şeyimiz gibi 
muş, atına binmiş Viyana ka- çifçiliğimzin de arzettiği ıefa
pılannda dolaşıyor, Viyanayı, l let manzarası bundandır! 
memaliki Osmaniyeye dahil bir 1 (Devamı var) 

"Milliyet,,-in 
123456789 

eğlenceleri 

şefokül bulunan Devlet Banka- FRANSIZ TİYATROSUNDA 
sı nizamnamelerine, memleket 
•Sanayiini himaye edici madde- verilecektir. 

lerin ilavesi, fabriikaların me- ilk temsil olarak 12 şubat çarşamba akşamı 
vaddi iptidaiye siparişleri hu- S A P H Q 
susunda teşkilat gösterilmesi, . . . 
Teşviki sanayi kanunu meriye- Dığer temesı~lerln programı tıyatro gişesinde ta~ik edilmiştir. 
ti müddetince mali ve idari Gışeler bilet satışına devam etm d te i r 

tadilat yapılması, oktruvanm eoeeeeeeOeOe ••• ·~~~·8C~ 
kaliften, erbabi sanayi aleyhine J İ b l · th } •A İ . ·· " v. •• l . 
dahili mumülattan refedilerek s an ll ı a a gtıınrtıgtıı1c eı1. 
umumi gümrük tarifesine itha
li lazımdır.)> 

Heyeti umumiye, bu dilek 
ve temennileri kabul edildiği 
takdirde yerli malların sürümü 
arıtacağı, Ticaret müvazenesile 
para istikrarında mühim bir a
mil olacağı kanaatindedir. 

Bu husıusta Ankaraya gön
derilecek raporu hazırlamak i
çin teŞ'kil edilen ıkomisyon, bü
yük istihsal ve iktisat progra
mının ikmalinden evel ıbunu bi
tinnek ve yetiştirmek üzre dün 
dahili mamulattan refedilerek 
gece de çalışmıştır. Bugün ra
tir. 

1 Bu akşam 

ELHAl\tRA Sinenıasıo~a 
Büyük gala suvnre!i olarak 

komedi Fcansez sn•yetelerlnden 

Majanı ~tAR[E BELL in 
ıemslll Ilenry K!stemsekers in 

meşhur piyesinden muktebes 

A Ş K GECELERi 
La nuit est a noııs b•ştan nlha· 

,yete kadar Fr.n<ızca !Özlil film 
~österilecektlr. 11:.\veten sözlü FOX 

1 dilnva havadisleri ITALY A Vl~Ll 
:\lllll:\'I . iZi !\'~ ' mera~;ml 

Müdüriyetimizin 2, 3, 4 numaralr anbarlarında olbaptaki ke 
şif raporile şartnamesi mucibince tamiri iktiza eden mahallerin 
tamiri pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talip olanla 
rın 9/2/930 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te İstanbul İtha 
!at gümrüğündeki komisyona müracaatları. 

Yüksek Orman mektebi rektörlüğünden: 

Kitap tabı münakasası 
Meıktebimiızçe tabettirilecek olan silvikultur ve nebatat fi· 

ziyolozisi ve amanazman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usuli
le münakaşaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
26/2/930 Çarşanba günü saat on dörtte Defterdarlrk binasında 
müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

* * * 
Yük>ck Orman mektebi rektörlüjtünden: 

Erzak ve levazımı saire uıüna~asası: 
Mektebimizçe erzak ve levazınu saire münakasası kapalr 

zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini 
göııınek üzre hergün münakasaya iştiraık içinde yevmi ihale olan 
26/2/930 Çarşan'ba günü saat 15 te Defterdarlrk binasında mües 
sesatr ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

lstanhul Verem mücadele cemiyetinden: 
7 Şubat Cuma günü saat 10 da Tül"k Ocağında senelik Kon, 

gre aktedileceğinden bil'umum azanın lihfü teşrifleri rica olu
nur. 



Ekonomi -------Ecnebi şirketlerde 
Türk memurlar 
Layık olduğu hadde bir an 

evvel iblağ edilıııeli 
Şirketler komiserliği tarafın- . Av~ B. dün Tic~n;t .müdü~ 

dan yapılan tetkikat, gerek ec- ı~e .Tı.caret oda~ı katıbıum~
nebi ve gerek Türk namı al- sıru z1yaret eon_ış ve seya~atı
tında sermayeli ecnebi şirket-' nin hususi mahiyette ol~ugunu 
!erde Türk memur adedinin, söylemiştir. Rusyaya ıhracat 
lazım gelen miktardan çok u- meselesi hakkında tetki~tta 
zak olduğunu meydana çıkar- b~lunduğu s?yl.enen Avru B. 
mıştır. Türk memur mıkta~ bır hafta şe~nmızde kaldıktan 
bu müesseselerde yüzde yinm sonra Amenkaya avdet edecek
beşe iblağile iktifa edilmiyerek tir. 
memlekette mevcut Türk namı 
lltındaki gayri Türk anasıra 
nispetle Türk memur mıktarı

-0--

Kesilen etlerin yarısı 
kaçak mı? nm nüfus miktarı nazarı dikka-

te alınarak makul bir hadde çı- Et fiatları her gün biraz 
karılması muvafık görülmekte- daha yükseliyor. Fakat bir kı
dir. sım kasaplarda. Diğer kısmın 

Her halde ecnebi müessese- da, bilhassa şe'hrin kenar şem~ 
ler, bu hususta şedit takibata !erindeki kasaplarda fiatlar daı 
maruz kalmadan vaeifelerini ma ucuzluğunu muhafaza et-
yapmalıdırlal'. meCtedir. 

-o- Şehnlı bazı yerlerinde etin 
Ticaret odasında okkas~ ıoo kuruştur. F~at bazı 

M yerlennde 60 ıkuruşa, hatt:l el-
tea vun sandığı liye satılıyor. 

İstanbul Ticaret odası me- O halde bu fark nerden ileri 
murları arasında bir tasaruf geliyor? Bunun bir tek sebebi 
ve teavün sandığı tesis edilmiş- ve sırrı vardır: Kaçak etler. 
tir. Şehremanetinin bütün ta-

Oda memurlarının ekserisi kayyüdüne rağmen mezbahada 
bu sandığa maaşlarının yüzde kesilen etlerin hemen nısfı de
üçü nispetinde tevdiatta bulun- r~cesinde ~aç~~ et ~esilmekte 
mak suretile iştirak etmişlerdir. dır. Bu kesım ışı bilh~ssa sur 

-o-- haricinde Topçular, Edırnekapı 
Ticareti hariciye gibi nisbeten şehirden uzak ve 

M M " kontrolü güç yerlerde yapılmak 
muduru .tadır . 

Ticareti hariciye müdürü Av 1 Ondan sonra et~er gizli ola-
ni Bey sehrimize gelmiştir. . rak kasaplara tevzt olunuyor. 

• • •• 
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Vl/Agette Emanette 

Zirai işler Noksan 
---~-

Ziraat ha.~müdürü· p 1• d 818 rl 
niin bepa11atı _ .... --

H11bubat <ı;:;;-;cmış başakı Hile yapanlara 
bile 1 · ba.<J/Rmış ceza 

Emanet bu hafta elanek 
fiatini ibka etmiştir. Fırancala
ya yirmi para zam yapılmıştır. 

Zabıtai belediye memurları 
yaptıkları teftişlerde pidelerin 
noksan ve bozuk çıkarıldığım 
görmüş ve bu gibi fırıncılar 
cezalandırılmıştır. 

-0--

Vakit küresi 
j Galata yangın kulesine ko
nacak olan vakit küresi için 
kulenin metaneti tetkik edilmiş 

~.ıı.un,T 

yor? 

odu 

tir. Galatasaray kllçllklerl 
Kulede bazı tadil&t yapıldık ===--=-=-=-=--==....;;.,...,,,;,~~=-=--"'""="""'=~==s-=-==-======== 

tan sonra küre yerine konacak- Milte/errllı H. Kanalizasyon bu sene Şüheda aileleri 
tır. a A il işletilecek Harp malfıllerine ait olan 

Marmara facıasını 
muhakemesi bugüı 

Gizli esrar yakala 
Pangaltida Dolap dere c:a ~ 

desinde Vahramm kahvesine -
esrac satıldığı zabıtaca hab -
alınması üzerine diikkin tabı fı 
ri edilmiş ocakta kömürler aı 
smda bir teneke içinde bir mi' 
tar esrar bulunmuftur. 

Odanın binası Vt kllprll komisyonu ~ ·ı lçlimada 

Ticaret odası kongres1 
bugünde toplanacak 

Ruznamede bir çok mühim 
mese1cl('l' doludur Tramvaylara atlıyan- m e Bu sene inşaati ikmal edilen bey'iye hakkı, inhisar idarele--

h · B ka rinden verilen yüzde ikiler, ve 
Vilayet ziraat m: düril Tc sın · Jardan cezR hayat · nalizasyon şebekesinin, geçti malUl gaziler pazarının tasfiye İstanbul Ticaret Odası kon-j ve yirmi yaşından büyük r'1) 

Son haftalarda havaların.~a- ği evlere bağlamak suretile iş- sinden hasıl olan paraların tev- gresi i~ci içti'?a.mı bu.gün ~k leri yüzde ~ niııbetinde ~1! 
harı andıracak derecede mute- Tramvay arabalarının kapı- M k letilınesi takarrür etmişti. E- zii için yapılmakta olan mua- tedecektır. Bu ı~ad~! dun de re.~e ~ tutmak deıwı; 
dil gitmesinin zirai vaziye_! ü- 'an kapanarak yahuz istasyon- 8 tep h898• manet fen heyeti şimdiden ha- melesi ilanal edilmemiştir. toplanan kongrenın encümenle- caretımız ıçlll zararlıdır. T 
zerinde ne gibi tesir yaptıgını ldarendaı'tı~bçarenılmat!inla~!en~~ batının tetk•ıkl zırlıklarma başlamıştır. Şüheda ailelerine verilecek ri tarafından hazırlanan rapor reti bahriye müdürü Zeki 8' 
dün bir muharririmiz 1~~ Evveli ıebekenin hususi ev· tütün bey'iyesinden müterakim l~ .ve. b!~assa muaz.ne~ vergi- d~, g~i alacaklara 
ziraat mıntakası baymudürü ınvay kazası olmadığı. görülm- Kız AmeH hayat mektebi lere raptedilen kısımlarına siiz paranın tevzii için askerlik şu- sı~ ıl~ı mes~lı:sı ~üzakere F~ sarürf olduğu iri 

t üştür. Bunu naz. an dikkate. a- müduru" .. Muzaffer Bey bir he- geç konacaktır. edılecektır Demz ışlen komi naattndedir Reşat Beyden somıu. Ş ur: be belerince yapılan tespit muame- · • • hatr ver lan Şehremanetı, traınval'.. §11'- sap meseleıtinden dolayı idare- Bundan aonra fe kenin iş- 1 . b' . "daf 'lli syonu dünkü içtimaında. gfim-. Bundan bllfka teşviki Alt'. 
Reşat Bey ıu ıza - ketine bir tezkere daha gon~- den istifa etmişti. letilınesi için bir talimatname esı ıtııuş. ve ~~ ~a~ ~ - riik tarifesinde ecnebi memle-- yi komisyonu da u.nayi miU 

eni~: Havaların adeta bahari rerek, bu ~~datm . ka~'iye~ . Harat mektebinin heyeti ha yapılacaktır. B1;1 t~lirnatııame-- ye veklletıne gondenlmiştır. kederden ainıaıı gemilerin tab! eeaatmdan muamele veııgiai 
.. 

1 
'tme&i ge- ihmal edilmiyerek i.linihay mıyesı Muzaffer Beyin vermiı de şebekenin ışletılmesi, kaba G b d fi k fa 1. t' tutulduğu ağır rüsumun ilğiat ası teşebbüsünü mu 

~k ~oasma guze f İstanbul tatbikini bildirmiştir. Kapıla" olduğu hesabı kabul etmiştir. pisliklerin ayrılarak diğer 1aır e ze e ır a a ıye ı ve 1ıun1amı Lıayt, Veri tas ve fık gijret'ek kongre riizna~ 
vıliyet .ve gere üdürlüM kapalı olduğu halde, gene ara- Dün heyeti hamiye ile Vi. mm denize dökülmesi için iza- Gebze kazası Cumhuriyet mümasili ğ&yri reımi müesse- ne ithal ettinniştir. 

fnnllltaku.ı zıraat başın alman halara atlamak istiyenler bak- ıayet hususi idare müdüril CeM hatta bulunulacaktır. halk fırkaası mahfeli mükellef aelere muayene ettirilmesi gi- Kongrenin ambalaj ve S 
e tabı manatdrtan ul~tın kında derhal zabıt vıuakMI ya.. mal Bey mektebe giderek Proje Alman mütehaıısuıı- bir çay ziyafetile küşat ve riya- bi tak}"idatm ref edilerek bu dardizasyon ve oda idare he 

~Porlarda bir çok m;ııs ~Ilı pıtmakta ve kendilerinden beş besabat ve muamelatı tetkik i- nın fenni projesi dahilinde tan- sete müddeiumumi Muammer, işin hükftmetin muayene heyet ti de bugün toplarıacaktır. 
b~~~ssa hububatın a aın • lira ceza atmmaktadır. le meşgul olmuşlardır. TetkiM zim edilecektir. ri_yaaseti ~yeye .~u.~~et Ze- !erine bırakılması hakkındaki Odanın Liman ve köprü • 
ı:~düğünü .ve boşaklandrğil11 111 1111111111~1111 1 11111nı kat bitinc_e netic~ bir umumi ki:. ~u~asıb~ me_s ullu~e ~1- temennileri kongırenin tasvibi- ri komisyonu dünkü i.ctiı"maı 
ldınnektcdır. . .. recede müteessır olacağı talı- rapor halınde Vıliyet umumi Ekmek ve francala fiatları: mud~ Salahattın Enıs, kita- ne arzetımeği kararlaştırmıştır. da, bu işlerle alakadar m 

h ~u gayri tabii hal hıçtşudp-e- min edileb.ilir. meclisine verilecektir. Şehremanetinden: Bu ayın ~te J~nda~a k~mandaru ~a: Encümen, bu hususta esbabı sel-erle temas etmeğe ve 
..lı;,....~~~mını.--ıınemı:ı.ıın!00~~.1.!!~~~fijbıı...cı:Mll...I!!ml!!!!l.. _ _ıL:.iiA"::::;~:::ı;·:...:.· __ J!Dö~"ıı~d~ün~c~ü1S~a~lı~gun~"~ün~· ~d~e:;n~i~t~ib~a~-ld~ı ve. azalıga hukftmet .tabıbı ~u~i.b_e ~ak, hen.üz meml.e~e y~ ~a~ar bu~--~......_. 
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:MusAHABEl 
c 
nirde edebiyat 
1 

, nirden meşalecilere hi ta
' Tazılnuş ve bize İzmir genç 

1 
in muhabbet ve selamını 

,~en TalAt Nuri imzalı bir 
:up aldd<. Bu mektubun sa-

l ym:a İzmiroe münteşir 
'.yevmi gazetenin edebiyat 

ı 1
1elerinden bir kısmını da 

• • ·ı ermek liltfunda bulunmuş. 

1 ~ çok mütahassis eden bu 
' .<etle hem eserlerimizin lz-
'r~bi kıymetli bir kültür şeh 
.~de hayırhah bir muhit bul 

' 1 .ınu öğrenmiş, hem de Ta
'Turi Beyin de aralanna da
prunduğu genç İzmir ede-

~ ~ılarmm faaliyetini takip 
tt k fırsatım elde etmiş olu
~ı. Bize bu imkAru bahşeden 
·. lli muhabirimize teşekkür 
.n 

ı'ı'S. 
~ ~'Z weyıden evvel İzmir mu-
1 ~ edebiyata karşı alakası
tıımmıa yadetmemeık elden 
"tiyor. İzmiroe dört yevmi 
he çıkıyor •. Hepsinde haf
~edebiyat sahifeleri var. Ve 
~ifelerde ilk defa göroü-

1 ·\iz bir imza ordusu gözleri
•! ,ı önünde resmi geçiti ya
: ~ı, . 
'J :mizde bu dört gazetenin 

l· :ı' yat sahifelerinden üçer, 
t · "° tane mevcut. Hepsini a

: ~ve merakla baştan sonuna 
~ı{ okuduk. Ne kadar şiir 
· fu, ne kadar çok manzum 
~ ·orlar. Onu mütecaviz şiiri 

~ evi sahifeler bile var. Bu 
1 , tzmir edebiyatının henüz 

, {' halinde bulunduğunu 
· halinde bulunduğunu 
"iıll"'•nlarmda, daima man
~~a heveslidir. Çün
~ ıcrübcsizliğin ve iptidaili
! Mııurlamu vezin kafiyenin 
t ineceğine inanır • 
~ }ıa miifldUpeııent olma
,.~ bu imzalarm içinde 
~. vericilerin bukuıdııfu in
• t«filemu. Kimaenin habn
d ım•mw için bu ümitlerin 
' ' t lrnular üstünde toplan-
1 lı: meakGt geçeceğiz. Ç~ 
jeni yuımya bqlıyanlar 
'mda derhal hüküm ver
İ!ofnı değildir ve çünkü bu 

ı ~ ı'Cfemnediğimiz bir imza
ırm kıymetli bir eserin iis
b gönnemiz çok mümkün

! 

Jms bütün bu yazılarda u
i bir kusur olarak kültür
'ğUnü göstereceğiz. Mu
.rlerinin ekseriyetle pek 

•t olmalan bunu bir derece-
1 ı :\dar mazur gösterebilir. 

, ebiyatın en kuvvetli isti
~ kültürdür. Riyazi ve 

'il kültür değilse bile hiç 
~pa edebi bir kültür edebi

lnm en kuvvetli istinatga.-:. 
1 terinde yanan san'at ateşi
!Mettiğimiz İmıir gençle
'vlirüdükleri yolda muvaf-

• . ed . ,et :temennı enz . 
Yqar Nebi 

Darülbedayı 'de Fransız şiirleri 
~~~~----~~ 

Tersine akan nehir Eski höy 
Cevdet Kudrefin piyesi "Francls J11nımes,. dan 

Biz bazı kere, hiç bilmediğimiz bir Bilir, fakat b:ldiği halde yapmaz; yap 
~ehreyi tanır gibi oluruz Onu.., bir b"l k Eski köy güllerle doluydu. 
~ • sa ı e ço geç yapar. ... 
defa daha görmüş gibi habrlarız. B "ti"ba 1 0 k" t' tama Ve ben atıeşten sıcagın altında 

uı ra,o, ODlfOUD .. ... 
işte, eıerin birinci kahramanı olan k . A t" d , d ve sonra yaprakların uyudugu men a aı, onun n ıpo e ur. 

emrazi a .. biye mütehaum doktor Ger . D nki t't h'"I 01 •• eski yolların buzdan serinliği 
"Neci" . çı o ıo a u yaıannın aıe 

ım,. de böyle bır takım çehre- · de b" ti f Fakat bu içinde yürüyordum 
!er ve bir takım vak'alar hatırlamak- :,ı:ın . yaemamilııy~ " p ."· !cin~• * * * • 
tadır. uemın t e hak!kat o guna 

Bu genç adamın ıuurunda - aaa- inanll'. Hatta ondan batlıa bir alem Eski ve uzun bir duvar ho-
bi hastalıklarla fazla mqğul olmak olacağına da kani değildir. yunca gittim. Büyük ağaçlarla 
yüzünden-gittikçe büyüyen bir baa Donki90t reyp ve ıüphe içinde de- dolu bir park .. Ve büyük ağaç
talık bat ıöatermiıılr; artık, fuurun· iil, iman ve kat'iyet içindedir. Bina- 1 b .. 11 · mda 

1 h . . . . arın, eyaz gu en aras 
dan ziyade gayri mq'uru vaırt .. i ile ena ey , o bu hayalın, yanı kendısıne . . kok d d 
hareket eden bir insandır. cöre yeğine hakikatin tahalıkulı et- mazının usunu . uy mn . 

Nedim: "Madem ki, diyor, habr- meai için büyük bir irade ve faaliyet * * * 
lıyorum, öyle iae gör Üm. Dimağı- aarfeder. Halbuki Nedim, hülyalan- Orda artık kimseler yoktu 
mız bir gramofon pliğı gibi, ancak nm hakikat olması kartmnda ürkmüı galiba ... Bu büyük parkın için
eldı~ "'!.i verir . ., ve bu _ıur~ bun- ne yapacağını Ş&fmmf, fiil haline de bir zaman şüphesiz kitap o-
dan uçywı: aene evvel Çınde lıir lıere seçmek için uzun müddet tereddüt k V · d" k" " 
daha J'llfllcbiuu iddia ediyor; ve bize ebni tir. umuştu. e şım ı, san ı yag-

' " ibi' ..... " bir takım muhayyel vak'alar aöyli- Gö"rül" •• ki, . eti t mur yagmış g , couanoz agaç-uyor femy e emaamı 
J'Or. . . . . keaen ve hülyalannm ileminde yqı- lan çiğ güneşin altında parlı-

Nedım, J'em vak'alar ve yem badt- · b" ,,_, . · d - unrlardı 
oelerle kartılatacaiım ümit ederken, Y~ ıntan,. ıze,,.. tip auretin ego- J~ • * * * 
hayatta kendiainin eaasen bilmedili nınmektedir. 
lıu nlıalanı teadüfe lıaılar. Bu an- Cevdet Kudret, ,.irmi aenelik bir Ah!.. Eski zaman çocukları 
retle, Nedimin hayeb J'epyeni bir iıı- piyea müellifi sibi, bu girift mevzu- şüphesiz bu gölgeli parkta oy
ti_lıbale _ıideceği yerde teraine akan un yazıh91nda bi)'Ük bir telmik kud- nadılar. Oraya uzak, zehirli 
bır nehir olur · ·· eli E L-- niha · . . reli ıoıter · -. ...,.tan yete meyvalar memleketinden kır-

Şu unauru ıııttikçe kaybeden Ne- lıadar, biç bir arızaya ujramaluızın . . . 
elim, halrilıatte lıu hadiaeleri habrla- _ _,_ '"lıemmel bir . . . . mızı ağaçlar getınnışlerdı .•• 

ae,...~. mu mu.cam ıç.ın-
mıı deiil,hayabnm mwtalıbel velıayi dedir. Ve ıüphe yok ki aalıne edebi- * * * 
ini belki kendi pyri met'uru nsita tımız, t · akan 'hirı k _. Anneler babalar onlara bu a-. il L-t · • • :rı erııne ne e, ır ~·· 
11 e _.-etillllflir. • • li bir piy• müellifi kazaamıı bulu- ğaçları göstererek anlatırlardı: 

Cevdet Kudret, lıu .-uıde, ıayn lllı -"d .. .. d k' .. d ""l Z h" l" , biz bakimi" • • .. ııuyor. temou e, munevver zumre «şur a ı ıyr egı .. , e ır ı ... 
llMf urun e yetini goat..... · ·· t d"l" "ddetli -•• '-- b . · · ·· · __ ,_ . • bun . . d ___ ._ mn l'o& er 1 1 11 ......... ve eye- Hındıstandan gelm!ll. Şu otekı 
- ıatemıı, un açın e tena..... b bari del"l"dir 
nazari,.eaine müracaat ebniıtir. can, unun en z 11 • Ballade'dan. O da zehirli ... ., 

* * * Temoil esnasında, Darülbedayi * * * 
Teraiııe akan Nehirin üçüncü per- ~n·bü·~~tön~.rlerddı kuti~.etle çalıuzlarmaıblar. ~:~ Daha başka şeyler: «Bu ağaç 

d · d v· N" Be . . . na ı e ruıı om r~-

hilesın ebi- "aH·amlu ~ın ıprcbraeti vb"?- lemiı olan Talit Bey, ıeaine verdiği ihtiyar amcamızın gittiği J a-
~ raz et,,ı an °. "' ahenkle Ertuğrol Muhıin Beyi habr ponyadan gelme ... Onu kü-

media ....... da, vak'anm umuma alıı letmalda '---L- b" b" ük" k ak b"" ""kl""" .. d 
bun bö

. le , _____ 
1 

. . ,_.,,.,,., ıç ır zaman •en- ç en, tırn uyu ugun e 
il un y o........., capettinmf d ı di G • tk" d" 
tir. e eme · enç aan • ar, yanna og yapraklarile getirmişlerdi..» 

Cevat Kudret lıu nokta üzerinde ~ metin ve emniyetli adımlarla yü- * * * 
uzun müddet clüıünmüıtür. Bir ara- ruyor. 
hk Sinaai hariçten bir adam yapmıt . Emi!' Beliğ ve Galip Beyler, ~- Ve sonra daha ba~a şey
.. da, eaerin inaicam " mevzuun lim edilmlı bulunan kıymet ve liya- ler: «Amcanızın Hindistan se
daha derli toplu olmaaı için, lıu ıeldi lıatları içinde idiler. yahatinden döndüğü gün hatı
mavafik lıulmuıtu. Sinan hariçten bir Bu oabrları yazarken,kafa taaımın mnızda. Bir atla geldi. .. kö-
.,.ı... olOQcb, papnm lıariııi ile ev- içinde, ımın allat aedalarmm aki.le- .. .. .: . 
ı..-incle naıd biç bir mahzur ol- rini bili duyuyor gibiyim. yun obur acundan ... bır man-
mıyacalue, paf81Un kardeıi olduğu Baki ı..ı.. bu kubbede bir bot oeda toyla. . isila.hlarla ••• 
vakit te, aym tekilde hareket etmesin lmiı ! * * * 
de hiç bir mazhur yoktur!.. KENAN HULOSI Bir bahar akşamı idi. Genç 

Tenine akan nehirde, hemen bü- kızlar, içi tıü·-"1.k ag",...lar, beyaz tün kahramanları ölmüt bııluyorm. Y"" -.,. 
Faluıt lıa -lıaddeıdİl.Mulıaddmabn güllerle kuşanmış ceviz ağaç-
yükü elbnıloı ezilen Nedim bu c:iaa,.e- Ne,ırlga t lan, yapraktan kameriyelerinin 
ti yapauya mııclıurdur. O, mulıadd. !'. d 
rabn elinde lıir 0,...._ırtır. intan ,.. altı kahkahalarla olu parkta 
ten :rıım-la mecbur olduju ıeyi :rı- M hl lııoşuşuyorlardı. 
PU'· Nedim de lıılltüıı insanlv silıi U t * * * 
tıö,.ı. yapmqbr. Fakat Nedim o..ı.... Ve çocUklar kOfU§Uyorlardı. 
dan farldıdll' O, mukadderabn altın- İntipnna gayet muntazam B - •--- li 
da ezilmiıtir. Ukin ezildiğini bilir. . ağırarak: ~ ge yor I• •• 
Ona amlaıvemet edwez; bunlarla ve emın ~la devam eden O, büyii[ şaıpkaslylıe, büyük 
beraber medhiye1iııi de,. .... ,. aylık Muhi~. mecm~~ Şu- mantosiyle, büyük atından ini-

Bir tenıftaıı mulıaddenba lııir bat 1930 nüshası elimızde. Bu yordu. Annesi ağlıyordu: «Ah 
taraftan ıloı mazinin ulıleti elbnda mecmuanm değil teehhürle, fa- yavrum. Allah rahimdir 
lııdıuı Nedim, fÜpbe der oa ine )'Ük- . . • • • • • 
.. lı.,_ lıir lriil"'"-"- lıi h . kat vaktinden her zaman bır * * * 

' 
1 
._ •unuı ve r "' ın- .ı.~ gün 1 · d"l · 

celijiııia .....ıiii lauauiyetle müte-~ evve tevzr e 1 meeı O cevaıp veriyordu: •Frrtma-
ndclit,lıararaız,zayıf - bütün in .. nlar mecmuacıbk ilemimizdekl fe- ya rasladık. . . Az kaldı gemide 
sihi - zaif, fakat biyülıtür. Nedim na an'aneyi kırmıştır. tatlı su kalmıyordu.» İhtiyar 
ıiiphe içinde lovraaan, ıüpheden kur M h. .1 . . l d ·· 
tu1ma1r için lıakikab öfrenmeğe çah u ıt sevı mış ımza ar an anne onu başından opüyor ve 
...., fakat acı halıilıata inanmamak bir kaçını her nüShada, sahife- «oğlum, ölmedin ya I» diY"Orou. 
için de bütün havumdan ıüpbe eden lecin< ~ toplamak suretile kıy- * * * 
zavelh bir in .. ndll'.. · b" kat dah rtt ak Faıkat "İmdı' nerde o yuva? N . . etle aliku ka mc,.m ır a a ırm _ Y 

edim, ıenıy mı ,.. d Var mıydı? Artık garip ağaç-beden ve yalnız hülyalarının ilemin- ta ır · 
de ya9ıyan bir tiptir. O daima reyp Her nüshasında telif ve ter- larda parlayan yapraklardan 
ve ıüphe içindedir. Tahayyül eder, cüme bir kaç hilcli'Ye, birkaç ro- başka bir şey yok. Zehirlenmiş
falrat hülyalarının kat'i hakikat oldu man tefrikası ilmi ve edeb' ler gibi ..• 
ğunu da iatemez. O hayalin hayal ol . ' . 

1 

duiunu bildiği halde hakikate tercih tetkık makalelerıle ıhalık için 
eder. Fakat hayal lraldığı müddetçe iyi bir kültür ve aile mecmuası 
de ona bütün kuvvetile itimat eder. olmaktadır ihtisasa ait yazıla-
Nedimde irade, faaliyet, bir kelime · . , 

• * • 
Ve her şey ateşten sıcağın al 

tında uyuyor. Ceviz ağaçlan 

buroan serinlikle dolu ..• Oroa 

Eski çan1lan.lan 
bardaklar 

Hil:ni Ziya'ya 
Eski e§yaya meraklı 
olanlar tanıyacaklar, 
Onlar irili ufaklı 
boyasız kaba budaklı 
eski çamlardan bardaklar 

Onlar kırrhnıyacaklar. 

Ondan içmeye meraklı 
maziye hasret dudaklar. 

Onlar irili ufaklı 
dolaplarda rafta şaklı 
eski çamlardan bardaklar 

Onlar boşalmıyacaklar. 
AHMET KUTSİ 
1 •••••• 

Tenkit 

Salkımlar 
Celalettn Tevfik imzasmr ilk 

defa 5 formalık bir şiir mecmu 
ası üzerinde görüyoruz. Son za 
manlarda bilhassa şiir mecmu
aları üstünde hiç tanımadığı
mız imzalara tesadüf etmek a
deta moda oldu. Maamafih bu 
haddi zatında bir kusur değil
dir ve çok defa yeni bir imza 
taşıyan eserlerin büyük bir mu 
vaffakiyet temin ettiği görül
müştür. 

Salkımları teşkil eden şiirler 
hassas ruhlu, melinkolik ve bi
raz fazla romantik bir gencin 
tahassüslerini tespit etmekte
dir. 

Rüyada görüşelim, Resmi
niz ağladı, Gönül bahçesi gibi 
şiir serlavhaları bu zevkin ba
riz bir delilidir. 

Celalettin Tevfik Bey heceyi 
ve aruzu kusursuz kullanıyor. 
Şiirleri edebiyat alemine yeni 
hişbir şey getirmiyor. İçlerinde 
bilhassa Bir gün ki isimli iki 
parça kitabın en güzel şiirleri
dir . 

Akrep 
Bir iki defa Güneş mecmua

sında tesadüf ettiğimiz Şinasi 
Gündoğdu imzasını, geçenler
de Akrep isimli bir kitabın ü
zerinde gördük. 

Bu kitap bir çok güzel ve ye
ni tiirleri ihtiva ediyor. 

ikinci, ve üçüncü şiirler, ki
taba ismini veren en hattaki fe
na manzumede durakhyan ka
rii, tatmin edecek bir güzelli.k
tedirler, ve bu güzellik, ne ya
zık pek geniş inkitalarla devam 
etmektedir. 

Bilhassa Şinasi Gündoğdu 
Beyin çok garip bir hususiye
tinden bahsetmek isti.yorum. 

İlk eserini neşreden bir şai
rin, diğer bir üstadın tesiri al-

intizar 
Bir siyah şeritten daha loş ve dar, 
Sokak kapısından odama kadar, 
Gerilen bir teldir merdivenlerim. 

Pipomun dumanı günü boğunca, 
Suratım ateşten dönünce tunca, 
Ben merdivenleri artık dinlerim, 

xxx 

Saçımda sayarmış gibi akları, 
içimden sayarım basamakları, 
Beklerim kapımın esnemesini. 

Nihayet, bugün de gelmedi, derim, 
Bir tekmeyle yola atmak isterim 
Saatimden gelen ayak sesini. 

Dijon: 

SABRİ ESAT 

Kimyager 
Bir ömür yandıktan sonra su için, 
Suya bir lahzada ben kanacağım: 
Ôlünce, rüyasız bir uyku için, 
ilik mezarıma uzanacağım. 

Diziyor by mantık denen Kimyager, 
içime zehirle dolu şişeler. 
Hilkatin sırrına ermezsem eğer. 
Böyle yanacağım ve yanacağım. 

Onümde duruyor yirmi yildır tam. 
Bir kala tasrndan yapılmış potıım. 
içine su gibi aksa bir akşam. 
O zaman Rabbimfl inanacağım. 

1930 

YAŞAR NABİ 

Son Söz 
Bir gün kucaklamak için belini 
Girdiğin mezara gömüleceğim. 
Sanma fırtınada söğütler gibi 
Önünde iki kat bülrüleceğim . •• 

Bir kuşum, kanadım göklere deler, 
Dilersen koyniinda verme bana yer . .• 
Sen bilir semalar gibiysen eğer, 
Ben kartal lııziyle süziUeceğim . •• 

Gıiriirüm nereye varacak, düşün: 
Elime bir esir gibi dilşmtlşün, 
Sen bir kahkahayla ağla rlıen o gfJn, 
Gözümde yaşlarla ben güleceğim . .• 

10/7/928 

VASFİ MAHİR 

1111il1 111111111111 .. lllllllll"lt"llllllt/llllllOll•UlıtllllllllllUHlllllll 111111 1 

tında kalması tabii görülebilir, yor. Buna rağmen (Akrep) tel Burada ıunu da kaydetmek 
fakat, Şinasi Bey, bir değil, bi- (Arkasından) gibi güzel pirler isterim: Şinasi Bey sık sık yap. 
ribirinin tarnamile aksi olan bir okuyabilirsiniz. ı tığı taklidi ahenklerde muvaf-
çok şairlerin tesiri altında kal- Bence, kitabın en güzel par- fak olmaktadır. 
mış, onları, adeta,· kendi şah- çalan (Saat ve kalbim) isimli Fakat, ne kadar yazık ki, bü-
sıyetinde birleştirmiştir. Mese- kısımda toplanmıştır. tün bu güzelliklere rastgelme-
la, (Akrep) şairinde, Necip Fa- Böyle açık kucakla den evvel, mutlika bir kaç fena 
zıldan, yahut Nazım Hikmet- Bekleşiriz dostlarım. mısra okumuş bulunuyor, ya-
ten; Sabri Esattan, veya Ali diye başlıyan (Sandalyeler ve hut ta, sonradan okumak mec
Mümtazdan birer çizgi, birer yalnızlığım) şiirinin ne kadar buriyetinde kalıyoruz. 
renk bulabilirsiniz; lakin bu yeni ve güzel olacağı tahmin e- Şinaei Beyin bir kabahati de 
renkler, bir suyla o suretle ka- dilebilir. Bilhassa çıtırdadıkla- kendi ıatıraplarnu, ara sıra, ol
nştırılnuşlar ki, hepsi de, yeni rmı hissedeceğiniz şu mısralan duklarmdan daha fazla göster. 
bir boya hasıl etmek üzre,aslın- okuyun: meğe uirqmasıdır. 

kimsecikler oturmuyor. · . A- daki renklerini kaybetmişlerdir Çıtır çıtır kırar ince kemik- Ne yapalım ki, kari, samimı 
banozlar çiğ güneşin altında Kim bilir, belki de, Şinasi B. lerini, bir duyguyu, edalı duygudan 

ile fonction nolıaand.... ra yer vennemesı de pek dogru 
O çolı senit olan mubay- bir harekettir . 

parlıyor. in göze çarpan şiirlerinin gü- Sobam, dilsiz gönlünden bir gayet çabuk tefrik edebiliyor, 
Dijon: Sabahettin Rahmi 1 zelliğini bu renkler temin edi- ses vermek için. Ziya Osman 

,..Uerinde tahakkuk ettirdiği ter• Muh" ff-.ı..: tl 
kipleri me•lıii fiile koyamaz. Taoav- ıte muva ...... ye er te-
vur eder, fakat fiil haline geçmez. menni ederiz • 

-O kaclm hiii lmml -~; ne içinde bir uımmm nhp muaikioi lüm kokuauDU wd da çüUCail hia gmıe oraya gittim, camı. kapı arabt.tı 
tabafl Oturduiu kötede bir Meryem TV: ııecleriml- ve kaclm bili oturuyordu. Dk sördü- •-7 
retmi gibi aakin ve oabit duruyordu. Engin bir cleniıdn -..., tatmq Hayreti.. güm padı111-i aaıoki biç ............. AP .,._ ~ kallnmfb., Oncc 

Siyahlı kadın 
Artık - çdıarmıya ürker olmut- ve -mi dldı ·ım. silıi lnalaldanm 12 EYLOL - Buııüıı :riıoe oraya ••msı, biç bir hueket :rıı 1 • 11•b. ~ doirn aitti, kilitledi; -a 

tmı. Adeta fwldar p: ıloı uzun lıir uiultu, dilimde aci bir aittim. Fakat lıu aefer kapı lıilitli idi Akik renginde aözieri ould biç all'- ,_ pldl.. 
- Madam, dedim, ıla hakikaten lezzet kalmq.. 'H iterde hiç kimse yoktu; ne tuhaf!. miyor, ,.abatta ...... lıir aı- ı..,,_ GöJııem titriyorıla. Dı ık ki ... 

- :YLOL 11127- Bu ııece benim -eh.. Acatı. J'anht mı ııelmiıtim? )'afıyor muauDUz?- • Gerçi, oraıloı hiç hir ııes ,...ı.tu. Fa Karpda bir ıınmofoıı plmıycırdıı. ret ft dildaıtle baloyonln ft PiM ııa lıir le)' olnnıttu.. 
..._silmedi; ııe tuhaf!.. - Affedeniniz, dedim, ııizde gey GaL1ıa ırülmiittll.- Siyah elbiıeleri lıat beıı, lraçııaıı martllerin çıiltiım Bu yokuıta ne de çok gramofon çalı ne aöulıli ve kolı.ın ne 8Uİftİ. - Möa,.;il-,1 ..... ,...•.u idim; ııe lalı•ıfl. ,,. -1- nin içinde ne harikulide bir vücudu duymuı kadar oljundum. yorlar. Sanki bitin çalfla düldrin- isen sirdiiim - S- ıa..1- - il .. 

,.P. ııiı-k zeki •limetidir, Kadm biç lmm1dmaach; ııe tuhaf!.. Yardı.. Ba kadm ne kadar pzeldi. O dülıkin, içinde yq karodilleri lan bura:rı lmndmut... .ı.-c1ı. Konaıu,,_,..ı ne tuhafl-
I j ben 1- l"J'• ııiiJmüJ'ordum; Buraaı eakiden bir kilise mi idi, - Burıı11 kitapçı dükkim deiiJ mi, yalnlmıı ıribi müzlim ve müeaairdi. 17 Eylül - 1....., içinde :rıtacbiı - Şe,., dedim; madam, aizde feY - ~. lllÖ87Ö, eiz ftb MY• mi-

WI.. -ıı.? Raflarda lıir türii )'lpnUDIUf madam? Aaılıa yanlq mı seldim? Raflar çekibe, öyle zannediyorum lıi, ber vak'ayı zaman seçtikçe daha 1ıahuıur -1 tiniz? 

l\twn bana bir lriitüpane tavai,.. kitaplar .ı..n.,.ordu,..., ~den lıir Bana Carmeni verir miıiniz?- duvarda eolmuı aizze reaimleri _,. muazzam söriiJ'or. En bü,.ük vak'a Boıraıloı ııaad ~ lıilmi- Tl ,..._ laııloır ecılıulnmttu- De 
iti. Oace aeben a:rılr lıir ..,...di ölü çılamfb plibal .. Çüalrii lıura,.. - Peki!.. daaa çıkacak .. Yiilıoek tandar, - lar bile, içinde y...,.ı.en in- tabü yordum. A:rıiam _.,... atacaium. ...ı. lı:i ba ..... haıelı.et elmeJ'İ, ha' 
~-lıun, demi9ti; llOlll'll on buhur, aa1- ve ödaiacı ırilıi nafiz bir Sanki fıtddanutb...• ki, uzaa mumların ialeri ile 1ıarar- ııelmekte, bir azamet veren fey, za- kol..- wd o)'llltacaimn .......,._. ta ,...... ıii lıiliyorda; ne tuhaf! .. 

cjsidip ufa döneceluüı, demiıti.. koku tinmitti.. Ortadaki masada üıtüate kODlllUf mıtb.. man, cleailea acaip ayııadll'. D.aelı dum. •• KolJanm ııımlıi haddinden faz- ÇıplU kollan o tiJ'ah elbite içiad 
-~ırün öyle yapbm: Önce oek- Buraıloı mutlalıa bir ölü vardı. Ki- bir çok eaki kitaplar vardı. Fakat ne Şimdi rüyilanmda Bizanam • ._. ki, Amı..t'in zaferleri bile ulmıloı p- la unnmııb ve iki yanmıloı unlıi fıı> ile beyazdı! .. 
1 bir merdiven çılıtnn... taplar olma .. diyecektim ki, ben yan tahaf: fıetiılerini n lıaranhk maııaabrlarau J'el tilıiidir. Kim lıilir, belki de çocuk la lıir ..,..U, silıi dara7CAla Gı.....,,_ Wli ça1.,.on1uı_ 
< u yiiluek lralcLmn ne dilı "°' hı lıir ,... sel elim.. Grazilla Don Cuan' ın koynuna ııir sörüyorum.. Çıplak bir dafnı tepeain OJ'UDcaiı kabilinden 19Ylerdi. F...... Kendimi lııir ............. lıinettim. Bu dar Ye amzlim meydancllı .... 
L!llf. Sonra on adım gidip tai• O lıedm bili lmmldaniyordu.. mitti, Salome Don Quichatte'ua lmca de yalmz, bot ve hazin manaabrlar!" zamanm aynaamıloı ne kadar bü)'Ük Baraıloı ne kadar acmııiletmittim. .,... d" ııoie lıatlmmtbk... 
t ..... ! Fakat karpma lıoca bir cin Bu cı-;.. aük6tüa içinde ııes çılıar ima oturmu11 ne tubafl.. Müzlim bir koridorda keailı .. çh, ve azametli duruyorlar.. Ahi ıribi o da hep bana baloyordu. Ben, daha -ttimı o, dahe ....ı.iy-

1 ne tuhaf!.. malıtaa lı.deta iirkmüttüm.. Öyle zan Welther Sapho'ya ve Cannm Fa- aiyah elbiaeli rahibeler vardı.. O dülıkin da böJ'le. içinde ilren - Şey, dedim; madam, aiz Wer- eli ... Buraaı amber ve ııünlük koka• 
..,., on adım daha ırittim.. nettim ki, eğer bir ıey ııöyliyiveraem ut'a sanlmıı .. Hamlet, bir kenarda, Rüyalarıma hep böyle kiliae,mum bu derece mehip deiildir. Faluıt uaak theri aever miainiz? J'ordu ve o daha asabiydi. 

dönem ı i dı dar ve karan- bütün o l.arlınhk harekete ııeleeek; ııımlıi Don Quicbotte'la düello:ru dü- ve ketiı cördüm ve aiyah elbiıeli ra leıma o lıadar miiz1im, o kadar ma- Gah1ıa ııüJdli, ne tuhaf! • . • , • • • Buradan çdmğmı -"' 
lıütüpene nrdı.. ve ıülriit, iri lıir kut ıribi, aiyah kanat fÜDÜJ'ordu. hibeler ..,....ıtim Ye çıplak bir ceııaze haf ıörünüyor ki.. Artık önümden - Don Juanı t•cih ederim. • • 

biç kin.. J'Ok ahat ta larmı a · · · - · · ·· · 
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DANl'OS l iş n1acu
nu c.I şlerı HıU sen;:> 
yaşatır, çürütnıekten NT H SAN; Dişlere ebedi hayat. verir. 

Vik ._ . . . .. be .. azlatır. Diş etlerini kuvvetlend irir. ve ~anamakt~n meneder ve dişl~rln a~~sın·d·a. kalan tefessUhatı ve ufuneti iza~e eder. Diş ağnl.arına, n~zlelerıne manı olur. AP;tzda gayet latif bir serirlik ve 
b aye e<l~r. Dı~Jen. ıncı gıbı . d' lccek her türlü ha~ talıkların sırayetıne manı olur. Avrupada daıma bırıncilıği alır ve birinciliği diplomalarla miısaddaktır. En buyuk mukafatı ıhraz eJcr. Altın m~dalye ve nı~anlar alm ~m. 
ırakır. l\Iıkropları ımha ve ajtız an ge . .. 

rayı~ 

1 

20 Kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çiinkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dış mu,tahzarıdır. 
•• ,, 

'193üNASH, 
--------, ·------· 
::o~l~~:d~o:: 1 -r.-1erk-~0-!-.~,-~~-~.--=~~.7.: 

Kadın tualetluinin lazımı gayn müfarıkı cild!~ terav~tinin 
L ___ • 'eli Fantazi nevilerini en yüksek muhıtin tercihen 
uamw r. b yük d "lid" istımal eylemesi nefasetinin en ü e ı ır. 

~ 9 ııa ıs Mart 1930 d~ devam .e~~cek••• t Viyana beyı~dmılel serg.ıs1nı . n ı 
ı. ziyaret ediniz. Avrupanın en mühim ılım merkezidir. Avusturya nı 
' bttttın unayl merkezleri ve Avrupının en mUhim devletleri çok faydalı > ve ucuz mallar teşh!t edeceklerdir. iyi ve ucuz mal tedarllc l~n 

otoma billeri 
Pek yakında 

• 
pıyasamıza 

arzedilecektir 

'b" b d dahi anla 1 bışın la, Beptl1 2362 Şu~ gt ı Ura a - centuı: Ma'ınıujlyı Hrn ılttt lı 
yan ve kıymetini tak- l 1-'s_ıan_h1_1 ı _•4_o _____ .;. 

dir edenlerin memnu- Munan1a ~ustası 
niyetini mucip 

olacaktır 

Cuma, Pazar, Salı, Çar· 
şamba ıı;ünlerl idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

lyvalı~ ıür'al poılau 
(Mersin) VJ1puru 4 Şubat 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

1 Şchren1aneti ıhinatı 1 
Şehremanetinden: Fatih 

yangın yerinde Haraççı Muhid 
din mahallesinde 244 harita nu 
maralı arsa yanında 87,75 me
tre murabbar arsanın metre mu 
rabl:ıarna üç 246, 247/ l ve 257/1 
harita numaralı arsalar arasın· 
da 108,56 metre mürabbaı arsa 
mn metre murahbama bir lira 

• kıçınlmıyacak bir fır .. ttır. Ziyaretçilere teıhllln llzlme göstenlecektir. 
• Talsillt Avusturya sefarednden alınabilir. lsunbol - Viyana (S~fya 1 > tarlkile) ıeyahat için tenzll!tlı flatla bilet verilmektedir. Huvıyet 
~ varak ılm fahri mümesdllerl ve Galuasarayda ve Pera Palas karş sında 

1 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 1 krym~1: takdir olunaraık satıl-
Küçükkuyu, fi'..dremlt Burha- mak ıçın avrr avrr acık müzaye 
niye, AyvalıP;a ~idecek ve deye kon;n~.~tıı~. _ ~aliple~ın 
dönüşte mezkur i<kelele-le bir- sartnameyı gorm,.k ıcın herg-un 

• ( NATI A) seyahat acenttsından tedarik edilebilir. ı ........................... 
Av1t1turya fabrikalan bezann ıandıllyelerl umumi 11n, deposu: lstan

bulda Katırcı oğlu hamnda birinci kattı 30 numeroda Joz. N. Acıman tele 
fon lstanbul 2409 Hamiş; aynı depod• enva! çeşit perd• ···· döşemellk kadıe 

:ıare ve fanllzl kumqlar, mütenevvi ıstur, perde mister. t .,c·en perde, ört~-
ler; maroken eriler!, pirinç ko~ masif pirinç ve 1 ' ~ lar ile çocuk 
karyolalan fıbrllca Hannı toplan ve perakende sıtılir• iaı maktudur. 

Gazoz şi~eler üzerindeki Gazoz şişeleri 
etiketimiz üzerindeki kapaolumuz 

Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği görül
düğünden hakiki Bomonti gazozunu içmek arzu edenler 
kapsol ve etiketimize dikkat etmelidirler. 

=--;;:;= 1i'S:::rn-:;;=d7 w:---·ı=::Q.~;~. t , ·-- : j [ ; • ' '~ 
Kuvvetsiz, zaif, kansız, sınirU olanlar 

Br. HOMMEL in HEMATOGEN İDİ 
alırlarsa büyük istifade görürler. lşuhalan günden 
güne artar ve bünyeleri kuvvetleşir . Balıkyağı 
yerini tutar. Bütün ecza depolıınyle eczanelerde 1 
mevcumır. r 

Bir otomobll intihap karannı vermezden evel 
" 1930 N A S H ,, otomobilini 

TecrObc ediniz. TOrkiye wmumt acantalan: 
KOSTANTIN DASSIRA ve JORJ DASSIRA 

Galatada Bankalar caddesi No 66-70 Tel. Beyoğle 2328 

-Mühendis mektebinde nıııuıııı konferans 
Y. Mühendis Mektebi MüdürlOğünden: e 

' 

19 Şubat 930 Çarşamba gü- Mühendis mc1ctobinde İzafiyet fendi tarafından müteakip kon 
feranslar verilecektir. Konfe
ranslara saat 17 de başlanacak
tır. 

ECBİZEİ 
TEHEFFÜSiYEHiii 

l"k , · ' müzayedeye e-i,..,,.,P'< kin ih2le 
ı te Altuno . uğa uğrayarak .. .. 1 23 S 1 0

,
0 

p 
1 k . gunu o an , "'~t , azar gecec u.-. . ... 1 .. 

1 
.. 

1 
.. -.. 1 

Azimette Gelibolu için gunu _ evazım mu~ ur ugune ge 
melen. 

yük alınmaz. 

lzn:!r · Mersin sür' al ~oslası 
(:\!Alil\IUTŞEVKET PAŞA) 

vapuru 4 Şubat salı 

12 de Galata rıhtımından 

hareketle çarşamba sabahı 

lzmire gide~ek ve ak~amı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, l\lersinc gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 

lzmire uğrarar.ık gelecektia 

NAtl\1 V APURLARJ 

lzmir Postası 
Seri, IUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
Şubann 

• 

3 üncü PAZARTESi 
günü 16 da G&latı nhnmından hare
ketle ( lzmıre ) ve Çarşamba günil 
lzmlrden lstanbulı hareket eder. 

Galata gümrük kaqı<ındı , ite 
Fransez hanında l2numarada Omu· 
mi acantalııtın• müracaat Telefon 
Beyoğlu: l<Hl 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

VATAN 

• * * 
Şehremanetinden: Galata

da Arap camii mahallesinde Ye 
nikapı caddesinde 10.30 metre 
sahasındaıki ars?nın metre mu
raıbbama 15 lira kıymet takdir 
olunarak satılm'1k için acrk mü 
zayedeye konmustur. Taliple 
rin şartnameyi r;örmek için her 
gün müzayedeye girmek icin 
ihale günü olan 24 Şubat 930 
Pazartesi günü levazım müdiır· 
lüğüne gelmeleri. 

* * ~: 
Şehremaııetinden: Fatih ?an 

gm yerinde Haraççı Muhiddin ' 
mahallesinde 55 Adada 245, 243 · 
244 harita numaralr arsalar ara 
smda 485 metre murabbaı arsa , 
nın metre murabbaına 175 ku- ı 1 
ruş kıymet takdir olunarak sa- ı 
trlmak için kapalı zarfla mü
zayedeye konmuştur. Taliple- • 
rin şartname al-nak için her 
gün levazmı müdürlüğüne gel
meleri. Teklif mektuplarım da 1 

ihale günü olan 23 Şubat 930 1 

Pazar günü saat on beşe kadar a 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

* * * 
- 1 

Umum! veldli: l~tanbulda Cermanyan han 44 tl 
===-=-:-:·::::-===o:=: =· ::ııııaJ ve YALDA vapuru 5 ç b 

Şubat arşam a 

Fatih Belediye müdüriyetin
den: Yedikulede İmrahor ma
hallesinde Hacı Manol sokağın .t 
da müteveffiye madam Eleniye .! 
ait 167 numaralı hanenin son 
derece harap ve maili inhidam 
bulunması hasebile 15 gün zar 
fında izalei mahzuru için a
dresleri meçhul bulunan mez-

B~l~K Tlfl!HE Pli lN~O~~ 
8. lNCt TERTİP 1. iNCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşideler; Vilayet , Şehremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu

zurunda yapılır . 

B~Y~I IKHJMIJE: 30,000 LIHAmH 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

• 

Evinizde bir Radyo cihazı yalnu: mllllİkiyi değil aynı zaman
da dünyanın edebi, tıbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

Filips Radyosu na 

İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri : 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 

PASTİLLERİ İLE 
rıuve re lanelleodlrlıı 

BütiiİI eczane •• ecu 
-.depolarında 

aaıılır. 

YALDA , 
lnıtııl tqıJID lıutaJar. 
duniiııde talep edlıılı 

INGILIZ ÇORAP MAKINALARI <.> 
i I 

HARISON 
4 -

ıı...~. 

"'"' ~ 
ISTANBUl. 

, k'harc1c ' ilafaw ... ''• 
••··blG.a-. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye '- - . 
l\1erkezi Sertebabetinden: Doktor A. kutıel 

Yirmi sekiz çift Hereke malı drumaş perde on üç adet keten 
!stor perde 20 Şıiıat 1930 tarib1.ne müşadif Pcrşenbe günü saat 
14 te müzayede ve münakaşa kanununa tevfikan bilmtizayede 
satılac9:kt~. Taliplerin m~zkftr perdeleri görmek üzre hergün 
merkezımız levazım şwesıne ve müzayedeye iııtirak etm~ için 
yevmi mezkftrda Galatada Karamustafapaşa sokağında kam 
merkezimizde müteşekkil ihalo komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 

!ıetıırlı .. a1c1ulcılyll btbı+M+. ldıW 
dlrlJlı, postat, ... , t?ildat, bel ...... 
qı dl .. llnııgtyt eır-: 1ec1ewt ar. 
K.araiıOJıde 8onlıçl fırını .... k 

1 Taksim meydanında 

Satılık arsalar 

günü akşamı Sirkeci rıhnmından 
hucketlc doğTu [Zongu!Jak, in .· 
bolu, Samsun, Ordu, Gircsnn. 
Trabzon, Sürmene ve Rize l ye 
gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Yelkenci 
hanında klin acentesine müra· 

caat Tel. lsıanbul 1515 

1 kfir hane sahibi Madam Eleni 
varislerine tebligat makamına 1 

kaim olmak üzre ilan olunur. 1 

*** 
Şehremanetinden: Fatih 

yangın yerinde Fenai çeşmesin 

----------•ı• de 5163 harita numaralı arsa 
-----------~ yanında 10,12 metre murabbaı 

SADIK ZADE ARSLAN arsanın metre murabbaına 50 
KAPDAN VAPURLARI kuruş bedelle talihi üzerinde 
İZMİR -MERSİN olup ihale müddeti 11 Şubat930 

tarihine temdit edilmiş oldu-
Sür'a t postası ğundan fazlasına talip olanla-

Muntazam ve lüks kamaraları rrn müzayedeye girmek kin 
havi elektrikle mücehhez me2lkfir tarihte levazım müdür 

KEMAL vapuru 6 Şubat lüğüne gelmeleri. 
PERŞEMBE * * * 

akşamı 18deSirkeci rıhtımından A. Hisar Belediye dairesin-
hareketle Çanakkale, lzmir, den: Bedeli kesfi 732 lira 36 
Fethiye, Güllük, Antalya, Mer- kuruştan ibaret olan A. Hisa-
~ine aı.lmet ve avdet edecektir. rmda vapur iskelesi karşısında 
Mahalli müracaat : Sirkeci yapılacak hala kapalı zarf usu. 
Yalıköşk cı1ddesi alllye han lile münakasaya vazedilmiş ise 
birinci kat Sadık zade Nazım de talip zuhur etmemiş ve 

512/930 Çarşanba günü saat 
vapur acantahanesine müra- 14 te pazarlııkla ihalesi miikar-
caat Telefon: lstanbul 2134 rer bulurunuş olmakla taliple-

- STAlNDARU rin yevmi mezkurda daire en-
cümenine müracaatlar: ilan o-

INGILlz 
KARYOLALARI 
Gayet ııajtlım ve rahıınrlır. 
Beyaz 15, siyah 14 lira 
B!]~lunda 370 numaralı 

BAK.l!;H 1\-la~azalarında 

Doktor SEYFETTİN 
Her nevi cilt, frengi, yeni ve eıki 

lunur. 

tLAN 
Almanca istenografi ve dak 

tilografiye mükemmelen vakıf 
bir kati.beye ihtiyaç vardır. Ga- l 
lata Boz Kurt Han Orak mües
sesesine müracaat. 

Dr. Ihsan Sami 

Öksürük şurubu 
Öksllrilk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 11Açt1r. 
ivanyolu Sultan~lahmut ' Lrb •il 89 ı 

M. GAZI KAHVESi Taksimde Valde çeşme soka- belıoğukluğu, idrar darlıiı, ademi ik
tidarı ağnıız en yeni vesait ve elek-

Emsailnin imparatorudur. Aksini ispat edene (1000) lira. ğında Istanbul Eml!k şirke- trikle tedavi eder. Karaköyde 

lıtanbul 5 inci icra DairesindM: ) 
Biri FlYAT diieri OVERLAN1 

markalı iki adet otomobil 9/2/93 
tarihine müaadif Pazar ıünü •aat 1 
da taksim meydanında bilınüzayedı 
furuht edileceii ililn olunur • 

Yüz elli kuruşluk eşya mubayaa edene tecrübesi hediyeten tine mUracaat olunması Abdiillah Ef. lokantası yanında Ferit 

verilir . Kara:köy Borsa Han , 1 •-----------ııi B. Han 3 üncü kat. Her glin. 

) 

i 
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1 BİN SÖZ 
BİR RESl:\t 

/' ,_ ..... -·-··· ... -........... __ .. ____ .. ___ .. .., .. ___ .......... - ....... --·; 
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Sağlık bilgisi: Verem 
Verem, en miıthiş sari hastalıklardan biridir. Yal- I 

nız insanları değil bir çok hayvanları da mahvetmek
tedir. Verem mikrobu çok kere karanlık ve rütubetli 
yerlerde bulunur. 

V crem mikrobu vücude bir çok yerlerden girebiliı· . 
lakin cok defa verem veremli hayvan etlerini yemekle, 
bunla~m sütlerini içmekle yani hazım tarikile geçerse de 
en çok görülen şekli nefes borularından mikrobun gir-1 

' mcsiledir. J'l 1 
Verem mikropları akciğerlerimize kadar kolaylıkla 

1 
\ geçseler de orada kanla şiddetli mücadeleye rastgelir-

1 '.
4 !er. Eğer insanın kanı kuvvetlise bu mikroplar mağ-

1 ! lup o:urlar ve fenalık yapamazlar. Halbuki vücut yor

ı 

gun, zayıf, düşkün olursa mikroplar galip gelerek akci-

) 
gerin sathına yayılırlar. Çoğalmağa başlıyarak ciğerle
ri kemirmiye koyulurlar. Eğer verem başlangıçta teda
viye başlanırsa hasta muhakkak süratle şifayap olur. 

,, 

BeJende hiç bir eser bırakmaz. Verem mikropları, 
h3staların balgamlarında, cerahatinde, kazuratında, 
bazt hayvanların süt ve etinde bulunur. 

Akciğer veremlerinde hastalık tozlarla, öksürük 
esnasında h~vaya dağılan tükürük damlaları ile, hazım 
yolile (yiyecek ile) ve ciltteki bir sıyrık ve bir yara ile 
in ıkd eder. 

Verem İrsi değildir. Yalnız ana ve babadan bu has
ta!ıga karşı istidat intikal eder. Eğer çocuk küçük yaş
tan itibaren gayet iyi, sıhhi şeraite tevfikan büyütüle
cek olursa asla vereme tutulmaz. 

Kapalı yerlerde, bir çok icimselerin yatıp kalkması 
da vereme tutulmayı kolaylaştırır. 

Güneş girmiyen yerlerde oturanlarda da verem en 
ziyade tahribat yapar. Kapalı, tozlu yerlerde iğilerek 
Ç'llışanlar, kömürcü, ekmekçi, madenciler, cam cilalı
yanlar, taş yontanlar bu hastalığa istidat kazanırlar. 
Çiftçi ve orman bekçilerinde ise hiç görülmez. Daimi 

: ~ı surette içki kullananlar, fazla çalışanlar, haddinden 
~~ fazla idman yapanlar, her vakit kederli olanlar ve lüzu-

mundan fazla meserret duyanlarda vereme istidat ola
~7 bilir. 
·· Gayet kuvvetli gıdalar alarak vücudü zayıf düşür-
'~ ,ı memek, iyice beslemek, her zaman havalı ve güne§li 

f 't yerlerde gezmek, sütleri daima kaynatarak içmek, et
' Ieri iyice pişirerek yemek,mümkün olduğu kadar burun 

~,. dan nefes almak, yatak odalarını havalandırmak, her 
f ~ l gün vücudü yormadan idman yapmak, terli iken hava 

( t;er~yanma maruz yerlerde oturmamak, toprakla oyna
! 1 nıldığ1 zaman elleri hemen yıkayarak ağza götürmek-
1 i ten sakınmak vereme yakalanmamak İçin lazım gelen :, en mühim şartlardandır. 
··, ı Bir de veremliler tükürüklerini, balgamlarını kat' -

' l iyyeıı harice tükürmemelidir. Çünkü en mühim sira, r • • ı yet vasıtası bu balgamlardır. Bunun için de veremli-
1' ·; ~ lcrin 111hhi (balgam kutuları) denilen kutulara tükür-

1 ı ı meleri ve onlara mikropları öldürecek maddeler ilave 
ı , ı 

/ 
ettikten sonra dökerek temizlemeleri insaniyete hizmet 

•ı, iı:in lazımdır. 
1 

Veremin şifası kabildir. Yalnız vaktile tedavi et-
' ', t n-ıek, vücudü iyi beslemek, yüksek, havalı ve güneşli 

.1 J ~ 
yerlerde yaşamak veremin önünü almak için en mühim 

1 
sebeplerdendir. Bir de veremlilerin oturdukları ma

ı. ! 
haller iyice dezenfekte edilmeden başkalarının girmesi 
kat'iyyen caiz değildir. 

' ! Veremli kimseler her gün yedi yahut on saat açık 
ıJq ~ havadi.>. kalmalıdırlar. Uyurlarken açık havaya çıkma-

1 dıkları takdirde muhakkak pencereleri açık bırakmalı
•' dırlar. 1 

1 
ı ıı Veremlilerin yiyecek, İçecek kapları tamamen ayrı 

~ • ,,
4 
olmalıdır. Bunlar sağlam kimselerle temastan çekin-
melidirler. Öksürürlerken ağızlarını mendillerile ka

' f patarak tükürüklerinin etrafa sıçramasına mani olma
Jp bdırlar. Bilhassa vapur, tramvay, otobüs gibi umumi 
j 

1 
nakil vasıtaları ile sokaklara tükürmek hemcinslerine 

ı' en büyük fenalık etmek demektir. Veremli olanlar bu
ı; nu vicdan, memleket ve vatan borcu bilmelidirler. Her 

, ~ tükürük habbesinin binlerce mikrop yaydığını düşüne
. 
1
1
9 rek etrafa saçılacak zehirin muhite ne derecelerde fena

ı ·, lık yapacağını hatırdan çıkarmamalıdırlar. 
•! Buna bataklık humması da denir. Sıtmayı bataklık 
1 

• ve durgun sularda hasıl olan bir nevi sivrisinekler inti-
1 ~[ kal ettirir. Bataklık olan yerlerde salgın surette sıtma 

vardır. 
Hastalığın en çok olduğu zamanlar sivrisineklerin 

' en faal olduğu yaz mevsimidir. Sivrisinekler hastalar
'-:, -lan aldıkları mikrobu sağlamlara aşılarlar. Bu hasta-

' , ıkta fasılalarla nöbetler gelir. Nöbet geçince hstalık-
\ı • .an hiç bir eser görülmez. Nöbetlerde hasta evvela tit-

1 fı ~ r~r, &o-':'ra bir sıcaklık ıtelir, nihayet terler. Bu hastalık 
1ı ıu:lcfotlı kansızlık yaptıgmdan sıtmalılarm renkleri sap; JI~ •arıdı~: B~ sıtma bilahara verem gibi müthiş hastalık

lara vucudu hazırlar. Bataklıkları kurutmak sinekleri 
~·~ öldür.mek, cibinlik kullanmak, her gün veya 'giin aşırı 

1 ı; az mıktarda sülfato almak suretile hastalıktan sakın
' · ı na klazımdır. 

L'~ B b 
t iı ~ ~ü_nase etle.size şunu söylemek isterim ki sinek-

1 er, sıvrısınekler, pıreler, tahtakuruları ve her nevi bö-
~ • :ek!er muhtelif hastalıkları nakletmek suretile insanla

• ".in e~ .tehlikeli düşmanlarıdır; bunlardan sakınmak ça
l' ·elerını elden bırakmamalı, vücut bulmamalarına çalış
ı ;n;,lıdır 
ı. • 

PAZAl1TESİ 
3 ŞUBA'I' 9:30 

I LAN 
İstanbul icra Riyasetinden: 

lstanbulda Kuruyemişte (9l 
mağazada Kuruyemiş ticarctil• 
gal eden Kozan zade Mehınel ' 
Efendinin konkordato talebil~~. 
bulan müracaatı üzerine icra sw 
tetkikat neticesinde konkordato 
l. Jj lİn nazarı itibara aJınmasnı' 
icra ve iflas kanununun 278 '' • 
uncu maddeleri mucibince 
iki ay mühlet itasına ve Galatadı 
nili Rıhtım hanında 171 numara!• 
zıhanede avokat Hüseyin Hüsn• 
yin komider tayinine ve işbu (l]ib 
tin ili.nile beraber İcra ve tapu 
memurluklarına bildirilmesine lıf 
veriJmit olduğu husulü itli zınt 
ilin olunur. 

il A:-.ı 

Denizli Vilayetine . 

Ankara·Sıvas hattı llzorlnde evelkl cDn resmi kllfadı icra edilen Şarkıfla istasyonu kllşat meraıılmlne alt intibalar 

davas kazasi dahilinde biri 
mesafe dahilinde Çatak o 
nından beş sene müddetle 
nevi üç yüz yetmiş beş nıel 
mikap kat ve imal ve orın 
dan ihrac 22-1-930 tarihind 
20-2-930 tarihine müsadif 
şembe günü saat on beşte 
tam ve vekaleti çelileden b3 
istizan ihalei kat'iyesi icra lı1 
mak üzre bin sekiz yüz yetıl 
beş metro mikap akçam eş 
kapali zarf usulile ilana çıka~ 
<lığından talip olanlar var ise 
raiti müzayedeyi anlamak ı 

müddeti muayenesinde iktıSI 
vekaleti celilesile, İstanbul /. 
kara, İzmir ve Denizli orıt1' 
müdür ve baş müdüriyetlefl 
müracaat eylemeleri ihalei rf 
vakkatasi davas kazası koıııt 
yonunda icra edilmeyüp DeJ1 
zli orman müdüriyetinde icr 
edileceği ilan olunur. 

HAYAT l\IEC\1UA~ 
Celal Nuri Beyin idaresine g~ 

olan HA YAT, yepyeni bir şekilde lı' 
gayet zenein münderecat ile tam 
fikir ve irfan mecmuası olarak Y 
çdayor. 

Piyango müdüriyetinden: 

1 - Numuneleri veçhi 
"258,000,. adet noter evr~ 
talı ettiirilcceğinden taba t. 
lip olacakların pey akçalan 1 

birlikte 4-2-930 salı günü sa' 
on beşte: 

l<:•dıklly Himaye! Etfal fUbesl tarafından l{adıköy ve clvarıada ki nseslz çocukların llbH ve iaşesi temin edilen çocuklar ıı-rnp hailnde. 

2- Piyango müdürlüğü iç" 
muktezi iki adet çift yıldı! 
iptal makineleri pazarlık surt 
tile mübayaa edilceğinden ita 
talip olacakların keza 4-2-93 
salı günü saat on dörtte piyaJI 
go müdürlüğünde müteşeklt1 

tayyare mübayaat komisyon~ 
na müracaatları. 

Devlet demiryolları ve 
limanları UIDUDIİ i~aresin~en: 

5000 m3 Oksijen itası kapalı zarfla münakasaya konmuştu 
Münakasa 23 Şubat 930 Pazar günü saat 15 te Ankarada De 

let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münaıkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mv· 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi rJ~ 
dürlük kalemine veımeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iıki lira mukabilinde p.o 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaıja mağa:ı$' 
sından tedarik edebilirler . 

.:..:..~~~~~~~~~~~~--

Ticaret ve ~anaJi o~ası ~on~resi 
Ticaret ve Saııayi odasında11: 

,~~~!rem:~:~: (Muamele vergisi) 
hakkındaki raporu ikmal etmiştir. 

DUn Sanayi blrlijtlnde fabrlkatörlerlmlz toplanarak yeril mallarının aUrUm ve revacını temin etmek 
Uzre bazı tedbirler ittihazı için bir içtima aktetmlflerdlr. (TafsllAt birinci sahlfededır.) 

Kongre•bugünkü 3 Şubat Pazartesi saat 14,30 ta in'iıkat ed" 
cektir. 

Bilumum erbabı ticaret ve sanayiin teşrifleri. 

1 

Bursa pazarından arayınız 
Mertezi: Ma~ınu~a,a ~arsıtapısı NÖ. 9-11 Tel. isi. 2m1 

Bursa pazarı\ Beyoğlu 
Subelerl

• ; lstanbul Sultan Hamam No. 24 Tel. ıst. 625 

lstıklAI caddesi No, 376 Tel. b. o. 7 

lstanbul Şandal Bedesten Mlllt me,her 6-7-8 

Fabrikası: Bursa lrganlıda Lale krepdöşin No : 35 

1 

1LAN 
MALOLINI ASKERiYEYE 

1 lıtanbul Tramvay Şirketi, hali b~ 
zırda askeri malullerin tramvay •~ • 
balarında tenzilatlı tarifeden ist d• 

[ delerine imkan bahşolmak mak•" ~ 
ile kendilerine verilmiş olan gri re;ı 
te kaplı tenzilat pasolarının, 1 rJ ,.,., 
1930 tarihinden itibaren mer'i ol ~· 
yacaklannı, malulini askeriyenin fet· 
zarı ittiliiına arz ile kespi §eref eY lr' 

Hali hazırda mer'i ve mevzuu "8 .ıı 
solan tenzilat pasolarının, iıtird:.,.; 
mukabilinde, 1930 ve 1931 ıen• o> 
zarfında muteber olmak üzre, r:". 
san kaplı paıolar tevzi olunacal< "' 

Binaenaleyh, aıkeri malul beY ye' 
efendilerin, yetlerindeki pasolar• ı<'' 

i ni sarı kaplı paıolar mukabilinde fi 
dit ettirmek üzre, Salı, Çart""'!-8 ı1 

1 

Perşembe günleri, saat 13,50. ·~,ıio 
arasında. Metro Hanında, Şır ııı" 

1 

beşinci kattaki dairei mah•U:f;.,.;• 
mi; .1n "'- ... trıeleri lüzumu ken 1 

tttO~ ~Ükki!' ?İYC • • 


