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:ı inci sahifede : ; 
1- ispanyada cümhurlyet ..ıı 

llAn edJlecek mi? "' - 2- Harici telgraf -

nasıl eğleniyor/ 

4 nücü sahifede : 
1- felek: Haftanın yazısı 
2 HikAye 

4 üncü sene, No 1435 
3- Son haberler ~ 
4- Dünkü koşular 

3 Ron1an 
5 inci sahifede ~ -

N:USHASI 5 KURVŞTUR 
3 üncü sahifede 

1- fstanbul cuma günlerl 
1ııır. 1- Tasarruf ve lktısat yo-
'1111 lunda 

~·------------------=------------~----~~----~~~~-----------=----------------------~· 
Mübadele itilafzııa dair Yunan murahhasznzn raporu Sulh yolunda -Türkiye ile Fransa arasında 

dostluk muahedesi imzalandı. 
Bu muahede, Türk hariciyesi~ 
nin sulh ve itil3f yolunda, ye~ı 
bir eseridir . Borçlar meselesı
nin Suriye hududu işinin hal
linclen sonra böyle bir muahede 
nin imzası esasen bekleniyor
du. Bu intizar boşa çıkmadı. 
Neticenin her iki taraf için 
memnuniyeti, faydayı mi.ıcip 
olacağına şüphe yoktur . 

«Asrrlardanberi iki memle
ket arasında mevcut- dostluk 
rabıtalarını daha ziyade kuv
vetlendirecek olan bir muahe
deye imzasını koymakla ne ka
dar bahtiyar olduğunu» söyli
Yen M. Brindın, Türkiyeye kar 
Şı ötedenberi samimi bir sulh 
ve itilaf siyaseti takib etmek 
istediği meçhul değildir. Şim
di bu sammi dostluğun tatbika
tta ve ameli hayatta da teza
hürlerini görmek istiyoruz . 

Herkes biliyor ki Türk mille
tinin sulh ve inkişaf yolunda ça 
lışmaktan memleketin çok ge
ri kalan iktisadi ve içtimai se
viyesini yükseltmekten .lıaşka 
b_r gayesi yoktur. FransıZ rnille
tınin de sulh hissiyatile meşbuı 
olduğunu bildiğimiz için Türk
Yenin bu yoldaki mesaisini el
bette teşvikten hali kalmrya
caktır. Zamanımızda siyasi 
dostluklar, daha ziyade iktisadi 
nı.enfaat ve münasebetlere isti
nat eder. !'-ansa ile Türkiye a
rasındaki iktisadi münasebat, 
itiraf etmeli ki, Normalden ö
tesini geçmemektedir, hata ba
zı meselelerde bu dereceye bile 
varmış değildir. Halbuki sami
mi dostla aun icapları, iktısadi 
ını.:n .. ~eba~ı daha ziyade inkişaf 
ettirmektir. Resmi Fransanın 
hüsnü niyetinden asla şüphe et
nı.iyoruz. Ona sitem mahiyetin
de söylenecek şey, bazı hususi: 
ceryanlara, gerek siyasi ve ge
rek iktisadi sahalarda bazı yol
suz faaliyetlere karşı lüzumun
dan fazla lakayt kalmasıdır. 
Temenni ediyoruz ki, muahe
denin imzasından sonra Faris, 
bu 'flevi dostluk mecburiyet ve 
vazifelerinde daha çok hassas 

. bir vaziyet alacaktır . 
Türkiye ile Fransa arasında 

İmzalanan dostluk muahedesi
nin ruhu, iki memleket arasın
da çıkacak ihtil3fların sulh yo
lile halledilmesi mecburiyetile 
hulasa olunabilir. Beynelmilel 
ihtilil.fların hak ve adalet daire
sinde tesviyesi, artık yeni za~ 
manm bir umdesidir, medem
liğin bir faziletidir. Bu mecbu
riyetten kaçınmak olmaz: ~u 
türlü dostluk muahedelen, mıl
letlere her sahada birbirlerine 
daha ziyade yakla~mak, birbir
lerine daha geniş mikyasta yar
dım etmek imkanını hazırladık
ları içindir ki, hususi bir ehem
miyeti haizdirler. Türk - Fran
sız muahedesinin böyle bir ne
tice ve talie mazhariyetini, her 
İki memleketin menafii namına 
te~,nni ediyoruz. . . 

ilaveye hacet yok ki, Parıste 
çok samimi bir hava içinde im
zalanan Türk - Fransız dostluk 
rnuahedesi, dünya sulhünün 
idamesi için de belli ~şlı_ kıy
rnetli bir teminat teşkil ediyor. 

Siirt Meb,usu 

MAHMUT 
-.--•••ıuuııeıu•••••••~·•·••••••••••••n•., 

Atina 
' 

hariciye nazaretinde tetkik ediliyor. 
~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ıtilafname imza 
ediliyor mu? 

Tevfik Kamil Bey dün 
Ankaradan geldi 

Bas murahhasımız vaziyetin mucibi 
- memnuniyet olduğunu söyledi 

Yunan murahhasının raporu bütün fırkaların 
iştirakile yapı'al:ak içtin1ada tetkik edilecekmiş 

Türk _ Yunan meselelerini hal ve intaç etmek üzre Ankara
d~ yapılan müzakerata iştirak. ede~ Mu~t~Iit müb~dele ~~i
syonun<laki Başmuralıhasımız Tevfiık Kanul Bey dun şehrımıze 
geldi. 

Tevfik Kamil Bey, bu hususta ketumiyeti mühafaza ederek 
sadece vaziyetin miıcihi memnuniyet olduğunu ve itilafnamenin 
hazırlandığını söylemekle iktifa etmiştir. 

' 

1 
Harici ye nezareti mahafili, ra 

por hakkında ketumiyeti muha 
faza etmekle beraber (Türk-Yu 
nan) işlerin süratle intaç edile
ceği, iki komşu cumhuriyetin 
münasebatı dostane surette in
kişaf edece~i kanaatini izhar et 
mektedir. 

Acıklı .facia 
--·---

Bir mektepli evli bir 
kadını iJldilrdü 

Uzun zamandanberl mühlik 
aşkın neticesi 

1 Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. Et
nografya müzesinde 

tetkikat yaptılar 

Ankaradan bildirildiğine gö-
Evvelki akşam Kızıltoprakta re Reisicumhur Hz. Etnografya · 

b_üy~k bir facia olmuştur. Bu fa müzesini ziyaret ve teşhir edi
cıayı husule getiren sebep tla.- len eski ve yeni Türk eserleri
ha çocuk denebilecek bir yaşta ni ve muhtelif devirlere ait ya. 
bir gencin evli bir genç kadına digarları ve bilhassa Alişar haf 
karşı hissettiği memnu aşktır. riyatrndan çıkan binlerce sene
Facianın kurbanları 18 yaşında lik kafa kemiklerini ve toprak 
Reşat namında bir genç ve 28 masnuatı tetkik buyurmuşlar
yaşında Seyyit Haşim B. mer- d ır. 

Tüfkiyf}nin harici borçları 
..... İil"ı:Jıı:;:l.li!U! ... IEl:ZZ::S<m!l~----ıaıı ........ ~ .. 

Rivayetler --------
Tediyat tecil 
edilecek mi? 

Rivayetler Parlste 
tekzip edildi 

Düyunu umumiye 
n1eclisini n bir tebliği 

humun biraderi Mahmut B. in Gazi Hz. eşyanın tasnifinde. 
kızı Feyzaver H. namın - ki isabet ve vukuftan, tanzim Pariısten bildiriliyor: -Tür-
da evli bir kadındır. ve teşhir edilen yadigarların il- kiye hükumetinin gfiya düyunu 

GENÇ ÇOCUK... me ifa edeceği hizmetten takdir umumiye hamillerine yapacağı 
Kızıltoprakta Kayışdağı cad le bahis buyurmuşlardır. tediyatı tecil edeceğine dair 

desin~e oturan mütekaıt Ali Ri Bundan sonra Türk Ocakla- bazı Avrupa gazetelerinde yer 
za B. ın .ıs J.'.aşmda Reşat na- rı merkezini teşrif etmişler ve bulan rivayetin asılsız olduğu 
~da hır oglu vardır. Bu genç son günlerde döşemesi ikmal Düyunu umumiye meclisi tara
b~raz hayalp~res.ttir Reşat. efen-ı edilen odaları ve salonları gez- fından tekzip edıilmiştir. Bu 
~ Kabataş lisesı talebelennden mişlerdir. meclis tarafından neşredilen 
d~~._ ~~-·genç arasıra sokakt~ Tiyatroda- kendilerine sahne- bir tebliğde önümüzdeıki mayıs 
gor.dugu a~ semtte oturan Alı nin elektrik tertibatına ait bazı ta vadesi gelecek olan tediyat 
B. ın .z~vcesı F~yzaver hann:1a tecrübeler yapılmışır. Binanın için Türkiye hi'ıkfunetinıin la
karşı ıçın.~e denn bir aşk bagla pek yakın bir zamanda halkın zımgelen paTayı temamile ha
mıştrr. Gunden güne ~vvetle- istifadesine açılabilecek bir ha- zırladığı ,bildirilmektedir. 
n~": bu memnu aşk Re~at efen- le gelmiş olmasından dolayı ay Ne Parisıteki TüI'kiye sefa
di?ı _çıldırtacak bir hale getır- rıca memnuniyetlerini izhar bu- reti, ne de Osmanlı Banıkası 
mıştır. .. . yurmuşlardır. Türkiyı! hüıkilmetinin gfiya dü-

Son gunlerde Re~at efendı ar yunu umumiye hamillerine ba-
tık hep han_ımın k:·,. i c·trafm- Mu .. ddei umumi ZI tertip borçların tediyesini te Tevfik Kamil BeyleM. Fokas 

arasındaki müzakera, ;~itam bul 
muş ve ekseri meseleler üzerin 
de iki tarafı da tatmin edecek şe 
kilde mutabakatı efkar husule
gelrniştir. 

da dolaşmaga başlamış genç ka cil için müracaat etmek niye-
dına aş~d~ emellerinden bah Kenan B geldi tinde olduğuna dair olan ri- r •fi> sF/iri Fethi Bey ı 
setmek ıstemıştir. ' vayetleri teyit mahiyetinde hiç imek arzusunda old • bild" ·ı-

Fakat Feyzaver hanım bu Ankarada müddei umumiler bir haber almamışlardır. Türki e.ktetlir ugu ırı l 
mektepli gence fazla yüz verme için açılan kursa gitmiş bulu- ye salahryettar mali makama- m B ' .1 k 

· tı" 1 b 1 ""dd . . . . ,._ 1ı·ı u sene verı ece para 
mış r. nan stan u mu eı umumısı tının paranın tstıct<Tarım teşı ı .• BAŞKA NE KALDI? ..• 

Yalnız daha halledilmemiş 
bir taknn esaslı meseleler var
dır. Vaziyete vakıf mahafil bun 
!arın da bir sureti halle rapte
dileceğini tahmin etmektedir. 

A tinadaıki firari lsıtanbullu 
Rumlar ibir muhtıra ile M. Ve
nizelosa müracaat etmiş ve hak 
!arının mull:ıafazasını istemişler 
dir. 

Reşat efeoı': .!vvelki Kenan Bey dün şehrimi;ıe gel- için bu tarzda bir usul takip e- . J?ı.ge;. ~ara~n ~nkarada~ 
akşam saat dörtte .;ı.nç kadının di. deceklerıine ihtimal verilmeme b.ıklırıldı_g~e g~~e Mıllet Meclı ı' 
oturduğu köşke girip ~apryı çal Kenan Bey, seyahatinin husu ktedir. sı mehafı~ı bu gıınlerde Avrupa ,1 mış. Açılan kapıdan bır bomba si mahiyette olduğunu, bir kaç Diğer taraıftan Temps (Tan) gaz.etelerınde mev~~bah~olan 
gibi içeri fırlayan genç elinde güne kadar tekrar Ankara ya gazetesi d·e bu kabil rivayetle- ıharıd bor~!Aarımız ıçın bir. mo
bir tabanca olduğu halde iler- gideceğini, maznun Yunanlı rin Türkiye hUk.fimeti tarafın- ratQry<>m ılanı hakk;ndakı ha- ~ 
!emiş ve o sırada karşıs~?a ~ı - kaptanların İ stanbuld~n sureti dan :kati surette tekzip edildiği herler le yakınd~': alakadar ol- ! 'J 
kan Feyzaver hanımın uzerme azimet ve tagayyüpleri mesele- ni yazmaıktadrr. Kararlaş-tırıl- m~~~ır. ~endısıne s~lt~nat 
tabanca ile bir el ateş etmiştir .. si ile hiç meşgul olmadığını söy mış olan zamanlarda Türk hü- devırmın mırası ôlaraık mtıkal 

Tabancadan çıkan tek kur- lemştir. kfimetinin taahhütlerini ifa et- (Mabadi ikinci sahifede) 
• • * şun Feyzaver hanımın ölümü ~="~~~~==========================================~================~ 

Şehrimizde dişlerinin teda
visile meşgul olan Yunan sefiri 
M. Polilhronyadis bu akşam An 
karaya avdet edecektir. 

~y~nf::!tr:1~şe~~a:aap~~y~ Veremle mücadele teskı·ıaA.tı 
Reşat bu sefer de tabancavı kı>n , 

di beynine çevirmiş ve çıkan bir • tt • k • 1 • 
kurşun ile beraber kendisi de gı 1 {' e ge nıs, 1 yor .. 
yere yuvarlanmıştır. Fakat he- Y 

Tevfik Kamil Bey 

Baş murahhasamız bug?n Hava bozdu 
komisyonun bitaraf delegele°:le 
vaziyet hakkında görüşecekdır. Diin gece şiddeUi bir 

fırtına çıktı Bu hafta içinde komisyonda 
bir içtima aktedilmesi muhte
mel görülmektedir. Tevfi~ Ka 
mil Bey bu bapta _da_ ademı ma- Fatin Bey; .ıtnl kış değil, 
lUınat beyan etmıştır. fakat lodosa veda, diyor 

ÖBÜR TARAF NE DİYOR? Bir kaç gündenbeııi adeta ba-
Dün Atinadan gelen '.elgraf har günlerini andıracak derece

lara göre, evvelce çağırıldığı de güzel ve mutedil giden hava 
söylenen Yunan m~ırah~ası ~· lar dün akşam geç vakit bozul
Fokasın Atinaya gıtmesıne lu- muş şiddetli bir lodos fırtınası 
zum kalmadığı kendisine bildi- çıkmıştır Havanın birdenbire 
rilmiştir. bozulması üzerine dün gece ra-

Dün bu işler hakkında Atina sathane müdürü Fatin Beye te 
dan atideki telgraf gelmiştir: lefonla müracaat ettik. Fatin 

Atina 7 (Apo) - M. Foka- Bey bize şu malfimatı verdi: 
' ·· k tın d · "- Lodos şiddetlendi. Rüz-sın Ankara muza era a aır 

nüz ölmemiş bulunuyordu. 
Tabanca seslerine yetişenler 

Feyzaver hanımın öldüğtinü gö 
rmüşler, fakat elan yaşryan gen 
ci hemen Tıp fakültesine kaldır 
mııılardır. Reşat efendi aldığı 
yaranın tesiri ile bir müddet 

sonrç~~JbtrN PEDER! 
Reşat efendinin pederi mtite

kai t Rıza Bey çok müteessir
dir. Rıza Bey bu facia hakkın -
da demektedir ki: 

"- Çok müteessirim. Oğ _ 
lum böyle şeyleri yapabilecek 
bir insan değildir. Fakat bil
mem nastl oldu. 

Muayene ve tahkikat neti
cesinde defnine ruhsat verilen 
Feyzaver hanımın cenazesi bu 
gün saat 11 de kaldırılacaktır. 

Mes'ut bir haber 
gönderdiği raporu hamil '.>lan gar saat 19,5 ta 10 metro sürat 
Yunan sefareti memurlarından la esmeğe başlamıştır, biraz 
M. Surlas buraya gelerek der- sonra 14 metroyu buldu. Nıiha
hal Hariciye nezaretine raporu yet gittikçe sür'atını arttırarak Başvekilimizin bir kızı 
vermiştir. saat 22de 21 metroya kadar yük 

M. Fokasa, yeni bir işara ka- se~şti_:. .. , dünyaya geldi 
d k im 1 af Ruzgar sur atını arttırdıkça M h B kT . İ 

dar İstanbul a a ası te gr - lodostan batıya çevirmiş ve sağ t up tereınH aşvetl ~ ı~ızd_~-
la tebliğ edilmiştir. k h r d · · me aşa azre erının un 

dil. k 1.. na a ın e çıısentı yapmıştır. s bm b" kız !Ad d"' 
Rapor' tetkik e ır en u- Bugün rüzgar lodos ve kara- aı ••• 1~ ev a 1 unyaya 

zum görüldüğü takdirde kendi yelden, faköt daha hafif surette geldıgını Ankaradan telefonla 
si davet edilecektir. . esecek sağvanklar yapacaktır.,, ~a1?er. a_ldılk. M~terem _Başve-Hariciye nazm M. Mıhalo - Fatin Beye bu fırtınaların ka ~zı bu vesıle tebr~ .eder 
kopulos rapor hakkında M. V~ ra kışa alamet olup olmadığını v~unyaya bgelen .

1 
sevfl'hk

nizelosla görüşdükten sonra ~g sorduk. Şu cevabı verdi. v arma eı ev~.~ e ı~ . e 
lehi ihtimal bütün fırkaların ış- -Bunun için kat'i bir şey söy mesut ve uzun omurler dılerız. 
tiraki ile bir içtima aktedile- leyemem. Fakat an~. bir. kışı da . . " . .. 
ek Ankara müzakeratında elde pek muhtemel gomııyorum. açın de katı bır şey soylenemez. 

:dilen !leticeleri hususunda fi- Çnükü harare~ çok yükselmiş- Y: alnız; "~tı~ . l.odosa veda 
kirleri sorulacaktır. . tir .. ~ün azamı hararet 19 dere- ediyoruz,, dıyebılinz. 

Bunu müteakip Ankarada~ı ce ıdı. .. .•. . KADIKÔY SEFERLER! 
Yunan sefiri M. Polihro_nyadı- . Zaten evelcede_ soyl~?ıgım g~ Gece lo~?sun şidd~ti yüzün-

k t'' talmat gönderılecek- bı, havalar, mevsıme gore gayrı den Kadıkoy seferlerıı munta-
s~ a 1 tabii gidiyordu. Bundan sonra zam yapılamamıştır. 

1 tır. 

Mücade cenıigeti dün senelik kongresini ı: 
yaptı: Çalışmaktan kimse yılmıyacak 

1 

ı. 

ılı ! 
1 

Dlinkli içtımaa iştirak edenler 1 

Veremle mücadel·e cemiyeti'şamak yolu,, mecmuası vasıtalnin aza adedi geçen sene içindi 
senelik üçüncü kongresi dün sa- olmuştur. 11043 e çıkmıştır. 
balı Türkocağında toplandı. 1,500 lira toplandı ~emiyetin Eyıipteki dispaı~ -

Kongreyi cemiyet reisi Ali Cemiyet geçen sene veremle sen geçen sene çok faydalı net ' 
Paşa bir nutukla açtı ve ondan mücadele gününde 500,000 ro- ticeler vermiştıir. Bir dispansc 1 

· 

sonra cemiyetin senelik raporu zet dağıtmış ve bundan 1,500 li- ~mkan hasıl olursa bu sene dır 
okundu. ra elde etmiştir. Ayni zamanda Üsküdarda da bir verem dispa· ' 

Rapora nazaran cemiyet ge- reçe~ele:e "Veremle mücadele seri a~ılac.aktır. . . ı 
çen bir sene zarfında bilhassa cemıyetıne aza olunuz,, kaydı- Eyııp dıspanserınde hır senı 
propaganda işlerine ehemmi- nın konulması hemen hemen zarfında 96 gün konsültasyo 
yet vermiştir. Bu propaganda temin edilmiştir. yapılmış ve 924 hasta muayenı 
için cemiyetin neşrettiği "Ya- Veremle mücadele cemiyeti (Mabadı beşinci sayfadıı) ' 

1 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
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spa yada cümhuri
ret · an edilecek mi? 
Jirçoktehlikelere rağmen 
l{ıral yerinde kalabildi .. 

Fakat bundan 
soı1ra 11e olacak? 

Tahmini müşkül 
bir mesele 

... 

•ı ':ı "ıralın en büyük me-,r 
1 ,.akı kendisine atılan r .! 

ı: '1ombaların parçala-
1:: rını saklamaktu. 
1 ;~ 

t 

Belçikada 

Rusya ile 
müzakere 
Vaziyet artık 
değişiyor 

Rusya ile münasebat 
tesis edilecek 

f,~B_ug_~ll_n. _....f 
Tahtelbahirler 

Ingilterede 

Tahdidi 
teslihat 

itilafa doğru 
adımlar .. 

ANKARA, 7. A. A. - Kayserinin Sarıoğlan, Alkışla nahi 
yelerinin bazı köylerinde seyliip ve doludan yıkılan evlerin te· 
krar yapılması için Hiliiliahmer tarafından ev başına 50 lira, kıs 
men yıkılanlar için ev başına 25 lira verilmiştir. Bu suretle 
yardnn yekfuıu 3,500 liraya baliğ olmaktadır. 

Dün gece geııe bir müddet 

Bahri konferansın Londrada bir 
İş ı;örmediğini söylemeğe pek imkan 
yok. ilk günler geçtikten sonra kon
ferans art~k mesaisine devam ediyor 
demektir. Yalnız beş bahri devleti 
biribirinden ayıran esaslı ihtilllfların 
halledildiğini söylemeğe daha uzun 
bir müddet için imkan olmadığını ka-
bul mecburiyetinderz· Konf-;ra~sın Amerlkalılar tekllflerlnl Dün gece saat 23 tc fabrikada bir arıza yüzünden İstanbulun 
mesaisini müspet bır surette ilerilet- blldırdller 

haran/ıkla kaldık 

meğe başlamasında az çok amil olan her tarafında elektirik ceryaııı kesilmiştir. inkıta uzun 15 dakika 
cihet Fransız iddiasının nazarı dik- LONDRA, 6. A.A. - M. Mac kııdar devam etmistir. 
kate alınaı-ak müzakerede bir esas Donald, kadın sulh teşkilatı mü ' 
~t~az edilmesidir .... Tahdidi teslihat messillerine deniz konferansı- ,.__, •• .,..l!;:otı••••a.•a.•a.· .. •-·-·-·-·-·-·-•-•1M•1M•1M•a.ı• ... •ll!~:A• ... •a-, 
ıçm en ~oğru ve sag~ yo!u? ":"":"k nın sulh yolunda mühim bir f s p o R 
bundan ıbaret bulundugu gıbı bır ıd- . . • . . Llf- Jf-
diayı kabul etmek müıkildir. Fakat me~hale teşkıl ettıgını ve bunu • • ' J 
Franıa noktai nazarı karıııında bü~ .. tak~p.edec_ek konferansların da- wawwwwwww u uwwwwwwwwwowo..t 
bütün zıt bir iddia daha vardır ki, ha ıyı netıceler vereceğinden s 
ihtilafı _arttırıyor. ~u.n. için konferan ümitvar olduğunu beyan etmiş ok ~ k bayrak k osu su 
sı teşkıl edenler bınbınne zıt olan tir. U , 
noktai nazarları kar§ı karııya koy- ___ _ 
mak mesaiyi kolaylaştıran bir usul _LONDRA, 6 .. A. A._- ~-
değildi. Evveli Franaız noktai naza- Stımson neşretmış oldugu bır fJk defa yapılan bU kü~U büyük 
nnm tetkikine başlandL Franıız nok- beyanamede diyor ki; "lngilte- )' 
tai nazarı kısa_ca ~u.dur: . . . re ile beraber bütün harp gemi- bir ala~ka uyandırdı 
~ gemıl~ımn hep~ı ıçı!' to~ !eri sınıflarında bahri bir teadül • 

• J 

BRUKSELLES, 6. A. A. -
Meb'usan meclisinde M. Hy
mans, M. V andervelde'in hari
ciye nazırı bulunduğu sırada bu 
gün iltizam etmekte olduğu 
siyaseti takip etmemiş oldu
ğunu hatrrlatmrştır. Mumaile
yh, M. Vandervcld'm nazırlığı 
zamanında Belçikayı Sovyetle
ri tanımaktan meneden sebeple 
rin hali hazırda da mevcut ol
duğunu ilave etmiştir. M. Hy
mans, netice olarak Ruslarla te 
krar iadei münasebatı girişilen 
taahhüdata riayet edileceğine 
dair teminat almak şartile der 
piş edebileceğini söyleıni~tir. 

yekıin bır ton miktarı tayın edilmeli. . . hu . . - ----
Her devlet kendisi için tayin edi- teldsıskı z shulsu

1
nu .nkazan ıtıbark~ Atletizm Heyetinin idare ve rin yetişemediği derecede sür'-

len ton miktarı üzerinden kendi muh a ı . Ir ı ar mı tarını ten ıs 
1 ' 

~ 

t l 

·~ 

ı, ı' . . 
• il ,, 

ı 

: lo 

hı ı. l .Al'nns'un en son eserı 

'1 l V!adritten yazılıyor: - İspa- vera gittikten sonra iktidar 
i'. .< .ıda yeni hii'kiimet iş başına vkiine gelen ceneral Berengu
'j ) idi eglcli eski Primo dö Ri- er kralın muhafız krtaatmın ku 

1, ·a idaresinin bırakuğı ağrr marı<lanı idi. Fasta bir zaman
!· 1 

' rası tasfiye etmekle meşgul !ar mağlup olup İspanyaya ge 
ı t .unuyor. Bugünlerde İspa- len bu ceneraıın divanı harpte 
1 

• ada daha esaslı bir tebeddül muhakemesine başlanacaktı. 
lı cağından bahsedenler çok
.'.~ ·• Daha büyük tebeddül ne 

bilir mi diyeceksiniz? ... 
; ' ' mhuriyet. .. İspanyada kra-

ı 

ı 1 ı c da da ortadan kalkacak de-
1 • 'Ol". Fakat ıbu rivayetleri bi
~ 1 

• tahlil etmek liizımdır. Çün-
ı,, şimdiye ıkadar krallrk bir 

, ~ ; kere daha tehli·keye girme
' değil. Şimdiye kadar bu 0-
1p \ ,üncü Alfonso bir kaç kere 
i -ı ıtmdan idirilecek dendi. Kaç 

\ ı ı ·e de bu hükümdarın aleybi
ır 11 sui kastlar yapılmak isten-

I• 

Fakat Prime dö Rivera hüku
meti ele alınca bu takibattan 
vaz geçilmişti. Primo dö Rive
ra bu ceneralı çok mu seviyor
du? Hayır... Fakat şimdiki 
başvekil kral Alfonso nun çok 
sevdiği bir ceneraldır. Onun i
ı;in kendisine bir şey yapılama 
dı. 

Bu vaziyet dahilinde kral 
Alfonso nun tahtını kaybedece 
ğini söyleyenlerin iddıasi do
ğruya benzemiyor. Bilakis Al 
fonso devletin idaresinde mües 
sir bir rol alacağa benziyor. 

, i, 3ir zamanlar Fasta Abdül Kral Alfonso, malumdur ki 
) ı ı rimin önündelspanyol krtaa 1886 da doğduğu zaman pederi 
q 1) 

l 

ı 1 1 
~ 1 , .. 

1 ., 1 

" , 
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l 

f ) 
l l 

l ) 

daha evel bir sui kasta kuman 
~~,uştu. Diliıyaya kral olaraI~ 
gelen Onüçüncü Alfonso ya ze 
hirlemek için südüne zehir ka
tıldığı bile görüldü. Bununla 
beraber kral sağdır ve krallrk 
da değişeceğe benzemiyor. Al
fOll'Sonun spor,beygir,av gibibir 
çok eğlencelere meraki olduğu 
kadar muhtelif .kole'ksiyonları 
da vardır. Eakat bu koleksiyon 
İann en şayanı dikkat olanı ne 
dir bilir misiniz?. . . Alfonso 
şimdiye lkadar .kaç kere sui kas 
ta oğradı ise bu vakaları dai
ma kendisine hatırlatacak bir 
takını ufak tefı:lk şeylerden de 
bir k.oleksiyon vücude gctimıiş 
tir. Bu ufak t efek şeyler nedir 

' < mi diyecek siniz Bunlar ıkendi-
' 

1 ı ·en sene vefat eden ve bugDnkfJ eine sui kast yapmak isteyen-
'.~' lJ aziyttl daha o zaman anlıyan lerin tutulan tab~ca.sı, aulan, 
t . edip M. lbanez fakat krala hiç bır zıyanı olmı-

·v , . . _ yan bombaların parçaları, kra-
" ~ ıez~e~en._hezıınete ograr- lı saplamak için uzaulan, fakat 
~ ı Onuçımaı ~lfonso Avru~a hiç de dokunmayan bir bıçak ve 
ı. ) en meşhur eglence yerlerın ·re 
k ı . .. d O aman 1 saı . 
' .ı. gezı~ tozu:yoo u. İ z Kral Alfonso şimdiki halde 

· .' 1j ılın. ~lert:ıinde spanyada tıacını tahunı muhafaza edi-

Belcika hariciye nazırı, ecne
biltrin Belç~kada siya:;! tahri
katta bulunmalarına katiyen 
müşamaha e1miyecektir . 

Nazırın bu beyanatına cevap 
veren M. 'l ""'lcrvelde c•:...,:ıl.ce 
Ruslarla ·--ı~\ münasebatın a
leyhinde ıuunduğunu fakat, 
hali hazrrda ahval ve şeraitin 
•emamen deği_şmiş olduğunu 

.öylemiştir. Mumaileyh, Rus
arla iadei münasebafhar'·mda 

müzakerata girişilmesinin Be!
c;ikanın menfaati icabı olduğu
nu ilave etmiştir. ---ispanyada 

taç olduğu gemileri yapmakta serb•sl etmek suretile İngiliz ve Ame- kontrolü altında tertip edilen atlı oldu. Birinci gelen takım 
olmah. Kimi devlet kruvazör yapsın, rikan filoları arasında 1932 se- büyük bayrak koşusu dün sa- gidip gelme mesaıeyi 26 dakika 
kimi ~e~let tahtelbah~ inta etsin, f:ı- nesi yerine 1931 senesinde mü- balı muvaffakiyetle yapıldı. üç saniyede, ikinci takım 26 da-
ka~ bulun b~nlar yekun olarak tayın savat husule getirmeği derpiş Koşunun başlama saati on kika 14 saniye, üçünc;_j takım 
edılen ton mıktarıru aşıruyacaktır. bir olduğu halde daha dokuz 26 dakika 41 saniyede katetti. 

Buna mukabil İngiliz noktai naza- buçuktan itibaren, Galatasaray . Kazanan takımlar sırasile n mutlaka her sınıf harp gemilerinin 
miktarı muayyen olmaaı ıeklindedir. klübünde gittikçe artan bir ka- şunlardır; 
Hiç bir devlet tayin edilecek miktar !abalık toplaniyordu. Bu kala- 1 - Rober Kolej. 2 - Beşik-
haricinde her hangi bir sınıf üzerin- balığın bir kısmını müsabık ve taş. 3 - Beşiktaş. 4 - Beşiktaş 
den gemi yapamıyacaktır. hakemler, bir kısmını da merak 5 Rober Kolej. 

Görülüyor ki, aradaki ihtilaf çok lılar teşkil ediyordu. Çini vazo verildi mühimdir. Fransız noktai nazarının 
tetkikine başlanmaıı Fransız murah- Bu yarış işile en hurde nok- Birinci ve ikinci gelen r~kım-
haslan için bir muvaffakiyet teşkil ) tasına kadar meşgul olan A tle-
ediyordu. Fakat Fransa ile. lngilt~re tizm Heyeti Reisi Adil Bey, ha-
arasında ve diğer devletlen de şıd- kemlerin vazifelerini, sokakda 
detle alakadar eden tahtelbahir mese kontrol yerlerini, otomobillerin 
leıinin yeniden canlandığını Londra 
dan gelen telgraflardan anlıyoruz. duracakları yerleri gösteren ve 
İngiltere tahtelbahirlerin ilgasında evvelden hazırlanmış kaa tları 
ısrar ediyor. Fransa bilakis bu sınıf dağıtıyor. 

Ne dfışüniilüv_ or? gemileri birer müd:ıfaa ? .. tası addı:t- Biz beş arkadaş önden çık-
tiği için ilga cihetıne hıç yanaşacaga uk. Otomobilimizle Galatasa-

TOKYO, 7. A. A. - Japon benzemiyor. Fransa bu davada yalnız k k 1 k d b k 
ricali M. Stimsonun İngiltere değildir. Japonva da tahtelbahir ta- ray ara 0 unun arşrsın a e 

1~ 1 raf•--dır. Fakat İngiltere ile Ameri- liyoruz. Saat 11... 11,10 ... 11,15 .. ile muadelet pt<lnının esas arı- ~· ı 
ka tahtelbahirlerin ilgaunda b!r eı- . . . Galatasaray mektebinin önünde 

nı teşrih eden beyanatı hakkın- miş görünüyorlar. Şimdi İngiltere Kadın heyeti reısl Mıss josı'phınt bekliyenler çoğalıyor ... 11,20 .. . 
daki tefsirlerinde kaı;amakh bir ıahtelbahirlerin ilgasmd!' ıs~ar ederse eyledik. İngilizler için herbiri geç kaldılar ... 11,30 ... 11,33 .. . 
lisan kullanmaktadırlar. İngil- ne olacak? Konferans gıt gıde merak bin ton hacminde VI" 8 pusluk "h t ·· ·· d ·· 1 
terenin 5, Amerikanın 3 ve J a- lı bir safhaya giriyor. Şiddetli müca 1 1 .. hh 

15 
k .. nı aye gorun u er .. 

ku 1 · deleler,. ola'*'- Şimdi Fransız bat- topAar a '.Ilkuc~ . ez . hru~azdor Burada koşunun şeklini ya-
ponyanın 1 zırhlıyı vvet erın v~kili M. Tardieu de Londraya avdet ve m~rı a. ıçın aynı. acım e zalım; Koşuya ikişer kişilik 19 
den harice çtl·armaları hakında ettikten sonra .~ürlü türl~ ~eli!_le~~ ve ~ynı te~lıha~ malık 18 kru- takım girdi. Her takımın, bir 
ki teklife müteallik olarak Ja- mantıkl~r ve tabu olarak turlu turlu vazor ~~~~ıf edıyol"_1:lz. . J'.akat, koşucusu Beyoğlunda Galatasa 
pon bahri mahafili bunun ka- pazarlk.ar da başlıyacak. · daha kuçük kruvazorler ıçın İn- ray klübünden hareket etti. ls-
ğıt üzerinde Japonyaya müsait A "'yanda giltere~in 42 bin ton fazla ~ac- tanbul'da Akşam matbaasına 
ı;iıbi görüıı.m.,kte olduğu ve fa- il me sahıp olmasını kab':11 edı}'.o- gelerek bayrağı orada bekliyen 

!Kinci gc"len Sıinusl Ej. 

tara Kütahya mamulaundan bi
rer çini vazo, isimlerini yazdığı 
mtz on koşucuya da birer mada 
lya verildi 

l\1uhtelit takınılan ıkat hakikat halde Japon filo- Fevka ade ruz. B_undan J;ıaşk~ İngıltere ıle arkadaşına verdi. Onlar da mat 
sunun muvazenesini ihlal ede- Amerıka aynı hacımde ve tema baadan Galatasaray klübüne Stadyomda ikinci küme mulı 
ceğini beyan etmektedirler. mahkeme men yekdiğerine müsavi kruva koştular. Beyoğlundan istan- teliti Üsküdar takımına karsı 

Salahiyettar bir membadan zör filoları bulundurmak hakkı- bula giden koşucular tek, İstan oynadı, ve 2-0 galip geldi. 
bildirildiğine göre, bütün bu PEŞA VER, 6. A. A. - Af- na ~ali~ olaca~lardır. T_ayy":f~ buldan Geyoğluna dönenler de Birinci küme muhteliti d' 
tcıklifler halihazırdaki şekilleri ganistan krah hiyaneti vatani- g_ernılerıle t~rpı~o mu~ıplerı ı- çift numara taşiyorlardı. İstanbu_I Spora ~arşı_ . oynadı. 
le Japonya tarafından kabili ka ye ile itti ham edilmekte olan çın de Amerıka ıle İngıltere ara 6rncı Daire önünde Muhtelıt şu şekılde ıdı; 
~ul değildir:____ _ _ miralay Muhammet Sami ile sında teadül esasını kabul edi- Koşucular Galatasaray köşe- Riz_ a (F.B), B~rhan (~.S), 

MUhammet Vali Hanı muhake 1 H (V) S hi (G S) N h t .Mısır-lngil'tere yoruz. sinde hemen hemen topu geç- ayrı . , up . , ı a 
KAHİRE, 7_ A. A. _ Meb'u me etmek üzre hususi bir malı- Tahtelbahirlere gelince: bun tiler. Altıncı Daire önünde Ga- (G.S), Refik (V.), Hayati (Bş.) 

san meclisi hiikUmete İngiltere keme teşkil etmiştir. Muham- ların istiabi hacimleri yekunu- latasaraydan Ziya birinci, Be- Ala (F.B.), Mehmet (G.S.) Fik-
kd. . . .. met Vali Han Emanullah Ha- nu mümkün olduğu kadar az ol şı"ktaştan Muhsin ikinci geçti. ret (F.B.). . ile bir muahede a ı ıçın muza- h tı d k 

. nm Avrupa seya a esnasın a masınıarzuediyoruz.Bahci on Ko""pru""de Muhsin başa geçmiş, Muhtelit hücum hatu eksık keratta bulunmak üzre mezunı ...__, 
niyabeti saltanatta uwunmuş- feransta hazır bulunan beş dev- Ziya ikinci kalmışu. Akşam olmasına rağmen müessirdi. İlk 

yet vermiştir. tu. letin kabulü takdirinde tahtel- matbaasına yakın Rober kolej- devrede ilk sayıyı Mehmet, ilcin ispanyada sansür · ın· li ·ı 
MADRİT, 7. A. A. _ M. Be- Yunanistanda zelzele bahirlerın k yen 1 gasına den Corciyadis birinci, Muhsin ciyi. Ala, ikinci devrede üçüncü-

. · ATİNA 7. A .A. - Psara ve memnuniyetle muvafakat ede- ikinci idi. yü Mehmet, dördüncüyü Haya-renguer gazete müdürlerının • F k h h ld h lb · 
sansürün ilgası haKıkındaki ta- Antipsara adalarında zelzele / c~ğiz.. a. at er a. e .ta te a Matbaaya sıra ile gelen beş ti yaptı. Dört gol de _tu~_lamı-
leplerini müsait surette karşı- olmuş ahali arasında korlru baş. h~~lerın tıcaret ~em_ıl7nne ~arşı koşucu şun1ardı: . yacak şütl~r~e yapldıg~. ı~ın İs~. 

göstermiştir. dıger harp gernı:erının ~bı 0~- 1 _ Corciyadis (Kolej). 2 - Spor kalecısı mazur gorülmeli-
1.amı~;;~şt~ı;r~. ______ ":"' __ ...;;;.. _____ "'! ___ ~_!!!_'!!"!'!-."!'_!'!.!!'!!!!..! jdukları beyne~ı:eı ahkama ta- Muhsin (Beşiktaş). 3 - İbra- dir. Oyun umumiyetle çok_ te-
!! • bi olduklarını ıstıyoruz. him (Beşiktaş). 4 - Ziya (Ga- miz, dürüst ve oldukça sen ce-

Jn(İk a,,,,, ikisi arası aranıyor latasaray). 5 - Gregoryu (Ko- reyan etti. s. G. 

/ 

I 

l 

• •• L?~?RA, 6. A. A_. - ~~- lej). . _._ 
şam ustu ne~rolunan bı: teblıg- Avdette vazıyet Harici borçlar 
de şöyle_ ~en~yor: ~a~ ko~fe- Avdette Beşiktaştan Sünusi 
ransın bınncı komıtesı bahri. _te_s I"stanbuldan Beyog"lunda (Y.M. 

kkı d k k (Birinci s•hi[cJcn m•bat) lihatın tahdidi ha n a ı ı ı C.A.) klübüne kadar mütema-
?eviA sistemin_ arasını bulmak diyen önde. Fakat burada ken- e?en ~u borçlar! tan~ ve te 
ımkanını tet~ke b_aşlamırır. disini yakından takip eden Kc: dıyesınde ~~amı hassa~ıyı:t v_e 

lnsanrleştırme. · · . lejden Karancopulo ba~~ geçtı doğ~u_k gosteren yem _T17rk~-

d it bü~-~ ~alayan oldu. yor ... İspanyanın pek meşhur 
lı 1 kat Onuçuncu Alf?nso geı::e edibi. Blasco İbanez Primo de 
r İ tını, muhaf":za ettı. Kral bır Rivera'nm yüzünden çok şey 
ık ı; kere de sw kasta maruz 'çekmiş, nihayet vatanı haricin-
• ~ mış, fakat kurtulmu~~ur. de yaşamağa mecbur kalmr~tır. j 

'. defasm~a. kra~ atının u~e- İbanez geçen sene vefat etmiş-
, de Madndı1'. bır cadd.eı'.ın- tir. İspanyada bu tebeddülü gör 

LOND~A, 6. ~.A. - İngıl- ve bu nihayete kadar boyle de- yenın nıhayet memleketıın ıktı
tere heyetıle domınyonlar he- vam etti. Galatasaray klübüne sadi ve mali vaziyetini lazım 

, yeti bugün tc~planmışlardır. Bu ilk gelen beş koşucu srrasile eglen mertebeye irtika ettir
içtimada İngıltere tara.fından şunlardır: ı - Karancopulo mek maksadile böyle bi.- mora
Fransı~ muhtaras.ma. v~rılen c~- (Kolej). 2 - Sünusi (Beşiktaş) toryom ilanının, alacaklılarınııı 
vap muzaker_e edılmıştır. İngı:- 3 _Mecdi (Beşiktaş). 4-Yor- da memnuniyetle karşılıyacağı 
izl~rl~.Ame:ıkal_ıl~r ta~~elba_hır gi (Beşiktaş). 5 - Abdülkadir bir karar olacağı mütaleasını 
lerın ınsamleştırılmesı lehın- Emin (Kolej). ileri sürenler vardır. Zira bu su 
dedi~l7r. . . .. • Otomobil yetişemiyor .. ! . retle bütçesinde tasarruf edebi 

ı ı geçerkı;n bır adamın hırı ta d ··1 lbaııez vefatından 
1ı . . b -· me en o en , . 

: • .ıca~ını ç~vırmış, ~nu goren 

1 

bir müddet eve! kendisini gö-
' 1 hıç s~rın kanlılıgını h?z- ren bir İngiliz gazetecesini: 
dan suı ~a'Stynı.n u~enne ., - « Göreceksinöz, demiş, bir 

J ıl t, la atını surınuştur. Suı kas- . kalmaz bu Prima dö ' 1 un kursunu başa gittiği gi- sRe.neı:a rk 
1 

ak. tır 
, • 1 d k 1 ı ver::ı y r ac . 

• 1 ı ıu adam atın a tın ba a mıs Do~nı ... Fa.1<a t kendisi bunu 
. ı •. Kra 1 a hemeı:ı ta anca sım .. ~ d" 

( 
, .. k 1 h" gore.ne ı. 
'ı irıniş, bunu goren ra ıç ---.. ·-----

.. 1 in 'kanlılığını lbozmadan sui 
~ '1 ıtçmın üzerine hızla atını Hindistaııda grev 
~ .müştiir Sui kastçınm kur
•; ,ıu başa gittiği gibi bu adam BOMBA Y, 6. A. A. - Şimen 
1. r 1 altında kalmrştrr. Kral he- difer amelesi grevinin vaziye-

ı ~c ,n tabancasını çekerek sui tinde salah hasıl olduğu söylen 
,e .tçryı vurmuştur!... mektedir 
1e '·'Fakat şimdi kral için ne g~-, .. Bü;:ük hatıa:daki servisler 1 
a .. ehlike var? ... Primo de Rı- ıfa edılmektedır 

1, 

- Uyl:u .. und,1 
dı11Tsı nld.ıll:ıor .• 

gülilyor .. Demek beni başka IJlr ka
Derhnl lı.tlkam a!nuı:ıyuıı .• 

Bıı;ıncı komıte ogleden son- On dokuz takım da yanş~ bı- leceği parayi iktisadi inkiııafr-
ra Saınt James sarayında ,t~P: tirdi ve koşu bazen otomobılle- nın teminıi ve parasının istikra 
lanmıştır. Konferans m~sa~s~ı . rı olunda sarfedece'k, borçları-
tesri için sarfıgayret edılmıştır. Komisyon muavazaya dahıl ga- :l!. ek k b·ı· . . "d e-

. . . . 1• k" . ka nı odem · a ı ıyetının ı am M. Tardıeu gıttı yri mübadıl em a ıru tapu - . . . tm" 1 akt 
LONDRA, 7. A.A. - M. Tar- yıtları üzerinden çıkarmakta- sını temın e ış 0 ac · ır. 

dieu meb'usan meclisinin mü- dır Cümhuıiyet hükumeti bu ça 
zak~ratında hazır bulunmak üz- Komisyon kendisine vaki mü reye tevessül ettiği gün senede 
re Parise gitmiştir. Mumaileyh, racaat ü:ııerine hazırladı_ğ~ ~az- şimdilik 17-18 milyon Türk li-
10 Şubat tarihinde nazırlar mec hatalardan yüzde yetmışını ~- rası memleket dahilinde kala
lisinde hazır bulunduktan son- mamlamıştır. Mazbataların yuz caktrr . 
ra Londraya dönecektir. de sekseni hazırlandıktan sonra 

· · kalete 929 senesinde devletin hari-Vunanislanda bunların b~rer su~etı ve · d d... borç mı"kdarı 
ı 1 takdim edılecektır. ce ci e ıgı . . . . 

Takdiri kıymet işleri 
Takdiri kıymet muamelatını 

tanzim etmekte olan komisyo 
nun mesaisi hayli ilerlemiştir. 

Anadoludaki Yunan emlaki- 1,400,000 İngilız !ırası ıdı. ~30 
nin Ziraat Bankası tarafından senesinde ö~en~ek borç mıık
müzayedeye konulmasına ya- darının taksıtlerı g~çen seneki 
kında başlanacaktır. mikdarı geçnı.ektedır. 
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a arruf 
ı;ocuklar 

ve iktısat yolunda.. Dün 
nasıl tasarrufa alıştırılır?,, 

ş 

filmi 
Ba a ını 
gösterild 

ı Maarifte Müteferrik H. j 

1 Talebe yurdu Kasap, Celep 
lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor 

.Sehzadebaşı piyasası 

• 

Dünkl1 içtimada teşhir eailen yerli mallar 

Tasarruf cemiyeti 
iş başında 

Dün Galatasaray lisesinde bir 
içtir11a yapılmıştır 

ls Bankasının tasarruf hakkındaki 
filmi derin intıbalar bıraktı 

•• • ı•• •• 
Milli tasarruf ve ~ktısat ce- mahsusada Amerikadan ceLbe

'lliyeti tarafından tertip edilen dilen bu filim s·eyredenler üze
:iünkü Galatasaray lisesi içti- rinde çdk derin intıbalar bırak
-nama kadın erke!k binlerce ki- mıştır. Filmin iraesinden sonra 
!i iştirak etmiştir. İçtima mek Darülfiinun müderrislerinden 
<ehin konferans salonunda ya- Miinir B. tasaruf ve iktısat lhaık 
1.ılınış olup salonun bir k&§e- ıkında bir konferans vermiş ve 
;ınde de yerli mallardan muh- ezcümle demiştir ki: 
:~lif nümuneler teşhir edilmiş- - «Zenginleşme!k ve paramı 
-ır. İçtimaı Nakiye H. açını§ ve zın istikrarını temin etmeık i
ııından sonra İş Bankası tara- çin tasarrufa riayete mecburuz. 
'ından «Amerikada çocukları ' Üç bin lira kazanan bir kimse
asarrufa nasıl alıştırırlar?» nin 300 lira tasarruf etmesi bir 
\1:evzulu celbedilen bir filim fazilet değildir. Asri farilet az 
'österilmi~tir. Filmin mevzuu ' kazanan bir kimsenin tasarruf 
'Udur: etmesidir.» 

Küçük bir mektep talebesi Cevdet Kerim B. in nutku 
'.ersini bilmediği için hocası ta Mümir B. den sonra Cevdet 
afından ceza olarak 100 defa Kerim B. de bir konferans ver
:tasarruf» kelimesini yazmağa miş tasarruf ve iktısadın bü
l)ecbur tutuluyor. c;:ocuk ·?u ~- yük faideleri ve lüzumundan 
'.Yı yazmakta oldug~ bır. gun baıhsettikten sorıra demi-.ıtir ki: 

•
11r •köpeğin kumsal bır yen eşe _ « Milli cidale başlandığı 
e~erek a1;11:ığı çukurdan çrkar- zaman pek az !kimselerden iıba
lrgr ekmeği yedikten sonra ar- ret olan bazi bedıbalhtlar: 
~ bir par~ ekmeği gene ay- _ « Koca ordu ile o kadar 

11 Yere sakladığını .görüyor. O vesait ile mağlup oldukıtan son
:.arnan kendisine tasarruf halk: ra hiç şimdi bu yoksuzlu!kla b~ 
3~da ilham geliyor. Eve geldı iş başarıla bilir mi? demişlerdı. 
~1 Vakit babasına bir :kumbara Halbuki biHl.ıhara hadisat hiç 
1lrnasını rica ediyor ve aldın- de onların düşündükleri gibi ol
'or. Ondan sonra aldığı günde 1 madı. Hatırıma getirmeık iste
ikle.rden arttırdıih parayı kum 1 mem. . Fakat belki şim~.i ,?e bu 
;araya attığı giıbi mektep ve tar,.,da düşünen pek cu.z ı ha~ 
ers haricinde kalan zamanlar bedbahtlar vardır. İhtımal kı 
'a da calısarak kazandığı para 
'i biriktiriyor. Darülfünuna gir 
1e<si lazımgeldi ği zaman para
mı hesap edivor ve bir btic;ıilk 
enelik tahsil müddeti esnasın-
1a lkafi geleceğini anlıyor. Fa
:at bu sırada cocuğun babası 
'e anası da cocuk namına orta 
·a birer kumbara cıkarıyorlar. 
~ ·~· asarnıf nf'ticesi elde ettıın pa 
ı ile Darülfünun tahsilini biti
~n bu cocuk nihayet yüksek 
ir doktor oluyor. 

Derin intibalar 
lş Bankası tarafından sureti 

gene: .
1 

. . 
_ «Bizden !'\sırlarla ı en gı-

denlere bu !kabil çarelerle ı:eti~ 
mek hiç kaıbil olur mu?» dıyen 
ler bulunur. Fa-kat emin olunuz 
ki arkadaşlar o cidalde nasıl 
müvaffak oldukça bundan da ö
ylece muvaffak olacağız:". 

Yerli malJarm teşhırı 
Konferanstan sonra teşhir 

edilen yerli mali~ ıı:?rülerek iç 
timaa nihayet verıldı. 
Önümüzdeıki Cuma günü de 

ayni tarzda bir içtima Kadıkö
yünde yapılacaktır. 

Mahkemelerde 

Üstantik Hikmet Bey --------
1ücidei umumlliğln talebi . üzerin.e 
llahkeme Borsada icra edıl~cektı~ 
S . Be göre müstantik Hıkmet Beyın 
orabık müstanti~ ~ıkrn.~t . 1~ muhakemesi İstanbul müddei 
'b 1kyan efenrliyı dort g~ bi a umumiliğinin talebi üzerine 
1~P tevkif etmekle Agırcdie~a temyiz kararile Bursada cere-
~.1keınesinde. muhakeme e - edecektir. 
'«ti yan . 
tl' · . Hikmet Bey hakkmdakı <:v-

lt 1krnet Beyın 12 şubatta a- kk uhtelif şikayetlerden ıba 
~e<ada rüyet edilmesi mukar ra . mBursaya nakledilen dava 

11t:?ılan muhakem ' si yapılım- rettır. man rüyet edileceği 
• "'<l:ır nın ne za .. 
ı\ı... · .. ıneçhuldur. 
"ığınxz mevsuk malfımata henuz 

200 yataklı bir yurt 
açılacaktır. 

Maarif umigetlnln 1930 1 
senesi bütçesi 

Maarif cemiyeti reisi Nafi 
Atuf ve cemiyetin İstanbul mü
messiliCevdet KerimBeyler An 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 
Nafi Atuf Bey, şehrimizde ce
miyet tarafından açılan talebe 
yurdunun (200) yataklı olması 
için lazrmgelen hazırlıklarla 
meşgul olacaktır. 

Cemiyetin (930) senesi vari
dat bütçesi (60,000) lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bu sene zar
fında Ankara'da bir talebe yur
du vücude getirilmesi takarrür 
etmiştir. 

Feyziati lisesi 
Hükumet yardım 

ede ektir 
Geçenlerde yavan Feyziati 

lisesiınin müdürü Hıfzı Tevfik 
Bey diin Ankaradan şehrimize 
avdet etmiş ve yıangm dolayisi
le Maarif vekaleti nezdinde va
kı olan teşebbüsleri hakında 
bir muharririmize şu malUmatı 
vermiştir: 

- « V e!kalet her türlıii muave 
net ve teshilfitı .göstereceğini 
vadetti. Hatta icap ederse melk 
tep ittihaz edilmek üzre hükft
mete ait bir binanın da çolk mü 
sait şeraitte verileceğini söyle
di. Hükfimetin tahakkuk edece 
ğine şüphe olmayan bu muave
neti sayesinde bir haftaya ka
dar bir bina bulunarak meıkte
bin açılacağını ve tedrisata ba
şlanacağını kuvvetle ümit ede-
rim.» 

Balıkçı mektebi 
Ticaret odasr tarafından ba

lıkçılığımız hakkında bir rapor 
hazırlanmaktadır. 

Balıkçılar odanın istediği ma 
lUmata cevap verirken balrkçı
lığrmrz terakki ve in ki şa fi icin 
Boğaziçinde bir bal.ı'kçılrk mek 
tebine lüzum göıillmektedir. 

Rıhtım şirket/le 

Dedikodu hllliJ 
devam ediyor 

Y~nl bir şirketin ,.sasları 
hazırlanıyor 

Kasaplar cemiyeti erkfinm
dan birisi İstanbulda celep yok 
tur , binaenaleyh cemiyeti de 
olamaz demişti. 

Bu hususta celeplerin reisi 
İdris Ef. diyorki: 

"-Celepler cemiyeti meşru 
ti yetten iki sene sonra teessüs 
etmiş 22 senelik bir cemiyettir. 

İdris efendi bundan sonra ce
leplerin yeni tasavvurlarından 
bahsederek şunlan söylemiştir: 

- Celepler tarafmdan yeni 
bir şirketin esaslan hazırlan
maktadır. Bu şirketin teşkilile 
bilhassa Erzurumlu celepler şir 
ketinin 100,000 lira sermayesi 
olacaktır.,, 

Hakkı Şinasi Pş. 

Sinemalarda müşteri bolluğıı: «-bunun yarı 
gecesi de var beyler!» 

Çimdik atıp kol vuranlar yoksa da 
göz s ü ?Üp gönül üzenler varı 

Tasarruf cemiyeti işlerile 
Fırkaya ait bazı mesai! için ge-

çe:ıler~e. Ankaraya ~de~ Fırka _ Ahali biribirini çiğniyor .•. ' Bir başkası: Bastonlar şemsiyeler ••• 
mufettışı .H~ Şınası Pa~a kapatın şu kapıyı... 1 - Dalavere var mı? dalavere. Nişan atılan barakanın ön' 
yarın şehrımıze avdet edecektır. _ Vurun arkasına demirini!.. İhtiyar kitapçı $3kal oynat- de: 

- İşaret verin. . kimse gel- maıdan güldü: - Doldur bakalnn. Bir atı 
mesin. . . - Çooooooook !. • hk barutumuz kaldı.. Onu 

- Komple. . komple!.... - Ver bir tane. • • atalım da .. 
Havuzlar 

2 sene evvel ve bugün - Para verdik, gireceğiz. . • Beş kuruş verip kitabı aldı. -Hadi yahu. . Senin için 
- Bizi de alın da kapıyı öyle · Uzaklaşırken arkasından omuz nayı göziinden vurur derlerd 

İki sene evvel Seyrisefain ida kapatın... 'ı çarp.:.., göz kanlı birisi atıldı: - Elim titriyor. 
resine verilmiş olan Haliçteki - ~lamaz !. ; : bilet parala~- . - ~alavere için kitaba ne ik- - Göreyim seni, şu da 
havuzlar bu müddet zarfında ru gerı verecegız ... Beyler gı- tıza? çaldır ... 
çok değişmiştir. 923 senesinde şeye buyrun. ·.. . ... Bi~ onu anamızın kamında Bu seneki Ramazan tadi 
idarenin 4 vapuru vardı ve - Canım bıze ıskemle yok ogrenıyoruz! tuzile geldi. Sokaklar gecele 
bu vapurlar 9 biın yolcu taşı mu? Kanter içinde şuraya bura- Kal?~a~ık ~asında geçerken insan almıyor. Sinemalarda, t 
mıştır. ya koşuşanlar: yarrsr ışıdılmış muhavereler: lfiatçrlarda bir tek boş iske 

Aradan gec n ık b' zaman - Az sabredin Beyler .. size - Dümbüllüye girelim dedi- yok. Çaycılar, ince saz çalın 
zarfında 928 , e ı~a dır apur de birer iskemle buluruz. ler. Girdik ama tatsız. Yarın ge salonlar tıklım tıklım dolu. 
adedi 36 ya b:l~r::u~U:. 928 - Hasan. . H~seyin, MAeh- ce Tür~ ~alonund:'- . yasa, sahura kadar devamda. 

. d 1 1 met ... Dışardakı ışıklı reklfun- - Bızım Fındıgı bulamadık. Davul çıkmadan evlere d 
osenesın e taşınan yo cu arın 1 · d' · Ah 1. . . . . "lm" A f 
miıkt d 11 ·b. 620 k' 'di arı ın ırın.. a ı yer var zan- Sıyah yeldırmehsı, yanında- nu uyor. yaso yaya tera 

· .~r: a ın . ışı r. . nedip yükleniyor. . . kine: krlmağa gidip te yer bulama 
H~?met ~28 senes~nde s~yrı İri kıyım bir zat kapıyı tut- - Peşimizden aynlmadı. ğı için geri dönen ihtiyar ko 

s~faın. ıdaresıne hahrıye. daıre- muş sesinin bütün kuvvetile ba- Baktım rezalet çıkacak. Yalan- şum, anlatıyordu: 
sıne aıt ~a~zları ve fabrikaları ğırıyor: dan bir adres. . . - Aman oğlum, camileri g 
devretmıştır. . - Bunun yarın gecesi de var - Hüsnü! koş ulan. Sokağın me. . . Gelenler hep geti dönd 
_ ~avuzlarm ?,i~ 1~~ ~ene, dı- Beyler .. Fazla ısrar etmiyelim. başında alış veriş var. Te~e~keli İstanbulun sof~su 
gen 80 sene, uçuncusu de 60 - Biz ayakta da dururuz. - Haniya destanlar, şarkılar. sefıhı de çok olur, dememışler 
sene eve! yapılmıştır. - İçerisi omuz omuza ..• Ner - Ben mahallebicide bırak- Hakikaten, bu seneki Ra 

Evvelce yirmi günde boşalan de duracaksınız? trm geldim... zan, sofuların da sefihlerin d 
havuz şimdi 6 saatte ıboşalryor. İşte size müşterileri kapı dı- - Kız önümden sırroldu, Ha- yüzünü güldürdü. 

928 senesinden beri havuzlar şan edilen bir sinema. . Fakat, mm. . . M.S. 
müzakere da 50 tü11k 24 ecnebi vapuru ta- bu rağbet, yalnız sinemaya de- -------------------~ 

Rıhtım şirketinin mukavele- mir görmllştür. Bundan. başka ğil Rivay.~te g.ö~e çıplak numa Polisle 
sinde yapılacak tadilat hakkın- seyrisefaine ait 96, bahr~ye dai ralar da goştenl.~yormuş. . . -ı•---• 
• hükfimetle temas eden şirke resine ait 37 gemi tamır edil- Ark3:~d:u1 yuklen.en yırmı • • • 
~:ı müdürü M. Kanonj diin An- miştir. kadar ~ış.ının. ta~ı~l~larte~~~ yaşlı bır kadının ıntıharJ 
karadan gelmiş ve henüz müza Seyriosefain havuzlarındaki topar ~ızı de ıçerı so

1 
t · .. 

keratın neticelenmediğini söyle mütahassıs ve ustaların hepsi d?~lı bı~tahtaya 1mıh ankrmlşdçıvı · · T" kt" gıbı yerınde sap anıp a ım. 
mıştır. ur ur. Önümde ihtiyar bir kadın, bizi Kendini bostan ku yıısuna attı, 

fakat sebep meçhuldür. Gümrüklerde 
.-:rm .. ll!lllı:mıııml::mılll'I .... 

Şikayetlerin önüne 
geçilecektir 

yadırgadı: 
- A oğlum, erkan minderi 

gibi yaslanmasan a ! ... 
Arkadakini göşterdim: 

- Onu bana değil şunlara 
söyle .. 

Aksarayda kasap İlyas mahallesinde Zeki B. in 
yaşlarında Hatice Hanım kendisini civardaki bostan 
atarak intihar etmiştir. İntiıharm sebebi meçhuldür. .. :,. ~ - Hay nerden de girdim? 

Yüzü gözü sıkıştırılmaktan Gene hırsızlar 
patlıcan moruna tahavvül et- Meçhul birisi Tahtakalede 

valdesi 50 
kuyusuna 

miş bir şiş_?lancık m~ıl?amy~r: kahveci Yaninin dükkanına gi
taShİh - Bu egl~nce degıl adeta ış- rerek 94 lirasını aşırmıştır. 

kence. . . lyı ama, ışkenceden __.,..._ Müskülatı kaldırmak için 

Yuvakimi11 işleri 
Dün öğle üzeri Haydarpaşa 

rıhtımından gitmekte olan En
ver efendiye Yuvakimin bindiği 
motosiklet çarparak yaralamış· 
tır. Yuvakim yakalanmıştır. 

• 
cedveli hazırlandı kurtulmanın çaresi? .. Oçareyi 

evvela ben buldum. Ters yüzü- Şerbetçinin parası 
ne dönüp var hızımla kapıya Unkapanmda şerbetçi Bayra Firari kaptanlar Gümrük kanununa mrbut 1 ci s~hifenin 16ın~ı satıı;m?a kıy doğru yürüdüm. Birkaç küfür mm evine •hırsız girmiş ve birik 

gümrük tarifesinde bazı yanlış metınden % 30 ıbaresı hır sa- bahasına 0 daracık yerden çık- tirdiği 300 lira ile iki halısını V ama vapurunu batıran Hrisi 
!ıklar yüziinden tatbikatta şika tır aşağı indirilecektir. 7,788- trm. İki dirseğimi vapur çarkla- çalıp kaçmıştır. ismindeki Yunan vapurunun tn-
yetler baş göstrmesi üzerine, inci sahifenin 14 üncü satırında n gibi istimal ederek inliye sık- ___..,__ rinci kaptanı Ksantos ve ikinci 
bir tashih cetveli hazırlanmış- erkek ve kadın ve çocuk için ye lıya kendimi dışarı dar attım: 94 Lira gitti kaptanı Petrosun firarları etra-
tır. rin~ er~ek v~ k?dın için, ay~ Oh .. oooh ! Hani 3;Z daha k~~sa Aydm otelinde Rıdvan Efen fmda polis müdüriyetinde tah-

Bu cetvel yakında resmi ga- sahıfenın 41 ıncı satırında kesil ymışım bogulmak ışten degıl- dinin Eminöniinde mantarcılık- kikata devam olunmaktadır. 
zete ile neşrettirilecektir. Bu memiş yazı kağıdı yerine kesil miş. . . l~ 94 lirası aşırılmıştır Polis erkanından üçü, kap-
cetvelde işaret edilen tashihler miş yazı kağıdı, 7 ,807 inci sahi Şehz~debaşı p~y~sa~ını~ en " -o- · tanların firar hadisesinin ne 
den ehemmiyetlileri şunlardır. fenin 38 inci satırında tarife hararetlı zamanı ıdı. Çını.dık a- K" k • r. ti • şekilde vukua gelmiş olduğunu 

Mesela şeker tortusundan a- numarasına ait resimler birer tıp kol vuranlar yaksa da göz ır orun nıarııe erı tesbite memur edilmişlerdir. 
lınacak rüsum mikdarı 2,25 de- satır aşağı indirilecek bu veçhi süzüp gönül üzen, uzaktan ha- Kumkapıda kunduracı Kara-
ğil 5,00 dir Tarifenin 7,790ıncı le 339 tarife numarasına ait re kıp bakıp külhan gibi tütenler betin zevcesi Artahi, Kirkor ta- Dün gelen seyyahlar 
sahifesinin 22 ine satırında yal sim mikdarı 225,00 olacak, eksik değil. İşte bir delikanlı rafından bir demirle başından Dün sabah limanımıza Adir· 
ruz tütiin değil tütün ve tömbe 7 ,817 inci sahifenin 9 uncu sa- gurupu, caddeyi boydan boya yaralamıştır. yatik namında büyük bir vapur· 
ki 7 777 · · h'f · 15 · ' d · · · kaplamışlar: --o- · l b' k Am 'k lı lı , , ıncı sa ı enın ıncı tırm a ıle mürettep yenne ıle Benim yarim şıktır şık!.. K:ıdın meselesi bu! a ır ço en a seyya 
satırında ve ya ipeğin, 7,783ün gayri mürettep, 7,819 uncu sa-

0 
ld b A k gelmiştir. 

cü sahifenin 7 inci satırında fı- hifede 3 üncü satırda havidir nEahoh um en ainkişı .· · · . Beyoğlund? ~~v Zeki bir ••-••••••••-
tl k · f lık 7 788 - em. · sen geçıyor · kadın meselesı yuzunden kahve 

çıc ı yerme ırçacı · • yerine dahildir 7,851 inci sahi- Köşede biri kitaplarını sırala- ci Mustafayı bıçakla vurmuş- MERAKLILARA 
inci sahifenin 25 inci satırında fede 726 tarife numarasını frk mış, gelene geçene: tur En büyük markalardan bir çok 
pamuk tohumu yerine pamuk rasında muharrer resim 300,00 _ Romanlar hikayeler. . Bi- ' parfumler, loayonlar, kolonyalar, pud 
ve pancar tohumu, 7,791 inci değil 200 dür. 7,853 üncü sahi- namazın otuz üç gecesi... lllecru--0--h amele ralar, sabunlar, dudak ve yüz boya. 
sahifenin 16 ıncı satırında ve fede 746 tarife numarasında B. Müşterisiz de kaldığı yok. ır.tı !arı Galata'da Tünel yanında LAZA-

• RO FRANKO Mahtumlan ticaret-renkli yerine vernikli, 7,765 in- fıkrasında 97 değil 50,00 dir. Genç bir mektepli yaklaştı: Kuruçeşmede Kömür ame- hanesinde gayet ehven fiatla satıl· 
ci sahifenin 31 inci satırında 7,859 uncu sahifede 8 inci sa- - Çekirge Zehra var mı? lesinden Turunç vapurdaki ka- maktadır. ltriyat dairesi Jağvedileceh 
peynirler hizasında'.ci 12,00 bir tırda 45,00 değil 450,00 olacak - Bitti. Çingöz Ali var. Bu zana kafasını çarparak kafasın tir. istifade ediniz. 
satır yukarıya racidir. 7,797 in tır. daha meraklı.. ...ı~n mecruh olmuştur. lC.öndcrilmittir 
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,srın Umdesi "Milliyet"' tir 

l 8 ŞUB,\.T 1930 
\REHANE - Ankara caddest 
• 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is. 

1 "11 
. ı 1 Telefon numaraları: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

( 

c . 
1 ı 

1 11. 1 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

aylıiı 400 kuruş 800 lcuruı 
" 750 ,, 1400 tp 

·, • ,. < .. 1400 .. 2700 .. 

· ı Gelen evrak geri verilmez 

1 
~ ddeti geçen nuıhalar 10 kuruştur. 

1 ı . Gazete ve matbaaya ait işl.e~ için 
• ~ 1 müdiriycte müracaat edıhr .. 

'I 1 c Gazetemiz ilanların meauliyetlnı 
1 kabul etmez. 

'; BUGÜNKÜ BAVA 
11 , ı Dün hararet en çok 19, en az 

!im idi. Orijinal bir görüşü ol- ' ne zaman beni görse: <le yaşıyan bu şahıs!arn! haya
duğu için sözler hoşuma gitti. -Hacı Bey! Gine senin dü- ta karşı derin bir !:inleri var
Daha bazı havai bahislerden dük ötüyordu, afiyet şeker ol- dır. Yazdığımız haleti ruhiye, 
sonra bir düdüklü tencere ma- sun! Ne büşürdün hahalrm! di- romandaki bütün ıstırap felse
cerası anlattı. Ve o kadar cid- ye sormağa başladı. D~'.encilere fesinin kökünü teşkil etmek
diyetle anlattı ki, gülmemek. kadar öğrenmişler. Kapıyı çal- tedir. Müellif: 
daha doğrusu güldüğümü gös- dığı zaman: "Eğer bu ıstırap olmasa .is
termemek için elimdeki"Politi- _ Allah versin! Bugün bir yan ve ihanete karşı kopan bu 
ka,, gazetesini yüzüme tuttum. bit: şey yok! yaratıcı varlık olmazdı.,, 
anlatıyordu: Diyince, hemen: Fikri le kahramanların, mü-

- Arkadaşlardan birı bana d ı ı· k • b' .. .. - Allah ocagı· m söndürme- ca e e ı ve usursuz ır omur 
bir düdüklü tencereden bahset- İ sin! Düdüğü şimdi işittim! Oh süreceklerini anlatmakta. şte 
mişti. Rivayete nazaran paçayı k k k .. benim Beyim! Ver bana bir lok gere aş ta ve gere vatan mubir çeyrekte pilavı 1 O dakika
da ve yeşil zerzevatı da beş da- ma! Cevabını veriyordu. Kara- ca<lelesinde bunu gösteren bir 

rından almışlardır. J.akin, ge
rek siyasi ve gerek dasitani ma 
ziden çıkarılan bu romanlar pa
sif tir. Etem lzzet ise mevcu
diyeti ve yokluğu !azını gelen 
iki zEt nazaırieyi lavhalar halin ı 
de yaşatarak aktif bir kudret 
göstermektedir. Onun alev ve 
ateş ten his, fikir ve insanları, 
Musa mn Allahı gibi, Asyanm 
köhne hayat mantığım sar~mış 
tır. İnkılaptan olan ve sonra ge 
len nesillerden hiç birisi tekrar 
hurdahaş maziyi göremiyecek
lerdir. Ayni zamanda kara kuv
veti, ihtilalin demir cenderesi 
içinde katliama mahkum eden 
müellif, yarının ufaklarma da 
gönlümüzü çevirmektedir . 

Eserin, en büyük orijinalite
si, mildir olan kuvvetin ancak 
insanlarda olduğu ve eski zihni 
yetin külli kudretine karşı: 

... ~~Q.ü/{71/i~f e; 
Hortlak 

~~!ara. Tuzla içmelerinde t~- ı lası, bir aralık odama girdi . 
s~duf ettım. Baba kızdılar. İkı- - Bir sıcak çorba içer misi· 
sınde de esrarengiz bir hıil var-

1 
niz? dedi • 

dı. Kızın yalııız sol eli eldiven- ı Başımla ""st d' · 
" "d' Ad ad ı emem,, ıye ışa· 
ııı ı ı. am, ar a sırada kolu- ! ret ettim Odadan kt 
nu kaldırıp boşlukta bir kavis B" Le k çı . ı ·b. 
çiziyordu: oy aç saat geçtı ılmı· 

. . yorwn . O ne fed gece idi ya-
- - K~~ın bg.arıP. b1.~r hahs~alı- rabbi ! .. Ne feci gece idi! .. Hava 
gı var. a at ır turu teş ıs e- soğuktu sobam ·· .. tü. R··. 
dilemedi. Fevkalade asabi. Bu 1 gar kudurmuş b~~ u, 
sene de Tuzlayı tavsiye ettiler. 1 um ıbı'r ru"zg" ır r_1:1tzgar,dı:ıeş-

. . ar, mu ema ıyen 
Dedım •kı: camları sarsıyordu . 
- Sizin de sinirleriniz pek Saat kaçtı? Kaç saatten beri 

sağlam değil, irsi olacak. bu halde idim? 

ı , • ,l derece idi. Hu gün rüzgtr lodos 
~ • karıyelden sağnııklı esecek. havı 

ı ı;,umi,ede bulutlu olacaktır. Hı· 
ı ' t [ , · ur muhtemeldir. 

kika da pişiriyormuş .. İnamla- koldan geldiler: tertibin tahkiyesile baş başa 
cak şey değil amma sözüne iti- - Sizde bir yemek makinası kalmaktayız. Fakat, ortaya atı
mat edilir bir adam olduğu için varmış. Bir gilna kazaya mahal lan ıstırap tezi, subjektif değil 
inandım ve satılan yerin adre- kalmamak üzere teftiş edeceğiz. dir. Tamamen realite den gel
sini alarak gittim. Ve bir tane dediler. Arkadan Belediye gel- mektedir. Türk va.anının düş
düdüklü tencere aldım. Efen- di. man istilasile duyduğu acı ve 
dim! Tencere bizim bildiğimiz - Buharlı bir yemek motö- kurtuluş hareketi gibi. Bu su
"Papen,, tenceresi, ağzı vidalr.. rünüz varmış! Şehir dahilinde retle Aşk Güne§i yeni bir saf
Yemek pişin~e bir düdüğü var, büyük motörlere müsaade edile haya igrmektedir: Realism! 
o ötüyor. Ben tencereyi alır al- mez .. Kaç beygir kuvvetinde? L . . . k' ed Al "Yarın, senin tahtını da soy-

h b. h ti · k diye tahkikat başladı. Derken aıss.ıknlg 1
• ta ıpkl' den Eman tarı sa/aşları gibi alaşag·ı edip 

Sakin bir t.ıvırla cevap \>er
di: Gözlerim yerinden uğramı~, 

bitkin, •perişan bir hald~ otunı-
maz emen ır nu u u ış em- . . romantı en şe ın e tem 'k d' 1 1 · 'h 1 b' 
be vurdum. Evde mahtumla be tahsıl şubesınden: I . 1• . . 1 en ı za er erını azır amayı ı 

- Bilakis, ben hiç sinirli de· d yor uın ... 
ğilim · · · Birdenbire kapı çalındı . Y ~-'a 

ll1!11881188811881!81B188811181188111D ... lllllllSI. 
raber başına geçtik .. Saat eli- Siz ücretle yemek pişirir dzzbe~. ~ 'Vab~anhı macera ar . ı?n- leceklerdir. . Artık sen ve biz 

· d b kl' dak'k 1 b' f . . . e utun ır ayatın seynnı ·ıe yok 
mız e e ıyoruz .. 15 ı a o ır ala ranga kazan getırtmışsı ferdiyetimizi yürüterek diğer 

B.iraz sustu, so~ra ilave etti: ıimden öyle blı fırlayış fırla· 
- Kolumun ıspazmozunu dım ıki, koltuk devrildi . Bu sa

gördünüz de bu hükmü verdi- 1 attc gelen 'kimdi? ? 

1' 1 

' J Haftanın du ötmedi, 2 oldu ötmedi 25 ol- niz! Kazanç beyannamesi verdi . ' Biz varız!". 
du ötmedi mahtum dedi ki: niz mi? dediler. mFuhamrlderebd~n ayrılmka1.ktaddır. 1 

f 
. ransız e ıyatını ta ıt e en 

- Baba kaçalım! Belki pat- Zaten. ~e?cere>'.ı aldık .. alalı öbür ediplerimiz ise, henüz bu 
l !ar matlar.. O hemen fırladı çabuk pışınyor diye ne pışırsen usulu" tecru"be etmek gı'bı' bı'r 
· Düdüklü tencere! mutbağm dışından gözetleme- hepisini yiyor ve midemi bozu- T •.. r . 1 dir D 

yazısı 

l ı ğe başladı, ben de tel dolabı si- yordum. Hem sihhatimi hem yenık ıglı ış ıyke.meEmış el'I · .ke-
'ı .' Bir arsa işi için geçen hafta per aldnn. Ey! ne olur ne ol- d .. ah lb . b me o uyor ı tem zzet, ı -

. ı , 1 nde bir gün Kandilliye git- maz•. malu"m a'. Bo··yıe şeyler 1 edı~tırd atımı se etrnık yde 1 aş- tibas edilmemiş bir roman tar-
ı . 1 . . . d k 0 a ıgın an tuttum ar a aş ar - 1 k . . . k 

i1 
· ! ştım. şımızı yapama ı .. - bizde makine demektir. Biz ta dan brine beleş verdim. İade zını f'?~1e ektımdıze getırme 

' 'ı 1 ayn bir hikayedir. küçük yaşta fitilli bombaya ma- · eder diye şimdi evinin ö:ı.ün- şere mı a ma ta ır. 
• 1 .ı Fakat asıl yazacağım şey büs kine demiye alışmışız .. Eh ma- den bile beçmiyorum.,, "Hayat yalnız, doğumla ö-

. tün başkadır. kinesi makine olduktan sonra lüm arasındaki mesafedir. Ge-
ı'ı 1 Akşam üstü avdet için ora- böyle şey haydi haydi .. 32 daki FELEK ride ve ilerde ne var? Bilmiyo-
r 1 

n vapura bindiğim zaman kada düdük öttü .. Mamtum ba ruz!,, 

Şeklindeki materyalism den 
fışkıran hücumudur. Bu hücum 
ise uhşa, riyaya, derebeyliğine, 
esarete ve züppeliğe kadar teş
mil olunmuştur. Etem izzet in 
taze bir bahar havasını andıran 
üs!Ubundaki ciyadetle de, bun
lar, kitabın rakifelerine gö
mülü kalmaktan kurtulmuş ve 
Aşk Güneşi, hayatımızın güne
şi' ni vücude getirmiştir! 

SA.1. 

niz _değil m~? . Bu hareket çok Kapı tekrar çalındı. Gittim, 
şedıt ve fecı bır heyecanın ya- seslendim. 
digarıdır. Kızım canlı canlı · 

-Kim o? mezara gömülmüştü ... 
Ben: Sonra korktuğum için kendi-

me lkrzdnn . Sürmeyi çektim ... 
- Ya! demekten başka söy- Kapıyı araladığım zaman, göz-

liyecek söz bulamadım · !erimin önünde beyaz bir hayal 
o anlattı: * * * belirdi ... İki adım geriledim. 

Kekeliyordum: 
- Sen . . . sen . . . kim ... 

• ? 
sın ... 

nden evveı girmiş dört beş d Yeni etler/er ı . 1 k B ğır ı. 
ı 1 şıden başka yo cu yo tu. o- B ba k ı ı B ld Kanaatine boyun eğer milel- •n••m:m••••••• 

f Meşhur l•'.'anyol [adı aktörü 

- Kızım uzun zamandır kal
binden rahatsızdı . Her an ani 
bir fel3ıketin gelmesini bekli
ymduk. 

Bir gün bahçede gezerken 
düşüp öldü . Doktor muayene 
etti, defnine ruhsat verdi . 

Bir ses cevap verdi: 
- Benim baba . 
Kızımdı. ·ı· ı ı k k 1 - a so uma. en a ır-

: :Z vapur an ışın a şamarı· d 1 1 "! d"d" •·· k t 
ı ' ~ ·· bo d ·· ·· y k ' ma ım, a e usu u ugu apa Aşk güneşi 

, 
1
Prudyake. b~ konuyolr · u anıtım ve soğuduktan sonra açtık. 

, 1 on ı ır aç yo cunun ya- E . d b' · k b 1 Müellif romanının ilk sahi-l L ak t d Ş" 1 k k' bıra er, ırış eme o muş. 
ı ua y ın o ur um. oy e ır !ahi ki d'k fesinde, bizi bir Pandore kutu-

t ı 1 ıı· d kı t k Va! parma arımızı ye ı . 
~ ·ş e e ı arasın a ran a, a-

1 
O d k · · su ile karşılaştı~aktadır · ı · · f k 1 .. 1.. n an sonra artı ne pışırme- ..... . 

1 yap; 1' ırı ;:.e ıyı3 a ~ g~';1· dik?! Hele bir kere aşure pişir- "Ananın oğlu, kardeşin kar-
.• • •• 

1 sı ır ~ak_ın;. _ı e . ki esı fış dik. tencereyi fazla doldurmu- deşi sevişi! Buna dikkat! .. Bu 
n yanın a ı ıger ı re ı.- şuz, düdük ötünce bütün aşure mim, romanın bütün anahtarı-

' ne: !er buhar halinde fışkırdı. Şim dır!,, 
' , ı- Bittim be birader! diyor-
< ı· a, çekilr şey mi bu? Hafta di mutbağın duvarları, tavanı, Cümlesi Dostiyaveskinin Cü 
ı rı 34 saat ders! Hem ben an- benim üstüm başım, hatta po- i rüm ve Ce~a Unvanlı eserin-

• 1 N d h tinler aşure ile meşbu.. Artık deki meşru ~inayet tezini andı-., < ramıyorum. e en, amma a f 
J , katen neden böyle didiniyo- öyle nohudun, buğdayın, asul- ran bir noktai nazarın müdafaa 

' ; m ? 15 saat neme yetmiyor yenin istibdadı kalmadı. Evveli' edileceğini hatırımıza getirmek 
nim? efendim aç gözlülük! Şu a~ur~ gecede ateşe ~~rulurdu,' tedir.Bir orijinali tenin, nasıl bir 

1p ~ jrem yok mu? İşte beni bu şı.~d.ı y~r~ saatte pışıyor '. çay hayat felsefesi içinde yaşatıla-
1 l Llle koyan o dur! pışınr gıbı .. Ateşten, vakıtten cağını anlamak merakı dikka-

\ F al eli ük. yüzde seksen kar var! timizi, satırların peşinden koş-
ı ı azla para ıyoruz ye y 

•r1• dikçe yüklendik! Ben neden - Öyle ise sen kann yolunu turmaktadır. Lakin 40-50 sahi-
> ı ~rkuyorum biliyormusunuz? bulmuşsun! fe sonra bu tezin, vatanperver 
1 ;enabı hakkın bana verdiği Demek ki, düdüklü tencere bir Aşk Güneşi ve istihale et-
pı.ukadder nefes,, yok mu, çok den memnunsun? tiğini görmekteyiz. 

ı~ raf etmek yüzünden bitecek, - Memnun dum amma da- Etem izzet Platonik sevgi-
ir gün birde bakacağım ki se- yanamadım, elden çıkardım! den ve et ihtirasından birden-

1J f m çıkmıyacak .. Yok! Ben ya- - Neden? bire vaz geçerek Türık varlığı-
ıı .. · amıyacağım ! İşin kıvamı geç ·- O da ayn bir hikayedir. nın yaşamak borusundaki nağ-
) ı.ı . Yahu şu havalara bakın be! Malfim a bizim taraflar biraz melere kapılmakta ve zanne
ıı · en böyle havalarda sınıfa ka- hücra yerlerdir. Konu komşu dersem: 

anıp: yarını saatte aşure piştiğini işi- "Vela ve kaderin mührü bu 
' ; - Susss ! Çocuklar gürültü dince birer birer bizim eve gel- düğümün üzerine vuruldu/' 

'. tmeyin ! Küreyi arzın yuvar- mi ye başladılar. Gün oldu ki, D' k .. . "d 
ı ki - f k 1 · · · d · · k d d f 1 · ıyere , zamanın, uzenn e-a ıgı u u tan ge en gemının · ev e yırmı a ın an az a zı- Ik' . . . .. k ed' B" 
> • • • • d s k ı 'f . · ı tesırım gosterme t ır. oy . vvela diregının ucu, sonra ça-. yaretcı var ı. a a ı şen zıya- 1 f 1 kl k"l'd' k d' 

Ş. d" · · d 'h" h d h b' · ece, ena ı arın ı ı ı en ı ı .aklığı ... 614 ! ım ı gemının ret e er gı ı em e er ırı ya h r k d'l . 
' J anma! diye bar bar bağıracak dört ayak paça, yahut bir iş- a ıne ter e ı ı:nı.ş ve roman 
'[,ı dam mıynn? kcmbe, ya bir baş getirip bizim da asıl karakteı:ı?ı bulmuşt~r.O 

! Bu günesli havalarda çıka- ateşte kaynatıyorlardı.... So- da, vatan aşkı ~çınde kendı a~
"' ım dışarı! Köprü üstünde du- kakta çocuklar bizde düdüklü kını ya:a~a? hır kadın ve bır 
ı r mavun::ılara bakarım! Ba- tencere olduğunu öğrenmi !er, erkek tıpının_o:ıaya_ atılmas~
'r ;< ~khanede balık mezadı seyre- tam biz yemek pişirirken düdü- dır. Bu'. eser. ıçındekı eser, bır 
a l perim. Y enikapıda balık ağı ö- ğü işittiler mi hep bir ağızdan: romantısm dır. 
r -enlere bakarım . - Amca! Düdük ötüyor! di- Etem izzet kahramanlarını, 
ı 1 Bütün bu sözlerden siz de an ye bagırmıya başladılar .. Biti- harp sefaletine düşmüş bir ai
\1 ı. amıssınızdır ki. bu zat mual- siğimizde ki, karamanlı bakkal leden almaktadır. Zulüm için-

.. i ' 

t "Milliue.t,, in edebi romanı: .J j geçecek. şu halde bu civarda 
ır1 • - - birkaç yarma olacak .. 
,. ı 1 ~/! ..,. //1 /J 1 Cevdet Bey, Galatada çocuk-
r l 1 _ftt 1111 _e_fllLML__ .. A ~ P, E' tR il !arının namına alarak ikisinin 
~~ • .-zrm'!~MAf~'l"W adları olan Orhan ve Turgudun 
l ~. ilk ve son hecelerini birleştirip 

Bürhan Cahlt ı (Turhan Bey) ham ismini ver-
·c 

ı ı diği büyük handa, bütün bir ka-
.1ıonra bu kalabalık salonlarda 'ı mobiline atladı, gitti. tı dolduran yazıhanesinde (Mü 
l
1
alakadar olacak bir. meşguliyet Balo, bütün balolarda olduğu nih)ten gelen Alman mühen

~ o~la~adıla;. Be~_arlara .ga~ gibi sabaha karşı, tuvaletler si- dislerle kendisi hususi mühen
! okt~.' Evlıler talıı~ ken_dıle:ı- J gara dumanından sapsarı yüz- disi Alaettin Beyi dinliyor, mü
' ne mukadder kıldıgı agırlıga 1 !er uykusuzluktan perişan ya- nakasada iş almak için en kil-
/ çarnaçar katlanır gibi ?anım-1 kaİıklar terden iki kat, y~rler çük hesapları gözden geçiriyor-
11ıarını toparlayıp çıkmaga ha- serpantinlerden bir mezbele ha du · 
1zırlandılar. !ine geldikten sonra nihayet Bu yazıhane muhasebe dai-

Cevdet Bey zaten hiç bir ye- buldu. j resi, fen dairesi ve hususi kabi-
t fe karısile gitmezdi . Kocasının , nadan mürekkep adeta küçük 
" ,Politikacılığı zamanındanberi T N bir teşkilattı . Mühendis Alaet-

evinin hem erkeği hem kadını urhan Bey hanı O: 3 tin Bey Almanyada tahsil et-
i olan Nimet Hanım, Nişan taşın- 1 miş, muktedir bir fen adamı idi. 
,: da, bahçe içindeoki büyük evin- - Evet, Antalya ile Burdur Cevdet Bey, sağ kolu mesabe-
1 _de çocuklarile meşguldü. arasındaki yoldan bahsediyor- sinde.ki bu değerli mühendis 
11 İki yetişmiş çocuğu olmasına dum, keşfini yaptırdım . Tren sayesinde en büyük inşaat işle
; rağmen evine arasıra giden, ba- için gösterilen hat üstünde ara- rini muvaffakiyetle başardığı 

' 1zı gecelerini !mlüplerde, otelde, zi yan yanya sarp ve düzlük... için onu el üstünde tutuyordu. 
•1 eş, dost ·evinde geçiren Cevdet (Burdur)dan (Acı badem)e ka- Son günlerde hükilmetçe An
r Bey de baloda fazla kalmadı . .. dar dağlık .. Fakat ondan son- talya - Burdur hattının inşası
p Yann erken kalkacağını söyli- ra A<kdeniz sahiline kadar ova na karar verilmesi üzerine Cev
,' yerek müsaade istedi. Ve oto- devam ediyor. Yol (Budak)tan det Bey derhal işe başlamıştı. 
•) 

• 
\ 

li in tiplerini, büyük tesadüfler ADELKI Mı· LLAR 
ve tesadüflerin ıstırabı içinde Çıldırdığıına hükmettim . Bıı 

hayali kovmak için, elimle ha
vada bir ka'Vis çizdim ... O ge· 
ceden sonra bu bereket kuluma 
anz oldu. 

gösterdiğini anlıyabiliriz. Ni- ASRİ SiNEMANIN 
tekim, Hasan, vatanının feci a
kibeti önünde aşkını memleke
tin selametine adamış ve bu 
hissinde Hamra yı da yanın
da bulmuştur. O Hasan ki 
kafatası kurşunlarla delik de
şiktir ve gözlerindeki müvak
kat arıza ile hastanede hemşire 
olan sevgilisini tanıyamıyacak, 
yanında olduğunu bilemiyecek
tir. 

Gömdük. 

Hamra ya ise kadınlığı tabii 
midir, değil midir münakaşası
na vesile bırakacak derecede 
kendi genç kızlık aşkı ve kadın
lık ihtisası,cemiyetin menfaatle 
rine terkettirilmiştir. 

Etem izzet büyük ıstırabın 
en yüksek hayatiyeti verdiğine 
o kadar kanidir ki Türk inkıla
bının ideal erkeği ile ideal kadı
nını, bu ıstıraptan çıkarmış ve 
milli mücadelenİıll layemut ti-
ini göstermeğe muvaffak ol

muştur. Belki, öteki beriki, söy
lediğimiz kısmı bir tarih telak
ki ederler. Fakat, bu zan, yan
lıştır. Yıkılan cemiyetin inkrra
zındaki sebepleri göstermek ve 
saray, halife, padişahlık ile 
softalık gibi recmedilen bid'at
lerin ortadan kaldırılma:nm an
latmak için, bu lazımdır. Neti
cede ise inkılabın ve Cümhuri
yetin getirdiği felsefenin ana 
hatları yer, yer beliren bir ince
likle dımağlarımıza nakşolun

maktadır. Vakıa, ayni tarihi 
Fransızlar, ihtilallerinden; Al
manlar, efsanevi kahramanla-

Zaten bu gibi büyük sermaye 
ye lüzum gösteren işleri çevi
recek adam azdı .. Avrupadan 
sermaye sah~bi gruplar bulmak, 
kuvvetli bir fen hey'eti teşkil 
etmek ve ayni zamanda devlet 
dairelerinde yapılan münaka
salan idare etmek kolay mese
le değildi. 

Cevdet Beyin iş hayatında 
olduğu kadar politika ileırninde 
de tanıdıkları pek çoktu . Poli
tika aleminde dostları ve hatırı 
oluşu iş hayatında ahbap ka
zanmasına mı yardım ediyor, 
yoksa iş piyasasında kuvvetli 
bir mevkıi oluşu siyasi dostla
rın artmasına mı yardmn edi
yor, burası meçhuldü . 

Şurası muhakkaktı ki büyük 
işler yapmak için politika ale
minde de sevdirici bir muıhit, 
yumşak bir hava temin etmek 
lazımdı . Politika adamlarile 
iş adamlarının beraber yuru
dükleri yerde imar işleri hare
ketli olur. 

Alman mühendisler, Alaed
din Beyin hazırladığı birinci 
keşif planlarını uzun uzadiya 

Cenazeden avdetimde nasıl 
bir halde olduğumu tahmin e

fllmlnde müthiş muzafferiyetleri dersiniz . Gönlüm, mütemadi
ibraz etmektedir. 

1 
yen işleyen bir yara halinde 

1 Bugl\n sut 16,30 matlneslle 'd' 
<uvarede VARYF:ZF: prozramı l ı ~tar uşağım, kız1'111m la-

göstermekte olduj!;u 
A P A Ş 

Hayal devam etti : 
- Korkma baba, ölmemişim. 

Yüzüklerimi çalmalt istediler, 
parmağ1'111ı kestiler, kan akın-
ca canlandım . 

~ MAKSOı• ~M~~- nuog~:1~ ~an içinde olduğu. 
~~ nu gk~aın yere kapandım, hıçkırara:~ı U U V ağlamağa başladnn ... 

Dans muallimi PANOSYAN efendi şerefine 
BCYÜK SUVARE DANSANTE 

~"V"".,....,,....,.."'"',...,,,."""rv"'V"'\ O rv"V"".,....,,....,..~,...,_......,....rv-..aı. 

Kendime geldiğim zaman kı
zım eğilmiş anlımı öpüyordu. 
Hemen kucağnna aldım, eda· 
ma çııkardun sonra avazl'J11 çık
tığı kadar uşağımı çağırdım . 

lffiif1 !i EHEJi ii 1U ji si i~ ·=·=---=-- :::7]" Geldi, kıznnı görünce ağzınr 
Ekranın en dilber ve en meşbur yıldızı açtı, İBpazmoza yakalanmış gi-

K O R 1 N G R 1 F F ı T bi titredi, yere yıuvarlandı, cenc 
E T U .ıt L S I NEMA S J N J attıvıeöldü. 

•ı göstermekte olduğu Mezarı açan, kızımın panna-
L A D Y ~. A. M 1 L T O N ğmı kesen o imiş ... Bu sonra· 

tımımile ıonorize ( seslendınlmış ) çok mükemmel filminde dan me d ıktı 
muzaffer olmaktadır. Y ana Ç • 

::;;;::;;~;;;;:::;;:~ GörüyorSUllUZ ya biz ne ka 

=== .... ttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galata<la Ünyon Hanındadır 
Aı ııtf' ~I lıııltınıııayan ~elılrleı·ılo acente ar''' ıl'ı•;ı, lı • 

Telefon: Beyo~lu - 2003 

tetkik ettiler . Bunlar büyük bir 
Alman inşaat şirketinin mü
•heooisleriydi. Teknik işlerde 
çok sağlam bilgileri ve tecrü
beleri olan bu mühendisler bir 
kere de mahallinde tetkikat 
yapmak üzere Alaeddin Beyin 
ilk projesini kusursuz buldu
lar. 

- O halde hemen hareket et
mek lazım . Dedi Cevdet Bey .. 
İyi bir tesadüf yamı Antalya 
postası vardır. İsterseniz deniz 
yolundan gidin, dönüş.te ya, 
Aydından, ya Akşehirden gelir
siniz. 

- Evvelce bir çok ıbüyük in
şaat işlerinde Cevdet Beyle ça
lışan Almanlar sordular: 

- Bu deıniryolu için başka 
grup çalışıyor mu? 

- Tabii, Belçika, bir Fransız 
grupu var. Faıkat siz keşfi san
timi santimine yaptıktan sonra 
·işin öteki kıs1'111larmı ben hal
lederim. 

Zaten her zaman a?ni şekil 
de çalışıyorlardı . . . Mütabık 
kaldılar . Erte5i gün hareket 
etmek üzere ayrıldılar • 

Cevdet Beyin iç içe iki büyük 
odadan ıibaııct asıl hususi dai
resi çok mükellefti . Birinci kı
smıda umumi işler için çalıştı
ğı yazıhanesi, daktilosu, dosya 
dolapları vardı . Kapısı hem bu 
odaya, hem asıl antreye olan 
ikinci kısım yumşak maroken 
koltuk ve kanapelerle doldurul
muş, süslü bir salondu .. Yerde 
ve duvarlarda kıyınetli şark ha
lıları, yazıhanenin üstünde gü
müş çerçiveler, kapının önünde 
ipek kanatlı bir paravan vardı. 

Bu salon bazı gün hiç açıl
maz . Fakat asıl mühim işler 
bu kısnnda halledilir . . . Cev
det Bey bu salonda bulunduğu 
zaman daima i'ki mesele anla
şılır .. Ya ıbüyük bir iş halledi
liyor, yahut güzel bir ·kadınla 
muhabbet ediliyor! Muliasebe
cisi, daktilosu, dosya memuru, 
katibi, odacısı buna o kadar a
lışmışlardı ki Cevdet Bey bu 
salona geçti mi kim olursa ol
sun gelene yok cevabını verir
ler. 

Bunun haricinde öteki taraf 
akşama kadar büyük bir posta 

dar bedıbaht insıanlanz ... 

Nakleden 
Selami izzet 

Tepebışı Ti
yatrosunda 
bu ıkşım 

saat 21 ,30 d• 
Fazilet kuklrn 

3 perde 
nakleden: 

Mebrure 
Ilurıiı 

gişesi gibi işler. Cevdet Beyin 
yazıhanesinde takip edilıniyen 
iş yoktur.. İş getirenler, vr 
komiısyon almak için iş arayan-· 
!ar bu yazthanenin en sadık 
müdavimleridir . 

Malına müşteri bulamıyan 
deri tüccarı, zahire münakasa· 
sına girecek değinnenoiler, se
himlerine ortak arayan fabri· 
katörler, karışık hesaplan, esk; 
devirlere ait alacakları olan mü 
teahhitler hep Cevdet Beyiıı 
karşısında resmi geçit yapar· 
lar. 

Ve buna mukabil, kendi nü· 
fuızlarmı kullanarak büyük iş
ler yapmak suretile para kazan
mak istiyen bir takım siyasi a
damlar da aradıklarını anca-\: 
bu yazıhanede bulabilirlerdi . 

Cevdet Bey bütün bu birbiri
ne benziyen işler içinde "1ktin· 
de kurulan bir saat gibi çalışır. 

Alman mühendisler çekildik· 
ten sonra asıl iş odasına geçti 
Odacı küçük bekleme od:ı· 

sındakilerin listesini uzattı· 
Cevd-et Bey daktilosuna sordu: 

Ritmedi 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zaafı umumi, 
kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göji;üs, ademi 
iktidar, verem, sinir hastalıklarına gayet nafidir. Çocuklar, 
büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 

~~~~-~~~~~~~~--=~:-:--~~-:-~~-=----:-:~~~~~~~-:--:---:-:---::--:-~~-

Kazanmak ister mı.SJ•DJ•z?. Muhterem müşterilerimin gişemden aldıkları tayyare piyango biletlerine her han}!İ keş;dede ikrrınıive 
isabet ederse müteakip keşideler için yine devamlı bilet vermeyi taahhüt eylerim. 1SABET Y ni 

k Postahane civarında Aksaraylılar hanı altında. • 
Müjdeli ilanımı o uyunuz ŞATIR ZADE KAMiL 

~r~~h~d-~-!~ ~.~~~~~~,~.. Beyoğlon~a KARI.NAN uıağazalarınıla •ı 
ilmiştir. 405 hastaya ~c:cca- hususta Vekfilete müracaat ka-

«en ilaç verilmiştir. 385 kışı ce- rarlaştınldı. .B ilyi ik rekla•~~ sa. t:ışı 
miyetin doktorlarının daimi na- Bir~iğe d~hil olmak. • 
zaret ve müşahedesi altında Tevfik Salim Paşa so~ Muhtelif eşya Yerli mab Erkek levazimatı 
bulwımaktadır. bir sual üzerine şwılan söyle~: 

Raporun okuıımasından son- "- Be~elınile~ _ve~emle mu- KÜRK MANTOLAR Kuruş ROPLAR K 

ra Besım. o·· mer Paşa kongre ri- cadele cemıyetlen ıttıhadma da Hanımlara güzel cins 9500 t kJi kr · · 800urıış 
. . . k t lı 140 lira pe ep ıorıetten en 3 

yasetine intihap edildi. Vaki o- hil olmağı tabii hepı.n:ız arZl;l e- ıikpe as ar ' son moda biçimlerde 
lan teklif üzerine zevatı ali yeye deriz. Fakat ~unun ıçı~ •. bıraz en KOSTÜMLER BURSA IPE(;f 
telgraflar çekilmesine karar ve- d":ha zll?1an l.iiznn geldigı kana- Miintahap ve muhtelif 250 
"ld" atındeunm Hanımlara yünlü ı"ar- 2200 n ı. · J-· • ,..,.,.;t ve renklerde 

Neler yapımalı .. ? Ankarada teşkılat seden son moda bi- T-r 

Bu esnada azadan birinin ver Aldığım malfunata nazaran çimlerde PULLOVER 
diği takrir okundu. Bu zat şun- Ankarada bir veremle mücade- BALO ROPLARI Safi yün, yegine fırsat 295 
lan ıiS1ıiyordu: le merkezi umumisinin esas13? · Siyah taftadan tül ile 4200 JİLELER 

1 _ Matbuatla daimi propa- hazırlaıımaktadır. Pek az . hır müzeyyen, en som moda Hanımlara mahsus 625 
ganda yapılması: zaman s?nra bu ~e~leketı ye- KREP DÖŞİN trikote, safi yün Rus 

., _ On paralık veremle mü- ınp_keını_ ren bu m __ uthış afotl __ e biçimi son moda 
"' J • d 1 Emprime, en son moda 490 

cadele pulları çıkararak bunla- vası ınıkyasta muca e eye gın- desenlerde metrosu JAKETLER 
nn mektuplara yapıştırılması şilıniş olacaktır." Hanımlara maluus 1050 
temin edilmeli: Tevfik Salim paşa sozunu iPEKLİ ÇORAPLAR trikote gayet güzel 

3 _Yangından koruma şir- bi_tir.ince Neşet Osman Bey de- Bemberg marka daya- 240 desenlerde 
diki nıklı cins, müntahap ERKE 

keti imtiyazının cemiyet tara- : . . . renklerde K ÇORAPLARI 
fından alınarak varidat getıiril- "- Hıç hır yer~en, ~ç p:a f ]akar deseni, nim ipekli 50 
nıesi. alamayı~. Bu ceınıy~t u gı ş- HANIMLARA Ç TAKiMi Sun'i ipek ve iplikli 75 

Bu takrir görüşülmek üzre ~e ~enenın ortasını bile bulamaz iyi cins peTkalden el 290 KADIN ÇORAPLARI 
heyeti merkeziyeye sevkolun- ınfısah eder. ile işlemeli çamaşır Sun'i ipekli, mütahap 75 
du Dr. Murat Bey: GECELİKLER 

· _ Bu cemiyet yaşayacaktır. ren !erde 

YAKALAR 

Beyaz pikeden 3 adedi 40 
ROPDÖŞAMBR 

Deve tüyünden 2700 
ROPDÖŞAMBR 

Fantazi ipekten içi 3800 
tamamen pamuklu 

PİJAMALAR 
Safi yünlü fanila 

Dairenin ilgası hasebi!e ha

kikt Jngiliz Mandelberg 
muşambaları yalınız 900 

kuruşa satılmakradııı. 

PİJAMALAR 
Çizgili fani!adan iyi cins 395 

GÖMLEKLER 
Çizgili perkaldan, zengin 210 
ve müntahap desenlerde 

MENDİLLER 
Çocuklara karşı.. Perkalden el ile i5lemeli 260 KOSTO 

Azadan birisi söz alarak de- Parası olmasa da azim onu ya- ÇAMAŞIR TAKIMI MLER Beyaz 
di kıi. şatacaktır. Küçük çocuklar için 850 

batistten 112 
düzine 

KRAVATLAR · . ·· ak dan sonra (3 parra) beyaz ve ya 780 t "k t ·· d h _ Cemı"yet çocuklarla meş- Bıraz mwı _aşa . ..- n o e yun en, one 
b dnncı renkli batisten. Tül ve k k I · ı gul olmuyor. Bu suretle müca- Eyıip dispaı;senne ır yar ve aş o ı e 

delefaı"de verirmi ?şimdiki müca doktor ve bir has~a ~akıc~ a~h- ya dantela ile müzeyyen MUŞAMBALAR 
dele sistemi manasızdır. masına karar venldı ve ınb a- y ATAK ÖRTÜLERİ Hanımlara, deri taklidi 1500 

Dr Tevfik Salim Paşa buna ba geçildi. Neticede 1?1-erkez he- Yünlü gayet iyi cins 750 KAŞKOLLER 
· k · evatın inbhap olun- YATAK ÖRTÜLERi cevap ve uzun izahat verere yetme şu z . . . E k ki kr 

cemiyetin çocukların sıhhati~e dukları_ anlaşıl~ .. Kılıslır RBıfeat Jakar pamuğundan 315 r e ere, ye enk 
nıeşgul olduğwıu ve imkan B., !ekı B., ~bıdm Dave . .Y• MASA ÖRTÜlERİ veya çizgili ipekli 
nisbetinde yardımlar da yapıl- Agah B. Pakı:re Hnım, Abdşul- Gobelın taklidi 360 ERKEK ÇORAPLARI 
d - ·· 1 d" kadir B Kemal Hasan B., e- ELER Safi yün, fantezi 85 
ıgını soy rf er~m aşısı kip B., Ali Suavi B., Eşref B., TUAL PERD desenlerde 

Dr. Tevfik Bey verem aşısı- Suat B. ~li Paş'!, ~eşet Osman ~~ı~::ıf) saçaklı fantazi 495 ŞAPKALAR 

95 

En son moda desen!erde 115 
KAŞKOLLAR 

Safi yün gayet 
güzel renklerde 

ELDİVENLER 
Trikodan içi fanililı. 

ELDİVENLER 
Safi yün trikodan grate, 100 
bej renginde 

PORTFÖYLER rıın bütün çocuklara veremli ol- Bey ve Omer Lutfı Bey. ŞEMSiYELER Erkeklere, Merinos 275 
Hanımlara, nim ipekli 490 fötrös:i - den gri ve Deri taktdi ''Milliyet,, in 

1'23'4567 SQ 

eğlenceleri gayet güzel s;ıplı ,_he_j_re_n_k_Ie_r_d_e _____ _.125 kuruş ve 

T. ı--r-.....- - -
.2 

Ekserisi tamamen astarlı ve 
kürkle müzeyyen hanımlara 

mahsus mantolar, yalnız 
1400 kuruş 

Hanımlara mahsus safi yün 
fötr şapka,ar 750 ve 1000 
kuruş kıymetinC:e iken yalnız 

240 kuruş 

Memleketin ithalat tacirleri' 
2 il! 8 Mırı l 9JO da devam edece)' 

iLKBAHAR LEIPZIG P!NillRINI 
dyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

2 ILt. 12 Martta buyot fennf .,..e inşut panayın. 
i Ul 6 Muna mensuc:ııt ve 1p<>r lenzımaıı panayırı. 

Toptan sın'ot ve dcuer sizi bekfomektedirl 
21 muhtelif memleketten gelmiş raltribea 
tUccar pına yırı iştirak etmektedir. 

Fazla ıafsl!Aı almak için ya 

10000 

LEIPZ!GER MESSAMT, LEIPZIG 
idaresine veyahut fahTl mümessili bulunan 
Galatada Voyvoda caddesinde Ağopyan ha
nında 8 numarada mUbendls H. Zeckser'o 
muracaat ediniz. 
(Tel. Bcyoglu 163-posta kutusu Galata 76) 

1 

8. İNCİ TERTİP 1. İNCİ KEŞİDE: 

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

zurunda yapılır . 

BijlÜK lKRlMll~: 30,000 LlRABIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
Marka N. 

Şef makinist aranıyor· 
ısu~\ıUl[t y.nıı 

bllnıeceml:ı 

SOLDAN SACA: 1 
1 - Nida (2). Orta (2). Nida <2> 
2 _Avuç (3). Lezzet (3). 
3 - Bir Rum ismi (5). 
4 - Kastamoni dağı ( 5) • 
s - Kazanç (3). 
6 - Olmamış üzüm (5). 
7 - Açıktan açığa ( 5) • ) 
8 - Kırmızı (3). Esrar (3 • 

WKARDA NAŞACI: 
1 - Şans (4). Dert (4). 

Dllakll bilmecemizi• 
balledllmls t•lr.11 

2 - Nida (2). 
3 _ Burnu halkalı hayvan (3). 

Sur (4). 
4 - ispirto (5). 
S - Çok renkli (9). 
6 - Zengin adam (5). 
7 _ Toprak ( 3). Eve verilen Üc· 

ret (4). 
s-Nida (2). 
9 _Çevik (4). Bayabn aksi (4). 

Makamı Vilayetten: 
ubat 930 dan mayıs 930 tarihine ka

İdare mecmua~~ ş asada:<lır 
dar 4 aylık tabil'.e~ı m~ Taliplerln nihayet 10 şubat 930 ta

Şartname V~ayettakırİannı dahiliye vekaletine gönderme 
rihine kadar teklıf var a 
leri. 

lstanbul Defterdarlığınden~ 

Şehzadebaşı Türk 336 senesinden 927 mali senesi 
nihayetine kadar milli hükilmet büt

tiya trosunda çelerinden matlubu olanlarla gerek 
milli hükumet ve gerek salat hükı'.l

Bu akşam ve Cuma gündüz metin adi emanat ve milli hükilme-

k amı komik Cevdet Bey tin bütçe emanatı hesaplarında mu
ve a Ş b" likt kayyet olanlar ve gerek 927 senesi 
Anastas bale heyeti ır e gayesine kad_ar ifa edilen hidemat-

d J""l et ko- tan mütevellıt alacaklar 928 - 929 
Gizli servet J per e. U Y . senelerinde bütçe emanabna alınmış 
medi 1 perde. Cuma gündiız olanlarla eytam sandıklaı:ı tasfiy_e 
Ask ve sevda komedi 3 perde komisyonundan 927 senesınde hazı-

iha . e devr edilüp hazinecede 928 se-
C~a akşamı Peder nas· tı ~=~inde ait olduğu .• mals~ndıklanna 
4 perde. Taganni, sinema, var- nakl olunan mebalıg _tasfiyeye_ tabı 

bulunduğundan bu g~bı ala.cagı bu-

iYİİetİİeİİ.mi3A:KirEi~~~K!~~ lunanlar Şubat 930 nıhayetıne ~adar 
• --- zuhal ile bulundukları mahallın en 

BAKTERIYOLOK I :Uyük malmemuruna müracaat. eyle-
Dr. IHSAN SAM yüp yctlerindeki matlubat vesıkala-

rını vererek mukabilJinde mürac~at 
akteti yoJoji laboratuvarı vesikası almala.:ı liizımdır. B~ mud-

Pek dakik kan tahllllltı det zarfında müracaat etmemış ve 
(Vasennan teamiilll) kflrey- vesika almamış olanların iddia etti~ 

\/Qt tadadı, tifo ve ısıtma J !eri al ·• cak 1513 No. lr kanun '?ucı-

73 undılı: 
2 • • 
1 ,; • 
2 n • 
2 .. • 

.J9 " • 
1 .. n 

7 Kap 
1 Balya 
l Sandık 

• • 
• • 

ı n " 1 • • 
1 • n 

2 • • 
4 • • 
3 •• • 
6 • • 
3 " n 

1 .. • 
" " 

3 
" • 
" " 
" n 

TYC 
CA 
1 K H C 
M B 
F B 
CM 
PHC 
AS 
H B 
CR 
EHCH 
Adres 
D 

BA 
HM 

BF-DLF 
TMF 
LMD 
J M C 
AFCY 

L 2 
1 

567 

58 
3 

2568 
3 
7 

332 
764 

54 
213-16 
2228-30 
3219-24 
48841 

Mamuli şoker 

Pamuk mensucat 
Demir kasa 
Adi pencere camı 

Demir çivi 
Ap;aç kürek ••bı 
Kı 1 ve ot fırça 

Ap;aç bil1rdu ve aksamı 
Müstamel elbise 
Asbesıos mamulatı 
Demir ~e pirinç mamullıs 
Alektlrilı: ampulu 
Müsıomel marangoz alltt 
Sebze konservesi 
Maden kömilril 
müstamel çadır 

Pamuk mensucat 

" " " 
" " " 
Suni ipek lkligl 
Demir çekiç 
Gümüş trpsi 
• Çatd 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 

1 -- Zonguldak Beledyesine ait elektrik santralında şefma 
lrinistlik açıktır. (200) liraya kadar şehri ücret verilecektiı 1 

İşletme makinaları (R) Volf fahri.kası, elektriık makinalaı 
ve Simens fabrikası mamulatmdandır. İki makina işlemekte . 
dir. İşletme makinalarınm sistemi buharla mütehanik lokc · 
mobil makinasıdır. 

2 - (Talip olan) zevatın diplomalı obnası ve lakin be 
sene bu gibi makinalania tecrübe görmüş olması ve Türkiy 
Cümhuriyeti tebaasından bulımması şarttır. 

3 - Taliplerin biloümle vesaik suretlerini, fotoğraf sıhha . 
raporlarını ve muvazzah adreslerini taaıh.hiltlü mektup! 1 
Zonguldak Belediye riyasetine göndemıelcri lhımdır. 

1 

4 - Müracaatlar 15 Mart 930 tarihine kadar kabul edile 
cektir. 

Devlet ~enıiryolları ve liınaclan uınnıni i~a
resin~en: 

225 adet Masa, Dolap ve yazıhane kapalı zarfla münaka~ 
ya konmuştur. Münakasa 22/2/930 Cumartesi günü saat 15 t 
Ankarada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mıı 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi M, 

--------1------------------,--D-e_vr_ed_i-Iec_e_k_i_h_t_ıra __ he_r_at_ı_ dürlük ~alemi~: vermeleri laznndU:. . . .. 

Türkiye mar Bankasından: Diki§ makineleri yapmak ve mo- Taliplermunakaşa şartna~elerını Beş lira mukabılınde A 

Türkiye imar Banıkasınm 1929 seneısi hey'eti ıımumiyesi 6 
Mart, 1930 Perşembe günü saat on dört te İstan'bulda Bahçe 
kapısında Sultan hamamı caddesinde Sadıkıye ıharu altında.ki 
merkezinde adiyen içtima edecekıtir . 

Asaleten veya vı;kaleten a!kalll elli hisseye sahip olan hisse
daranm içtima tariıhinden bir hafta evveline kadar hamil veya 
sıahip oldıılklan vesaiıki Bankamıza tevdi ederek mukabilinde 
duhuliye kartı almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlannrn okunması ve ~

lisi idare azalarının ibrası . 

tör ile müteharrik dikit malüneleri is karada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazı 
tihsal etmek için onbet sene müddet smdan tedarik edebilirler. 
le 2972, 2973 numerolar tıdıbnda ve 
14 Şubat 1920 tarihinde Sanayi Mü
düriyetinden iki kıt'a ihtira istihsal 
kılımruşb. Mezkiir ihtiralar bu kere 
furuht Teya ahere icara verileceğin
den iıtirasma Teya iıticarma talip o
lan zevatın İstanbul' da Yeni posta
hane arkasında Türkiye hanında 18-
22 numerolarda mukim vekililSTOK 
Efendiye müracaatları. 

.......................... ~!' 1 

Bağdat'ta bir Türk Ticarethanesi :
1 

Türk ordusundan mütekait kıdemli Yüzbaşı Tevfik Bey tara- 4 

fından Bığdaı"t• Haıdarhane camii ka~ı.mdı 54 f numarada hir 4 

yazıhane açılmıştır. Ink ile Türkiye arasında her nevi ricort mukabil 4 

muameleler deruhte ediliyor. Dünyanın her tarafından kitap, ga rte, ' 
mecmuanın celbincde tavassut eder. Irak ,.. Türkiyedc ~usus! lş4 • 

ft davası, alıp ver.cejti olanların işlerini takip ve tcsvive eder. 4 

. bince katiyen hazine. lehin~ sakit o
hastalıkları teşhisi, ldra~' 1 ıacaktır. Şubat 930 nıhayetınden son 
balgam, cerahat tabılııdı, ÜI· hiç bir mazeret kabul edilmeyece· 
tra mikroskop! He frengi ta· ı;a den alacak iddiasında bulunanla-
harrisl ve siltnlne muayenesi gın 930 senesi Martından evvel bu

~ın duklan malıalin en büyük malme-
Divanyolunda SıılMn '.'v1ahmut un a müracaat etmeleri ilan olu-

türbesi: No. 189 Tlefon Js. 981 murun 

2 - Bilanço, mevcudat defteri, kar ve zarar hesabının kabulü 
ve temettüün sureti tevzii haıkıkmda teklifat. 

3 - Müddetini ikmal eden meclisi idare azalarmm yerine 
yapılacak intihabat ile mezkilr azalara verilecek hılkkı hwrurun 
tayini. 

4 - Mürakip intihabı ve üçretlerinin tayini 

Treparsol \'ekAlet _kahui ede:·. 1 laber verir. H·· r türlü phan " lil .rlerl ve : 

f i 
tıhvıllen satır. lngılızce, Turkçe. Fran<ızca, Fari<ice, .\r•bp lbanlarını j 

Tablet halinde - tedris ettirir. lbrık ve llayat Sigorta muarnclerini yapar. lıi olanlar : ~ 
Frengi ilkıdır mektupla po<ta pnlu göndererek doğr.dan do~nıya mıımaileyhin , · 

fstanbul Babçekapıda yazıhanesine rntiracaoı et<inler. , 

--Hasan ecza depo~u •••••• O• ....... ••••••••+++ nur. 
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BiN SÖZ 
BİR RESİM 

: ~ ; ....... '. · .. ~ 

1 Millet mekteplerinde oku -1 
I yanlar için ders 1 

I\ainıe Halit - 1\-iuallim Ahrnet Halit 

Yurt bilgisi 
Vergiler 

Geceleri polislerin düdük seslerini işitirsiniz. Bu, si
ze emniyet altında olduğunum anlatır. Bir harp olur, 
hudutta düşmanla çarpışırız; çoluk çocuğumuz memle
kette rahatça yaşarlar, vatan da tehlikeden kurtulur. 
Menıleketin her tarafında yollar, köprüler yapılır. Hal
kın haklarını korumak için her tarafta mahkemeler açıl
ını ş~ır. 

Acaba bu polislerin, askerlerin, mahkemelerin, yapı
lan yollarla köprülerin muraflan nereden çıkıyor, 

J-lükfunetin buna benzer birçok masraflan vardır ki 
hep bizim rahatımız, saadetimiz için yapılır. 

İşte bütün bu masraflara bir karşılık lazımdır. Bu 
kar§ılık "vergi" diye verdiğimiz paralardır. 

Vergi, bir borçtur. Bu borcu ödemekle rahat ve saa
detinıizi temin etmiş oluyorur. 

Vergilerin miktarını, Millet kendisi tayin eder; yani 
her sene Millet vekilleri devletin masraflarını hesap e
derler. Bu masrafları kapatacak karşılık vergilerdir. Mil 
letin vereceği vergileri de vekillerimiz tayin ederler. Mil
let vekillerinin kararı olmaksızın kimseden on para vergi 
alınamaz. 

Verginin gününde ödenmesi vazifedir. Vergisini a-
2altmak için yanlış hesap göstermek, hükiimetten para 
çalmaktan başka bir şey değildir. 

Vergilerin bir kısmı bizden doğrudan doğruya amır, 
Lir kısmı da vasıta ile alınır. 

Emlak sahiplerinin verecekleri "emlak" vergisi, es
nDfın kazanç vergileri hayvanattan alman sayım vergi

~~ leri doğrudan doğruya almır. 
ı Gümrük resmi denilen bir vergi de vardır ki siz bunu 

e: haberiniz olmadan ve vasıta ile verirsiniz. Yani malı 
gümrük_.;ın geçiren tacir vergiyi verir, sonra bunu ma
lın fiyatine zammeder. Böylece vergiyi yine siz vermiş 
olursunuz. 

• ç• 
3· 

am 
at 

u' 
raf 

Unutmayınız: 
Vergi bir borçtur. 
Vergiyi saklamak kendi mahna, memleketine hiya-

net etmektir. 
Vergi gününde verilmelidir. 
Vergi bizim saadetimizi temin eder. 
Hükfunete çok vergi veren iftihar etmelidir. Çünkü: 

bir kere memlekete hizmet ediyor demektir, sonra da çok 
vergi vermek, çok kazanmak demektir. 

Yanlış bir vergiye itiraz her vatandaşin hakkıdır. 

Milli t&1arrul ve lktıaat cımfyetl taralındAn tertip edllea içtima dUa Oalata~a ·~y konferans salonunda yapıldı. Resim lçtlmaa iştirak 
edem binlerce kimseden b r kısmını göstermektedır. 

-

Otla bir sokak kOfUSU yapıldı. Sıkı bir kontrel altında icra ve ikmal edilen bu ko~a çok heyacanlı oldu ve 
Robert Kolej takımının zaferile neticelendi. 

- - - ----- ---

~e1ri se. i ı 
\centıı;ı; G:ılı-1 k 

hı$ın • Bero~lJ ~'l6J 

rentr": !\'la'nıuliya llı~ı a1 

lstanhul 740 J 

Mu~anJa pcs'.ısı C 
Cuma, Pazar, Salı, Oı 

~mba günleri idare rıhcı 
dan 9 da kalkar. 

ANTALYA PO~TA~I 
( ·un ya ) vapuru 9 Şu 

p... !Öda Galata rıhtımın 
hare ketle Jzmlr Küllük Bodr 

Rados Fethiye Finike Anca\ 
gidecek ve dönüşte mez 
iskelelerle birltkte Andifli 
kan, Sakız, Çanakkale, G 
boluya uğrayarak gelecektir. 

Bozc1 d ı posla31 
( GELIBOL.U) vapuru 

Şubat .cumartesi idare rı 

tımından hareketle Gelibo 
Lapseki Çanakkale lmroz Bo:I' 
adaya gidecek ve Çanakk 
LApsekl Geliboluya uğrayar 

gelecektir. 

TUBZ9l BiHil;i PilS1UI 
(Raşltpaşa) vapuru 9Şub 

Pazartesi ı 2 de Gala 
rıhtımından hareketle lnebo\ 
Samsu~, l Trabzon, R 
Hopaya gidecek ve dönüş 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürme 
Trabzon , Tirebolu, Gireso 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebol 
Zonguldağa uğrayarak gelec 
tir. Harek•t günü yük kab 
olunm•z. 

ı O· l 1 şubat 1930 kadınla 

12- 1 3 şubat 1930 erkekle 
Türkiye Seyrisefaln idare 

Mütekaldln Eytam ve E.ra 
!in kanunsani 1930 maaşla 
bal&da muharrer günlerde v 
rileckılr. 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postas 
Seri, IDks ve muntaza 

ADNAN 
irg !111 ........................................... ....,......,....,....,....,....,.,......., ...... ....,!!!!!0"' ....... ....,,....,,_. ..... ...,. ............ ....,,,.... ............ .....,....,. ...... ..,,.. ...... .....,...., ................ ,.,,.. ........................... ....., ........ ..,.. ..... ..._. 

~ 1 DEFTER1DA8RLii(~·rıILANATI 1 10 uncu PAZART 

en·ill ............................................ ... 
anı 

tm 
akl 
VVt 

·- ~~al1 ye· vekaletin4en~ 
Pul müfetri~kri Pul re~kik m_ murloğu 

Mıı-ı~ Lira adet illa~.; Lira :rdet 
50 . 1 45 1 

l\Jahalll i~tlhdamı 

lzmir 
İzmir 

. .ak 45 2 
· an VLıl;~rıda yazılı memuriyetlere tayin için aşağıdaki şerait 

da dairesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
I ı - u .tııı-,ı, ı .nkara, !>tersin, :Samsun, İstanbul, İzmirde al

ını mak üzre beş yerde yapılacaktır. 
.. ~ur 2- İmtihan Şubatın 15 günü ö~leden evel saat onda icra e-

ki dilecektir. 
ı er 3 - İmtihana girmek isteyenler Şubatın 15 günü sabahına 

·en k:ıdar merkezde varidat umum müdürlüğüne vilayetlerde def
. J terdarlığa müracaat edeceklerdir. 

, ~ 4 - İmtihana girenlerin memurin kanununun 4 üncü mad-
des!nde muharrer evsaf ve şeraiti haiz mezkfiı: maddede yazı-

' lı vesaiki ibraz eylemeleri Iazrmdır. 

1 

f ·;o 
_;ı.1' 

- Müfettişlik için; 
A -- Damga kanunu 
D - Ticaret ve borçlar kanunu 
C-Hesap 

D - Fransızcadan yapılacaktrr. 
6 - Tetkik memurluğu için; 
A - Damga kanunu 

B ·- Ticaret kanunu 
C-Hesap 

:>~ '7 - Müsavi şerait altında bulunanlardan ali mektep mezunu 
,.i0 olanlarla pul işlerinde müstahtem ve kitlemi fazla olanlar tercih 
'r°' edilecektir. 
tçı 8 - İmtihanda en ziyade kazananlar sıra itibarıiyle tayin 
ı a edilecektir. 
zı 9 - l'ul müfettişliği imtihanına git-enlerden tetkik me-

murluğuna imtihan verenlerden daha fazla kazananlar tetkik 
t. Z"f memurluğuna tayin edileceklerdir. 

P• 10 - Daha ziyade malfimat almak isteyenler merkezde va
e• ridat umum müdürlüğüne ve vilayetlerde defterdarlığa müra-

(
1 o caat edebilirler. 

d * * • 
... d SRtılık maa bahçe ahşap gazino ve kuyu 
ö 

1
r- Kartalda İstasyon cadde ve karşısında kain 32/16 Numaralı •;; 
z tahmin edilen bedeli 1500 liradır. Bedeli muhamm:nenin yüzde 

f< '.e yedi buçuğu pey akçası müzayede 22 Şubat 930 Cumartesi günü 
c f s:!at 14 te Kartal Malmiidürlüi!ünde yapılacaktır. 
~ I~ ., 

Artık ~!işlerinizi 
gÖster<ırek candan 

G~LEBfLIRSINIZ 
Zira, 

B~NEOIKTEN 
harikulade diş ilaçlarını 

Su 
Toz 

veya 
Mac·un 

halinde istimal etmek sureüle d~leriniıi:l par! aklığı nı ve 
beva7.lı!l;ını muhafaza etlebilirsiııiz. 

g Fabrikası : BORDO da kilin A. SEGUIN ve şürekilsı. 
Türkiye için acanta ve depoziteri: 

Şark Me kez ecza Türk Anonim şirketi 
l>ô:O::::>ô:ô=C:::ô=:~<'>ı(,,....,:;::< o ><><X*O<::<X>Oı<X>:: 
İsoirto ve ispirtolu içkiler inhisarının 
Omurca anbarında 2000 kilo sandık parçalarile 2 metre en 

ve 1/2 metre boyunda 13 tane ambalaj tahtası vardır. Şubatın se
kizinci Cumartesi günü saat 14 te her iki krsım ayrr ayrı bilmü
zayede satrlacaktır. Taliplerin o gün Omurcada hazır bulunma
ları. 

~,,.....,....._,.._, ... ,,....,....,,,.,.....,,,....""'""''""'-V"v"...,.....,......,...v-... 
'-''-''-"'""''""'""'..A.-"'A..""'-.1'.J~'-''-''-"""-"-"-"'-"'""'-""'-""" 

MADAM SES İL SOREL 
tıhn idaresindeki heyeti cemsiliyenin c.ı. müsam<re eri 12 ~ubac 

çarş•mbadan itibaren FRANSIZ TIY ATROSL'NDA baılayacaktır 
ilk temsil olarak 12 ş· bat çarşomba akıamı saat 21,15 te 

Dodcnin şaheseri 

s A p H o 
13 >ubot per~embe akşamı :· udermının şaheseri 

M A G D A 

•:r~: ... UNUTMA BENı· ~il· günll 16daGılaıa nbtımınd•n 
I•t 1 ketle ( lzmire ) ve Çarşamba 
•ı T .L • · • } k · k l l ı• lzmlrden lstanbula hareket eder !• iirH1yenın en ~ güze o u u o'5yo - • · _ . k k d 
I• · ·· • Galata gumril arşmn ı 

I• nudur. . I• Frınsez hanında 12numaradı 
lil:X ... FARU~I markasına dikkat buyurun•:~:!:· . mi acantalığına müracaaL Tel 

ı -- Beyoğlu: 1041 

.. BAYRAMLIK·-· =--A~LElllllM~DA~Rll!Z-.AD~E'!"_!LE~R 
çocuk elbiseleri, pa.toluklar muşambalar ve 

pardesülerinizi 

Emi-önün-'e KAZMJR CI ALI RIZA 
MLessesatında gayet ehven fiatla satın alabilirsiniz I 
~ Yeni açılan tayyare piyangosu •~K 

UGURLU. EL Gi~~~i 1 
Cördtl~ü ra~0ece mubbelc' şl\kran olmak üzre yeni tertip piyan

go şeraiti mucibbee ikrııniye isa;,et etmek şartile imlıa edilecek 

numerolara muklbil kendi müşcerilr-iıe muahlıar keşideler için fark 

alm•dan bilet ta'<dim ede ·e~ini ta ·, • eyi"'· 
lstanbul i•:minönü \'~ni Camı ! -in .le ~ekerci köşesinde 

oocco:c: •• ::o,,,~.~~ 

••ıw 200,000 LİRAYI -.ı••• 

i Tayyare biletimi Karaköy'de Bursa Hanı kapısındaki 
" Uğurlu M. Gazi Gişesinden ,, 

alarak kazandım ve (M, Gazi ) kahvesinin tecrübesi hediye

;ı;C800• ten verildiğini haber aldım. ZAFER ···~'4i 
rv-v-v--. "'"'"""'""''""'-V""V'"V",,.....,....,_ vv. ....... .A.A.A.""'-""-"'-1'-.."-' ~ "-"'-"-'~ 

Bu akşam saat 21.30 da 

.FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Skala dö !\lilıno tiyatrosunun meşlıur muganniye 

MADA~1 ADA SARİ 

VAPURLARI 
Seri, lüks karadcniz post 

~!illet ,.ırurıı 9 
Şubat 

razar ~ünü ak~a •nı 
mat 18 de 

Sirkecl rıhtımından harek 
[Zonguldak, İnebolu, Si 

Sam;un, Ordu, Glreson, Tra 
ve Rize] ye azimet ve a 
iskelelere "Görele, Vakfıke 
ve Ünye.ye ugrayarak a 
edecektir. 

:\!uraca>ıt •n-ı 1n i: Ista 
1 Meymenet h:• ııı altındaki Y, 

L hane. 'J'p pf • ı,ıa ı ıl ı 1 

KVRK llAII. 
Beyoğlunda 391 numero 

önünde görulmekte olan 
diham çok vilkıfane bir 
rette ca 'llekanlarda te 
edilen son derece güzel k · 

]eri temaşa etmektcdi 
Bu harikulade kiırkler me\ 
sonu mıJnascbctilc gayet 

11 
zilatlı fiatlarda satılmakM 

Müdürü Mes'ul Burhan 


