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2 inci sahifede ; ~ 

1- Adllyevekilfnln kor.fer:\nsı , 

2- H.).ricl te1gı ııl lar ; 
3- So.ı Mbe.;·Jer 'ı 

3 ııncü snhifede: ~ 1 ı~ Yunan k .~tanlnrı ~açtım 7 lı 

4 nııcu ~nltiiede : 
1 ~ 1-·eıek Roman HlkAye 

5 inci sahifede: 
Poli~, mahkeme haberleri 
fi ıncı sahll~de: 

1- Kanalizasyon l~lerl yeni 
!lir saihayn mı giriyor? 

1 

• mücehhez~· 
ak üzredir 

ürlü vesait !Bursa ve Ankarada her ı ı· . . .. 
::ıpanyol diktatoru-

nüıı istifası • se erı aç 1923 ylı'.Uündcnberi • İ~pan
a:ıın mukadderatına ~akım. o
an ceneral Primo de Rıver~ ıs· 
ifa etmistir. Bu istifa netıce
İnde Ispanyadaki rc:jim mese
esi ne şekil ala~aktı~ ~ _Ce~~r~l 
reno-uerin teşkıl ettıgı huku-

"' . 

Sıhhiye ve kilinin v erem.-:M~e-::tr-Ü=-:k~~=-m-=_-v=a=:l:;::Tı~ü=·r:;:;;k~-;;;Yı9uniiiiaiiiin-.., 
.. d l . h kk d Bir senede 1000 müzakeratı 

veremle mücadele di 
etin bu husustakı tasavvur 

e düşüneceleri nedir?Bu nokta 
ar hakkında henüz vazıh vekat' 
malumat alınmamakla beraber 
imdiden denilebilir ki, İspan· 

muca e esı a ın a gizli miilk bulundu ltila/[Ja--:n~-;e vakit 

Yol diktatörlüğü artık hayatını 
ikmal etmiştir. Diktatörlüğü te 
sis eden diktatörün istifasından 
sonra hiç bir devlet adamı onu 
ayni kuvvet ve otorite ile yeni
den tesis edemez. Çünkü dikta
tör Primo de Rivera da ancak 

beya
. natı .,..._, Emvali nıelrllke iade imza edilecektir? 

.._ davaları nerede - -
rüyet edilecek? Şehrimizde al il kadar mehll· 

file gelen maıamata nazaran Yeni Türkiyenin ruh ve 
manası nedir? 

diktatörlüğün ağır yüküne da
ha fazla tahammül edemiyerek 
Çekilmiş ve başka bir idare yo
lu aramak vazifesini diğerleri· 

k ne bırakmıştır. 
ispanyanın bııhranlı zaman

larında kuvvetli bir hükumet 
teşkiline muvaffak olan cene· 
raı Primo de Rivera memleke· 

i tine çok hizmet etmiştir. Dahil 
d.e sükun ve asayişi temin et· 
tıkten sonra Fransa ile uyuşa
rak Fasın ispanyaya ait mınta
kasmda Abdülkerim hareketini 
bastırmıştır. Bu suretle bir mil: 
letin say ve inkişafı için en Zl· 

Yade lüzumlu olan dahili ve ha-
rici emniyet ve sükunu iadeye 
muvaffak olan diktatör ceneral 
iktısadl ve mali sahalarda da 
hayli faydalı işler gönnüştür. 
l a.tat memleketin vaziyeti ta
bii şeklini aldıkça diktatörlük 
gayri tabii bir manzara göster· 
meğe başlamıştır. Bunu hisse
den ceneral hükumet sahasın-

Veremle miica
dele içiı1 

.~ 
Zamana ve teşkf .. · 

lata lüzum var 

1 

Hıfzıssıhha kanununda 
bir nıücadele faslı var Sıhhiye vekili J<efik bey 

ANKARA, 4. (Telefonla) - Verem hast~_lığının .her sene 
bir çok tahri·bat yaptığı malfundur. Ver~ mucade~.e~.ı h~~~: 
da en salahiyettar makam sifatile vekaletın ne ~u~undu~u 
anlamak için Sıhhiye Vekili Refik Beyi ziyaretle f~kır. v~ muta: 
leasınl sordum. Refik B. verem mücadelesinde vekaletını noktaı 
nazart hakkında atideki beyanattı bulundu: 

-« Son günlerde halkın na- ı lfilt. ve ~a~_edilmemiş ~ir r:ıe~e
zarı dikkat ve himayesini İstar.. ledı~ kı, böyle Yf'.~ı hadıs~ 
bul verem cemiyetine tevcih et şeklı!'e 7_okul~rak ın~ı. ve gayrı 
mek üzre bazı neşriyatı izam e- fennı mutalealarla ıçınden_ çı
derek ve yahut anlamıyarak kılmaz. Verem vı: v~reı;ı muca
b gazete muharrir ve muha- delesi son asrın ıçtım<l:ı hıfzı~
br:ı~rinin verem meselesini dil- sihhasının en karışık __ b_ı_r bahsı-
1 

· e dolaöıklarmı görüyo· dır ve bu hastalık butun beşe
erın . .. · · 11<.lt !muş 

rum. Verem meselesi, bizde ve rıyet uzerıne musa · o 
bütün dünyada 0 kadar muğ- (1-fabadı altıncı sayfada) 

Büyük şairimiz 
yaşına girdi 

80 

Gizli kalmış emvali metruke- Ankarada devam etmekte olan 
nin meydana çıkarılması ıçın TUrk . Yunan mUzakeratı bir 
esaslı surette tahkikat yapıl- ttllAfa müncer olmuştur. Gerek 
maktadır. Emvali metruke mü- l!\. Pnlihronyadisle hariciye 
dürü Ali Rıza Beyin izahatına vekilimiz, gerek Tevfik KAmll 
göre, son bir buçuk sene zarfın- Beyle M. Fokas arasındaki 
da bulunan mektum emval mik- müzakerat, bulutu umumiye 
tarı ( 1000) kadar olup bunlann Qzerlnde anlatıldığı için hitl· 
ekserisi mübadele dolayısile ma ermiştir. 
gelmiş olan muhacirlere tevzi Bu hafta lçlndo ltllAfname 
olunmuştur. tebyiz edilecek ve M. Polih· 

Emvali metruke mOdiirü Ali Rıza B. 
Umumi ve ~ümµllti bir ara

ma neticesinde daha bazı mü
him emvalin meydana çıkması 
beklenebilir. Gizlice fuzuli ola
rak işgal edilmiş emval hakkın 
da pek çok müracaatlar vardır. 

Firarilere ait bir takım em
lakin iadesi için iki sene evvel 
yapılan teşebbüslerden mütevel 
lit vaziyetin son safhası şu şe
kildedir: Bu firarılerin bir kıs-

ronyadis, yahutta M. Fokas 
ltllafoameyl hAmllen Atinaya 
gidecektir. ltllAfnamenln olha· 
yet bir aya kadar Ankarada 
imzalanması muhakkak gibidir 

Yuııan teslil1atı 

Teslihatımız Yıınan 
için bir tehdit inıiş ... 

Fakat efendiler! Yalnız ça- 'I müttehit bir cephe alacağına 
lışmak, yalnız lazım olan alat şüphemiz yoktur. Meclisin ka. 
,-e edevatı ziraiyeyi elde etmek . hir bir ekseriyeti müttehit, mü
kafi değildir. Çalışmanın yolu- tesanit ve kuvvetli bir cephe ar 
nu da bilmek lazımdır. Bunun zetmektedir. Buna istinat edeıı 
için de ilim lazımdır, fen lazım- heyeti vekile de teşebbüsatm 

ı dır, irfan lazımdır. Binaena- da metinane hareket ediyor. 
1 

leyh çifçile.ri~izi bu. noktai na- .Bilhassa Lozana gönderdiği· ' 
zardan yetıştırmek ıcap eder. mız heyeti murahhasa ve onur. 

. Bu yoldan gideceğiz. başındaki arkadaşımız o kada\ 
Sulh olacak mı? Diye soran kıymetli ve kuvvetlidir ki da 1 

arkadaşlarımız oldu. Efendiler! vamızı o kadar vuzuh ile 'kav 
Hakikatı halde sulh bizim için ramış ve esbabı müdafaasını ı 
ne kadar lazım ve nafi ise düş. kadar güzel hazırlamıştır ki j 
manlarımız için de ayni derecej kimsenin hayalata sapmasın< 

1 de lazım ve nafidir. Bize lazım- imkan kalmıyacaktır, zannedi 
dır. Çü~ü bundan sonra çalı,. 1 yorum. (Alkışlar). 
mak ıhtıyacındayız. Harp vel Lozanda en ziyade kapitüla 
darbetmeğe artı~ va~timiz kal-1 yonlar üzerinde ısrar ediyorlar, 
madı. ~~ndan hıç bır faydanın. Muhasımlarnnız mali kapitü, 
gelmesını de beklemiyoruz.· lasyonlann mülga olduğunu i 
Onun için bir an evvel sulha 1 fade etmişlerdir. Bunu bir mad, 
kavuşmağa mecburuz. Fakat dei mahsusa ile de ifade edece\ 
onlar da ayni ihtiyaçtadırlar. !erdir. Ancak bunu telaffuz el 
Onlar ancak bir ümit ile harbi miş olmakla beraber bir taknı 
temdit etmek isterler. O da biz- mali meseleleri de mevzuu bah 
de harbin devamı yüzünden da- setmekten geri kalmıyorla; 
bili ihtilaller olmuıdır. Eğer 1 Bu meselelerde bizi rencide ~ 
muhasım devletler düşünürler-' decek noktalar yok değildiı 
seki, bu yeni Türkiye, hikimi. 1 Fakat bunlar, büyük meselel• l· 
y~ti milliye esasına müstenit ı rin hallini işkal edecek kada 
bır halk hükı'.imoeti böyle bir tar- mühim değildirler. Yani halle. 

da da hali tabiiye avdet çarele
rini aramış ve ilk adını olarak 
1927 de milll bir meçlis teşkili 
kabul etmiştir. Ancak mill1 ira
de ve hlıkimiyeti tezahür ettir
me ten uzak bir tarzda vücude 
getirilen bu meclis diktatörl~
ğün aleti olmaktan başka bır 

•• H ~ •t B . (SO) • • J ' mmm vekilleri tc rafından ika-A b dul hak amı eyın ıncı yı me edilen aavaı:ır tetkik edil-

do .. münü bugün tesit edeceklerdir mi~ ve_ b~zısı için iade kararı 

· zı . idal"eyi başaramaz, evvel ı nulabilir. Devletler adli kapiti• n 
ahır gene eski hale ric'at ede-. l&syonda çok musirdirler. B~ ti 
cektir. İşte bu gibi emeller su!- 1 hemhal bu kapitülasyonl:ın a 
hu uzaklattırabilir. Fakat 1 idameaini istiyorlar. Devletlı · 
Türk milletinin şimdiye kadar rin bu kadar inat etmeleriıı. ı
olduğu gibi bu safhada dahi hak vermeyiz. Burada bir a.' -

şeye ya1amamıştır. .. 
Bir milletin, hiç olmazs~ bu

yük bir ekseriyetinin tasvıp ve 
kabulüne iktiran etmiyen bir re 
jim adi ne olursa olsun, niha
Yet zeval bulmağa mahkumdur. . ·ı 

Fevkalade zamanlarda, bır mı--
let bütün tefekkür ve hareket 
kuvvetlerini emniyet ettiği_ ~ir 
devlet adamına tevdi edebılır. 
Fakat fevkaladelik zail olduk
tan sonra milli hakimiyet ken·. 
di hak ve salahiyetlerini gen 
ister. Hakiki bir devlet a?affi:I· 
nın en büyük vazifesi, mılletın 
bu arzu ve talebine zamanınd~ 
vakıf olarak, zamanında mu-
maşat etmekterlir. . 

·· ·· b r kac Ispanyol diktatoru .. 1 
.. ~ • 

senedenberi bir çok muşkula~
la çarpışmakta idi. ~ütef~'.<-1<.ı_r 
ve miinevver zümre dıktatorlu
ğün devamından memnun de
ğildi. Geçen sene ve tekrar bu 
son günlerde darülfüı:ıun ge~ç
liği arasında muhtelıf vesı le
lerle husüle gelen galeyan bn
nun bir delili idi. Ordu ve do· 
nanmalar da ceneral Primoyu 
terk ve ihmal etmişe benziyor
du. Hatta ceneral son günlerde 
vaziyet hakkında ordu ve do· 
nanma şefleri ile istişarede bu
lunmuştur. İstifasını da bu is
tişarenin menfi netice vennesi
ne atfetmektedir . . . . 

Milletler siyasi terbıyelen~ı 
ilan 1 e<linciye kadar muhtelıf 
idar: safhaları geçirirler · Fa
kat devlet hayatında g:n~ en 
son söz daima milli hakımıyet 
ve demokrasinindir . 

Zeki Mesut 

F eyziati yangını" 
F . t" Lisesinde saat uçte 
eyzıa ı . 

buiıış khaneden çıkan hır yangın 
dan kamilen yanmışbr. Taibe 
salimen hanci yatakhaneye 

nakledilmiştir. 

JJlektepliler 
uı üsa bil kası 

39 uncu ha ft;lxışladı 
39uncu hafta başlamıştır. Oıı· 
zctemlzde çıkacak olan ha
berlerden en mUhlmminl seçip 

a· 

Güzel sanatlar birliğinde 

" k •ster ise idem iremi mağfirete 
Erınc ı . · · ::::\..: t " 

Kimseyi kırmıyarak gıtmchdir oa.ı:urc e 

Bizim de bütün dileğimiz 

bu.· - b ·· _ 80 yaşına bastıgın u_g1;"1:-
de ne duyuyorsun? sualı11:ızı 
cevapsız bırakmıyayım: Şım
dilik öksürük duyuyorum. Ge~ 

verılmıstı. 
(Mabadı altıncı sayfada) -- -

Kambiyo 
istikrarı 

K 

Yun< ' <1una11masının zafından 
bahseden KMdi/is 

ATİNA, 4 (Anek) - Dün 
Meclisi mebusanda hükumetin 
teslihatı askeriye ve bahriye si
yaseti hakkında vuku bulan is
tizahlar müzakere edilmiştir. 

Evveıa Ceneral Kondilis 
söz alarak hükumetin dahili si
yasetini tenkit ettikten sonra 
Yunan ordusunun muntazam ol 
duğunu, fakat ayni hal tesliha-

: tı mütemadiyen azaltılan do· 
nanma için de varit olmadığını 
söylemiştir. 

Venizelos bu tenkidata alay-
lı bir lisanla cevap vererek bi

l rer birer cerhetrniş ve harbiye 
nazırile beraber milletin Yunan 
ordusuna itimat edebileceğini, 
zaptü raptı ve teçhizatı mü
kemmel olduğuna sulhün hiç 
olmazsa on sene için müem
men bulunduğunu, fakat şayet 
sulh ihlal edilse bile Yunanis
tanın icbar edileceği harbi ya
pabileceğini söyledi. 

Bütün fırka reisleri bu me
selede hükumetin izahatını 
tasvip ettikleri halde Zaviça
nos Türkiyenin Yunanistan i
çin bir tehdit teşkil eden tesli -
hatına büt~esinin nısfını sar
fettiğini fakat buna mukabil 
zamanın ihtiyacatını tatmin i-
çin bir şey yapılmadığını söyle 

. mişir. · Venizelos hatibe cevap 
vererek Türkiyenin istihzaratı 
askeriyesi Yunanistan aleyhine 
matuf olmadığını, Türk - Yu
nan münasebatınrla bir gayri 
tabiilik bulunmadığını, mevcut 
ihtiliifatın mali olduğunu söy-

, lemiştir. 

Yunan vapuru 
· kaptanları na 

sıl kaçtılar? 

[:J ii11cü ımlıifemizde] 

süki'ınetle, sabır ve metanetle (Mabadı altıncı sayfada) -

--· ·t 

Düğün Gecesi 
[ Bürhan Cahil ) 

Btıgiin fikir sahifen1izde 
okuytınuz. 

. 
Düğün gecesinin kahramanlarından Cevdet Bey 

·l 

r 1 ' 

·' 

Bürhan Cahit Beyin yeni romanını bugünden itibaren ne:. ı 
başladık. İlk tefrika fikir sayfamızdadır. ''.' 
· Biirhan Cahit Bey bu romanına bilhassa itina etmiş ve bir ( 
nelik uzun bir mesai neticesinde Milliyet için hazırlamıs: 
Düğün gecesinde bir iş adamının çılğın para ihtirasını, bir k~,· 
nın bütün gönül ve his düğümlerinin çözülüp akışını bulacak:~ 
nız. 1 

Düğün Gecesi 
Dördüııcü sahi/enıizde ............. .-.............. . 



MILLIYET ÇARŞAMBA ŞURAT 1930 

Adliye vekilimiz diyor ki .. • 
HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERlıER 

- . 
_( 

r 

Mahm11t Esat Beyin çok 
mühim bir konferansı 

Fransa da 

Bir mesele 
f_B_u~gu_ .. n~j Konfeı ansta 

İlli teklif Muhtelit hakem mah,i 
melerinin hükümleri KarBşık hesap 

Muasır demokrasinin ıstırabı 
Soviyet sefirinin 

teşebbüsleri 
Artık lxıhri konferaııs işe başladı 

denebilir. Şimdiye kadar doğrusunu 
söylemek 15.zmıgelirse günler, gece
ler hep ziyafetler, nutuk.arla geçti. 

Fransızların iııtikal 
projesjne karşı J Iükumet tarafiı1dan ~feclisc 

hin1 bir layiha verildi 
o 
ın 

--..... ~ __ ....,,..._ uı 

Den1okrasi hükumeti halk hakimiyetine 
dayanan hükumet demektir. .. 

Rua sefareti etrafında 
tertibat dmdı 

Her tarafın iddiası, isteıl;i:i şey diğe- Hattı 
rinir.k\nden o kadar ayrı, o kadar 
başka idi ki adeta murahhasların e-

harp f161llilerlne 
f ngiliz tehlifl 

dair 
• 

sa&lı ih.fil5.fların münakaşan::na giriş-
PARİS, 3 (A. A.) - Sov- m•kten ise umumi tarz<la nutuk'ar LONDRA, 3. A. A. - Sa- ANKARA, 4. (Telefonla) -!maddesine tevfikan ve mu: 

Kiymetli adliye vekili Mahmut Esat Beyin Ankarada «Mua
sır demokrasilerin istirabi» mevzuu hakkında bir konf.erans ver
diğini yazmrştrk. Bir hükumet adanır kadar da ilim adanır olan 
Mahmut Esat Beyin bu çok şayaıµ dikkat nutkunu aynen derce
diyoruz: 

yet sefi rinin hariciye nezareti irat ed " k. konferansın ist:kbali hak lahiyettar bir membadan istih- Muhtelıt hakem mahkemele- de ahkamı dahilinde olad 
nezdinde vul~ubulan teşebbüsü k ncla n kb.nane beyanatta bulunma- b d'ld... .. İ T h rinden sadır olan hu"kü"mlerı'n »ı tcıc'h tt 'kl · · h"k ar e ı ıgıne gore ngı ız e-.. · S f t' t f ~ · L e ' erıne ınsanın u me- . . _ 
uzerıne ovyet se are ı e ra ın- deceği ilcliyordu. - yetı dıger heyetlere Fransrzla- tenfizi hakkında !hükumetin 
da gayet srkr inzıbat tertibatı Londraya giden murahhaslar ken- rın intikal teklifi hakkında bir mecLse ta1'Wffi c.ttiği layiha a-
alrnmıştır. di aralatında hiç konuşup ihtilaflı me mukabil teklif tevdi etmiştir. dliye encümeninde müzakere 

Echo de Paris gazetesine saife !ema_s .etmedi denemez. Bilakis İki teklif arasındaki fark şu- edildikten sonra aynen kabul 

dar ve mezkur mahke 
nezdinde Türk umumi ajan 
na tebliğ olunan hükü 
muahede ahkamına müvafll' 

Konuşacağımız, etrafında dil 
şüneceğimiz mesele muasır de

- mokrasilerin hala doldurama
dıkları boşluklardır'. Yahut dol
durmak için bocaladıkları boş-

0 luklardrr ki bence bunlar bugün 
13 kü demokrasilerin başlıca zafi ., , __ 

l ı 1 
ç 

belli başlr istrraplarrdır. 
Esase girerken demokrasinin 

lilgat ve hukuk ıstılahındaki 
manileri etrafında biraz dur-
mak fayda,srz sayılamaz. Demo 

B kraı.i kelimesi eski Yunancanın 
'Y (Demosi ve Kiratos) kelimele 

]re ri ·birleştirilerek hemen hemen 
o: beynelmilel olmuş mürekkep 
1 bir kelime halinde kullamlma

. f,p ktadır. Lugat manasında, <le-
y( mosi - halk kiratos - hakimi 

a: ' yettir. Demokrasi halk hakimi
,fı, yeti demektir. Hukuk istilahm
ı~I da demokrasi, bu milletin hali
: rs dir iki, bunda, hakimiyet kudre 
~.:ır ti kanun önünde biribirine mü
t 'il' savi fertlerin heyeti umumiye-
m sine racidir. Hakimiyet kudre
?~~ tinin tatbiki kanunen cemiyetin 
ı bir veya bickaç hususi zafma 
jte münhasir değildir. Fakat ca
.ırı mianrn tekmil azalarına aittir. 
",tü . . Bundan bu azaların iradesi u-
şı mum! intihapta taayyün eden 

val ekseriyetçe ifade olunur. 
er İhtilallerin bittiği yere bay 
·~; millet hakimiyeti "Souve

ne millet hakimiyeti "Souve
at· rainte nationale" diye formüle 

12 ettiler. 
luı Deffi-Okrasi hükilmeti halk 
1-:i 

hakimiyetine dayanan hüku-
eı met demektir. Bunda asrlolan 
ıı 
d halkın doğrudan doğruya hüku 

meti eline almasıdır. Fakat bü 
ıur 

yük si yası teşekküllerde bu 
n 

mümkün olmadığına göre halk e 
bu hakkrm müntehap vekili va 

ıt; 
sıtasile kullanır. (Mebusları i

k· 
k cra vekilleri ve bütün memur-
! lan gibi) icabında yeni intihap 
11 

yolile bunları da değiştirir ... 
t e yerlerine başkalarım ,itimadı
.. ı na layik olanları getirir. Bu mü 
ut nasebetle Fransa ihtilalcileri 

1 J akoyenlerin 18 ıinci asıııda ka 
e bul ettikleri ve yirminci asırda 

- ham değerini muhafaza eden 
: bir düsturlaırmr burada tekrar
.. lamak isterim. (Hakimiyetini 
ş. mümkün olduğu kadar vasıta

ku sız kullanması hakim halkın 
' borcudur.) 

-Demokrasinin kurunu ula
ya kadar uzayan tariıhini tet
{ik mevzuumuzun dışında ka-

ır acaktır. Ancak onu tahlil e
~ ~erken İngıiltere ve Fransa ih
' :i lallerinin prensiplerini ve bu 

d Jrensiplere hakim olan fikirle
~ ·i gözlerimi:ı:ıin önünde bulun
·: luracağız. Bu prensiplerin, bu 
· ikirlerin bize tezimizi çabuk 
1 <avramağa onu kolaylıkla ispa 
ı- a yardrmı dokunacaktır. Çün· 
· cü lngih:ere ve Fransa ihtil8.l 

,~ eri, yirminci asır demokrasile
r inin feyizlerini içtikleri yere 
" :aynak oldu. 
~ Bugünkü konuşmamızda de 
1 '.1.0krasinin mahiyeti, mefhu
~ m, şümulü, prens.ipleri tam 
' ir Türkce1:abirle özü etrafında 
<; üşünec;ğiz. Müteakıp konuş-
1alarrmız da bunun siyasi içti-
1ai mekanizmalarmr ve mües 
~selerini gözden geçireceğiz. 
lemokrasi mefhumunun huku
i sümulü etrafında alimler a
ıs;nda fikir birliği vardır de
emez. Bunlardan bir kısmına 

1 
öre demokrasi yalnız siyasi
. r. Diğerlerine göre siyasi ik
sadl içtimaidir. Paris Hukuk 
akültesi profesör muavinle
nden Fransa parlamentosun
a J em eyaleti me<b'usu J ozef 
artelmiye,Lil Hukuk Fakül
•si profesörlerinden Pol Doe
~ göre demokrasi sadece siya-
hakimiyettir. Kafa ve kalp i

rlir. Hükumet prensipinde bir 
la!et meşgalesidir. Temeli a
ılet aşkı, ideal imanıdır. De
.okrasi içtimai muavenet .kb 

Adllye Vekili Mahmut Esat Bey 

sadi teşkilat işi değildir. Ek
mek ve yağ düşünen mide me
selesi değildir. Kısaca demokra 
si siyasidir, ruhldir, ferdiyet
çidir, müşay;atçıdır. 

Bu klasik fikir uzun zaman
lar hakim oldu. Biz bu tarzdaki 
telakkilere göre tarih nazari
yat ve tatbikata bakarak işti
rak etmiyoruz. 

Fransa ihtilalinin örfüne ka
dar çikan ihtilali hazrrlıyan se 
hepleri mülahaza edersek kolay 
Irkla göreceğiz ki bu sebepler 
yalnız siyasi şeyler değildir. 
1789 ihtilalcileri sadeçe siyasi 
hakimiyeti elde etmek için dö
vüsmediler. lhti18.Un dilekleri, 
ihtilal meclislerinin kararlan 
yalnız siyasi salahiyetlere mün 
hasir kalmadı. Demokrasi ihti
lali bundan çok fazla şeyler is
tedi; siyasi, iktisadi, içtimai dü 
zen istedi. Bunlan ISrarla, kan 
dökerek istedi. ve aldıDemokra 
si devletiıilin hükumetinin temel 
!eri siyasi iktisadi, içtimaı sala 
hiyetler üzerine kuruldu. İnki- ı 
lap vesikalarına, 'kısaoa bir göz 
atılırsa, bütün bunları birden J 

ve kolaylrkla kavranacak kadar 1 
hakikatlerle dolu ve yüklü 01 -
dukları görülür: davamı ispat 
eden bazı parçaları hep beraber 
okuyalım. Jan Jorey Fransa ih 
tilali tarihinde diyor ki: " 25 
hazirand aJakro bir nutuk irat 
etti. Aslı 1914 senesinde ihtilal
ciler salnamesinde çrktı: 

M D 1 k. M hususı mukfilemelerle geçen saatler' d İ .1. . k b'l t kl'f' ı t L' 'h h . . lan ve tenfizi hususunda rI1 nazaran; . ovga ves ı . . . . 1 b d'I hd ur: " ngı ız mu a ı e ı ı o unmuş ur. ayı a arıcı ye umunu ıçbma ara asre ı en ma ut . .. . kabiliyetin mevcudiyeti 
Tardieu'den matbuatta Sov- zamanlardan pek çok olmuştur. Fa- hattr harp gemilerile, tahtelba- encumenıne tevdi olunmuştur. 
yetler aleyhinde yapılmakta o- kat konferansın nasıl çalışacağı, müm hirleri hertiirlü inükal projesi- Heyeti umumiyetle müzakere- vekilleri ıheyetinde tasd ik 
lan mücadeleyi tevkif etmesini kün o.!duğu ka~r az bir zama~d.a da- nin haricinde tutmaktadır. Hal-

1 
sinde Adliye vekili im hususta dilkten sonra, Türk mahk 

talep etmişse de Fransız Baş- ha mııspe~ nebce ~~~e ~tm~k. ıçın ~e buki, Fransız projesi her sınıf beyanatta bulunacaktır. rinde verilmiş olan hük" 
yapması lazımgeldıgı cıhetını tayın ·ı · . . . . , . . .. 'b' f' l k .. 

vekili Fransada matbuat hürri- etmek uzun sürdü. Nihayet, şimdiye ~emı er ıçın mah~ut bır ıntıka- Layıhanın bırınci maddesine gı ı ten ız o unma uzre 1 

yetının mevcut olduğunu, bu kadar toplanan konferanslarda takip lı kabul etmektedır. göre Lozan muahedesi mücibin len icra dair~ine tevdi oh 
hususta müdahalede bulunamı- edilen bir usule müracaatle komite Resmi mülakatlar ce teşekkül etmiş olan muhte- caktır. Bu hükümler hakkt 
yacağrnı, matbuat cürümlerile teşkil e.tmek, bahri t~didi tes.lihat LONDRA 3 A A _ S b _ ı lit hakem mahkemelerinde mu icra vazifesi İstanbul icra 

ahk 1 . l l • meselesınde her devletın noktaı r.a- ' · • • • u a h d · d k d" d" .. · 
m eme erın meşgu 0 acagı- zarını bu komite de tetkik etmek ci- tın üçüncü günü muhtelif heye'): a e enın ° san or uncu resme mevdudur. 
nı ve bu bapta yalnız onların betine gitti. Bundan sonra müzakera ler arasında nim resmi mülakat 
hüküm verebileceklerini .beyan tın daha müspet bir sahada ileriliye- !ara taıhsis edilmiştir. Salahiyet 
etmiştir. ceği ümit ediliyor. Bu suretle lakır· 

lzmirde şiddetli yağn1urlardaı 
st>yrtisefer inl<ıtaa 11ğt"1cb. ı dı azalµuş olacak, daha doğrusu dün-

R US CENERAL NE OLDU ya matbuatı bir çok nutukiarı dercet
PARİS, 3 (A. A. ) - Ce- mck mecburiyetinden kurtulacakbr. 

neral Koutiepofi'u bulmak için ·Çünkü komitelerin mesaisi birer hu
yapılan bütün taharriyat neti- !asa halinde neşredilebileceğinden 

gazetelere geçecek nutı.:.k1ar ekseriya 
cesiz kalmıştır. Ceneralin bu umumi celselerin tafsilatı arasında 
gaybubeti hakkında Pariste in- veriİir. işte bu vaziyetten istifade e
tişar eden bir Rus gazetesine den · Fransız başmurahhası Londra· 
yanlış malumat vermiş olan dan Parise gitti. Zaten Fransız hari
Sele.sner narnmda bir şahıs tev ciye nazırı da orada bulunuyor. Bu 

İZMİR, 4. A. A. - Devam etmekte olan yağmur dün ge 
den itibaren şiddetini artırmış, şehrin birçok yerleri göl hal 
almıştır. Muvakkat bir inkıtaa uğrryan seyrüsefer belediye 
kumpanyanın aldığr tedbir sayesinde bertaraf edilmiştir. 

Türk-Fransız dostluğu 
PARİS, 3. A. A. - Türk-Framrz muahedesinin imzasm<l 

sonra M. Briand Fethi Beye asırlardan beri mevcut olan dost! 
muvakkat seyahatten sonra her ikisi 

kif edilmiştir. Bir polis memu- de bugün, yann tekrar Londraya dön 
ru Ceneralin gaybubeti hakkın müş olacaklardır. Fakat Fransız he- rabıtalarını daha ziyade kuvvetlendirecek olan bu muahede 
daki malilmatı toplamakta o- yeti Londrayı boş bırakmış değildir. imzasını atmakla ne kıadar bahtiyar olduğunu beyan etmiştir 
lan polis komiserine geçen Pa- Bahriye nazırı d•dabil olduğu halde tar ibir memlbadan bildirildi- , Hl' ..,1 ~(Fı·nda 25 b • f h 

heyet.in diğer azası.hep orada. Söy- g"ine göI'e konferan5ın komisyo ı · • J ın. Bme. e_ grt: V yap . 
zar günü sabahleyin kül ren- ı h k k L d k nf LONDRA A A 
ginde bir otomobilin geçtig" ini emege acet ro . ı on ra 1 o e- nu tarafından yarın akdedile- • 4. . . - 125 hın amele ıstıhdam eden bü}'I 

_ ransında temsıl edılen beş dev etten k 1 h . . . . Hindistan hattında grev başlamıştır 
görmüş olduğunu, bu otomobil her birine ait öyle hesaplar var ki ce o an ey.eh umu~ıye ıçtı- TT, • , d · . A 

içinde sakallı bir adamın bir bunlan kavruya bilmek için ipin U· marda Amerıkan heyetıı Fran- "a f l / Pf arasın a tebeddülat yapılacak. 
memur ile iki ~"'"> tarafından cunu yakalama_k çok müşküld~r. sanın intikal teklifi hakkında ANKARA, 4. (Telefonla) - Dahiliye vekaleti mecliste 
tutulmuş olduğu halde çırpın_ Lo_ndrada. b~r taraftan babb rı1 kukv· tahriri tefsiratta bulunmıyaca- yeniden tahsisat istemi~tir. Bu tahsisat alınınca valilerle ka. 

vetlenn tahdıdı mevzuu ha so ur en • 'b' "k b'l t kl'fl d t k 1 d b eıb dd"l' 1 k dığını ve bu iki şahıstan birisi- her devlet diğer taraftan da beynel- g~ gı ı. mu a .ı e ı er e ev- ma ·am ar arasın a azı t e u at yapı aca tır. 
nin mezkur saka!lr adanır ba- milel siyasette istikbale ait kendi nü- dı etırmyecektır. 

Evkafın ıslahı Maliye müsteşarı 
Izmirde 

ğırmaktan menetmeğe çalış- fuzunu kuvvetlendirmeğe bakıyor. 
makta olduğunu söylemiştir. 

Katil kiidınlar 
Kocalarını zehirle
yenlerin muhake 
mest intaç edildi 

lngil(erede 

Rus-lngillz 
münasebatı 

Hariciye nazırının Avam 
kamarasında beyanatı 

LONDRA, 4. A. A. - Resmi 
İngiliz telsizi: 

İngilterede ibolşevikier tara
fından yapılmakıta olan komü
nist propagandası hakkında A
vam kamarasında hariciye nazr 
rrna birtakım sualler sorulmuş 
tur. Mister Henderson ceva
ben: "Hükumetin bu meselede 
teenni ile hareket etmek ve tah 
kikatr lazımede bulunmadan 
eve! müstacel bir karar verme
mek azminde 'bulunduğunu söy 
!emiş ve ciddi şikayetlere sebe
biyet verecek ahvalin zuhurun
da parlamento ile birlikte bun
ların izalesi çaresi aranacağını 
ve fakat m ~-nleketin emniyet 
ve menafiini sıyanet için ittiha 
zr lazrrngelen tedabiri karar !aş
tırmak hakkının hükumete ait 
olduğunu ilave etmiştir. 

M. Çemberlain M. Hender- [ 
sonun üçüncü enternasyonalin ~ 
propagandası hakkında Sov
yet sefirine yaptığı şikayeta-

Fransız heyeti 

PAR1S, 3. A. A. - Nazırlar 
meclisi Londra bahri konferan 
smdaki Fransız heyetinin hattr 
hareketini mü-ttefikan ta>svip et 
miş ve Fransız teklifıinin loonfe 
rans tarafından kabul edilmiş 
olmasından dolayi izharr mem
nuniyet etmiştir. 

GalipJere para 

ANKARA, 4. (Teldonla) -
Evkafın islahi için hazırlanan 
layiha Şurayi Devlet tanzimat 
dairesine gönderHmi§tir. Layi
ha 28 maddeliktir. 
Hiliillahmer merkezi 

İZMİR, 4. A .A. - Dün gec 
şehrimize gelen maliye müstl 
şarr Ali Riza Bey kambiyo te 
kikatına ba~lamıştır. Müfetti 
Mithat Bey maliye umurun 

umumisi teftiş etmektedir. 

ANKARA, 4. (Tel~onla) - Fıkara ekmeği 
Hilaliahmer merkezi umumisi 1ZM1R , 4. A. A. -Frkar: 
bugün Sıhhiye Vekilinin riya- için aik darr, mısır buğday Vi 
seti altında toplanmıştır. darııdan yaprlacak mahlilt e~ 

Şarapçılık mek nev'inin nümunesi mat 
İZMİR, 4. A .A. - Şarap- luıba muvafık olduğu takdir<l• 

Budapeştederı yazıhyor: - çıhğın yeniden i>hya ve inkişa· 12 kuruşu geçmemek üzre satı 
Son La Haye .1 ınferansının ne- fını temin için ziraat müdüriye ması belediye tarafından kıara 
ticesinden Mat ıristan hiç mem tinin tetkikat raporu ait olduğu altına alınmrştrr. 

cun olmamrştrr. makama gönderilmek üzeredir. Veremle mücadele 
1aşv-ekil Kont t 
lethlen konfe- NAKLiYAT MESELESi ZMİR, 4. A.A. - Şeıhrimil 
anstan dönmüş Medeniyetin en doğru manası re. sinemacrları hir içtima aktede-

-'e izahat ver- fahın umumileştirilmesidir. Fennin rek verem mücadele cemiyeti· 
niştir. Bu beya- her günkü terekkiyab bu gayeyi is- nin halkı irşat maksadile ha' 
attan anlaşılı- tibdaf ettiği gibi inkılaplann hakiki zrrladrğr propağanda filimlerj. 

Or kl. Macar.ı's- hedefi de budur. lktısadi cepheden nin halka mecanen gösterilme-
bakılınca görülür ki ·Türk inkilabı da s'n k · . 

ın 943 senesin- bu yol üstünde yürüyor, onun da ga· ı e . arar vermışlerdir. 
en itibaren 966 yesi memıck~tte sanayi ve ticaret yo- Parıs fen akademisinde 
enesine kadar ı lile refahı umumiyi temi~ etmektir.. PARİS 3 (A A) _ F 

Her memlekette umumı refahın tı- ' · · · eıı 
3 milyar 500 carettetki inki§Bf ile alakası ve ticare- akademisi İstanbul Darülfünu· 
1ilyon altrn ku- ı tin de nakliyat meselesi ile samimi nu profesörlerinden M. Ho· 
on verecektir. • irtibatı göz .önüne getirili~ce ~~r~ vasse'rn hayvanat hakkındaki 
lu para umumi me~leke~lerı arasın.da naklıyat. ışının bir muhtırasını tetkik etmekte

narbin galiple- e?'!uyetli, metanetli ve ucu~ b~ t~· d' 
. . kilata rapb ne kadar ebemmıyetı baız ır. 

Kont Bethlen rme Macarıs- olduğu derhal tebeyyün eder. ----------
tan tarafından tamirat parası Türkiyenin uzun ve müşkilat ile Jspanyad{l 
diye verilecektir . muh~t .yollarında ti~ret nakliyat! me 

Bundan başka Macaristan selesını hall~~ecek bıı: ço!;< tedbırler Sabık diktatörün 

Hikaye şudur: {Fransa halkının 
vekilleri, burası bu mukaddes istih
kam yüz defa hodbinlerin ve Egoist
lerin cürümlerile çmladı. Siz bize her 
gün halla emen oülükleri tenkil ede
ceğinizi vadettiniz. Kanunu esaıi taı
dike arzedilmek üzeredir. Orada ha· 
va oyuncularını cezalandırdınız mı? 
Hayır. Serbestii ticaretin ne olduğu
nu orada tayin ettiniz mi? Hayır. Q. 
rada para alım sabmını menettiniz 
mi? Hayır. O halde biz size beyan 
ederiz ki hallan saadeti yolunda her 
,eyi yapmadınız.. Bir •ınıf İnsan bir 
11nıf insanı cezagız aç bırakabildikçe 
hüriyet bot bir hayaldir. Zengin her Katil kadın mahkemtae 

, miz tebliğata bir cevap alınıp 
almrnadığmr sormuştur. M. 
Henderson menafii umumiye
nin baz~ ahvalde ihtiyarı süku. 
tü istilzam ettiğini söylemiştir. 

f d 
y 1 k" hatıra gelebıline de hıç ıuphe yoktur 

ta:.a m an ug~ ~vyaya o- ki Türkiyenin iktısadi vaziyeti nok· Vedaı 
mur ve vagon gibı malzeme tasından en doğru tedbir az emekle ıeyi inhisan altına alarak kendi hem- Budabeşteden yazılıyor 

cinıi üzerinde hayat ve ölüm hakkını Macaristanm Szolnok köyünde 
haiz oldukça musavat bot bir hayal- . . . 
dir. Geçim fiyatlarının yükselmeoile s.enelerde!l 1,ıen. d~vam etmış bır 1. ~sizler artiyor 
irtica günden güne ilerler ve hu yül< cınayet sılsılesının muhakeme- Y • 

oek fiyatlı zaruri ihtiyaçlara vatan- si ahiren intaç edilmştir. '.LONDRA, 3. A. A. -.Avam 
d_a~larm .dörtte üçü .. göz Y!'fı dölune.k Bu köyde senelerdenberi bir kamarasında sa~rk mes~ı ~azı
sızın y~tiıemezs: c~urıyet boş bır çok adamlar arsinikle zehirle- rı. M. Steel-Maıtland _ışsızler 
hayaldir. Halkı ınkılaba ve kanunu · k "Jd" "im" .. c· mıktarının artrmrş ol<lugunu be 
esasiye bağlaya bilmek için alıt veriş nere o uru uştur. ınayet- k ·1 . . l'k h k 
qkiyalığmı (ki hakiki ticaretten ay- ler nihayet meydana çıkınca yan ~~~ .. suretı e )Şsız ,1 . a 
ırnıak ' icaf:>eder.) Durdu~ dene· mezarlardan ölüler çıkarılmış k~4,a\<ı muz~~.c;,r~V açmıştır. 
c!'k şeylen halkın kudretı ıçıne almak 46 ölünün arsinikle zehirlendi- Japongada 
lazımdır. • · n1 ıl B h' · k" 

H.. . t ilan da .. .. b' F gı a aş mıştrr. u ze ın o- i 
unye yo n uçyuz ın ran . . . '111 ··h bir izdivaç 

sız Kıral bendeganının cinayetlerine yün ebesı hazrrlarnrş, ısteyen- ırı U m 
kurban oldular. '!nların o~akları~ı lere para ~ukabilinde satıyor- TOKYO, 4 (A. A.) _ 
muhafaza edenlerın taş kemırmelerı du. Ebe cınayetler meydana t · t ' 'ki · b' d · 
revamıdır? Hüriyet aşkına ölenlerin k k d' · h' 1. k mpera orun ı ncı ıra en 
·ıe1 . . .. 1 "imek . • çı mca en mı ze ır ıyere Prens Takomatsu son Sho-

aı erırun goz. yaş arını sı ıçın . • 4 • t 

ihtiyaçları olan bir bez parçasını altın ıntıhar etmıştır. Kocalarından goun vakti le Japon impera
pahasına almaları reva mıdır? Çocuk veya aşıklarından bıkan kadın - torlarile beraber saltanata iş
J":rma. ~er~.cekleri ~ütü ve balı altın !ar ebeden aldıkları zehirle ko- tirak etmiş olan en büyük as-
agırlıgıle odemelerı reva mıdır? kl "ld" .. 1 d k , · · h f'd · 'l · d' (Mabadi var) .:.a ve aşı arrnr o uruyor ar ı. en reısın a ı esı ı e ız ıvaç 

-----..:......-- Şimdiye kadar otuz bir kadın- etmiştir. Bu izidvaı; dünyaıun 
ALI KOMİSYON dan biri idama mahkum olmuş en eski hükümdar ailesi olan bir 

PARİS, 4 (A. A.) - Hü- Hanedan ile bir vakitler haki-
, . 'hk' . . . tur. Diğer kadınlar muhtelif . 1 k im 1 T k kumet ıstı am ınşasma aıt ış- . mı mut a o uş o an o uga-

lerle meşgul olmak ve istişari hapıs cezalarına mahkilm o~- na ailesi arasında bir rabrta vü 
reyi haiz bulunmak üzre Har - muşlardır. Ahren mahkeme bır cude getirmektedir. Yeni zevç 
biye nezaretinde ali bir komis- kadının beraatine karar vermiş- ve zevce 21 Mayısta İngiltere-
yon ihdas etmiştir. tir. Muhakeme bitmiştir. ye gideceklerdir. 

teslim edecektir. Fazla olara:k çok iş ve asgari masrafla azami fai- MADRİT, 4. A. A. M. Pri· 
Çekoslovakyaya da para verile- de temin edebilecek olanıdır. mo de Ri vera krala veda etmiş· 

kt. Ticaret nakliyatının kara yolları- tir. 
c·e ır · · ı k 'lkbab t ka na aıt o an ısım ı arın e rru-

Akdenizde 

Bir misak 
kabil mi •• ? 

Londradan yazrlryor:- A
merika, İngiltere, Fransa ve 
İtalya arasında Akdeniz hak
kında bir misak aktedileceği 
rivayetleri şimdiki halde kuv
vetini kaybetmiştir. Bilhassa 
Amerikanın böyle bir misak 
akti halinde Akdeniz devletle-
rine iştirak edeceği zözleri ala
kadar mahafilde hayretle kar
şılanmrştır. Bir de Akdenizde 
böyle bir misak akti kabil olsa 
bile Amerikanın ona iştirakine 
imkan görülmemektedir. 

Amerika Avrupada kendini 
b~ğlryan her hangi bir misaka 
i tiı;ak etme e 

bü ile memlekette hakiki bir alaka u
yandırdığı için bu yaz.tarı ticaret a
leminin o alaka ile mütenasip bir dik 
katle okuyacakları §Üpbeaizdir. 

Bugün lstanbul'un Topha.11e sahi
linde milyonlarca liralık Amerika ser 
mayesile kurulmuş bir F ord miiesse· 
sesi vardır ki burada yüzlerce Türk 
amelesi bu nakliyat ifinde takip edi
len hedefi istibse.I için çalışıyor. Ana· 
dolunun huauıi bir nakliye teşkilatına 
muhtaç olan yollarında tüccarın mal
larını emniyetle, metanetle, ehveniyet 
le taşıyacak en çok dayanıklı ve en az 
masraflı ''Yeni kamyon" bu hayırhah 
sermayenin Türk işçiliği ile ittihadın 
dan vücude ııelmiş bir -ıaheserdir. 
Tophane fahrikatııun Türk ticaret 
piyaaaama çıkardığı hu mükemmel 
kamyon Anadolu yollarında muvaffa. 
kiyetle yürürken bu müesseıeyi mem 
leketimize getirmek için Cümhuriyet 
hükfunetinin ııöotermiş olduğu basi
retkarlık bir kat daha tezahür edecek 
tir. Türk tüccarının mallarını Türk 
yollarında Türk işçiliğinin eseri olan 
bir araba ile taşıtabilmek ticaretimiz 
de memnuniy<;tle kayd~dil~k . ~ir 

Amerikada 
Bu.:'.;d·1y fiatleri dtiş;ik 

NEVYORK, 3. A. A. - Ec
nebi pıyasalarmda tenezzül vu 
ku bulduğuna ve Ruslar tara· 
fmdan Liverpool piyasasında 

satış yapıldığına dair olan tel
graf haberleri üzerine buğday 
fiatr buşel başrna 3 sent düş· 
müştür. 

. M. Ta it hasta 
NEVYORK, 3. A. A.- Sa· 

brk Amerika reisicümhuru M. 
Taft, birJnci hakimlik vazife· 
sinden istifa etmiştir. Sabrk na
zırlardan M. Hughes, müşarü
nileyhin yerine birinci hakimli
ğe tayin edilmiştir. Şimall Ca· 
roline de ka.in Nashville de bir 
sanatoryuma çekilmiş olan M. 
Taft'rn ağrr surette hasta oldu· 
v .. 4 



~Maznun Yunan kaptan
ı ları istanhuldan nasıl 

Demir ağlar .. 
BugünŞarkış

lada, yarın 
Sıvasta ... 

/şletwe umum reisi 
Vasfi Beyin nutkun

dan bazı parçalar 
Ankara, 2 (Milliyet) - Şar

kışla hattının resmi kilijadında 

)1 

ge 
al 

Vali ıdili Fazlı B. 

kaçtılar? 

Dün yaptığımız 
tahkikat _ _..,_. __ 

Alakadar makamla
rın habeı i yok 

__....... ........ -
Pasaportla veya firar 

suretile gittikleri 
mailim değil ___ ,. ___ 

Vali vekili ve a1akadar 

şube müdürleri ı e 
diyor ? 

· ···-

TUrk ·dealinin yükselttiği 
bir bina: Türk ocağı •• 

Yeni Ankara ile eski Ankara arasında şafakla
rın ve grupların boyadığı geniş ufuklara bakan 

bir tepenin üstünde yükselen bu milliyet 
mabedi klasik san'atımızın nefis bir 

örneği sayılmağa layıktır 

Demir yollan işletme Reisi 
Vasfi Bey tarafından irat edi
len nutkun şayanı dikkat olan 
bazı kısımlarını naklediyoruz: 

Bugıün Kayseriden 130 kilo- 1 
metrodan fazla uzayan bu hat
tan başka; Sivası, Türklüğün 
tarih kadar eski ve aziz olan 
bu beldesini i•ki taraftan kuşat
mak isteyen demir kollaı-dan, 
Samsundan ilerliyen kısmı üze
rinde; ta Kavaktan Zileye ka
dar 168, Kütahyadan Tavşanlı
ya 51, Fevzipaşadan Malatya, 
Diyarbekir, Ergani yolunda
ilerliyen hattan 143 kilometre 
ki hepsi 492 kilometre işletil
miye açıldı . Bu saydığrm rak
kamlar bugün üzerinde yoku 
giden V·e bilet kesilen yollardır. 

M kl nda Varna ve Hrisi vapurlan arasında vu-
armara açı arı · hk 

e kua gelen müsademe tahkikatı nihayet bulmuş ve ış ma eme-
Ye intikal etmişti. Fakat maznun yun~ k~ptan~arının ma.hk_e
tnenin davetine icabet etımemeleri mühım bir netıce . veımıştır. 
H . ·ı 'ki · üvarı M Petros 

ANKARA, 4 (Hususi mu- ra veren odur. Yüksek tavan- Bunlardan başka henüz işletil-
habirimizden) - Bütün mil- !arı yukarda tutan odur. Ma- miye açılmamış kısrmlar bu 

a. 

l 

eC 
stı 

te 
tti 

Jetler ideal için çalışıyorlar. bedin derinliklerini açık tuta- rakkama yakın bir yekun tut-

•vıaznunH risi süvarisı M. Ksantos ı e ı ncı Ş • . 

memleketten f.irar etmiştir. Türk adliyesinin hadiseye va~ıyet 
ettiai ve her iki kaptanın da nezaret altında ~ulund_ukları b~r sı
rat}; memleket haricine çıkmaları mühim hır hadıse teşkıl et-

Parça parça devirleri teşhis rak direkler ve kemerler ara- maktadır . 
eden siyasi, sınai, iktı- sında mesafeler vücude getiren Bu mesut rakamların netice-
sadi cereyanların fevkinde mil- odur. lerini bu sene, Türkün azminin 
li veya beşeri mahiyette umu- Yeni Ankara ile eski Anka- tatlı semerelerini belki her yıl-
mi idealler var. Bunlar zaman- ra arasında şafakların ve gu- dan fazla toplıyacak olan bu 
la, devirle mukayyet değildir- rupların boyadığı geniş ufuk- 1930 senesinde göreceğiz. Daha 

!arı söylemiştir: . , ler. Şimal komşumuzda ideal !ara bakan bir kubbenin üstün- şimdiden Sivas kapılarında c;a-
- << Mu"ddei umumtlık ou b 1m·1 l b' ah'yettedı'r d k -·ıın eyne ı e ır m 1 

• e yü selen bu milliyet mabe- lışıyoruz. Yedi, sekiz ay sonra 
iki kaptana pasaport v~rı .e- Çekoslovakyada Sokol teşkila- di klasik san'atimizin nefis bir istasyonunuzdan yalnız Kayse-
mesl.nı' •bı'ze ·biır tezkere ıle bıl- tı vu"cude getı'ren fı'kir hareketi ·· .. im 

ornegı sayı ağa Iayıkur. riye doğru değil, Sivasa doğru 
dirmişti. Biz pasaport verme- yeni Çekoslovakyanın en bü- Binanın güzellig· i kadar bi- da bilet alacaksınız. 
dik yiik istinat noktalarından biri · · G ak d M ı 
B~ ·izahat gizli olarak firar z~ m~mnunıyetle düşündüre.n ene y . ın zaman a a at-

ettı' ,klerı· taıhminine kuvvet ver- olmuştur. hır cihet, burada küşattan hır ya, Çankırı gibi iki mühim vila-
İtalyada Faşist teşkilatı bir az son d h ı b ak t'mı' d · · b en "Ik 

mektedl·r. Polis 5 inci şube mü- ra er a aşlıyac o- ye ı z e, sızın u ş u · e-
memleket tehlikesindendoğmuş ı ·ı· • h ·-..ı Id - 'b' d"dük' \ 

du .. ru" Kenan B. ise ademi ma- anı ım, san at ve şefka.t are- Il1L."Ue o ugu .gı, ı u er çın-
simdi de bir kaç nesil adamları- k t' di G b' - 1 · 'li ı c kt 

!" ··-at beyan etmı'ştı"r. - e ı r. ar ın alin'ı tn ı m d ıya a ır. 
u:m t f d t 1 an k rt ne Ocak merkezinde bir kari or s· · 1 b d l .. "k b' Hrisi vapuru acentası ise: nı e ra ın a op ıy u a ı arayan Türk gençliği!~ orada ızın e ura a mçu ır mu-

bir ideal haline gelmiştir.Türk ı · t · d'l "ddet' k yapmak ı'ste~ım· Bu mu _ « Kaptanlar 3 gündür ida - temasa gelecekler. Meırileketin enne ayın e ı en mu ı ayese • · -
vatanı da Türk f fık .. d"kl · t keli d k b' · · . h m 1 n reye uğramıyorlar. Nerede ol- olduğu kadar beş,ı:i;fs • de muva gor u en a r e ayese, ızım ıçın e ey e -

duklarım biz de ıbilmiyoruz" gen~liğini ayni hürmetine layık olan san'at- Ankaralılar isimleri her taraf- celi, hem de faydalı olacak · · · 
demiştir. cazibe ile kendi "iiıı, karlar, orada dehalarını göste- ta tanınmış olan bu güzide İstanbuldan Ankara 578 ki-

nıektedir. 

v t kT mihrabı onune lometrodur. Ankaradan Sivas 
Tıagayyüp ed•n - '-'unan kaptanı arna vaporu acen ası ve 1 1 ço"kmu"ş bu"yu"k recek. Türk toprağınr;ı yetiştir san'atkarları seyretmek zev-

• " "d · Al' K 1 24 kilometr-o daha fazlasile 602 Ksantos avukat ve mu errıs 1 ema diği san'at ve ilim adamları o- kinden müstefit olacaklardır. 
B. l'se firar meselesi için demiş bir fikir hare- . . kilometro olacaktır. Osmanlı 

Hadisenin vukuunu mütea- ketinin sahnesi rada kendilerine bır ıçtiµıa Sekiz yüz kişi almağa mü- imparatorluğu, ·bütün mevhum 
"-· dd . 'l'k i"e vazi tir ki: 1 merkezi bulacaklar. Musiki, ti- saı't bir tarzda yapılmış olan .. 1 1 b ld A k ar• «ıp mü eı UiIIlUIDl ·ı " - _ << Kaçmış olmalarını bazı o muştur. b azametı ı e stan u · an n a-

M · B ı1h net yatro, edebiyat ve ıstıra a doğ b 'b' 1 · k d B v Yet etmişti. uavm u a - delillerden tahmin ediyorum. Ankarada hl' tiyatrosu u gı ı eser en pe raya 21 sene e varmıştır. u-
elı tin B. ilk talhlkikatı yapmış ev: Acenta ıbu hususta tahkikat büyük fikir ha ru uzanacak şefkat eli bu mü- yakından tanıyan yabancıla- gün faaliyetle ilerlemekte olan 
at rakı altıncı müstantiğe tevdı yapıyor. Müsademe olur _olm~ reketi asil vı ~==~~nin hariminde vukua ge- nn da bize söylediği gibi Av- Samsun - Sivas, Kütahya - Balı 
dı etmişti. İstin,tak tahkikatı ni- Varna vaporu acenusı tıcaretı "k k rupanın en bu"yu"k merkezlerin- kesir, Ankara-Ereğli, Fevzipa-

h b 1 kaptan yu se manası Üç senedenberi büyük bir e- Di rb ki K · UI ayet u muş ve yunan . . bahr'ıye kanunu mücibince der- 1 .. 1 b .. .. b" şa - ya e r, aysen - u-
1 · · b t ıle na layık bir me mekle vüc d gelen abid · de bi e guze ve ugunun u- k 1 h 1 h' ı arının mesuliyetını tes ı . . hal <<raporu bahri» tanzim ve u e enın, 'h . 1 k'f' b' ış a at arını ıç yapı mıyor 

.. d ştı kez vücude ge· millet'n b 'htiyaçlarına t k tün ı tıyaç arına a ı ır eser f k b'I b' 1 evrakı ağırcezaya gon errnı · mahkemeye tevdi etmiştir. Yu- 1 u ı e a - arzetse ı e; ız mpara tor-
Diğer taraftan mağruk Varna nan vapuru ise bu kaideye ria- tirdi. İnsanın, bül etmesi dolayısile yeni An- addolunur. ah !uğun 21 senede aldığı bu mer-
Vapuru acentası ile müretteb.atı kendi nev'inder karanın ümran ve inkişaf ta- Tiyatro san'atkarlarına t haleyi daha fazlasile 8 senede 

iı b' hkemesıne yet etmemiş ve raporunu ver- olmıyan mahi- rihinde ı'stı'kbalimiz için vaı't- sis edilmiş sekiz yatak odasile ı 1 ' ır~nci ticaret ma memişti. Biz haciz kararı alın- a mış o uyoruz ... 
e- müracaatla tazminat talep et- ca Yunan acentası hacze itiraz yetleri itibarilı !erle dolu bir mevcudiyeti var- beraber tecrübe salonları, de- Sonra düşünelim ki: Muka-

~
fr mişler ve Hrisi e haciz :'~zo~u~- etmiş ve bu sırada tam 40 gün büsbütün başk2 dır. polar, iki fümuvar büyük bir yeseye esas aldığrmız rakam 
a· ınasını istemişleroi. Bırıncı t:- teehhürle raporu bahriyi tak- fakat sanki de- ' Ocağın tya trosu 21 istirahat salonu ve her hangi bugünkü mesaimiz muhassala-
ıi caret mahkemesi gemiye ha~~~ dim etmiştir. Ancak !:ıu esnaaa run1 alaka ile o- Hamdullah '1 l bir operetin oynanması için sının altıda biridir. Çalıştığr-

r
e- koymuş diğer taraftan da ~u şayanı dikkat ıbir vaziyet hasıl nun bütün hare- Suphi Bey ŞU atta açı acak • lazım gelen her nevi tesisatı mız altı istikametten yalnız bi 

dei umumilik kaptanların fıra- olmuştu. Rapor veren kaptan- ketlerine iştirak eden birtakım Mahalli kültürü, Anadolu- haiz makine daireleri binanın rinde elde ettiğimiz neticedir. 
t rına mani olmak için alllJı:adar- !arın mahkemeye gelerek ra- maddeler ve uzviyetler vardır. nun merkezinde göstermek i- tiyatro kısmını takdire layık Başrmızdan zorla atabildiği-

ef> lara pasaport veriI;n~mesBı z
0 
.. ımyle- porlarını ~ifahen iza~ ve tey.it Mermer, beşeriyetin ideal ar- çin,Avrupanın en büyük san'at b' h 1 gefrmiştir miz eski saltanat devirlerinin 

u· nınua ernir verilmıştır. etmeleri kanunen Iazrmgelir- kadaşıdır. İnsan göğsünde yer- merkezlerinden bir çok müra- ır p a ~ 1 

1 d · h . şatafatı karşısında yapılanı dü-
0. olmasına rağmen iki mazn~ ken her iki kaptan da gelme- !eşen bir iman, başının üstünde caatlar vaki olmuştur. Martın er e ara arın a sa enın şünürsek; bugün çalışmaktan, 
kİ firar etmiştir. Bu hal_e göre hır mişler ve 19 yaşında serdümen düalann teveccüh edeceği bir beşinde Almanyanın beynelmi- çabucak değiştirilebilmesi için vatana ve millete hizmet et
e- sual karşısında bulunuyoruz. olarak bir çocuğu yollamışlar- kubbe yapmak istediği gün le! şöhreti haiz bir mugannisi üç asansör vücude getirilıniş- mekten başka bir gayesi olını-

- Nasıl gittiler?.· Bunun dı. Çocuk i'-le «bir şey bilmiyo- mermer, direk, kemer ve dıvar gene maruf bir piyanistle be- tir. Tiyatronun içi ise eski yan sevgili Cumhuriyetimizin 
cevabı iki noktada toplanır: . rum» dan başka cevap veııme- şekline girG.i. Bu kubbeyi o- raber Türk Ocağında bir kon- Türk tezyinatının tamamile kıymetini, şüphe yok ki daha 

1 - Ya pasaport alarak gıt- miştir. Şu hale .gör:e kaptanlar muzları üstünden yukarıya kal ser vereceklerdir. sivil olan bir bina dahilinde bu candan takdir ederiz. 
mişlerdir. . Cmua ·günü kaçmış olmalıdır- dırdı. Yeni Türk Ocağında, Komedi Fransezin müraca- kadar muvaffakiyetle kullanı- Bize bu feyzi veren, bize bu 

2 _Ya gizli olarak fırar et- !ar.» milliyet imanının bu güzel ma- atine tiyatro müdüriyeti tara- labilmesi dolayısile Bilhassa kudreti bahşeden Cumhuriye-
mişlerdir. Vali muavini Fazli B. ise: bedinde mermer asırların ta- fmdan müsbet bir cevap veril- ecnebi mimarların hayretini tin sayesindedir ki vatanın her 

Birinci ihtimale göre pasa: _ « Böyle bir şeyden habe- nıdığı bu eski vazifeyi üze- miştir. mucip olmuştur. köşesi, her gün yeni bir mede-
ı- port alarak gitme!~!'i ı;ıüddeı rim yoktur. Müddei umumilik- rine almıştır. Cepheye manza- Fransız san'atkarlan kendi- • • niyet, yeni bir umran eserine 
~- umumiliğini verdıgı emırle t~- ten hiç bir şikayet vakı olma- 1 """""::::'...,....,....,....,.l!!!!!!'"""...,....,....,....,.""i"='""""'~ ...,...,..;,;,;..,;.;. ..... ...;;;,;.;;,;,;;,;;.;.......,....,.....,...,....,....,....,..,....,,...,"""'...,~ kavuşuyor •.. 

lif olunamaz.Müddei. ~.m:~- mıştır.Mamafi pasaportla ve Bekçilerin IPolis erkanı atey- Tevziat listesi Demir gibi Cumhuriyetin, bu 
lik "pasaport vermeyın , · - pasaportsuz gittiklerini tahkik demirden eseri karşısında onun 

ği halde resmidi~~~ito~ea p:::= ettireceğim» demiştir. vazı•felerı• hinde Şikayet 100 kişilik yeni bir kıymeGtli .m~b<lii, göz bebeği-
ıneleri şayanı . . Müddei umumilik «firardan Polis erkanından bir kaçı miz, azımıze arzı tazimat et-
port verenler için mucıbı me- haberdarolmadrldannı veres- 1 ld k hakkında dahiliye vekaletı' he- liste hazırlandı mek borcumuzdur. Defter er yapı ı tan v d · 1 su!iyettir. . ~ . _ mi ihbardan s.on.ra ~a~kikat y~- yeti teftişiye riyasetine bir M h r "b d 1 k ( atam emır e örülmüş gör 

µ ı·kı'no· tahmin dogru. ı_se nze ptlacag-ını>> bıldınnı~tır .. Şu ha- sonr J. tesbit edilecek ·k- u te ıt mu a e e omisyo- mek en büyük azmimizdir.) di-
ul iki ma şı ayet vaki olmuş ve bu şika- nu reisi Danimarkalı M. Ander 

Zaret altında b unan - ~ le go··re ag·ırce.zada ruyetıne baş bekçiler hakkında mahalle- yet ehemmiyetle nazarı dı'kka- · ye kısacık bir cümle ile çiroiği 'kk · ragmen , sonun nyaset müddeti yarın bi 
~ nun polisin dı aotıne . . 1 an dava bır takmn safhalar !erce tanzim ecfı.Iip polis mer- 1ıe alınmıştı. tecektlr. Riyaseti M. Rivas de- programı sonuna kadar götür-
.. kaçmışlar demektir. Bu ıse 1

1
.nk= aarnzedecektir: evvela karar mü- kezlerine verilen defterler pey- Heyeti • !ftişiye riyasetinden ht d kt' meğe azmeden büyük Başveki-

. d n şayanı d 1 1 ru e e ece ır. . . b . ff k' 1 zrbat noktasın a cibince polis kapt1:ffi ~ı. zor a derpey Polis müdiriyetine gön- vaki olan tebligat üzerine bu G · .. . lımıze ve ' u esen muva a ı-
kattır. Nitekim bu husudsta getı'rmek için kendılerını tahar- derilmektedir. Bunlar tamamile tahkikata dair olan evrakı mül- ayrı ~ubaddıllerden m~a- yetle takip eyliyen Nafia Yeki-
" centaların an vazaya _?ahıl olanlara tevzıat lı'm'ıze ıb'ınlerce hu"rmet . v arna vaporu a . tı' • rı' edecektı'r. Bulunamıyınca alındıktan sonra bekçilere ve- kiye m"f tti' · 1 dett' B -
b h t ermış r u e şı ma ın ey yapı~dıgı .m. a._ıılm .. dur. . Y_apılac.ak Kendi bilgisi, kendi iradesile ir zat şu iza a 1 v · mahkeme duruşmada .ma_zn.un.- rilecek yeni şekil tesbit oluna- almış ve dün şikayette bulunan tı ı k 

H . . vapuru mahcuz- ld - n ı caktır. tevzıa n uçuncu ıstesı omı~- vatanını yükseltmeğe çalışan 
- « nsı . !isin ne tarın vücudü şart o ugu ıçı - zatı celbederek ifadesini almış yonca . h~~rl'.111mıştrr. Bu. !ıs Tu"~k oğullarının bu yola dökü-

dur. Binaenaleyh bır P? . .. a- lanA en tebligat yapacak ve ta- J' j · · tır lOQ htı tın k d • 
H ki şuv <l t·ıyın · te ısını ı va e e te ır. len emeklerine sonsuz ve .aerı'n zareti altındadır. er 1 

, _ harri müzekkeresi tastir olu- < Tahkikat bitince evrak ala- " 
ri de gemi dahilinde yatmaK nacaktır. Bütün bu taharriy~t İstanbulda bulunan mülkiye kadar makama sevkolunacak- Tayyare balosu teşekkür ve minnet ... 
tadırlar. menfi netice verirse son tahki- müfettişlerinden Hüseyin Sabri tır. Çok yakın, çok kısa bir atide 
Dısarı cıkıp gelirken bu me- k ta başlanmıyacak ve hukuku Bey Zonguldağa tayin olunmuş Perşembe akşamı (Maksiın) Sivasta; gene bu demir üzerin-

tnur ·habe'rdar olurdu. Bin~ent~ u~umiyedavası muvakkaten ta tur. M. Briand de: Dans ve tali müsabakaları. de, gene bu dağ gibi medeniyet 
aleyh son firarlarından polıs .

1 
Iunacaktır. Maznun kap- Yalova Tahrirat müdürlüğü- PARİS, 4. A. A. - M. BTi- Muhtelif numaralar. eserinin önünde görüşmek se-

1alılmat olınak lazımdır.» .. tı 0

1 
r ele geçtikten sonra dava ne Tekirdağ Tahrirat mümey - and ile M. Pietrıi öğle Üzeri Mütenevvi kotiyon ve piyan- vinci ile hattınızı işletmiye açı-

. d"ı:ıdüncu tap a kt. yizi Şinasi B. tayin ' edilmiştir. Londraya gitmişlerdir. ' go. voruz Bu hususta polıs. o - it krar başlı~ca .ır. · 
§Ube müdürü Sadettın B. şun e 

GüzeB 
san'atlar 

Birliğin faaliyet 
ve tasavvurları 

Güzel San'atlar birliği kati
bi umumisi Ha1it Fahri B. bir

liğin umumi fa- 1 
aliyeti hakkında 
Jİr muharririmi
~e şu izahatı ver
Ji • 
'- Birliğin, te · 
şekkül bidaye
tinden beri gaye 
si, Türk san'at
karlarmı birbiri -
ne tanrtmak, sa
mimi bir san'at 
muhi,i, bir san'
at mahfili vücu
de getirmektir. 

Hirıık u. Katibi Birlik esas i 
Halit Fahri B. tibarile bu ga

yesinde muvaffak olmuştur. 
Birlik konferaıns ve müsame· 

relerle münevver zümrenin ih
tiyaçlarını tatmine çalışmakta
dır. Onbeş günde bir müsame
reler tertip edilmektedir. Muay' 
yen günlerde ve bir silsile takip 
ederek verilen edebiyat ders
leri, lise son sınıf talebelerinin 
alakalarını uyandırmakta ve is
tifadelerini temin etmekted;r, 

Birlikte bir kütüphane vücu
de getirilmektedir. Bir Hanım 
tarafından yüz lira verilmistir. 
Azanın muaveneti de rica edile
rek kıymetli bir kütüphane teş 
kiline çalışılacaktır. Eski ve ye 
ni san'atkar, şair ve eö:plerimi 
zin el yazılarından, kullandık] 
rı eşyadan mürekkep bic müz 
vücude getirdik. Düşündliğü

müz tasavvurlar arasında, heı 
sene bir san'at almanağı ve on 
beş günde bir de san'at edebi ya 
mecmuası neşretmek arzusu d 
vardır. Edebi bir mükafat ihda. 
etmek te arzularımız meyanı 
dadır. Buru:lan sonra, ihtifa!Je. 
rin de birlik tarafından yapılm< 
sı düşünülüyor. Meseia bi.iyük 
vatanperver Namık Kemal içi 
hiç bir ihtifal yapılmamıştır. 
Birlik heyeti idaresi müessese· 
yi, kendinden sonra gelecek i 
dareye iyi bir şefilde tevdi içiı· 
büyük gayret göstermektedir". 

Üsküdar 
tramvayı --Yeni hatların iha[e 

şartnamesi yapıldı . 
Üsküdar Tramvay şirketi 

meclisi idaresi bugün toplana
caktır. Şirketin şebekei imti .. 
yaziyesi dahilinde inşası mec-
bur1 ve ihtiyari bütün hatala 
ihale suretile yaptırılması içiı'. 
murahhas aza Necmettin Sa . 
hir Bey tarafından tanzim e
dilen şartname bugünkü içti-· 
matla tetkik edilecektir . Şart-' 
name üzerinde icap ederse baz 
tadilat yapılacak ve ondaıı 
sonra hemen aleni bir müna 
kasa açılacaktır. İlk olarak ya 
pılacak iş mevcude ilave ten se 
kiz motris celbi ve Haydarpa-' 
şaya kadar gitmiş olan hattıı 
Kadıköyüne temdidi meselesi 
dir. Bir taraftan da hattın Ka 
drköyüne ne şekilde temdit e 
dileceği hakkında tetkikat ya
pılmaktadır. -------

ihracat eşyamız 
Oda ticaret raportörlerindeı 

Hakkı Nezihi Bey tarafında 
ihracat eşyamızın istandardiza 
syonu hakkında İkusat vekale 
tine verilmek üzre bir rapor h 
zır lanmıştır. 

Hakkı Nezihi Bey raporu 
da ihracat eşyamızda istanda 
dizasyon yapılmasını muvafı 
görmemektedir. 

Dün Hakkı Nezihi Bey b 
hususta bir muharririmize de 
miştir ki: 

"- !standardizasyon benirr 
fikrimce ihracat eşyamızdar 
tatbik edilemez. Yani tam m~ 
nasile simdilik İstaııdizasyo 
bizde kabil tatbik değildir. Bı 
benim kendi fikrindir, Otlanır 
fikri aeğil. yarın bir heyet to 
!anarak hazırladığım raporu te 
kik edecektir. 
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- ·· ·· d ·· -· ~- Sahtekar Dolapderedegupegu~ uz KiiçiikKemal- mahkemede 

Ticaret odası 
• ve sanayı 

erbabı 

Deli 
Pehlivan 

rolü yapan 
A1ahnıut Tıbbı adliden 

g-ene yakalandı 

cani 
kaçtı fnk~ 

bir karmanyola vak ası Karpen 
Mahmut Ef. hak
kında tahkikat 

Odada sanayi mUmes
slllerınln azlıjı neden? -· 

İki n1eç.hul şahıs firıncı llakk~ B.in 
1300 lirasını nasıl gaspettı? 

Polis Hulusi Efendi sevgilisi Fatmayı 
kıskançlık yüzünden nasıl öldürdü? 

•••••••• 
Dolapdere'de evelki gün bir 

karmanyolacılık vakası olmuş 
ve sabık ekmekçiler cemiyeti 
reisi İsmail Hakkı B. in 1300 li-

En iyi bohsörümllz 
bu Cuma Romanya 
şampiyon/le mühim 

bir maç yapacak 
15 flk6yet tesblt ve 

tahkik olunmuttur 

Ticaret odası meclisinde 
sanayi erbabını temsil eden a
za mıktarının azlığı bazı itiraz
ları mucip olmaktadır. ~anayi 
birliği bu meclisin aza mıktan

Gazete idareleri ile bir çok nın yansı sanayi mümessilleri 
Galatasaray'in davetile spor mu- müeessesat namına dolandın- olmasına taraftardır. 

barriri ve fotografçı arkadatlar, bir cılık yaptıkları için tevkif olu- Buna sebep olarak ta Oda
kaç boksör, klübün salonunda çayla- n:ın Malım. ut Saim ile şeriki Sa- da sanayi işlerine layık oldug· u 
rımızı içerken bu toplanmanın ve Ö- d Ef d J h 

ı en ı er akkındaki müs- ehemmiyetin verilmedig" i ilen' nümüzdeki mühim bokı maclannm 
organizatörü olan Etref Şefik Bey tantiklik tahkikatı nihayet bul- sürülmektedr. 
izahat veriyor. Avrupa ve Amerika muştur. Bu husustaki lüzumu Ticaret Odası erkanından 
boks bayatile boksörlerinden bir sü- muhakeme karamamesi yapıl- bir zat bu iddiaların varit ol-
rü misalleri ihtiva eden bu izahatın maktadır D ._ f h dı-. ıger tara tan er ma gını söylemiş ve şunları en mühim yerlerini teshil etmeden "k' h d b 

hallesinde oturan temacı Reşat 
Efendi, zaruret saikasile tentür 
diyot içerek intihara teşebbüs 
etmiş ve tedavisi için Tıp fakül 
tesine kaldırılmıştır. 

-o-
ı ı maznun ta !iye talebin e u ilave etmiştir:. evvel ufak bir nokta: E ıref Bey ko- 1 

nu,urken fransızca kelimelerden meb unmuşlar ve bu talepleri red- - Ticaret odası sanayi me- Sözde deli Mahmudun hademeyi igfal ederek kaçtığı Tıbbı adli bina 
zulen istiane ediyor. O kadar ki ker::- dolunmuştur. Mahmut Saim i- sailini, diğer işleri gibi takip Tramvayda yankesici 

Cumhuriyet gazetesi muhar
rirlerinden Orhan Beyin refika
sı Madelet Hamının 10 lirası 
tramvayda pantuflacı Muzaffer 
isminde bir kadın tarafından a
şınlmıştır. 

--o-

Denizden çıkarılmış 

d.isini bir Fransız işitse mutlaka: "BJ le Sadi Efendiler aleyhinde do- etmektedir. Sanayii temsil e- 16 ağustos 929 gecesi Kos
adam Fransızca konuşurken acaba land.ırrcılıktan 15 kadar şikayet den meclis azasının tezyidi için kada bir cinayet olmuş ve Malı 
sözlerine neden yarı yarıya Türkçe t b t t hlcik 

es ı ve a olunmuştur. Oda nizamnamesinin tadili la' - mut pehlivan tarafından Rüs-karışbnyor?" diye merak edecektir. Ü ·· .. 
Eşref Bey bizlere evvela orada bu- çuncu ceza mahkemesinde zrmdrr. tem katil ve Osman' da cerhe-

lunan boksörleri tanıttı: Fransız dün bu Mahmut Saim hakkın- Bu nizamnamenin (37) nci delmiştir. Mahmut pehlivan ci
Franki Marten, küçük Kemal Mula- da bir sahtekarlık davası rüyet madde~i muribinre Oda merli- nayeti yaptıktan sonra işi deli 
doviç, Saranga. Yani önümüzdeki olunmuştur. Maznun kendisinin sinde ihracat ticareti (10), it- !iğe vurarak cezadan kurtul-
maçların mühim simaları. Aralarında, sahteka'r 1 ·ı• 
dün de yazdığımız gibi henüz gel- 0 mayıp ı anat acen- halat ticareti (8),bankalar (2) mak istemiş ve deli rolü yap-
memit olan_ Romanya şampiyonu t~sı olduğunu söyiemştir. Ne- sigora (1), deniz ticareti (4), mıya başlamıştı. Mahmut rol i-
Karpen yok. dJme Hanım ismindeki şahit de ve sanayi (5) ile temsil edil-

1 

cabı şaka! koyuvermiş, ilahi 
Tecavüze uğrayan Karmanyoıanın aınıııa ... Eşref Bey huliıatan dedi ki: maznunun tüccar olduğunu söy miştir. Bunun deği tirilmesi' söylemiye, dualar dkumıya sa-
fıııncı lsmail nasıl yııpıldıgını Gece saat 2 de köpriinün Üs-, . "Maksadim_lz .boksu tamim etmek- !emiştir. Mahkeme Sadi Ef. is- için ortada bir sebep olmadığı vasmıstı. Mahkemeye çıktığı 
l!akkı Bey anlatlın Recep cf küdar vapur iskelesinden Niga-. tır. Her hangı hır sporu, sporcu yap- minde bir şahidi celbe lüzum kanaatindeyiz.,,. gün hakimin önüne kanlı çe-

l f d ra isminde, 62 yaşında bir adam J gösterdi. • "" • ' -~- k·etlerı'nı' atmış delı'lı·g·ı·ne hA~ke rası iki meçhul şa ııs tara ın an F k ~ 
denize düşmüş kurtarılmış, has a at şahit Sadi'nin maznun J\T F:!. // t' 

karmanyola sure tile aşırılmış-. taneye nakledilirken ölmüştür. ile birlikte mevkuf olup ayn bir 1 ~ e U a e • si inandınnak istemişti. Mah-
tır. İsmail Hakkı B. in biraden Bu adamın su dokmek üzre iske hadiseden maznun oldukları ve ----- mut bütün bunlarda muvaffak 
Recep Ef., kardeşinin başından leye gittiği anlaşılmıştır. Ne?imı e Hanımın da bunların Posta idaresi ilanların- ~~3:ı:1şıii~e Tibbı adliye sev-
gec;enlerı şoyle anlatıyor: . -o-- şerıık eri olduğu anlaşrlmıştır. d 
"-Kardeşim gündüz saat bır Ufak tefek hırsızlıklar Mahkeme bu garip davayı ril- a görülen garip başlık Mahmut geçen saba~ neza- • 

denberi firara fırsat aradığ~ 
göstermektedir. 

Mamafi Mahmut pehlivan, 
liliği giıl:ıi firarını da becerem 

bllçukta Dolapciere'deki bir fı- ı· yet için.müstantiklikten bu dos Dün postahaneye bir mektup ret~ memur ~adcmeyi hema. sıl-
rınLan, Galatı;Ja bir tüccara ve 1 - Merhul bir şahıs, Tahta sa ığf 1 tın T bb dl d 

~ Ef d' yanın celbine karar verdi. vernıeğe gitmiştik. Büyük sa- . a ~ _ ış ve ı ı a ı en De/ı' 'fa•ıııut , rilmek iı,re ı.ıuo lira alıyor. Fı- kalede tüccar Mehmet en ı-: 
1 

-
1 

d k' 'k' k" .. k · . d k fırar etmıştı " ., , 
nndan ayrıldı' tan sonra tenha nin 150 lirasını dolandrrmıştrr. 1 · Seyrisef. · d on a ı 1 1 uc;u vıtnn e ay- · 1 mi ve Tıbbı adliye tekrar g 
'Jır sokaktan{; ·mekte iken kar 1 2 - Unkapanında Haydar 1 • • aın e belan veya sahiplı;ri bulunamı- Mal2mu~ Te.viikhaneden her' tirilmiştir. Mal-mut pehlivanı 
~ısına ,J.i ı ıe~:ı. 1 adam çıkarak mahallesinde 10 numaralı eve 1 Sadullah Heyin yan mektupların lıstesi yazrlı çıka~agı gun bır kaç kat çama-ı bu firar ile yeni bir delilik ese 
el!eti•ıdeki sı' '.ih ve usturpalar- meçhul bir hırsız ginniş, birçok he vana tı i~anlar nazarı dikkatimizi celbet · şır gı~r kve arkadaslarına: gösteMlek ve doktorları kaı 
1,. 1 ücum ediyo li:r. Birad~ri.m eşya çalıp savusmu tur. . • tı. . • .. . -. « a kmızı helal edin» der 1 dırmak istediği tahmin olu~ 
k i i T"!Üda . 1 etmek ıstı- 3 _ Galatada avukat M01.s Seyrisefain müdürü Sad.ıllah Bu ılanlar Turk harflerıle mı ... Bunlar Mahmudun öte- n . .ıktadır. 
yor. Bunu üzerine meçhul adam Efendinin yazıhanesinden bir B. atidekı beyanatta bulunmuş- yazılmıştı ve tarihleri de yeni u 
.ı t.ırpalarla ba- yazı makinesi çalınmıştır. tur: idi. Fakat bu ilanların baş tara-

y.ltıyorlar, ve -o- "- Son zamanlarda acentala fında eski arap harflerile yazıl-
c par ılan tut- Çantası aşırıJn1 ış nmız arasında ihtilas yapanlar mış bir ibare görünce hayret et-

.ıret r para R . p 1 oldugu doğru degildir. mekten kendimizi alamadık ve 
c.rlar. Gort>nle- Şe'ızadeb:: nda eş.ıt ~şa Geçen sene Çanakkalede bir gözlerimize inanamadık. Eski 

,._ ..ır ı. meç ı:okı:gın1a oturan ~-m:tullah acentanın suiistimali görülmüş harflerle yazılan garip ibare şu-

1 

~ b- ı rafa Hanım 'ece e\·ne ge ır ~n.meç tü. Derhal degiştirdik, yerine dur: 
r ·Jogru r t ni .. r. H< · -: 70u11 .b'rb~a1tı tar.-fından ıçındel .Mulaao•.r başkasını koyduk son zaman- Devleti aliyei Osmaniye .n 

Ye "~hit olar bi, Jafoc..ı ın.cç-'. ıra u unan C'lntası aşrn . maz, ıeyirci yapar. Bunun için de larda buna benzer bir vaka yok Posta idaresi. 
or-< mıst r boksun seyircisini arthrmalıyız ki 

ul ahıslarr ta.ı J. nı ıddia et · ·-· - • boka taammüm cı.in. Dikkat ettik ki tur. Bunu okuduktan sonra ken-
-:ıi tır. Zabıta tahkil.at yapmak Ya 1Har hak'onda rapor y~rli iki .. ~ks_ör __ arn!ındaki ~ir maç, Bir gazete havuzlar hakkında di kendimize sorduk: Aceba 
t d " hır boksorumuzun hır ecnebı ile yap- bir haber yazmış, güya Teofil- Posta idaresi Türkiyenin "O~-
a ır. hazırletndı tığı maçtaki kadar ıeyirci bulamıyor. gotye vapuru havuza girerker 

--o- Bunun için salonumuz kamilen dol- f G 
Ş·şıı· cinayeti Son zamanlarda yağlar çok duğu takdirde ancak maırafımızı ÇI· kaza geçirmiş. Teo ıl otye ha-u bozulmuş, yenebilecek bir yağ , karacağımızı bildiğimiz halde feda- vuza girmeğe cesaret edememiş 
nasıl oldu bulmak müşül olmuştur. 1 k~rlık yapıp_ geçenle~d~. ge_?e şehri- tir, binaenaleyh bir kaza geçirdi 

Aldığımız malı1mata nazaran mızde yaptıgı maçta uçunt:u ravuntta ği valci değildir. 
Evclki aksam, Şişli'de İsken T' t Odası tarafından bu hu-1 S?ranga'yı _nakavt eden Fr~nsız Fran. Havuzlarımız her gün inkişaf 

l ' d 93 a ıcare . k ki Marten <le onun talebe11 ve Roma- d' . · 'ki 
·er oğlu sokağın a numar. · susta bır r~p.or haz~rlanma ta- nya şampiyonu olan Karpcn'i getirt- e ıyor. Eldeki ıstatııstı er her ~ 
ı evde bir cinayet olmuş ".e Şış dır. Rapor ıçın tetkıkat yapılır- meğe karar verdik ve teşebbüsümüz- sene havuzlarda tamir gören 
i polis mevkii hademesınden ken yağların patat~s ~atı~ır~k de muvaffak .o!du~. Maçları, hey_eca- vapurların adedinin arttığını 

Fatma H., Paııgaltı polis ~e'. tağşiş edildiği tesbıt edılmıştır. nı artbrmak ıçın ı_ıyatro.oah.nelerınde gösteriyor. 
tezi mürettebatından Hulusı --·- - yaptırmayıp usulunde hır rıngi havi Geçen sene havuzlarda 205 
Ef. tarafından katledilmiştir. Bir ita/yan vapuru battı olan jimnastik salonumuzda yaptıra- vapur tamir görmüştür. Bunia-
A • 1 ak bulu BARİS, 3. A. A. - Brioli cağız. Şunu da kaydedeyim ki Gala. rın arasında 26 ecnebı· "Yni evde kıracı o ar .-. İ ı boks maçla · vapuru d b' talyan vapuru asaray rı organızasyonu-
nan hamal Selim ağa vakayı şo namın a b'ır k k nu inhisar altına almak fikrinde de- vardır. 
Jle anlatıyor: Runik'de ır ayaya çarpara ğildir. Ciddiyetine emin olabileceii- Eskiden havuzlarımızda ec-
"- O gün ben yukar~da ~t?,r- batmıştır. İki kişi kaybolmuş, m!~ bir prog~amile kim ister~e . bi.ze nebi vapuru tamir görmezdi. Li-

tnakta iken aşag·ıdan bır gurul- üç kişi yaralanmıştır. muracaa~ ehın; s~lon ve rı~gımızi man faali eti. artarsa tabii ha -
d K . U muml içtima memnunıyetle verır ve organızasyo- . Y . . 

tü oldu.Benı· çag" ırıyorlar .ı. oş, h ti d d · vuzların faalıyetı de artacaktır LONDRA, 4. A. A. - Bahri nuna er sure e yar un e erız, yeter -- - . 
Fatma ablam ağlıyor d~ye'. · · ki boksu terakki ettirecek hareketler 
Lambayı alarak aşağıya ındım. konferansın bu sabah . -~aint yapılsın. 
Fatma yerde yatıyordu. "Bana J ames sarayında aktettıgı. u- Tertip ettiğ~i-~ maçlar şöyledir: 
• u verin" diyordu. Yaralıydı. mumi içtimada, elyevm Parıste 7 Şubat: Kuçuk Kemalle Roman-
-' b d'm buluna~ M. Tardieu ile M. Bri- ı ya şamŞpiybaonu SKarpen .. 
-Lemen merkeze ha er ver 1 

• 1 k .. b" 21 u t: aranga ıle Fransız 
i'olisler geldiler, Etfal hastaha and müstesna 0 ma 

1 
u.zre, .u- · Franki Marten. 

ıesine kaldırıldı. Fakat fazla tün murahhas heyet e~~n reı.s- 2 Mart: Muladoviç ile Saranga-
<an kaybettiğinden öldü." !eri dominyonlarm mumessıl- 1 Franki Marten maçının g.alibi". 

Yaptığımız tahkikata nazıı:- !eri ve birçok mütehassıs aza Büyük sokak koşusu 
an Fatma H., Hulusi Ef. nın hazır bulunmuşlardır. Avrupa'da şcki.1 ştkil sok~ koşu-

Ef e J a hükumeti elyevm ları, sık oık tekerrur eden faalıyetler-

Trabbusta 
GARP TRABLUSU, 3. A.A. 

Dük dö Pouille'un kumandası 
altında bulunan sahra kuvvetle 
ri 180 kilometrelik bir yürüyüş 
ten sonra Ubariou mevkiini iş
gal etmişleTdir. 

' 

manli"olmadığını bilmiyor mu? 
Yapılan muazzan inkılaptan ha 
berdar değil midir? ... Ne gaf
let. 

Yeni neşriyat: 
artist 

..:>Uf,l<Ultl' J JDl 

bllmecemlı: 

SOLDAN SACA: 
1 - Su (2). Vermek (3). Nota 

(2). 
2 - Lezzet (3). Yemeğe tat ver~n 

(3). 
3 - istifham (2). Azamizdan bin 

(2). 
4 - Futbol takımı (3). Peygam-

li 
a 

ı l- , 

,-
- 1 ' 

R r:t 
,J 

DJ.1 ·.ı bll.n.ccmız a ,ı l 
hıı.liedllmls ~cidl 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - Betgir (2). Tanıtmak (6). J 

2 - Müeısis (4). Z a" (2). 
3 - ihtiyat (6). ' 
4 - Çocck do :rrt.:m (3). 1 

berlerden biri (3). ı 
5 - Çorb. içilen a!ct (5). 

5 - Seyretmek (6). Salkndır (2f 
6 - Kalın kon1'tf (3). • , 

7 - Katre (4). Ana (4). 
8 - Ayı yuvası (2). Kapı (3). 

Yama (2). 
9 - Yoksuzluk (5). 

7 - Öğüt (6). 
8 - lslak (4). ı.mı..am (2). 
9 - Arkada kal ı eıe.- ( 2). Çink•! 

(6). . 
--- ----------------

Fatih dairısinde 
Fatih dairesinde nikahları 

icra edilenlerin esamisi .şunlar-

Darül'aceze müdürlüğünden: 
Darülicezeye U"r ıeııedc muktaz 

1 

takriben 'lDOO atik krye sabunun 26 
Şubat 930 tarihinde kapalı zarf uau, 
tile ve defatcn teslim ıartile münal::a 
sası icra olunarak ıaat on dörtte tek' 1 

lifnameler açılacaktır. Taliplerin'.: 
yüzde yedi buçuk teınin:ıt nkçc.lerile . 
yevmi mezkurde §arlnaıneyi okumal 
için her gün Darülicezeye müracaat, 
lan. 

netresidir. Hulusi · o ge~ , ~ponby 1 d g" u tahtelbahir dendir. Atletizm Heyetinin idare ve 
!Ve geldiği zaman yabancı bır malık ' u un u . . kontrolü altında memleketimizde ilk 
1damla karşılaşmış, bu yüzden kuvvetinin herhangıı b.ır suret- defa olarak böyle bir koşu tertip edil 
~atma ile aralarında kavga .. çık le azaltılmasına muarız bulun- miştir. Bu Cuma saat on birde yapı
nış ve Hu!Usi Ef. tehevvurle maktadır. Bununla beraber de- lacak olan bu koşunun fekli ıudur: 
abancasmı çekerek metresini vir ve nakil usulünün hafif kru lş~rakkk ede.cekGalher takımı ık'k1~.bki_şidden 

2 - Gelmiyen idmancılar iki res· 
mi müsabakadan menolunacaklardır. 
Saat 12,30 da: Şevket; Zeki, Şevki 
(Altınordu Hilal); Bahri, Liıtfi, Ka
mil (Kumkapı Topkapı); Sabri, Mü
eyyet, Murat, Davut (Süleymaniye) 
Mahmut, Neşet, Ferit (Kaıunpaıa 
Eyip); Enver, Şadi (Beylerbeyi). 

Sinema yıldızlarının doğm
dan doğruya Amerikadan ge
tirilmiş en son resimlerinden 
enfes bir kolleksiyona sahip ol. 
mak isterseniz yeni çıkan Ar
tist mecmuasını alınız. 

dır: lstanbul Mahkemei Aıliye Birincr 
Nureddin B. ile Elmas H; Ticaret Mahkemeşinden: . 11 

Suat B. ile Mediha H; Adnan .. 11 ~1~ /929 tarihind~ ~ahkemece' 

.. l ·1 torpito muhriple- mure eptır. atasaray u un en 
ıurmuştur. • vazor er .1 ~ d İ .

1 
hareket edecek olan ilk koşucular 

Hadiseye müddei um~ rine tatbıkı hususun. a. ngı te- muayyen yolu takiben "Akşam" mat 
nuavini vaziyet etmiş ve b~~ın renin ileri sürdüğü fıkır ve no- baasına gelerek ellerindeki bayrağı 
;i mu" stantı'k tarafından polısın. ktai nazarları terv.iç etmekte- orada bekleyen arkadaılanna vere-

kk . ceklerdir. Bayrağını alan her ikinci 
. evkifi için tevkif mü~e eresı dır. .. . . koıucu derhal hareket ederek Galata 
:esilmiştir. Polis tevkıf olun- Bugünku ıçtımadan m.a~~at oaray klübüne gelecektir. Azimet ve 
nuştur. Fransanın uzlaşma. tekl~fı ıl_e avdeti ilk yapan talmn tabiiatile mü-

-o- İ "!terenin mükabıl teklıflen- aabakayı kazanmış olacakbr. 

Cereyalla kapılmış ':'gı tk'k ve mtizakeresinden Şimdiy kadar koşuya iıtirak et-
~ rnn te 1 mek Üzre kaydedilen klüpler ıunlar-

İran bandıralı Tahran vapu- ibarettir. dır: 
1t; suların cereyanına kapıla- 1 - Taksim Yeni Yıldız 8 takım. 

· k k blosu Devredilecek ihtıra beratı 2 - Beıiktaı 6 ,, 
ak Kadıköy elektır a • 3 - Galatasaray 4 ,, 
-a takılmış, cerey~nın inkıtama Dikiş makineleri yapmak ve mo· 4 - Fenerbahçe 4 " 
ebebiyet vermiştır. tör ile müteharrik dikit makineleri is 5 - lıtanbul Spor 3 ,, 

-o-- tihsal etmek için onbet sene müddet 6 - Kasnnpaşa 3 ,, 
ı h d 7 - Rober Kolej 3 ,, Otomohi) kazası le 2972, 2973 numero ar ta tın. a :_e Bu suretle iştirak edecek taknn-

s. 14 Şubat 1920 tarihinde Sanayı Mu· 1 d d' 31 . 62 k d 
1870 numaralı otomobil. ır.- arın a e ı :::::__ oşucu ur. 

düriyetinden iki kıt'a ihtira istihsal ~ 
tciden geçerken Di~ran. ısının kıl tı Mezkur ihtiralar bu kere 
e bir şahsın mecruhıyetıne se- ı":ı' · ahere icara verileceğin· 
bi . . furu t veya . . t l'p 

0 
Futbol Heyetinden: 7 / 11/ 930 11 • 

• Yet vermıştır. den iştirasına veya ısbcanna. a 1 
• tanbul Muhtelitleri maçları: 

A1uhtelit ınaçlar 

--<>-- lan zevatın htanbul'da Yenı posta· 1 - Esamisi aşağıda yazılı idman-
Za ru rc t vüzünden h e arkasında Türkiye hanında l8- cılann spor lcvazımatını hamilen göı 

• ;n rolarda mukim vekililSTOKI terilen saatlerde Taksim Stadyumun-
İ nt İhar 2 nud'."e üracaatları. da hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

l.> Efen ıye m 
.-..adıkövde lbrahim Ağa ma -----

Saat 14,30 da: Rıza, Kadri, Fik
ret, Alaettin (Fenerbahçe}; Rasim, 
Supbi, Burhan, Nihat, Mehmet Sa
lim, Kemal Şefik ( Galatf\saray); Na
fi, Hüsnü, Hayati (Beıiktat); Refik, 
Hayrı Ragıp (Vefa) . 

-o-
Güreş heyetinden: 
1930 senesi İstanbul mmta

kası tecrübesiz güreşçilerin bi
rinci teşvık müsabakaları 6 Şu
bat 1930 Cuma günü Cumhüri _ 

yet Halk Fırkası Beyoğluıı ka-
za merkezindeki mıntaka güreş 
salonunda saat 14,30 da başlıya 
caktır. 

1 - Tartı müddeti 12 den 14 
de kadardır. Bu saatten sonra 
gelenler müsabakalara iştirak 
ettirilmez. 

2 - Müsabıkların tam may
yo ve güreş ayak kabısile müsa
baka yapmaları meşruttur. 

3 -Her güreşçi cıplak olarak 
tartrlacaktır. 

Casus n1ektebi 
Yeni hitaplar 

Yazan: İskender Fahrettin 
Akşam gazetesinde tefrika 

edilen "Casus Mektebi" romanı 
ahiren kitap halinde intişar et
miştir. Bu eseri karilerimize 
tavsiye ederiz. ----

Hayat 

. . . ılanı ıflasına karar verdmış olan Muı 
B. ıle Fende H; Hasan ef. ıle. tafa Şemun Efendiye ait Balıkpaza .. 
Münevver H; Necmettin ef. ile nnda kain maksudiye hanmda 17 nu. 
Leman H; Osman B. ileI'fiürüv m.ero.~u yazıhanede meırcut eşyan~ 

... . bılmuzayede ıablmaaına karar verıl-
vet H; Yakup aga ıle Ayşe H; miş olduğundan müzayedeye iştirak 
Agop ef. ile Elms H ·Yasef ef. etmek istiyenlerin aatıı günü olan 9 1 
ile Zafiro H ' Şubat 930 tarihine müaadif Pazar gü. 

· nü saat 10 da mahalli mezkiırda ha· · 
Mustafa Ef. ile Pembe H., zır bulunmaları ilim olunur. 

Osman Ef. ile Fatma H., İrfan 
lıt. Üçüncü Hukuk mahkemeain

Ef. ile Merzuka H. Süleyman de:ı: ' 
Ef. ile Ayşe H., Halil Ef. ile Müddei: Evkaf ideresi tarafındad 
Emine H., Hasan Ef. ile Naz- müddeaaleyh Petro Efendi aleyhine 1 

ikame olun•n teffiz davasından d?ı 1 
miye H., Agop Ef. ile Elmas layı icra k1fınan tahkikat sırasında ,J 

Bir müddetten beri çikmak- H., Şeınon Ef. ile Ester H., Mi- müddeadleyh Petro Efendinin 22 se- ', 
ta olan hayat mecmuası bundan' ııal Ef. ile Aleksandra H. neyi mütecaviz bir zamandan beri ha1.ıi 
böyle Celal Nuııi Beyin idaresi --<>- yat ve mematı meçhul bulunduğu ve· 

. . nereye gittiği malüm olmadığı namı-.' 
altında çıkacaktır. Bu yeğane Be\'azıt daıresınde na tastir kılman davetiye zahrma mü~ 
fikir ve edebiyat mecmuasının B · t d . . d 'k ' hl başiri tarafından verilen meşruhat- ~ 
müdürlüğünü deruhte eden . ey~zı a~resın e. ~1 a arı 1 tan anla rlmış olduğundan kanunu! 

1 Celal Nuri Bey mecmuanın ya- ıc:a ~d~lenlerın esamısı berveç- medeninin (32-ci) maduesine tevfi-
1 

zı siyaseti hakkında şu izahatı hı atıdır: kan Pctro Efendi hakk•'1da malüma-1 
vermiştir: Mehmet Nebil ef. ile Ayşe tr olanların ve berhayat olup ikamet 1 

H · İbrahim ef. ile Elm H. gfilıı;:ıı bilenlerin tarihi iLlndan itiba·, fi 
"- Hayat yü'{sek kültürü • . . as • ren uç ay zarfında mahkemeye hab r JI 

muhafaza etnıeıde beraber, ya- İbr~hım .ef. ıle Mes'ude H; İs 
1 
vermelı;~i icabey!emiş olmas_ına bina

zıları ihtisas yazılan olacaıc · maıl ef. ıle Ferah H · Artin ef. en her uç ayda bır tekrar edilmek uz. 
... . . . ~ ' . re hır sene müddetle iıan n dcvamın.ı degildır. Karileri hic olmazsa ıle Bercu~ H; Bogos ef. ıle karar vernmiş oldu .<.nd~:ı iliinı kcy-

orta tahsil görmek lazımdır. Haygazohı H. fiyet olunur. 

~ 

i 
i: 
~ 

1 
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~:,-ni z ticaretimiz hakkın- ,--------------"" vakı·t ı·kmal edı·ıecek 
Emanette Adalar v;ıa11ett11 

1
· c;a bir rapor hazırlandı Asri tiyatro Barem 

crJ.Sal programına dair sanayi bir- Tanzim edilen muka elektİrİğİ Talimatname Muha-
.:'.i tarafından hazırlanan rapor vele müsveddesi En nihayet 1 sebei hususlyede 

. caret Odası tarafından deniz ticaretindeki rekabeti orta- Berayl tasvip Cemiyeti imza OIUndU nasıl tatbik edilech 
·ııdırmak için bir rapor hazırlarunı•,..,... Belediyeye verildi Vilayet muhasebı' hususı'ye 

~- Adaların elektrikle tenviri .. .. .. . . 
jr. milli vapurculardan bazıları Odada toplanarak bu ra- Şehrimizde asri tiyatro, han hususunda Emanetle şirket a- muduru Cemal Bey tebliğ edı-
:özden geçirmiştir. ve hamam gibi §eyler yapmak len Barem kanunu talimatname 

· b. ı·.. f d · · · · 1 ı kt d rasında cereyan eden müzake-\ayı ır ıgı tara m an ıs- mın ıçın ça ışı ma a ır. üzre Emanete müracaat eden re esnasında fiat meselesinden sine ıtevfikan ıhususi idare me-
' ! programı hakkında bir Bu sergi 150 bin metro mu- AJ b ·ı E murlarnırn maa•la d man gru u ı e manet ara. dolayı ihtilaf çıkmıştı. Nihayet '$ nnın ere 

1azırlanmış ve raporu İk- rabbaı genişliğinde olacak ve smda tanzim edilen mukavele- bu ihtilif ta Emanetin nokt cesini tesbit etmiştir. 
ı,•ekaletine takdim etmek rağbet görürse her sene açıla- name müsveddesi tetkik edil- aı Yalnız Maarifteki memurlar 

11 
~azım Zıya Bey dün An- caktır. k nazarına göre halledilmiş ve ile ilk mektep muallimlen·nı'n me üzre Cemiyeti belediye m k 1 t f ı .. '\ gönderilmi•tir. ---<>-- K u ave ename ara eyn ara- r t . im . . L. 1 

• '$ avanin encümenine gönderil- sında imza olunarak Nafia V ıs esı ge emıştır. ıste ge -
ı 1 or geçen gün sanayi bir- Bakkallar koopera- mitti. Encümen tetkikabnı bi- e- dikten sonra tasdik için Vila-

• ıe toplanan 200 fabrikatö- · kaletine gönderilmiştir. Tes yet umumi meclisın· e verı'lecek-
tirçı•ntn makarnaları tırmit ve heyeti umumiyeye b.t d'l rt .. Adal .menniyatını ihtiva et- I' 

1
1 e ~en şaf a }ore arın tir. ıevketmi•tir. Cemiyeti beledi- kt k t · · t b 1 

•dir. Bakkallar kooperatifi evvel- ' e e rı an esı s an u tan- Hususı· ı'darede Bareını'n tat-
ye bugün toplanarak mukav~ f · b' 1 k · b d 

' 
por bilhassa şu noktaları ce makarna çıkartabilmek için 1 esme ta 1 0 aca yanı ura a- biki dol ·ı b'.t · · ı enameyi tetkik ve müzakere e- ki fiat ne ise orada da 0 olacak ayısı e u çenın masrat 

,,,etmektedir : bir makarna fabrikasile uyuş- decektir. Mukavelename kesbi tır. Mukavelename Vekalet - kısmı kabarmıştır. Tevzini için 
c. • Avrupa rekabeti karşısın muştu. Fakat kooperatif sonra- kat'iyet ettikten sonra yapıla- çe tetkikat yapılmaktadır. 
ı'" :ili sanayi. Avrupanın ce- ı dan bundan vazgeçıniştıir. Bu- cak inşaatın yerleri tesbit edi- tasdik edilerek iade olunduk- Esasen Dahilıiye Vekaleti 

~mıayesi karşısında sana- nun başlıca iki sebebi vardır. ı tan sonra hemen tesisata baş- mütevazin bütre vücude getı·n·l 
ecek ve inşaata ba•lanacaktır. 1 kt C İ b 1 " Ç 'İn rekabet edebilmesi i- 1 - Fabrika sahibi satışta ' anaca ır. ereyan stan u .~ mesini Viliyete tebliğ etmiştir. 

1 ;hilit ve teşvikat gösteril çok fazla kar istemiştir. Metruk emval dan alınarak Kartala kadar go- Ya/ovada otomobil 
2 - Emanetle kalite hususun türüldükten sonra Büyükadaya Bir şirket Yalova iskelesi i-

l · Stok Memleketimize di- da uyuşulamamaıştır. ( ı incı sahıfeden mabait) geçirilecek ve burada yapılacak le kasaba arasında otomobil ve 
1 : »emleketlerde satılmıyan --<>- olan bir muhavvile merkezin- otobüs işletmek üzre Vi'"yete 

J Y Fakat ahiren çıkan Temlik d d.. Ad ı d · ,.. 
iı ct·ilemiyen eşyayı ithal edi apağı fiatleri kanununun yedinci maddesinin en ıger a arın a tenvıratı müracaat etmiş ve bu teklif Da 

r Ve Stok Yapıyorlar f . . temin olunacaktmTesisat Ada hı·11·ye Veka"letı'ne bı'ldın· ·1mı·ştı'r. 
ı · Son zamanlarda ciıhan yün te sın mucibince bu gibi firar 

! hI . Muamele vergı·s1· p.,;m . .. d. d" k .. d mevsiminden evvel bitmi<> ola- Madam Malama · • ı · • • pıyasası mutema ıyen uşme ve tegayyup e en eşhasın tas- ' ı b · · · 1 caktır. Mukavelenamenin im-
~~ Y naye u vergının tesır e- tedir. Bu yüzden yapağı sahip- fiye kanunlarına tevfikan vazı- J d d ı · "l · · k"f. d ··1 zası Adalar halkı üzerinde son nası ön ü? 

• a5 ra e ıçm a 1 egı · !eri az çok müteessir olmakta- yet edilmiş ve edilecek olan em 
!,b ,ıonın bu kısmında bütün dır. valıi gayııi menkulelerinin hük- derece hiisnü tesir yapmış ve Polis idaresince evvelce hu-

;ı :S iir.,izin vaziyeti hazırala- -o- men tahakkuk edecek müsta- Adalar ahalisi Vekalete müş- dut haricine çıkarıldığı halde 
'.\ asa edilmekte ve bilhassa Muamele vergisi haklarını şurayı devletten bir terek bir teşekkür telgrafı geçende tekrar şehrimize gel-
·~'ı 5ürnrük tarifesinin yalnız karar sadır olmadıkça aynen İ- göndermişlerdir. Elektrik şir- meğe muvaffak olan madam 

• t"l kumaşları himaye eder Muaruele vergisinin tarzı ci- ade edilmiyecek ve emlak ye- keti tesisat masrafından ve a- Malama hakkındaki tahkikat 
·,er. ıette olduğu kaydedilmek bayeti bazı tüccarlar tarafından rine (331) senesindeki mukay- dalardaki istihlakatın azlığ~- mülkiye müfettişlerinden İma
'ı"r' anlaşılmamaktadır. Bunun için yet kıymetleri tediye edilecek- dan bahsla İstanbul elektnk dettin Beye verilmiştir. İmadet 
• ili ,porda muamele vergisi- ithal, imal, beyi· füruht veya tir. tarifesine evvela yirmi ve en tin Bey polis zabrtai ahlakiye 
'· Jı ;şviki sanayi kanunundan ihracından yalnız biri inhisar Bu suretle metruk emvali sonra da 10 para zam yapılma- başmemuru Sadullah Beyi cel
J .ıı ,ie eden sınai müesseseler altında bulunan maddeler ithal gayri menkulenin istihkak da_ sını teklif etmişse de Nafıa Ve- bederek Malamanın ne şekilde 

'.t· ialdırılması da temenni imal, furuht veya ihracında mu valarının rüyeti Devlet şurası- kaletince bu talebi reddedil- hudut haricine çıkarıldığını, ne 
,; ~ 

1
ektedir. amele vergisine tabi olmadığı na tevdi edilmiş olup bu kabil miştir. şekilde girmeğe muvaffak oldu 

lı 8 , -o- alakadarlara tebliğ edilmiştir. istihkak davaları iç.in artık ma- G · · k } A ğunu sormuştur. ' 
,e' hevet Kazım Pş. -o- hakime müracaat edilmemekte- azı ve ın 1 ap Malamanın muntazam bir 
.ı), . . d k . Borsad~ vaziyet <lir. Evvelce kat'iyet kespetmiş • pasaportla ve Bulgaristandan 

: l nı zıya ret e ece tır Dün borsada İngiliz lirası ilamlara tevfikan icra tarikile (Birinci sahifeden mabat) geldiğıi tahakkuk etmiştir. 
h b k . kadaşımızın sualine ayni za-

tı' lığımız mali1mata naza- 1035,5 kuruşta açılmış ve açıl- es a ına veya ve ıllerine iade Milli fabrikalar 
' .ıi Iilli sanayi birliğinden bir dığı dakikadan itibaren düşme ve teslim edilmiş emval hakkın manda cevap vermiş olayım: 
~ b B M d T d · 1 · h'h. Ecnebiler diyorlar ki, "Sizın Milli kumaşlara gösterilen rt ': perşem e günü . . ğe başlayarak 1033 kuruş otuz a apu aıre enncc tas ı ı 
(!· tsi Reisi Kazım Paşa Haz- parada kapanmıştır. kayt muameleleri icra edilenler bütün kanunlarınız dinidir, bız rağbet üzerine Sanayi ve Maa-

. · · ı · · h · "d h 1 d'l bu kanunlann ahkamı dairesı·n- din Bankası fabrikalarını geniş-• ;( ·mı zıyaret e memleket sa Liret 8,98,5 Altın 917 kuruş- ıçm azınece mu a a e e ı me-
t hakkında bazı maruzatta !ardan muamele görmüştür. mektedir. Ancak Tapu idaresin de muamele gönneğe razı deği- letmeğe ve yeni fabrikalar aç-
ı 11 ıacaklardrr. -o- ce tashihi kayt muamelesi ya- lizl,, Halbiıki hakikatte mağa karar vermiştir. 
'ıt 

1 
-v-- ihracat eşyamız pılmamış olanlara, (331) sene- dini olan ıeyler, tabii ve hakiki Deftıerdardaki fabrikaya ila-

l k · d ki kı · k dd 1 · olmak lazmıi:lır. Dini demek, ve edilen yeni bina yakında bi-
\ a tvac a şa r ranayır1 sın e ymetı mu a ere erı n Ticaret Odası ticaret rapor- hazine tarafından tesviye edil- bütün kanunlann ihtiyacata ve tecek ve yeni makineler faaliye 
~.ır 'alyada Bari şehrinde Ey- törü Hakkı Nezihi Bey tarafın mek üzre, vaz'ıyet edilerek ida zamana göre yapılmış olması te geçecktir. Bundan başka Ban 
., · ı' altısında büyük bir şark dan ihracat eşyamızda istandar re olunmaktadır. demektir. Eğer bir kanun za- ka Bakrrköyde basmane fabrika 
,ı 1 ı yırı açılacaktır. Eylülün dizasyon hakkında bir rapor ha Bütün emvali met:rfike mik- manın ihtiyaçlarına göre yapıl- sını da genişletmeğe karar ver
ili e kadar devam edecek o- zırlanmıştı. Dün alakadarlar- tan hakkında henüz bir istatis- mışsa elbet te dinidir. Hakikat miştir. Buradada yeni bir fahri
' q ıu büyük panayıra bütün dan mürekkep bir heyet topla- tik yapılmış değildir. Bu husus- böyle iken §U veya bu mülaha- ka daha yapılacaktır. 
ı,1 1 milletlerinin iştirakini te- narak raporun bir kısmını tet- ta tetkikat yapılmaktadır. Em- zalara tabi olarak bazı elfazı ka Fabrika binasının inşası şeh

ı ıi. vali metruke miktarı (10,000) nun kitaplanna koymakla düş- rimizdeki bazı Alman mühen-

'ı' :ı~h hı ye ve kı·ı ı' nı· n bey an atı kadar olduğu tahmin ediliyor. manların eline vesile vermiş o- dislerine ihale edilmiştir. 
r r luyoruz. Mesela: ecnebiler fı- Vilayet yol İnşaatı 
.. 1 ~lükerrer sigortada kıhtan anlamazlar, anlamak is-

.B. t . h /ı d b ·ı 1 d .. lku" . t" . temezler vederler kı·, bunlann yol inşaatı Vilayet makamın 
f·eı ır ncı sa ı e en ma aı meğe ralışan hükfımetimizi ve Ut iÇ ım ' k b' f · "b. 1 " bütün kanunları ahkamı fıkh ca sı ı ır te tışe ta ı tutu muş 

' ~1.fet olduğu için her memle Vekaleti tahtie etmeğe sebep Milli Reasürans Türk Ano- ı- ve bu teftişat neticesinde Üskü 
'11 TJununla meşguldür ve biz görmüyorum. nim şirketi idare meclıisi dün yeye müstenittir.Yahut dini bir d S 1 ı b. · · kı ı takım •eylerdir. Hakı"katı' hal ar - ı yo unun ırıncı s-
>.r":iyle ve muazzam milli mü Şunu da ilave edemm ki, saat on dört buçukta toplanmış • - ·ı ç t ı · ta ı .. 1 , . de biz icabatı asra ve mı'lletı' mı e a a ca ıs syon yo u mu-
~ 1.Jelerden çıkmış olmamız- memleketimizdeki verem vefi- tır. n teahhidinin mukavelenameleri 
1< 'pek rok zaman geçmemiş yatı bazı aceleci muharrirlerin Bu içtimada Hüsnü, Muam- hakiki ihtiyacatına göre kanun f sh d'l k b ıı · ı " yapmalıyız. Eldeki kanunları e e ı ere u yo arın mşaa-
" )'tmakla beraber, diğer bir- yazdıkları gibi değildir. Gaze- mer, Tahir Kevkep, Hamdi, - tı müteahhitlerin nam ve hesa-
•karışık sıhhi ve içtimai me telerden biri geçen gün İstan- Cevat.:-re. Ali Saip Beylerle Şir- :ırzı hakimlerimiz sür'atle tat- hına Nafıa heyeti fenniyesi ma

v er arasında bununla da me buldaki senelik vefiyatın beş ket mudıranı hazır bulunmuş- ik edemiyorlarsa hemen tebdil rifetile devam ettirilmektedir. 
ı . olmaktayız. Nihayet, ilk bine baliğ olduğunu yazıyordu. ı lardır. . .. etmeliyiz. Halka adaleti sür'at
jn ;· olmak üzre bütçemizde bir Halbuki İ~tanbuldaki senelik Evelkı gun Ankar~da?. .. g~- le tevzi ve tatbik etmek mecbu :: p R o T EJ ., 11 

ar .m mücadelesi faslı açıla- verem vefıyatı iki bini bile bul 

1 

ıen İş Bankası umumı muduru riyetindeyiz. Yeni idaremizi~ 
n ·aldığımız tahsisat ile, Bur- maz ve son seneler zarfında bü ve şirke_tin ~all ~üş~viri. Celal manası bu olmak lazimdır. 
JC\e Ankarada her türlü ve- tün memleketin verem vefiyatı Beyle şırketın ~u7ssısleı:ın?en Medeni ve muntazam bir 
•ı ile mücehhez iki verem mü azalmak istidadını göstermekte Şev~et B7y de ıçtımaa ıştırak devletin makinesi, eski kanun 
ir de dispanseri açmak üze- dir. Biliyorsunuz ki bu sene Bü- etmı~~er~.ır: . larla işliyemez. Olemayi ki
"; .'z. İstanbulda hükumete ait yük Millet Meclisinde büyük J?unku :çtımada ruznameye ram, çok iyi bilirler ki din, 
mi'(erem mücadele dispanseri, bir kanunumuz müzakere edil- dahol mesa:.1 hakkında geç vak- muayyen bir tekli hükumet i
aı ~altı senedenberi ifayi vazi- ı1 mek üzeredir. te. kadar muzakerat ~ere yan et- fade etmemittir. Din, hükı'.i
'i:. ,etmektedir. Cemiyetlerin Bu umumi hıfzıssıhha kanu- mış ve bu mey3;11da ~ırke: ge~e~ mete esas olarak adaleti emret 
•kİ, lımı suretiyle yapılan işler nunda verem mücadeleııi için sene zarfında~ı malı. vazıy~.tı .. ı- mİ§tir. Bu ahkam çok sarih
Ta •aşkadır. Bütün bu mesaisi-Jde ayri bir fasıl vardır. Şimdiye ı~. yapıl'.':° n~ı- bazı ışler goru- tir. Adaletle .icrayi hükmetmi
dc .hedefi veremden halkı ko- kadar bu husus bir esası kanu- şulmuştur. Bılanço hesabatına yen bir hükiimet, çok fenadır 

Aru'< aylarca senelerce sürtn 
tedavilerden tehlikelerden kurtuldu· 
nuz, Senelerdenberi P1.riste tecrü
besi yapılarak bütün dünya np 
üstatlarının takdir ve kabul eıtij!;I 

bir ı e .·kip olan PROTEJIN !rengi 
ve belsoğukluj!;una karşı en kuvve ı l 
sigortadır.Tesiri kat'! ve mücerreptlr 

isti mali çok kolaydır. 

-Her eczanede bulunur.••11 

rı. ağa m'atuftur ve bu dispan , niye istinat etmediği için, istih- d:1~~ Şirket muhas~becisinin ver Hükfunetimizin fena olmama- IL.A." 
•er, yeni mücadele merkez- 1 bar ve saire gibi mücadelenin dıgı ma!u~t te.tkik ol.unmuş sı ıçın, dinen ve medeniyeten Denizli Vilayetine merbut 

<.hastalığın vaktile teşhisine esasını teşkil eden cihetleri te- ~e fenn~. mu.şavı~ M. Pıyosun çok mükemmel olabilmesi i- dav as kazasi dahilinde birinci 
· ıastanın kendisini ve etrafı min edemiyorduk. Bu cihet bir ızahatı u_ze~ıne ıc~p ~d~n mu- çin ahkamı adliyemizi ıslah mesafe dahilinde Çatak orma-
1 eremhastalığı hakkında ten kanunla temin edildikten sonra karrerat ıttııhaz edilınıştır. etmek mecburiyetindeyiz. Bu- nından beş sene müddetle se

' ,dereksirayet tehlikelerini a: vazifemiz biraz daha kolaylaşa- receye kadar yükselmesini çok na hiç bir mani yoktur. Bugün nev1 üç yüz yetmiş beş metro 
-ımağa mahsustur. Bütündü caktır. şayanı dikkat göriirüm: Her- mevcut kanunlarıınızın kökü, mikap kat ve imal ve orman-
(da da yapılan şeyler bunlar j Verem mücadelesinin ayni za halde memleketimizde imkan daha ziyade Mecelledir. Yem dan ihrac 22-1-930 tarihinden 

Şirket müdürü bugünkü 
inşaatı kafi bulmuyor 

• 

Kanalizasyon inşaatı bir tür 1 caddesinden başlar Beyazit -
lü ikmal edilememektedir. Bu- Divanyolu - Sultanahmet ve 
nun neticesi olarak bir çok so- • Sirkeci havalisini kamilen iha
kaklar geçilmez bir hale gel- ta eder. 
mekte ve bu, pek haklı olarak, Bu üçüncü mıntaka İstanbu 
halkın şikayetlerini mucip ol- !un en işlek ve mesai muhitini 
maktadır. ihata ettiğinden en son sistem 

İnşaat hakkında aKnalizas- ve asri lir şekilde yapılmıştır. 
yon şirketi müdürü Her Ernst Fakat biz yalnız İstanbul ta
Schiller dün bir muharririmize rafının kanalizasyonunu yapı
şunları söylemiştir: yoruz. Beyoğlu cihetinin bütün 

- Kanalizasyon faaliyet ve liğımları ise Halice dökülür. 
inşaatı bilhassa tiç büyük cep- Biz şehrin müstakbel şehir 
heden ilerlemektedir. pliirunda da değişmiyecek 

1 - Eyip sel mecraları. Bu 
1 

mevkilerinde en mühim inşaatı
mecralar tamamile bitmiş ve mızı yapıyoruz. Diğer kısımlar 
Kanunuevvel ayında Şehrema- 1 ise şehrin planı ne kadar te
neti tarafından tesellüm ve bi- beddül etse kıymetini kaybetmi 
likusur kabulii muvakkati ya- yecek bir halde yapıldı. Kanali
pılınıştır. Program harici yeni zasyon tamamile Türk işçisi ve 
sel mecralarının yapılmasına Türk mamulatile yapılmakta
karar verilmiştir. 1 dır. İşçilerimiz arasında gayri 

2 - Aksaray mıntakası ce-
1 
Türk yüzde ikidir. Eğer yerli 

sim sel mecrası. Malfimdur ki malı kullanmayı ewelden te
her sene Y enibahçe deresi ta-1 min etmeseydik şimdi son kam 
şar ve Aksarayı su basar. Bu biyo vaziyeti bize inşaatı tatil 
tehlikenin önüne geçmek için etmek mecburiyetini verirdi. 
bir sel mecrası inşasını karar- Türk işçileri ve ustaları bu işi 
laştırdık. Bu mecradan her iki derhal kavradılar . 
taraftaki haneler de istifade e- Bugünkü programla yapılan 
decektir. Bu işe bu sene Hazi- kanalizasyonun İstanbul içir. 
randa başlanacaktır. kafi olmadığını itiraf etmek 

3 - Unkapanrnda yapılan! lazımdır. Fakat ilerde parça 
şebeke. Bu şebeke Unkapanı parça bu da yapılır. 

--~-- -
Ağrı hissettiğiniz ' 
yere 

1 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

Arka ağrılarına, göğüs il~mesine, öksürilğe ve so$ıık 
almalara. lumbago, romatizma \'e mHfsal sertliğıne 
yorgunluk ve souk almadan mütevellit bütün lıa•lalık; 
lnra karşı, en sen. en emin. ve en s•f i!ı\ç, .~lkoks'dur/ 

AllCöCk~,. 
Plasters 

Alkoks 
ltariçten istimal edilen. ilaçların en ı~·isid•r. 

Her tca•ntdt buluıu•r 
ALLCOCK MAJCUFACTURING. CO. -.,ı...cı, f.ası-1 

ispirto v.e isPirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

İcmal ve hülasalar münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 
olan 25Şubat 930uncu Salı günü saat on beşe kadar teklif zarfları 
Mübayaat komisyonunca kabuledilecektir. Taliplerin komisyon 
kitabetine müracaatları. 

şark Malt hülasası 

1 ve hiç bir memleket, bu- , manda bir refah ve irfan mese- nisbetinde alınacak mücadele Türkiye, ne zamanı, ne de ihti- 20-2-930 tarihine müsadif Per-
1kü teşkilatlarına bir günde lesi olduğunu da unutmamak tedhi'rleriyle sulhün teessüsün- yaci derpiş etmiyen Mecelle- şembe günü saat on beşte hi
cl olmamışlar, senelerce ça-

1 
lazımgeldiğini evvelce bir ker- denberi görülen refah ve hayat nin ahkamına bağlı kalamaz. tam ve vekaleti çelileden bade! 

·.rak bin menbadan varidat , re daha söylediğim gibi, bu mü şeraitindeki değişikliğin bizde En mütemeddin milletler de.- istizan ihalei kat'iyesi icra kılın 
• inine uğraşarak, yavaş ya- nasebetle de söylemek isteııim. de eyi neticeler vereceğine kuv recesinde ahkamı hukukiyemi- mak üzre bin sekiz yüz yetmiş lstıha, kuvvet ve sıhhat tçln 
~bu gayeye erişmişlerdir. Avrupa ve Amerikada son za- vetle eminim. Yalnız şunu da zi de ıslah edeceğiz. Yüz sene beş metro mikap akçam eşcan en müessir devadır. Bl!Omum 
ı.u da söylemek isterim ki, · manlarda Verem vefiyatmda bilmeli ki hıfzıssıhha tedbiri beş yüz sene, bin sene evv~I kapali zarf usulile ilana çıkarıl- eczahanelerde bulunur. Umumi 
Lupa ve Amerika memleket- görülen tenakusun, münhasıran semeresini ancak uzun seneler yaşıyan bir heyeti içtimaiye <lığından talip olanlar var ise şe depolan : Bomontl fabrlka11. 
;nin bugün hayret nazarımı- yapılan mücadele tedbirlerin- sonra gösteren en nankör işler için yapılan kanunlarla, bugün- raiti müzayedeyi anlamak için Telefon: Beycığlu 583, ve lstan

mülcabı gayri mamul karaçam 
eşçarının beher metro mükabı 
421 kuruş bedeli muhammenle 
25/ 1/ 930 tarihinden itibaren 
ilki ay müddetle yeniden müza
yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
yevmiihale olan 26/3/ 930 çar
şamba günü saat onlıeşte Sam
sun orman idaresinde hazır bu 
lunmaları ve bu bapta:ki şartna
meyi görmek, dahaziyade taf
silat almak isteyenlerin Anka
rada orman umum müdürlüğü
ne İstanbul, Sinop ve Samsun 
orman müdüriyetlerine müra
caaıtlan ilan olunur. 

ı :elbeden sanatoryom, dis- öen mi ileri geldiği, yoksa son zümresindendir. Ve bilhassa bu kü heyeti içtimaiyeleri idareye müddeti muayenesinde iktısat lııulda Ekrem Necip ecza deposu 
: ser ve saire gibi tedavi ve otuz, kırk sene zarfında bu sahada çok sabır lazımdır. 0- kalkışmak, gaflettir, cehalettir. vekaleti celilesile, İstanbul An- Telefon: lstanbul 78. 
:ad ele müesseselerinin yüz ' memleketlerde görülen çok bü- nun için bu hususu gündelik Biz bu noktada cehil ve gafle- kara, İzmir ve Denizli orman 

ii:ıiri bile hükumetlere ait de- yük ve umumi refah neticesi mesele halinde münakaşa eden timizi o kadar ileri götürüyoruz müdür ve baş müdüriyetlerine Samsun orman müdüriyetin-
]lir. Bunlar ya hususi şahis- 1 mi olduğu hala münakaşa edil- lere de sabır tavsiye ederim. ki Allahın da, Peygamberin de müracaat eylemeleri ihalei mu den: 

1 ve !jİrketlere veya cemiyet- ı mektedir. Umumi harp esnasın Vekaletimiz, ittihazı iktidan emirleri hilafına hareket etti- vakkatasi davas kazası komis- Vezirköprü kazasında · vaki 
. ı'- aittir. Onun için bin türlü da, bu harbe iştirak eden mem- dahilinde bulunan tedbirleri ğimizi bile unutuyoruz. (Al- yonunda icra edilmeyüp Deni- Sarıçiçek ormanından on sene 

yaca çare bulmağa uğraşan leketlerde verem vefiyatınm haddi azamide yaptığına kani- kışlar.· · ) zli orman müdüriyetinde icra müddetle ve kapalı zarfla müza 
bu yolda da müspet iş gör-

1 
birC:enbire otuz sene evvelki de· (lir .. (Mabadi var) edileceği ilan olunur. yedeye çıkarılan 14270 metro-

Beyoğlu Dördüncü Sulh HukuL 
Mahkemesinden: 

Beyoğlunda Asmalı Mescitte 2•) 
numaralı hanede sakin iken 26 kanu· 
nuevel 1929 tarihinde vefat eden do!: 
tor Dimitri Hristaki Efendinin tere
kesine mahkemece vazıyet olundu
ğundan tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfh la müteveffanın alacaklıları ile 
borçlularının ve üç ay zarfında vari:.1 
!erinin Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu• 
kuk mahkemesine müracaatları lU 
.zumu il3.n olunur. 
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Hasan kolonyasında tenzilat 
OKSÜRENLERE KATRAN HAl(KI 

50 Kunışluk şişe 
80 Kuruşluk şişe 

ı 50 Kuruşluk şişe 
300 Kuruşluk şişe 

EI(REM 

35 
60 

1 ıo 
200 

Kuruşa.. Fırsattan 
Hasan ecza deposu. 

istifade ediı1 · 
Toptancılara ayrıc 

tenzılal 

Türkiyenin en maruf ve teı.:rübeli 

öksürük ilacıdır 

~eyr1 seıaiu _
1 M ' /\c.,tıW G•\1tı k'I?• ... er;ceı 1 

1 
Şu) ,,,. 

h , Bey »I 1 2.16, 

). 
ı 1 

Mahl ulat ınü~üriJetin~en: 
Bidayeti ilan ( 29-1-ü3u ) hafla (1) 

Nihayet ilan ( 2Q-2-9JO) ça şan1ba 
ı~ın .. ıt, , \ l 

"•'1·u!.l liva Ha:ıt a tı t ı cente11: ·" · 
lstanbul ~ -10 

lfabzo~ ikinci ~oslaöı 
[Ankara ] vapuru 6 Şubat· 

perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle zıın guldak 

lnebolu Sinop SJmsıın 0nye 
Fatsa Ordu Cireson Trabz0'1 
Rizeye gidecek ve dönliş •e Of 

Trabzon i>oJathane Gireson Ordu 
Fatsa Samsun lneboluya ıığ
ravarak g·eleccktir. 

lznıir sür' al ~ustası 
( GÜLCL\lAL ) vapuru 7 

şubat Cuma 1 .+,30 da Galata 
rıhtımınd~n hareketle Cumar· 
tı;si sabahı Jımire ı;idecek ve 
Pazar J 4,30 da lzmirden hare
etle Pazartesi sabnhı gelecektır. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ı'e cazbant mevcuttur 

J0-11 subat l !).30 kadınlara 
' r 2- ı 3 su bat 1930 erke ki er' 
' Türkiye Scyrisefain ida · :· 

'.\lütekaiJin l~ytam ve Erarr,: 

l lin k~nunsaıi 1930 maaşları 
balAda muharrer günlerde ve· 
rilecktir. 

= ===== SADIK ZADE ARSLAN 
KAPDAN VAPURLARI 

iZMİR -MERSİN 
Sür'at postası 

Muntazam ve lüks kamaraları 
havi ele ,trikle mücehhez 

KEMAL 
vapuro 6 Şubat 
PERŞEMBE 

akşamı l 8deSirkeci rıhcımından 
hareketle Çanakkale, lzmlr, 
Fethiye, Güllük, Antalya, Mer
~ine azimet ve avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkecl 
Yalıkö~k c.ıddesi aliliye han 
birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acantahanesine müra
caat. Telefon : lstan bul 2 I 34 ... 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

VA1'AN 
va~uru 5 Çarşamba 
Şubat 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle doı;ru [Zonguldak, ln~
bolu, Samsu'ı, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rizo l ye 
gidecekılr. . 

Tafsilat için SirkeciJo Yelke.noı 
· mura· hanındJ kilin .:ıcentesıne 

caat Tel. lsranbul f 515 

Veresiye' 
Hanım 

efendi -
ler bay
ram ya
klaflJ 
gUzel 

bir kür 
fnanto 
lhtiyac · 
nız yok
mu? 
~ağazanrn: e ay va,lc 
ile ve bü
yllk cenzi
ftı:la satnı· 

r.oe,~r 
latanbu 
M3hmı.ı 

Pafa 
K.urkçü 

Han 
Tel . lst. 
1685 

Kıymeti muhammcnesl 

Büyük Elbise ağazaları 

Lira Kuruş DoS\ 
85 00 Mevlevihane kapısında simkeş mahallesinde J 

ıbakikal sokağında 6 numaralı hanenin 172 arşın rr 
darındaki arşası 35C 

Galatada Karaköyde poğaçacı fırını ittisalindeKi büyük mahallebic;inin üstünde 500 00 Yeşilköyde Mahmudiye sokağında 4; 35 No lr 
aralık 84 arşın terbiinde 5 oda 2 sofa ve saireyi t • 

y GMU LU ZA LARDA 
temi! bir bap ahşap hanenin tamamı. 471 

200 00 Çarşuyu kebirde Hacı Memiş sokağında 26 No. lr 
viim Yorgancılar caddesinde / 8 arşın terıbiinde 51 

ve hattaı fırtınalı havalarda, pasajlar veya ba'kon· 
ların altına sığınmaöa ıuzum yoktur. Zira: En bi
rinci malzeme ile imal olunmuş ve mUllon astar 

ile empermeabllze bir hale getlrılm ı; gayet 
modern ve kusuruz biçimde 

lr maklup dükkanın tamamı. 507 
254 50 Balata Haci isa mahallesinde orta sokakta ve H 

mahallinde 127 arşın terıbiinde 14 No. lr arşamn 
mamı. 78 

• 
ELS 

•• •• •• usu u 
Giydiğiniz takdirde bila perva 

yürüyebilirsiniz. 

166 22 Eyri kaputla Avoi Bey mahallesinde Hamam s 
ğında / 177 arşın Terbiinde / 19 No h arş 
tamamı. 22C 

57 00 Mevlane kapısında Aydin Kethüda mahalles 
Yayla caddesinde mükerrer 24 ve mükerrer 24 
klup No lr / 570 arşın terbiinde bir kıta arsanın 
hissesi 85 -----
Bıuayeti ilan ( 2~-1-930 ) hatta 2 

Nihayeti ilan ( 19-2 930) çarşamha 

UCUZ - PRATiK • ŞIK 
Beylere: 27 

Hanımlara: 24 
Lira 

Lira ·--

~~J~I Tlff j~E Pli AN~~~~ 
8. İNCİ TERTİP 1. İNCt KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır. 

~~l~K fKRAMIIE: 30,000 LIRADIR 
erkeşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konn1az. 

J,tanbul Vereın nıiicadeJe cenıiyetinden: 
7 Şubat Cuma gün~ ~aat 10 ~a Türk .o~~ğrnd.a se~e~ik Kon. 

gre aktedileceğinden bıl umum azanın lutfu teşrıflerı rıca olu-
nur. 

ÔeYlel OeınirJolları Ye Limanları fünuın1 rnaresin~eu: 
60 takrm makas ile onbir gün kapalı zarfla münakasaya kon 

muştur. Münakaşa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat oıııbeş•te An 
karada Devlet Demiry·ollarr idaresinde yapılacaktır. Münakaşa
ya iştirak edeoekleri tekli~. mektup;armu ve müv.akkat ıtıeminat
larını ayni günde saat ondort buçuga kadar komısyona vermele 
ri ıazrmdır. Talipler munak.aşa şartnamelerini 25 yirmibeş lira 
mukabilinde Ankaıra Malzeme dairesinden ve İstanbuldaHaydar 
paşa mağazagmdan tedarik edilebilir, 

Jandarnıa inıalathanesi müdiriyetinden 

On altı ila yirmi bin met:.o ~ışlık Elbiselik kumaş kapalı za~ 
Üe satın alınacaktır. Munakaşa 15 Şubat 1930 Cumaertesı 

u~.u .~ saat 14 te !stanbulda Ge?ikpaşad~ Jandarma lmalathane
g_undu aprlacaktrr. Şartname imalathaneden tevzi olunur. Tek-
sm e Y . . A d ·· d · · lifnamenin tarzı ımlası şartname e mun er,ıçtır. 

Darülaceze müdiriyetinden 

Kavala mıiteberanrndan Hüsamettin Bey ve zevcesi Hanını 
f d'ler Darülacezeye nakten 200 lira teberru' e1milerdir. Em

e il~~ 1 
ender tesadüf edilen bu mürvetk:arlrktan ve bahusus mev

ş ın~. lerce !küçüklere karşı ibraz ve iıJ!ıar ettikleri nüvaziş ve 
cut yuz · d 1 'd k d' · 
samimi alakadan pek.ziyadde mdınnCet ~dr ~anı hare ' e

1
n ~1ler.ı1ı:e • teşekkürü vazıfe ad e er. en eı mu tereme erı e ı a-

alenen , . d" 
nını rica ede~ ef.e_n_·_ım_. _______________ _ 

N ~'.~-~n .,.~~!~phanasl 

Avustury• fabrlk•ları hezaran sandafiyelerl umumi sarış deposu: lstan
bulda Katırcı oğlu hanında birinci katta 30 numeroda Jcız. N. Aclman tele 
fon lstanbul 2.J09 Hamiş : l\yru depoda cnvai çeşit perde ve döşemelik 
kadife hare ve fantazi kumaşlar, mütenevvi ıscur, perde mister, tül; keten 
perdeler, pirinç kornı~. ·halis pirinç ve lake karyolalar ile çocuk kar
yolaları fabrika fianna toptan ve perakende sıalmakıadır. ~-iıt m•ktudur. 

Bidayeti ilan ( 15-1-930 ) hafta (3) 
Nihayet ilan ( 12-2-930) çarşan1ba 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş · Dosya 
65 9 Ayvansarayda Koruou Mehmet çelebi mahallesinde 

vansaray cad<lesinde 42, 44, 46 maklup No. lı deka 
arşasının üçte bir hissesi. 1064 

150 - Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesi 
50-30 N o.lı, 43 arşın terbiinde ıbir bap dükkanın 1-3 
sesi. 1064! 

333 34 Ayvan.sarayda Korucu Mehmet çeldbi mahallesinde ı 
vansaray caddesinde 32-52 No. lr 61 arşın miıkdarında 
bap dükkanının 1-3 hissesi. 10643 

233 33 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde 
caddesinde 64 arşın terbiinde 48-28 No.lı bir bap dük> 

- ACELE SATILIK IIANE nın l-3 hissesi. l0644 
• • • .:..ı 

1 

• •• 84 82 Eyipte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesir 

ı Üç tarah cadde içi dışı yağlı boyalı 8 oda ı salon her i 1357 arşın terbiinde 35 No,lı arsanın sekizde bir his 
~ 2~8 

i
• taraf muşamba kaplanmış elektrik, terkos, hava· gazı, sarnıç 137 50 Beyıkozda Büyük çeşmeler kurıbünde İskele sokağın· 

tulumbalı kuyusu havuzlu, bahçesi, hamam, telefon ve. her • 75 arşın terbiinde 1 No. lr arsanın 24 hissede 22 hiısseı 
göne konforu halı Arnavutköyünde büyük ayazma caddesınde • 54~ 

48 No hane taşraya azimet dolayislle acele satılıktır. Tnlip ~· 36 30 Arnavt1'. köyünde Haremeyn sokağında 60 arşın terbi 
•+<olanların derunuııda'd sahiplerine müracaat eylemeleri>+• de 9 No. h arsanın tamamı. 113~· 

1 . ? Bidayeti ilan < 8-t-930 ) hafta (4) ı Y enı t;caret ınenhaların ı a rayor ınu'lunuz N' h t · 1. ( 
5 

~ 
30 

) 1 
ı .. • .. . .. ı a ve ı an :::-9 çarsan1 )a Muteşebbıa her tuccar \•e fabrıkator, §U son zamanlarda Çekos]ovak r • ... . " 

: mallarile daha fazla aI:.k~ lar oluyor. Avrupa limanlanndan çıkan h~r va-ı Kı~metı ~nulıamml'ıesı 
pur miktarı günden güno '"tan "Made in Czecoslovakia" markalı bır çok [,•rı Kıırııs Dosya l 
mallan taşryor. Gerçi ma.-l<a yen:dir. Fakat mallar tamamile asri fabrika ve 4851 55 Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinde Türkocağı b 
atölyelere ve çok tecrübeli ameleye malik dünyan~ en eski bir san'at mem- çesine muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain 322 ar:, 
leketinde imal olunnrnkladır. Çekoslovakya sanayu şu son zamanlarda son 77 santim terbiinde sultan bena emini canıii arsası 519 l 
derece terekki etmiştir. Cn •on sistem makinelerle müchhez olan Çekoslo- lOOO Ü k" d d 1 d' h 11 · d S ' k •' 
vakya memleketindeki mevach iptidaiyenin ucuzluğuna binaen bütün malları - 5 u ar a ca ıye ma a :sın. e .. ıvacı~urat SO ag 
gayet müsait şeraitle imal ediyor. Buna binaen Çek.oslo.vak ~lları yüksı;J< da ~ oda 1 s~fa 1 ~yu ve saıreyı muştemıl 1-4 No.lr 1 
evsafı haiz ve nisbeten ehven olduktan baıka, amıllerın tabu deha ve ıs- nenın nısıf hıssesı 50 1 
tidatlan itibarile büyük bir san'atle imal olunmaktadır. iki bine yakın mü- 21 50 Mahmut paşada Dayahatun mahallesinde Kalıpçılar! 
essese her .nevi cşyai tüc~.ariy~ imal etmekted~~· Çel<oslo,~":kyanın camları m at katında 12 arşın terbiinde 37 No. lr bir bap odar 
porselenlerı {Gablonz) mucevhcratı, pamuk, yun, ve sun ı ıpek mensucatı, ed'd b' h' . 
deriler ve deri mamulatı, kunduraları kağıtları, tahta mamulatı mobilyala- Y 1 e ' ır ıssesı., 4738, 
rı, oyuncakları, musiki aletleri, çini ve maden mamulatı, makineleri, aletle- f,7 15 Mahmutpaşada Dayehatun mahallesinde Çuha~ı h 
ri, motörleri ve her nevi vesaiti nakliyeıi, §<'keri, malt hulasa.,, arpası, bira alt katında 30 arşın terbiinde 30 No. bir bap odanın 
mayası, birası ilah .•• rucmjüınul bir. şöhreti haizdi~. ihtiyaca~~~ doğru- hissesi. 4799 ( 
dan. doğruya Çeko~lovaky;ı4~ ledarık etm~.kle vakıt ve nakdınızı tasarruf 696 Kapandakikte Yavuz erşinanmahallesinde Tekirdağ· 
etmış olacaksınız. Satm "ı'acagrnız malları suhuletle ve gayet çabuk alacak- . . , . 
aıruz. Prag panayırı, ilk ve •<>nbahar içtimalan, ve bütün sene açık olan kel:sın<le 5 No. lr ?ım kag~.r ha_rap ~an ve tahtında 7 :ı-.. 
daimi <ergi sarayile bütün İhtiyacatmıZı tedarik için kaçırılmayacak bir fır- 1r magazanın 16 hıssede uç hıssesı, 1168/5153 
sat arz etmektedir; 240 80 Kasımpaşada Haci Ahmet mahallesinde uzun yol :C. 

16 ila 23 Mart arasında devanı edecek reboyucaddesinde86,90,92N:o.lrbirbapbarakaşcl<Iin· 

PR .._G. Jlkb h hane ile 90 No. lu bir bap mağaza arsasının 7-12 hissesi 
~ a ar panayırını 129 

zivaret etmeğe sizı davet ederiz. 106, 32 Koca Mustafa paşa mahallesinde balıkçı Hacı Kigo 
" .• ' : ·.. . : - , sokağında 29 N o.lı53 arşın mi ktannda arsanın tamamı p:ı.zarl · 
Fazla tafsılat, •·esmı o;ıume .. ıli olan Galata da Mumhane caddesinde t' I 1880 C : 
LLOYD TR1EST1NO acentasmdan verilmektedir. sure ıyde k I l dd · d 10 No ·ı .. • ı <I 

400 Çarşı a o ancı ar ca esın e . ı e muraK.;:_
1
, 

D 1 t d • 11 diiıkkanm tamamı pazarlıkla A • ..~80_2 /'. ev e emıryo arı ve 250 Çarşıda parçacdarıda 8 No, h Mapeyke kagır <luKka~ 
tamamı. pazarlrkla 4479 \{' 

11• manları uınnını" ı'daresı'nden.• 800 Fatih mağnisah Mehmet Pa~a M. At pazarı caddes[ U U 71/63 No.h dükıkarun tamamı. 4475 f 
75 Halıcı oğlunda apdüsselam mahallesinde apdüsselai 

5000 m3 Oksijen itası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 23 Şubat 930 Pazar günü saat 15 te Ankarada Dev 

!et Demiryollan İdaresinde yaprlacakur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mı.l

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi Mü 
dürlük kalemine v,ermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ~ki lira mukabilinde An-
karada Malzeme dairesinden İıstanbulda H d r ·az -

50 
tekkesinin selamlık kısmının ankazı. 

Üsküdarda İcadiyede Silil.htar Ağa Bahçe sokağın 
57 /60 No. h çiçek bahçesıindeki 800 çeki miktarında:< 
taşlar. 

Baladaki emlaki mahlU!e dört hafta müddetle aleni oları 
müzayedeye ikonulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kı 
metin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü h 



BlN SÖZ 
BiR RESİM 

mekteplerinde o.ku -1 
için ders 1 et 

yanlar 

l\.ainıe Halit - I\1uallin1 Abınet Halit 

Sağlık bilgisi ........ 
Sokakta, vapurda, tramvayda ve otobüste tükürme~ 

nin zararları, kır, açık hava, güneşin faydaları . Bulaşık 
hastalıkfo rdan çekinme, halkın bu hususta vazifeleri. 

Milletin sağlığı demek o milleti teşkil eden fertle
rin ayrı ayrı sıhhatte bulunması demektir. Sıhhatli fert
lerden sıhhatli aileler tesekkül eder. Bu ailelerin hepsi 
birden miHeti ıne~rdana getirir. Şimdi aşağıda göreceği
niz bazı düsturlar sıhhatli olmanın yollarını gösterece
ğinden ehemmiyetle tetkik ve tatbik edilmelidir: 

~-Temiz hava sıhhati temin eder. Çünkü gÜneş 

3Milliyct 

zıyası mikropları öldürür. Bunun İçin: 
Güneşli otlalaı·da oturunuz. Pencereleri açarak içe

riye bol bol havaıun girmesini temin ediniz. Evlerinizi te 
miz tutunuz. Kır ve açık havadan istifade ediniz. Kala
balık ve kapalı yeı·Jere gitmeyiniz. Ev içinde çalışmak

Ankara·da yeni bir tosu yeri bazırlanmaktatır. Resmimiz; ismet Pafa ve refakatlerinde Dahiliye 
vekili, Ankara valisi, dahiliye mııstofln ile birlikte koşu mahallini tetkik ederlerken &OrUnmektetJrler 

tan ziyade açık havayı tercih ediniz. 
2 - Der.in nefes alınız. Bu suretle ciğerlerin her kö

şesine temiz hava girmesine çalışınız. Ağzınızdan nefes 
almayrp burnunuzla hava alınız. 

3 - Ayaklarınızı rutubetli tutmayınız, ayaklar dai
ma kui·u buitL"lmalı. 

4 - Par-.lnt"?:1 taze et, yumurta, yulaf, pirinç, seb!le
ler, ekmek, tere yağı süt ve yemişler gibi gıdalı yiyecek
lere sarf ediniz. Asla içkilere para vermeyiniz. Hasta ol
duğunuz dakikada doktorunuza müracaat ediniz. 

5- Heı- fiabah süngerle yıkanınız. Derinizi oğuştu
runuz. Bn suretle hem deri temizlenir, hem kanın cere
yanı siiratlenır. Ağzınızı ve dişlerinizi temiz tutunuz, 
burnunuzu ve kulağı:nızı temiz tutunuz. Gözlerinize dik
kat ediniz. 

6 -- Muutazum surette beden hareketleri yaparak 
a vücudün sıhhatine çalışınız. 

7 - 1-lc:ıyatnuzı tanzim ediniz. Çalışma saatlerinizi 
intizama koynuz. Uyku saatlerini hiç bir şeye feda etme 
yiniz. Ces,11·etli ulunuz. Muayyen zamanda yatıp muay
yen zaın<~nda kalkınız. Muayyen zamanda yiyip muay
yen zamanda içiniz. 

8 - Hastalık bulunan evlere gitmeyiniz. Evinizde 
sari hastalık vaua misafir kabul etmeyiniz. Bilhassa ah- ı 
paplar~mıza hastalık sıralarında hatır kalmasın diye (geç 
miş olsun) a gitmekten vazgeçiniz. Çünkü hatır yapayını 
derken kendi aile efradınızı, bilhassa yavrularınızı tehli
keye koyrrmş olursunuz. (Allah korusun, bir şey ol-

Temyiz mahlremesJ birinci reisi llo Cumhuriyet baş mOddel umumisi vo Temyiz mahkemesi 
azalara Ankaraya gelerek ~aklmlerlu terfi listeıinl tan:zJmo başlamıtlardır 

-----

KİRALIK VOLI MAHALLI 

maz) sözü geçmiş cahillik asırlarına aittir. Allah tedbir- Dil mevki Büyük adanın Cenup sahilindedir. Balı'k avla-
mak isin istimal olunur ican sabıkı 200 Lira olup kira müddeti 

de kusur edP.nleri korumaz. Salgın hastalıkların bilhas- icar bir senedir, icar muamelesi 20/2/930 Perşenbe günü saat 14 
sa cahil ınuhitfori istilası hep korunmamak ve mikroba te Adalar malmüdürlüğünde aleni müzayede He yapılacaktır. M. 
inanmamak yüzünden ileri gelmektedir. Ahpaplarmı- 1f. 1f. ~ 
zı, dostlarınızı hu hususta tenvir etmeği vazife biliniz. SATILIK HANE 

9 -- Sinema, tiyatro ve saire gibi umumi toplantı No 19/ 49 Sultaniye sokağı Adanın şimalinde ve sahil bo-
yerlerinde, sokakta, vapur, tramvay ve otobüs gibi u- yunda Kınalıada zemini kat 1 mutbak yemek odası abdesthane ı 
mumi nakil va~ıtalarında yerlere tükürmeyiniz. Nezleli kuyu, koridor, kömürlük. Birinci kat: 4 oda, 1 koridor sofa. Çatı . 

> iseniz böyle yerleı·e hem kendiniz, .hem de başkalarının katı 3 oda, sofa, 1 kilar evin ön tarafı şimale nazrrdır .. , temamile 
i toğladan 18 sene mukaddem yapılmıştır. mhmin edilen kıymeti 

· hesabına gitmeyiniz. iki senede verilmek şarti1e 3353 lira birinci taksiti ihaleyi mü-
10 -- İçtiğiniz suların temiz ve mikropsuz olması- teakip almacaktır. Satış muamelesi 23/2/930 Pazar günü saat 

na dikkat ediniz. Her suyu içmeyiniz. Salgın hastalık za- 14 te Adalar Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yaprlacak-
manlarında sulatı kaynatarak içiniz. Herkesin içtiği kap tır. 'f. 'f. ~ R. 
dan t.n içmeyiniz. Terli iken kaf:'; .. ,ven " · . ~ .... --=-- . - SATILIK EV N 62; 64 H M 1 s t h İl B 11 S.. · 1 · l "' • l . .bi , o. acı ano . mra or yas . 

. - - _unne~ ce?11yet en, ogusa cemıyet erı gı mahallesi Y edıikule, 2 kıatta 6 oda 1 mutbah ve saireyi müşte-
c~mıyetler hır çok fecı. netıceıeı·~ l.u\...Y .._ • • •• 1 -~:ı'-..... .... .ı. , mildir, tahmin edilen kıymeti defaten alınmak şartile 2000 lira 
dır. Çocuk d ... 1guran hır kadın bılhassa ı "T ... ın ·1,,. Satış muamelesi pazarlık suretiyle 8 Şubat 930 Cumartesi günü 
miz, tozsuz ve mikropsuz odada geçirmelidir. Dışarıdan saat 14,30 da Defterdarlrkta yapılacaktır. (R-1045). 
gelecek misafirler bir çok mikropları geureceıu~ ...... &. .... \:-~& 

hastaya hatır sormaktan ziyade fenalık yapmaktadırlar. nevlel deını'rJolları ve ıı·ınanları uınunı"ı ı· da ~ ~. Albastılar, loğusa hummaları hep pislikten ve tozlarla U U U • 
1 r' kirlerden gelen hastalıklardır. Bu hastalık çok kere lo- • d 

' ~~ ğusanm ölümü ile neticelenir ve yavrusu da beraber ölü- resınuen· 
T: me sürüklenir. Bunun için hiç olmazsa ziyaretleri ve hiç 1 

'd lüzumu olıruyan eğlenceleri bir hafta sonra ve hastanın 225 adet Masa, Dolap ve yazıhane ıkapalı zarfla münakasa 
lı odası haricinde yapmak lazımdır. ya konmuştur. Münakasa 22/2/930 Cumartesi günü saat 15 te 
n 12 Boamac kı k · k kı l d"ft · . Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

- :> a, zamu , çıçe , zı , ı erı vesaıre .. . . . . . 
k. gibi hastalı~a tutulmuş dostlarınızın ancak mektu la h _ Munak~şaya ıştırak :de~~klenn teklıf mektuplarını ve ... m~: 

t y ks h t . d kıp . ~ ~ vakkat temınatlarmı aynı gunde saat 14,30 a kadar Umumı Mu 

'c ... 

ınnı soı unuz. o a as anın evın en çı evınıze gı- dürlük kalemine vermeleri lazrmdır 
dinceye kadar temas ettiğiniz kimeslere ve evde aile efra- Talipler münakaşa şartnamelerhti Beş lira mukabilinde An 
dınızı çoiuk çocuğunuzu hastalığa tutulmağa mahkôm karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
edersiniz. Bjr aile hahrı yapayım derken etrafınızı ne de- smdan tedarik edebilirler. 
rece tehlikeye soktuğunuzu düşünürseniz bir daha bunu ---------------'----------

yapmazsımz. . PERTEV 
' 13 -· Çocukları öpmeyiniz. Çocuğunuzun öpülme- llfi~~~~::::::::_-4~h· ~ 
sine müsaade etmeyiniz. Dudak dudağa öpüşmek kadar :.aıııl 
tehlikeJi bir ŞtY yoktur. Firengİ, verem gibi en tehlikeli l KQLQNY A 
hastalıklara çok kere bu suretle aşılanıldığı tehlikesini ~~ı::l'I SULARI 
hatırımızda.n çıkarmayınız . 

14 - Açıkta ı;atılan yiyecekleri ve itimat etmediği- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!! 
niz satıcıların sattıklan şeyleri almayınız. • cuz satılacak diye hile karıştırarak herkesin midesini boz 

Tic<'ret etmek, para kazanmak herkesin hakkıdır. mamalıdır. 
Fakat bir vatanda;ı bu ticareti namuskarane yapmak ve Sütlere Sll kataı-ak küçük yaştaki çocukların gıdala-

T<'bessüm etmek 
tesh~r etmektir 
Sehhı.r tebessUmi.l, tı.:rclh 

ettiğim BlOKS diş ma· 
cunu sayesinde muhdaza 
cdebilivorum. 
BİOKS bütün dünya· 

da oksijen sayec;;lnde 
istihzar olunmuş ye
ğQn~ macundur. 
BIOKS dişleri bfyaz. 

/ııtır, diş t'flerini kuvvet
lendirir ve ağıza gilzel 
bir rayiha venr. 

Her yerde satılır 

ÇARŞAl\1.BA 
5 · şUBA11 930 

Genç Heykeltra~ Kenan Bey ismet Paşa Hazretlerinin 
yapmaktadır. Resmtmlzde ismet Paşa Hazreti 

heykelleri baı;ında ğorllme1ı:tedlr 

Şu resme bakınız: Koskoca eadde lcAfl gelmfyermuş gibi 
dllk.kAnlara girmek istiyorlar. Dun Ha"' l 1iye t r':>est 

görlllen kamyon bir pilkkarı 1 t.ı ı ı < n ne' e 
mahzen içine yuvr rl ınrrı-ştır 

_.,11 ŞUBAT Y AKLAŞI 

laA"ZI"ık sôr•linde köş 
' Sahibi (MALÜL GAZİ C E M 

Yeni sekizinci tertibi için muhterem İstanbul halkına 
fedakarlığı dikkat ile okuyunuz: 

Uğurlu gişcmden aldığınız bilete ikramiye çıktı!t 
numero imha edileceğinden müteakıp kcşideler için 

olmadan devamlı bilet takdim edeceğim. 

l\leselft: (GAZİ GİŞESİNDEN) aldığınız 
bileti beşinci keşideye kadar takip ettiniz. Beşinci 
70 lira isabet etti. 7 Jirıı aldınız. .Altıncı keşidcde 

bilet almak lçin pi!An mucibince 10 lira vermeniz l 

Fakat cGA.Zl GİŞESİ) müşterisi olduğunuzda ~ 
n ukahilinde diğer ba~ka bir mımero alabilirsiniz. b 

<(i \Z i Ci tŞES h kendi hi~sed 
~~~E!i:i~~O memnuııi \'etk tesvive cd ~ccktir. t 

lliElll~z:m~ ........... ~----!BEa::I .... 

15 dakikada E 
8 dakikada SES 

Ankara · şubesi: Balı 

No 16IMahmutveŞ 
---•• Umum acentası : Bahçekapı Celal Bey Han No 32 

•••Operatör: HALiL SEZ 

1 Basur memeleri, FlstUI va sıraca 
ameliyatlı, ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcümle 

CO icra eder. Sa·ıt 1-7, Dlvanvolu Acıhıımam No. 

vatanda§laı-ının her türlü zararına olarak kazanmaktan rmm azalmasına ve sıhhatlerinin bozulmasına sebep ol
çelo.nmek rnecburiyetinde olduğunu unutmamalıdır. A- mamalıdır. B~ ~eki.ide satışlar günün birinde meydana 
cıkta Eatddıı2ı zan1an üzerine toz lconaca :ve hövlP.ce.ın.nJ.cCDa.rılCal-SJ'UBın..:ıcı1L1:ıeın_ım.=uwııu.ll@;t.1-ıın.ı.1~~~·.IL......;__ru~..a.ra.L ____ _.t!.m~~!!:ıım:::i~~~__;::::..:=:;.....;;;;=._;;:==--==:....J~::=~ ~~~-


