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-

Odacla fevkalade 
l>ir içtinı.a 

• 
ezıyor 111 ü lii.ka.tl n rı 

)( 

I<aphcalaı· acı nacak halde Hcisieunı hn;un nczdinclc 
Havza, 25 [H. M.] - Samsunun 

84 kilometro cenubunda, Karade
nize karlı dağlarını gösteren bir 
belde var; eski zamanlarda iç vi
layetlerin mahsulatını taşıyan kar
vanların değerli bir konağı olan 
bu belde, o vakıtkl ikbalinin 
eırarını anlamağa çalışmaktadır. 

Havza Karadaiların sencabi 
tepeleri ile dudak dudağa uyur
ken cepheıinde uzayan, semasında 
fehriiyinler yapan ovanın vüs'atı 
ile teselli buluyor. 

[Şeberıem gibi titrerdi kamer 
levl iiz,•rirıde/ 

· Diyen hisli şairimiz, hiç 4üphe 
ttrnemeHki böyle bir hüzün diyarını 
anlatmak istemiştir. 

* '"'. 
Bu sene Havzanın mahsulatı 

ınemulün fevkindedir. Hafta için
deki pazarda en ali buğdayın öl
Çeği 120 kuruşa kadar satılmıştır. 
Mal çok, müşteri az.dır. Bazı mü
rabahacı tüccarlar çifçiyi parasız

lıkla korkutmaktadır. 
Geçen seneye nazaran bir mis

li fazla olan mahsulat fiyatça no
kıan satıldığından köylü feyzü 
bereketten istifade edemiyor. Me
•ele halk için de böyledir. Buğ
dayın okkası on kurpşa satıldığı 
halde ekmeğin kilosunu halk on 
•ekiz. kuruşa yemektedir. 

Şuhalde memleketin iktısadi
Yatı, parasızlıktan ı.iyade muhte
kirlerden, mürabahacılardan müte
tııirdir. 

* • • 
Bu ihtiyar kasabanın eteklerin

den kükürtlü defineler faşktrmak
tadır : Kaplıcalar, asırlardauberi 
t•ş taş üstüne konmamış dar ha
'luzJar yalnız kafası dar, görüşü 
kısa kiracıların elinde meskenet 
Yuvası olmaktadar. 

Halbuki Samsundan Sivasa, 
Malatya ve Diyaribekire kadar 
llzayan hinterlandimizin ehalisi bu 
tif abahş kaynaklardan istifade 
ttmek istemeyorlar mı? Mecburen 
hu karanlık, kasvetli havuzlara 
tirenler temizlikt~n başka her şey
le çıkıyorlar. 

Havzanın 12 kilometre şimali 
tlrkisinde ikinci derecede ılıcalar 
"ar. 

Fakat burada da sular iki kü
Ç\ik havuzu doldurarak ovaya ak
bıaktan başka bir faide temin et
llıemektedir. 

* • • 
Havzada hava, su, hayat fı,kı

"'Yor. Buna mukabil Samsunda ru
tııbetten havasızlıktan bunahyoruz. 
Oç tarafı dağlarla muhat cephesi 
•itnale, en sert rüzgarlara mütevec
~u, Samsunumuzun yaz kış 90 de
"tc:e rutubeti, uzviyeti kemiriyor. 

Bir İngiliz istatistiğinde gözü
ttliize ilişmişti : Dünyadaki ölüm 
llııntakaları grafiklerine Samsun 
da dahil bulunuyor. Samsunda 
0tııranlar senede bir kaç ay tebdil 
~va farzdır. 

Ancak her kesin keıe•i bu 
t,hdilhavayi latanbul da geçirtme
te nıüıiit olmazı. Bilhassa müstah
•il tabaka ve çalışkan tabaka için 
b.. .• k'" d ''ld" .. mum un e6ı ır. 

Bu itibarla söyleyorum Havza 
~•Plicaları asrileştirilmelidir. Kap-
1•taların bu iÜnkü mevki'i dar ve 
hyri müsaittir. zaten memleketi
'-'ilde her haagi bir tarafa baksak 
'•kiden kalma münasebetsiz bir 
)'Pı göze batmaz mı? 
~ Kaplıcalar Havza istasyonuna 
•-'lbir künklerle indirilmeli, asri ..... 
it .'•at orada yapılmalıdır. Bu ta-
ti dırde Samsun - Sivas şimendıfe-
"'-de •ahilden ve dahilden akın 
, 11 yolcu taşıyacak ve yolcudan 
'--.ıi iıtifade edecektir. 

-Atina: 29 [Hususi) - Türkiye 
sefiri Enis bey dün öğleden sanra 
başvekil M. Venizelos tarafından 

pek dostane bir surette kabul 
edilmiştir. 

Mülakat ur.un sürmü' ve pek 
samimi olmuştur. bu esnade Anka
da <'ereyan etmekte olan müzake
rattan da bahsedilmiş, gerek Enis 
bey ve ger~k M. Veni2elos taraf
larından her iki komşu cumhuriyet 
hükumetinin hüsnü niyeti sayesinde 
ihtilafın en yakın bir zamanda 

1 

halledileceği kanaatı ızhar edilmiştir 

Enis bey, ihtilaf husuli her iki 
komşu devletin münasebatı iktı

sadiye ve dostanelerini takviye 
edeceğine emin olduğunu söyle
miştir. M. Venizelos gibi M. Pa
padados dahi Enis beye Yunan 
hükümetinin Türkiye hakkındaki 
samimi hissiyatını tekid ve Venl
zelos hükümetinin Türkiye ile ol
duğu gibi Bulgaristanla da itilaf 
akdetmek suretile harici siyaset 
hakkındaki programını tatbik ve 
ikmal etmiş olacağını söylemiştir. 

AUna, 29 ( Hususi J - Türkiye 
sefiri Enis bey yarın reiscümhur 
M. Zayimis tarafından kabul edi
lecektir. 

Bir 
l."an<ıyi 
leri111iz 

teklif 
-
11ıiihendis

fogalnıalı 

Jlar:mi jiılımİ_\'e ,.,. 111tult•11 miillf'ndis 
111Pkft>/Jİ ıtıİİt/İİrİİ 

R•~fil,· il. 
Zonguldak 25 [H. M.] - Zon

guldak yüksek maden mühendis 
mektebinin pansiyon, arzıyat ve 
rtıadeniyat darülmesailerinden iba
ret olan iki binasına, maadin it
letme ve makine darülmesailerini 
ihtiva etmek üzere yeni bir bina 
ilave edilmektedir ve inşaatı 
bir iki aya kadar ikmaı oluna
caktır. 

Mektep beş sene evvel açılmış 
olup bu müddet zarfında yirmi 
sekiz Türk maden mühendisi ye
tittirmiştir. Geçen sene 12, bu 
senede 16 mühendis çıkdığına 
nazaran gittikçe bu yekune rağ
bet ziyadeleşmekte demektir. 

Geçen sene çakanlar meyanında 
bulunan bir efendi 380 lira maatla 

· Kütahyedeki Alman krum ma
denlerinde müstahdemdir. Diğer
leri de çalıştıkları şirketlerde 200 
lira maaş ve muhassasat almak-
tadırlar. 

Her sene böylece m~t.ezay~t ~i~ 
surette maden m ühendısı yetıftığı 
takdirde bunlara mahalli istihdam 
bulunamiyacagını derpiş eyleye.o 
mektep idareıl mektepte yeni bır 
sanayi mühendisliği şub~sinln açı~
masını iktıaat vekiletıne teklıf 
eylemiştir. Bu şubede münhasıran 
çimento, tuğla, kiremit fabrikaları 
ve un değirmenleri ve sair bilcümle 
fabrikaları tealse kabiliyetli mü
hendisler yetiştirilecek ve bunun 
için hükumetten bir masraf talep 
edilmeyecek, mektep bütçeaile 
kendi kendisini idare eyleyecektir. 
Yalnız bir nnayi mütehusııı cel
bedilmeaine ihtiya\. olacaktır. 

)( 

Tiraret sarayı ınesele-.i -Ticaret Odası riyaset divanı 

dün fevkalade bir içtima akdet
miftir. İçtimada reislerden Necip, 
Ziya, Hamdi beylerle zahire bor
sası reisi Murat, oda katibi umu-

R a11{!0 di Romamn /( rnl111ld11ki merkezi 
l 

misi Vehbi Beyler bulunduğu gibi 
fevkalade olarak bu içtimaa Oda
da meclis azası olmıyan İstanbul 
meb'uıu Kavalalı Hüseyin B. de 
iştirak etmittir. • 

lktisatli bııhraıı bertlevaın ... Kavalah Hüseyin Beyin dünkü 
içtimaa iştiraki, Oda da yeniden 
ialahat yapılacağını göstermekte
dir. Alakadarlar, meb'us olmadan 
evvel Oda reisi bulunan kavalalı 
Hüseyin beyin Oda teşkilatı hak
kında fikirlerini bildlrditini ilave 
etmektedirler. 

İ~t<ınlml tit·<ırt•t fifomirult>1'·i sı1'·111tı ı •e lmlırarı nuwlestf 

dm·nm ef 11U'h'tf'flir. llu t•iimlNlf'11 o/arala-, llanpo di Roman11ı 

1'iifiin i11hisar id<ır, .... ; <ınlmrlarwda lmlumm tiitiirılı•riıu> 

lwdz 1111zP.dilmiştir. 

Aslı yok 
-

Seyyah, servet getirir! 
Yeni ta .. r .. rare kaza- Pera11alasta 

sı olmadı // S 1 . 
düııkü içtinı<ı 

ıc ı, ey<ı ıın 
Atina, 29 [Hususi) - Kaybolan 

ce111.i.yeti, Hii.kii111etten, nıuu
uenet isterneğe karnr ver<li, tayyareden hiç bir haber alınama

mıştır. Kaybolan tayyareye yardı-
ma koşan ayni kumpanyanın bir 
ikinci tayyareainde nüfusça zayiat 
olduğu hakkındaki tayia tekzip 
edUmektedir. 

lJir türJ.t te gcı1·ip : 
Gayip Italyan posta tayyare

sinde, Rıdvan bey namında genç 
ve değerli bir Türk pilot bulun
dugu anlaşılmıştır. Mumaileyh 
yirmi pilot yetittirmlştir. 

Rıdan beyden b4a,ka tayyare
de kumandan Rassi, telsrrafçı Paa
kuale, makinist Brociye ve Poli
melyi bulunmakta idi. -
Şiddetli kış 
Bulgaristanda ıon günlerde 

yağan kar ve aoğuklar bir afet 
halini almıştır. Son gelen Bulgar 
gazeteleri 65 seneden beri bu ka
dar şiddetli kış görülmediğini yaz
maktadırlar. Karın şiddetinden 
Sofyaya bile kurtlar inmişti r. 

r
v azması 

bizden .•• 
-

M. V cnizelos, Tiirk· Yu
nan nıiinasebatmın pek 
clostam• oldu[!uııu si>yliyor. 
Hakikatın hüvlt• olmasnıı 
hiz de isteriz: Çiinkü dii-
ııya yüzünde, doıtluğun 
Ye do~tlarm kıymt-tini Tü-
rk ten fazla takdir eden 
bir millet daha yoktur. 
.Fakat... Aııknru nıüzake
ratı scnelcrdenheri bir 
netic•c Yf'rmedi~ hala dli 
uzayıp gidiyor. 

Diğer taraftan , dün 
" ikdam h da intişar etlen 
huauei bir telgraf, M. Vc·
nizelosun riya8eti altında 
akdedilen ve fiç saat sü
ren içtimadti, ) unan do-
nanmasının ve tayyare ku
vvetlerinin tak,·iyesi kon
uşulduğunu bildiriyordu. 
Yunan gazc•frlerinin " h!· 
fcvvuku bahri ,, itldiaları 
da hata kulaklarımızda 

çınlıyor 'e hu neşriyat 
kısmen de,·am ediyor. 

Bunun içindir ki, biz 
kendi hesabımıza, sade 
diplomatların ağzımla ka
lan clo tluktan bir şey an· 
lamı) oruz. 

lraznıası 

BeyogJunda yerli n1alı ıneşheri açılacak 
furing kulüp 

(Tilrk.. seyahin 
ccnıiycti} idare 

heyeti dün bir 
içtima akdetmiş
tir. lçtimaa Hak-

kı Şinasi paşa, 

polis müdürü ve 
cemiyeti beledi
ye ar.alarmdan 
bazıları ile Evkaf 

müdürü, Emanet 
iktisat müdürü, 
seyahat acente
leri mümessille
ri de ittirak et-
mişlerdir. PP.r<ıpnlastnki clıinkıi içtimadan bir intiba 

Evveli katibi umumi, Turing { komisyon teşkiline karar verilmiş-
hulüp idare heyetinin 3 aylık faa - tir. 
liyet raporunu okumuş ve rapor lçtimaın sonunda azaya limo-
tasvip edilmiştir. Sonra reis Reşit nata ve ıhlamur ikram olunmuştur. 
Saffet bey Rusya ve Fenlandiya 
turing kulüplerile olan temasların 

neticesinde elde ettiği malUmatı 
uzun uzadıye izah etmit ve Rus
ların memleketlerine seyyah celbi 
içini nekadar çalışmakta olduk
larını beyan ederek bir senede 
Rusyaya altı mil yar seyyah gitti
gini, bunlardan her birisinin en 
atağı Rusyaya " 50 " lngiliz liruı 
bıraktığını söylemittir. 

Bundan ıonra, turing kulüplere 
ve seyyah celbi ile uğraşan mü
esseselere her memlekette hükuw ı 

metlerin mali muavenette bulun
dukları, halbuki bizde böyle bir 
yardım yapılmadıj'ını, bunun iıe 
pek lüzumlu olduğu görüşülmüş 
ve Hükümetin muavenette bulun
ması için tetebbüsat icrasına ka
rar vermiştir. 

Daha sora. 930 senesi hazira
nında şehrimiz.de in'ikat edecek 
olan beynelmilel turing kulüpler 
kongıreai hakkında müııakere cere
yan etmtştir. Bu kongıreye ittirak 
edecek ecnebi murahulara teahi
lit ibrnı ve ücretler de iskonto 

yapılması turing kulübü tarafmdan 
tehrimideki bilcümle veaaiti nakliye 
kumpanyalarile otel ve saire gibi 
alakadar müeuesat nezdinde 

lzmirde 
-

/?ırka kongresi 
tas(ırruf 

il 

ve 

lzmir, 29 {A.A] - Cümhuriyet 
Halk Fırkası vilayet kongreıi bu
gün öj'leden evvel saat onda tica
ret odası içtima salonunda Fırka 
Müfettişi Zühtü Bey tarafından 
açılmıştır. Kongrede vilayet teşki
litına dahil on beş kaza murah
haslan haztr bulunmuşlardır. Kon
grenin küşadından sonra reis ve 
kitiplerin intihabı yapılmif, bili
hara encümenler intihabına ieçil
miştir. Encümenler ötleden sonra 
mesailerine clevam etmişlerdir. 

Kongre yarın umumi içtima ak
teyliyecektir. Kongrenin üçgün 
içinde biteceti zannolunmaktadır. 
Müzakerat meyanında milli tasar
ruf cemiyeti te4kili ve yerli m•l
Jarın ıureti himayesi ile temini 
revac ı mühim addolunmaktadır. 
Teşekkülü kogrede kararlaşacak 
olan tuarruf cemiyeti derhal faali
yete geçecektir. 

-
yapılan teşebbüılere gelen ceyap
lar okunmuştur. Cevaplarda, yüzde 
20 yüzde 30 tenzilat icrası kabul 
edilditi bildirilmektedir. 

Dünkü içtimada Beyoğlunda 
münaaip bir bina alınarak yerli 
mallar pıeıheri küıadı esas itibarile 
tensip edilmiş, bunun için kat'i bir 
karar verilmek üzere emanette bu 

Zava]lı Vahap öldü 

1 
iz.mir 29 [A.AJ - Cuma tün- ı 

kü maçta yaralanan Altay kulu

bünden Vehap bey, yapılan ame-

liyat fayda vermediğinden perito

nitten vefat etmittir. T etfin mesa

rifi ocak tarafından verllmifür. 

-
Yunanistanda iki 

1ıazır çekildi 
x 

Bu i , tifalarnı sehehi ne? 
- -

Atina, 29 [ A.A ] - Kondilis 
fırkasına mensup bulunan dahi
liye ve sıhhiye nazırları, Atina 
gazetelerinden birinde jeneral 
Kondilis'in M. Venizelosun siya
seti hakkında şiddetli tenkitleri 
havi bir mektubunun intişar et-

mesi üzerine istifalannı vermiş
lerdir. 

Cnu•ral Komlilis 
Atina. 29 [Hususi) - Venize

los hükumetinin umum siyaseti ve 
bilhassa askerlik hakkındaki icra
atının memleketi anarşiye sevket
m,.ı,,ı. ..ı.ı .. S'.. ı..ı.ı. ... .ı. Milli 

cümhuriyet fırkası reisi Kondiliı 
tarafından neşredilen mektup si
yasi mehafilde büyük bir hayreti 
mucip olmuştur. Bunun neticesi 
olarak bu fırkanın Venizelos hü
kumetin~ iştirak etmiş iki aı.iaıJ 
olan Dahiliye nazırı Arkiropolos 
ile ~thhıye nazırı PaPa istifalarına 
vermeğe mecbur edilmitlerdir. 

Atlna. 29 [Hususi) dahiliye na
zırı M. Arkiropolosun istifası ka
bul edilmiştir. Halefi yarın tayin 
edilecektir. ağlebi ihtimal PaPa 
Andreo tayin edilecektir. 

Papa, i stiftısı 11 ı geri aldı 
Atina, 29 [ Hususi J - Sıhhı

ye nazırı Papa istif asını reri al
mıştır. Mumaileyh gazete muhar
rirlerine vaki olan beyanatında 
kendisinin hiç bir fırkaya mensup 
olmadığını beyan etmiştir. M. Pa· 
pa bu suretle Kondilisin efkinna 
takbih etmiş oluyor. 

Doınıtz ınezba
lıası, taşınacak 

Bir, iki senedenberi Şişli mın
tıkasında şap hastalığının intita· 
rında amil olan domuz mezbaha-
sının kara ağaca nakli takarrür 
etmiştir. Kara ağaçta inşasına ba
şlanan domuz mezbahasının ik· 
malini müteakip zephiyat orada 
yapılacaktır. -

Bir tevkif 
Belgrat: 29 [A.A] - Hırvat 

fukası reislerinden Atchek tevkif 
edilmiştir. Mevkuf tethiş makaadile 
tahrikat yapmağa taraftar olmakla 
maznundur. 

Her yerde 

3 
Kııruşa 

il 

1 aylık abone 
1 lira 



• 

arın ara Istanbul ve memleket haberleri 
Talıkikat 

ve 
neticesi Bıılgaristan 

1 

Yıınanistaııa bildirilecek ... ı T~k o:omobil . i Poliste • •• •• 
Bu ışte d~- tasarrı~f ı Sebepsız goru-

Tıraş parası 
-

Fahiş tarifeye 
enıanet 

rniidahele edecek ... 
Altıncı ınüstantik 

Marmarada bir Bulgar vapu
runu batıran Hıriıi vapur kaptanı 
Ksoris diln polis beşinci subesi 
tarafından Adliyeye teslim edilmiş 
ve müddei umumilik tarafından 
tahkikat evrakı altıncı istintak 
dairesine verilmiştir. 

Müstantik Süreyya bey dün 
akşam geç vakte kadar kaptanın 
isticvabiyle meşgul olmuştur. 

Hadise; haddi zatında bir fa

cia olmakla beraber vak'a<la Türk

leri alakadar edecek bir cihet 

görülememektedir. Çünkü kaza

nın vukuuna sebebiyet verdiği 

tahkikatla meşgul 
iddia olunan kaptan Yunanlı, ha
dise kurbanları da Bulgar olmuı 
dolay11iyle facia bizden ziyade bu 
iki hükumeti 11lakadar etmektedir. 

Mamafih, vak'anın bizim kara 
sularımız dahilinde bulunması do
layısile Adliyemizin tahkikat ya
parak neticeyi diğer iki hükumete 
bildirmesi icap etmektedir. 

İşte bunun içindir ki dün kap
tanın kısmen istiçvabı yapılmıştır. 

Bugün de istiçvabına devam 

olunacak ve bunu müteakip şa

hitlerde dinlenerek ilk tahkikata 

ait bir karar verilecektir. 

Sıl lıall arlacaLmı? 
Siitçüler ceıniyetinin 

vaziyeti pek fena ... 
n1ali 

Ahiren Sütçüler cemiyetinin 
mali vaziyeti bozulduğundan hcy'
eti idare kamilen istifa etmiştir. 
Yeni hey'eti idare intihabı için 
cemiyet katibi umumisi Şerif bey 
dün Ticaret müdiriyeti mürakıp
liğine gelerek bazı izahat vermiş
tir. 

Mumaileyh bir muharririmize 
bu hususta şunları ıöylemıştir: 
- - Bundan iki ay kadar evvel 
intihap edilen Sütçiiler cemiyeti 
hey'pti idareıi, bazı mali mesailden 

dolayı istifa etmiştir. Bu mali 
bozukluk, buhran şeklindedir. 

Yeni heyeti idaremiz namzet
leri fırkaca tubit edildiı!'inden 
yakında intihabat icra edilecektir. 

Şimdiki cemiyet gerek müı

tahıiller, gerek süt satıcılarını ih
tiva etmektedir. 

Sütlerde hile ? 
İotanbulda istihsal edilen ıüt

ten daha fazla ollt satıldığuu so
ruyorsunuz. Sütlere su katıldıtını 

ima ettiklerini söyliyorsunuz. Ben 
bu huıusta, kontrol hakkı beledi
yeye düıer demekle iktifa ederim. 

İnekçilerin zararları? 
iktisat vekaletiuden gelen ve 

aşı yaparak veremli oldukları te
beyyün eden inek miktarı "500,,e 
kariptir. Bu yüzden sütcülerin ne 
kadar zarara girdiğini anlamak 
istiyorsunuz• 

lıtanbulda bulunan inekler iki 
kmmdır. Biri ecnebi, diğeri yPrli· 
dir. Fakat şunu da ilave ~deyim 
ki, İstanbıılda yerli inek pek azdır. 
Kısmı küllisi ecnebidir. Beher ec· 
nebi inek 5-6-700 lira arasındadır. 
Yerli ineklerse lOOle 150 arasında 
satılır. Yokarıda söylediğim beş 

yüz veremli ineğin kısmı küllisi
nin ecnebi olduğunu hatırınıza 

getirirseniz zarar derecesi hakkın
da bir fikir edinmiş olursunuz. 

8-0t pahalılaşacak mı'? 
Sütlerin yakın zamanda paha-

lılaşırcağını EO}Iİ}trrfll'. Eur.unla 
l oral:er eşya ve erzak fiatlarının 

pahalılığı süt fiııtlarına da leai r 
icra ediyor. Mesela bugün arpanın 
okka11 on üç kuruştur. 

Ctmiyetimizin bir az taazzu
vundan sonra kooperatif yapmak 
ve satıı şubeleri gibi müessesat 
açmak taıavvurlarımıı. meyan1nda
dır. 

1llüteferrik 
Tasarruf cemiyeti 
Milli tasarruf cemiyeti idare 

hey'eti bir içtima akded(cektir. 

Bu içtimada cemiyin gayesine bir 

an evvel varabilmesi için bazı 

eaaılı kararlar verilecektir. 

Gayrilürk müesseselere 
gelen para? 

Polis Müdiriyeti birinci şubesi 

İstanbulda bulunan hıristiyan mü

esseselerine yapılan bazı maddi 

muavenetler hakkında tahkikat 

yapmaktadır. 

Bilhassa Rum başpapashğına 

bazı yerlerden gelen paraların men
baı tahkik olunmaktadır. Bu cüm

leden olmak Üzre Aynaroz ruhani 
müeısesesinden senevi 10,000 lira

dan fazla bir paranın Fener kilise

sine geldiği anlaşılmıştır. Diğer 

ruhani idareler hakkında tahkikata 
devam olunmaktadır. 

8 hin liralık suiistimal 
Seyrisefain idaresinin tetkik 

şubesinae yeni 8000 liralık bir sui-

istimal meydana çıkarılmıştır. 

Seyriacfain müfettişleri tarafından 

dört memur hakkında tahkikat 

yapılmakta olan bu sui istimalin 

birinci sınıf yolcuların bazılarınden 

nıaıf ücret alınmak suretile yapıl

dığı anlaşılmıştır. • 
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= Eyrı Bacagın ~§ 
Bir macerası ~~ 

= ( CASUSLUK SERGÜZEŞTİ ) --
"i} No 2 \akıli: _Jhmet Cemalettin 'V' 

Karşımdaki adam bir sarhoş ve daha 
feneası bir delimi idi 

Hilkaten korkak bir kadın de

ğilimdir. Fakat bu müihiş fırtı
nad•, yapa yalnız bulundugunı 

ıssız kü~kte bir yabancı ile kar~ı 
kar~ıya durduğum dakika hatırıma 
gıolince eliin •ırtımdı< bir ürperm e 

hissederim. 

Bu adanı kiıııdı? Benden ıw 

iı.tiyordu'! 

Sııı siiyleyi~ine, oıfaya allar 
atlamaz beni tatmin etmek i-te

vi,int:' hakılırs" her halde tahsil . ' 
ve terbiye grırıııüş Lir kimse idi. 

Diğer taraftan Almanyanın lıu 

küçük kasabasına !(eldigiınden 

lıeri ilk dda olmak üzere bir va-

rağmen titrek Lir se;;le sormu~ 

olduğnnıu itiraf etmeliyim. 

- Affede>iniz efendim. Mi, 

Dunlıar, l\fo; Olivya Dunbarla 

mü~erref oluyuorum, değil mi? 

Kar~ımdaki adamın ilk önceki 

zannım ~ilıi adi bir serseri ol

madığını hu nazikane cümle dt> 
teyit ediyordu. 

- ) arn~. )ava~ sojı:uk kanlı
lığı mı iktisap ederı-k cernp ver

dim: 

- Evet, ismim Olivya Dun

lıardır. Şimdı siz cevap veriniz 

lıakalıııı: Burada ne arıyorsunuz, 

ve heni Lüyle korkutarak. pence-
" . . ? 

goz b" . t .. .. d t t 1 k nen ır cın aye onun e u u aca 
" 

Şehremaneti, takside işleyecek 
olan otomobillerin muayyen bir 
fabrikanın mudeli olması hakkın 
daki tetkikatına devam etmekte
dir. Bu tetkikat son günlerde hay
lı ilerlemiştir. tek taksi usulüne 
muhalif olanların raporları da tet
kik edilmiştir. Mamafi emanet, 
milli tasarruf itibarıyla t~k taksi
nin daha şayanı tercih olduğunu 
görmektedir. 

Bunun için tetkikatın sür'atla 
intaç olunarak en az benzin sarfe
den ve en ucuz satılan mudelin 
takside işlemek için bugünlerde 
tercihi mukarrerdir. 

Vilayette 
l ınumi maaş 

Yarından itibaren Kinunusani 
maaşının itasına başlanacaktır. 
Dtflerdarlık bu husustaki hazır
lıkkrı ikmal etmiştir. Bordrolarını 
ikmal ile Defterdarlığa gönderen 
devai r memurini yarın maaş ala· 
bileceklerdir. 

Ceınal B. İznıitte 
Muhaıebei hususiye müdilrü 

Cemal B. ahiren İıtanbul vilaye
tine ilhak edilen Yalovaya ait ev
rak ve dosyaları almak üzere dün 
lzmite gitmiştir. 

Vilayet meclisi 
toplanıyor 

Umumi viliyet mecliıinin 15 
Şubatta içtimaa daveti takarrür 
etmiştir. Bu içtimada, vilayetin 
yeni sene faaliyeti ile ahiren ls
tanbut vilayetine raptedilen Ya
lovanın vaziyeti hakkında müza
kerat ceryan edecektir. 

Vilayete bir at hediye 
edildi 

Prens Sait Halim bey tarafm
dan Baltacı çıftliginde bulunan 
saf kan arap aygirlarından bir da
nesi damızlık olarak vilayet ayğır 
deposuna hediye edilmiştir. -
Adliyede 

İcrada işi olanlara 
İstanbul icra riyasetinden: Sene 

başının hululi hasebile lstanbul 
icra dairelerinde muamelat ta•fiye 
edileceği cihetle 929 senesi Ka
nunuevvelin 31 inci Salı ve birinci 
Çarşamba ve ikinci Perşembe 
günleri haczi ihtiyati gibi müstacel 
mevat müstesna olmak üzere baş
kaca taleplerin kabul edilmeyeceği 
ilin olunur. 

Enıin Türk B. mevkuf 
"Resimli ay,, mecmuasında çı

kan " Köyümde ne gördüm ? 0 

isimli yazının n1uharriri Emin 
Türk beyin kaçtığını dün bir re
fikimiz yazılmıştı. Halbuki muma
ileyh dün adliyeye gelmiş ve ken
disi leslinı olarak tevkifaneye 
gönderilmiştir. "Resimli ay., hak

T.;daki tahkikat ikinci müstan-
tiklikçe henüz ikmal edilmemiştir. 

dan dolayı çok mütees!;irim mis, 

cevulıını verdi. Demek ki sizi ge
lip zi~•Het ed,.rejl:imi haber ver

diler ha'! .. 

Karşımdakı adama clikkaılı

lıaktım. Muhatabını sarı öaçlı, 

kesik lııyıklı hir delikanlı idi. 

Arkasındaki elbise ıslanmış ve 

mutlaka yaj(murdan kendisini 

muhafaza için olacak, cı-kcıinin 

yakaı,ıııı kaldırmıştı. 

O da beni dikkatle süzüyor, 

elindeki kirli bir mendille yüzünü, 

gozünü siliyordu. 

Sualine cevap vermedigimi 

görünce tekrarladı. 

- Geleceğimi loilmiyordunuz 

öylemi mi<! 
- Hayır, nereden Lilccektiın'! 

Peki, lıugüıı Pazar dı-~il mi'! 

- I::vet! 
Korh.ularım yeniden <"anlanı

) orJu: Zira kar~ımdaki ddamm 

bir srelıu~ veya daha feııa" bir 

deli olma'ı ihtimali mevcuttu . 

Şahsı meçhul •alıırsızlanarak 

ısrar ediyordu: 

- Temmuzun 9 uncu Pazu 
günü drl\İl mi? 

ı~~ •o 

-Beyoglunda venedik sokağında 
madam Sofyanın evinde oturan 
Avram, dün akşam üzeri bu sokak
tan geçmekte iken Mustafa iominde 
biri tarafından bıçakla ağır surette 
yaralanmıştır. Avram hastahaneye 
kaldırılmış, Mustafada yakalanmış
tır. 

Bir İranlı a~ıı· suretlf' 
vuruldu 

Kasımpaşada Kepekciler soka
ğında oturan İrani Lütfullah ile 
Celil, bir kadın meselesi yüzünden 
kavga etmişler, Lütfullah, Celili 
sustalı bıçakla sekiz yerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Celil hasta
neye kaldırılmışsada ölmek üzere
dir. 

Lütfullah yakalanmıştır. 

Kurşun yaraladı 
Unkapanında Haydarda bir 

evde mi111fireten oturan Fatma 
hanım, uzun zamandanberi dar
ıın bulunduğu zevcinden memnun 
olmadığı cihetle onunla barışmak 
istemektedir. Kocası Mustafa da 
karısının bu fikrinden muğber 

olarak dün Fatmayı sokakta ya
kalamış ve arkasından bıçakla 

ağır surette yaralanmıştır. Mustafa 
yakalanmıştır. 

4 kumarbaz tutuldu 
Pangaltıda Halaskar caddesin

de Mehmedin. 20 numaralı kahvesi 
basılmış, Artin, Hakkı, Agop, Ni
şan isminde 4 kumarbaz cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Muhtelif kumar alatiyle birlik
te 87 dirhem de esrar ele geçir!l
miştir. 

yangınlar 
Y eşildirekte Koca hanında 

dört odayı işgal ederek fotin bağı 
imalatanesi işleten Mösyö Alberin 
depo ittihaz etmiş olduğu odadan 
evvelki gece yangın çıkmış ve 
itfaiye gelinciye kadar depo ta
mamen yanmıştır . Depo 5000 
liraya clgortal bulunmaktadır . 
Yangının neden çıktığı tahkik 
edilmektedir. 

• Beyoğlunda Boğazkesende 
leblebici Yakubun dükkanındaki 

baca kurumları tutuşmuş, hemen 
söndürülmüştür. 

* Galatada Ahmet efendinin 
fırınının bacasından yangın çıkmış 

itfaiye tarafından derhal söndürül
müştür. 

r Vatandas ! .. 
l.Ienılckeıi.;in isıikhllini ~he 

dilf'':ılİrııı<•k. ralıat 'aı.;.aınak , e 
zengin olnıaL. iı-.tİlOr~an taı..ar
rufa alı~. f~ten a;tıııaz tfi..,tt•n 
artar; derler. Bunu unutn1a. 'Ka· 
zandıi(ıuııı lıir kt'nunı >aklıı
nıag:a hak. 

Param yı rli malından ve 
1'ürktt"n baı;;ka~ına vcrıne! 

Bu hir vatan bor('uuur \e 
bu lıorcunu iidemckl!' , in~ 
bizzat kendine lıizın!'l cimi• 
olacak,ın. · 

İsnıinin ilk harfleri ("\) \!' 

(D) harfleriyle ba~lapn Lir h.im
se tanıyor musunuz? 

- Ben Löy le bir adan tanı -

mayorum. Kim miş bu zat 1 

Siialime cevap vermedi, bila

kis isticvaLatına devam ederek: 

- Son günler zarfında bir 

İngiliz size müracaat etmedi mi? 

Bir mektup olsun yazmadı mı? 

- ı\lnıanyaya geldiğim gün -

den heri tesadüf ettiğim ilk rn -

tııııdaş sizsiniı. 

- Hiç bir yerde takriben otuz 

yaşlarında kara sarı saçlı , mavi 

g<izlü yakışıklı bir delikaıılı)!ı 
tı-•adüf etmediniz mı? 

- Hayır bu şekil ve şemailde 
biç bir kimseye tesadüf etnıedını. 
Zaten " Şlaç ,, ta İngiliz olarak 

hir ben varım. 

Şimdi dı- müsaadenizle lıen 
size hir kaç süal sorayım: evvela 

isminiz nedir? Kimsiniz ve bura

da ne arayorsunuz ? 

- Beni size göndndiler . 

- Kim gönderdi '! 
- Londradaki aileııiı. 

.-rifr •~ri ., 

• 
Berberler kongraıının cuma 

günkü içtimaında tıra• ücretler! 
mevzuu bahsolmuş ve şehrimizin 
her tarafında ücretlerin tevhidi 
için bir tarife hazırlanması karar
laştırılmıtlır . Kongre tarafından 

intihap edilen bir komisyon tarifeyi 
hazırlamıştır . Ancak tarifedeki 
ücretler peh fahiştir. Dün bu hu
ıusta emanetten tahkikat icra ettik. 
Berberler yeni tarifelerini henüz. 
emanete vermedikleri cihetle ala
kadarlar bu bapta bir şey söyle
memektedirler. Yalnız tarife ema
nete verildikten sonra tetkikat 
yapılacak, eğer ihtikar olduğu gö
rülürse emanetçe mlldahele oluna
caktır. Mamafi, henüz emanete 
verilmiyen, fakat hazırlanmış olan 
tarifedeki Hatlar fahiştir. işin ga
ribi, bizzat berberlerin bu fiatlara 
itiraz etmelerine ragmcn, cemiyet 
heyeti idaresinin keyfiyette ısrar 

etmesidir. -
Belediyede 
Taksinıde havuz ve 

bahçe 
Taksim meydanı teıvlyei türa

biyesine ait aon ameliyat ta bu 
günlerde ikmal edilecektir. On beş 
güne kadar tramvaylar abidenin 
etrafındaki yeni hattan işliyecek 

ve şimdiki muvakkat hattın bulun
duğu yerin de tesviyei türabiyesine 
başlanacaktır. 

Havuz ve bahçenin inşa11na da 
pek yakında başlanacak ve mey
dan ilkbaharda ikmal olunacaktır. 

Yıkaıımıyan ve soyul-
mıyan meyvalar 

Yaş meyvaların açıkta satıl

maması evvelce kararlaştırılmıştır. 
Bazı esnafın buna riayet etmediği 
görülmüştür. Yıkanması ve soyul
ması kabil olmıyan meyvaları aç
ıkta satanlar tecziye edilecektir. 

Ekmek ve Francala 
fiatları 

Şchremanetinden: Bu aynı 31 
nci Salı ıününden itibaren Ekmek 
15 buçuk ve Francala ylrmi üç 
kuru9tur. 

Maarifte 
!Hekteplerde tatil 
Yıl başı münasebetiyle bil

umum mekteplar Salı günü akşa
mından itibaren Kinunusaninin 
8 inci Çarşamba sabahına kadar 
tatil yapacaklardır. -

Silivride bir vak'a 
Silivride Selami paşa köyünde 

Salih oğlu Yunus isminde bir adam 
ayni köy eha[isinden Hüseyin otlu 
İbrahimi bıçakla tehlikeli surette 
yaralamıştır. İbrahim hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

cam ve bir de ihtiyar halanı 

vardı ki bunların hiç biri Lond

rıı.da değillerdi . .Mamafih herifi 

büsbütün deşmek ıçin: 
- Deme!.. ki ailemi tanıyor -

sunuz? diye sordum. Sizi bana 

kim gönderdi bakayım ... 

Bir müddet tereddüt ederek 

durdu sonra birden karar ver -

mi~ gibi acele acele : 

- Kim olacak pederiniz ıı;ı on-
derdi. iz miralay "Diııbar,, ın 

kerimesi değil misiniz'? 

- Şu halde babamı da tanı

yonunıız ha ? Kendisini ne z1.

ınan g(lrdiinüz ? 
- Geçen gün Loııdrada ken

disine takdim edilmiştim. Mira

lay Almanyaya hareket etmek 

üzre bulunduğumu öğrenince: 

- Şayet yolunuz '·Şlaç,, taraf

larına dü~ecek olursa "Lusy Var

lıe),, namı müstearı altında ta

nınmış olan Amerikan mulıarri

resinin yanında katibelik eden 

kerimem Obiyayı tarafımdan zi

yaret ediniz. "Lusy \ı uby,, Dok
tor Fon Hençe nin zevcesidir. ,, 
demi 

Boş iddia 
-

Oda, kılı kırk yar· 

1 madan iş )"apmı.ror 
" Gümrük komisyoncularından 

bazıları ortaya 9ayanı dikkat bir 
iddia atmışlar ve sermayeıiz bir 
çok kimselerin tüccar komisyoncu 
oldugunu Ticaret Odasının kabul 
ettiğini ileri sürmüşlerdi. Bu şaya· 
ıu dikkat iddiada. bulunanlar odı 
istihbarat teşkilatının bozuklugun
dan da baasediyorlardı. Dün bu 
husum Oda erkinından bırine so
ran bir muharririmiz şu cevabı al· 
mıştır: 

Oda, bir adamın tüccar olup 
olmadıgını anlamaiı: ve tesbit et
mek için kılı kırk yarar ve tah· 
kıkatı o derecede sag-lamdır. Bi
naenaleyh komisyoncuların iddiası 
boştur. 

Eski nıüdüriin 
söyledikleri 

Evvelce iften el çektirilen em• 
val metruke müdürü Ismail Hakki 
Beyin iadei memuriyeti kararına 

Maliye vekaletince itiraz olundu
ğu yazılmıştı. Mumaileyh işten el 
çektirilmesini mucip olan yolıuz
luğun kendi zamanında olmadığını 
müdüriyete tayininden oonraki mu
ameıatın munıazaman görülerek 
şurayı devletçe iadei memuriye· 
tine karar verildiğini ıöylemiştir. 
Keyfiyet -meclis heyeti umumiye
sinde müzakere edilecektir. 

Fransız hastahanesinde 
Şişlide Fransız hastahanesi 

hayvanatile inek tüccarı Vaail ve 
Dimitri efendilerin ineklerinde şap 
hastalığı çıktığıadan ahırların• 

karantina konulmuıtur. Bu İnekle
rin sütleri kaynattırılarak istihla
kine müsaade edilmektedir. 

Bu seneki baytar 
mektebi mezunlaaı 
Bu sene yüksek baytar mek· 

tebinden mezun olan beylerin 
tayin edildikleri mahaller iktııat 
vekaletinden lstanbul baytar mü
diriyetine bildirilmiştir . Havale 
gelince barcirahlarını alarak ma
halli memuriyetlerine haraket 
edecek olan genç baytarlarımııa 

muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Uskumru çok 
Birkaç günden beri Marmaray• 

bürük mikyasta uskumru akın• 

devam etmektedir. Bu akın dilP 
fevkalade bir şekil almıştır. 

Dün sabah Kızkuleai ile Sar•Y 
burnu araıında deniz, uskumrunun 
çokluğundan siyahımtırak bir reni< 
almış, binlerce balıkçı kayığı bun· 
!arı avlamakla meşgul olmuştur: 

Balıkçılar, senelerden beri böyl• 
bir uskumru akını görmediklerini 
söylemektedirler. Her şeyin pahalı 
olduğu bu zamanda hiç olmaz&• 
balığın bollaşması elbette şayao1 

temennidir. 

İneklers Tüberküli 
Bu ıene şehremaneti hud~ 

dahilinde ineklere tatbik <dil•" 
umumi Tuberkülinde veremll ol• 
dykları tahakkuk eden (150) ye 
karip İnek mezbahada keatirll• 
miştir. Veremden şüpheli olar•!< 
kalan (400) Ü mütecaviz ineg-e d• 
yakında ikinci Tüberkülin tatbl• 
kına başlanacaktır. 

- İsmim '' Abbot •. tur. Bi11 

ba~ı rütbesini haiz Lıılunuyıı · 

rum. 
- Peki isminizi de tığreıı • 

dim : Şimdi söyleyiniz bakayıP1 

benden ne istiyorsunu~ ? 
- l;ü]ünç bir vaziyette Lulıı · 

nuyorunı misi Burada Liraz e1el 

kendindı-n bahsetmiş olduğı>~ 
zate tesadüf edect'f!İmi ümit rdl' 
yordum. Halbu ki kt'ndisini gtr
medim . Halbuki bu zat ba11

' 

para getirecekti. 

Bir iki yüz marka ınulıta~ l11r 
halde kaldım ... Şahsı rnedıul ]•t'. 
'iızleri söylerken ben yava~ )11•

8
'. 

ve hrlli etmeden masanın göıiiPıı 
. 'ıl 

çekıııi;; ve Doktorun rüveıver1:~ 
elime alnıı~tını. Herif karanlı!< 
lıu lıareketıınin farkına Jıile ,ar• 
marn ı~tı. .. 1 

Silahı elinıı• alınca hüsbiitıJ1
1e 

kesbi ce•aret ederek miistelıııY81 

bir tavurla sordum: ı.~· 
- Söyleyeceğiniz ~eylrr ı.ıı 

darm ı? · ı<' 
- Evet misi ı,aıııinıi) eıııı 

inanıyorsunuz def!ilıni'( 
Yoool... ıJı·ı 
'için bana inanınıyıırsıJll . . 

' ... -
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Yarınki nıaç -
1 ~p , -~_QE 1 ····-· İk.dam!---···· 

1 
Galatasaray Isveçli~ 

lt.rle oynayacak 
1 Telgraf ve mektuplar-

Dün gazetemize telefonla veri
len malumata atfen dün Galatasa
rayın limanımızda bulunan İsveç 
zırhlısı takımı ile stadyom<la bir 
maç yapacağını y8'mıştık. Bilahara 
aldığımız malumata nazaran Gala
tarsaray - İkinci Oskar macı yarın 
yapılacaktır. Eğer lsveç takımı 
bu maçta kuvvetli olduğunu isbat 
ederse Cuma günü F enerbahçe 
ile maç yapma11 muhtemeldir. 
Mamafih, lıveçin futbolde çok 
ileri bir memleket olduğu düşü
nülürse ikinci Oskar takımının 
ihmal edilmiyecek bir rakip ol
duğu anlaşılır. 

Bu Cumaki nıaçlar 
Bu Cuma Taksim stadyomunda 

milliyet kupası küçükler turnava
sına devam olunacaktır. 

Küçük takımlardan mada iki 
muhtelit arasında bir hazırlık maçı 
yapılacaktır. 

Kadıköy oahasınde Fenerbah

çenin lsveç takımı ile karşılaş

ması muhtemeldir. -· 
Yeni kabıne 
Varşova, 29 [A.ı\] - Yeni ka· 

bine sabık başvekil M. Bartel ta

rafından teşkil edilmiştir. Harbiye 

nezaretini Mareşal Pilsudski der

uhte etmiştir. M. Zleıki hariciye 

nezaretinde kalmıştır. 

Haciz ... 
-

M. Muhtar Pş. 

hakkındaki karar 
--- -

Divanı Ali tarafından 20,000 
altın lira itasına mahküm edilen 
Mahmut Muhtar paşa hahkındaki 
kararın infazına başlanmış ve mu
maileyhin Kadıköyü~deki emlaki 
ile Mahmutpaşadakı Katırcıoğlu 
hanına dün haciz konmaştur. 

Bundan başka Muhtar paşanın 
başka emlaki olup olmadığının ve 
kıymetlerinin teabiti için icra da
iresinde yeni bir heyet teşkil edil
miştir. 

Diter taraftan Muhtar p~şa 
20,000 altın lira itasına mahkum 
olduğundan buııünkü piyasaya na
zaran ödeyeceği meblağ 190,000 
liraya baliğ olmaktadır. -
E8kişehirde oda 

inti.habah 
Eskişehir ticaret odası heyeti

nin müddeti bittiği için yeniden 
intihap icra edilmiş ve cümhuriyel 
halk fırkası namzetleri Kamil, 
Hasan, Süleyman, Derviş, Abdul
lah, mustafa beyler tam bir ek

ıeriyetle seçilmitlerdir. 

Niçi~? .................... . 
Traş ii<'retleri ıırtııca~ı~ıı~ 

lstııulmllular 88('., sakal ıçııı
de gezmei(e meclmr cdilecek

miı,. Niçin~ 
•Çünkü bı>rherler ceıni.?eti 

idnre lıeH•tioin ('anı hoylı> 
isteıı1iş! Evet caııı i&tenıiiite 
fiatları şöyle te•hit etmişY 

10 kr. tıraş, 40kr. b8Ç 5 
kr. kompres; 5 kırem, 10 ku- • 
liık etrafını düzeltmek, 5 tu
valet. 20 firkis)oıı. 10 burlaj, 

• 20 saç ) ıkamak, 50 maoik1'.r, 
100 ııedikür, 4 0 elektrık 
masajı. 

Yaııi insan "traş olı~ını" 
derte 70 - 80 kuruş vernıe(:e 
mecbuı· olacak! 

Hemde Be, oö•luodaki ber. . """ . . 
berlcrle Edirne kaııı, Hırka• 
şerif gibi semtlerdeki berber
ler de il) ni tarifeyi talbik 
edeceklermi~! 

İşin garibi, iıl'rherlerin 
çoğu huna razı dei(i l, "kimse 
dükkanımıza ğelmi) ecek, lii· 

.
! ks salonlara ~idecek, biz te

hir olduji;uıııuzdan parlak 
i dükkanlar açamıı) ız açsak ta 

fakir eemtleriıııizdeki balkın 
hiç lıiri j(elemez. Bu vüksek 
fiat, bir kaı; zengin ıt> rlıerle
rin isine , -arayacak,, di~ orlar, 
fikat dinl~yen kinı? 

Bi7.zat berberler razı değil, 
halkın tabii i~in<' gelmez, ho
na rai(meıı trııt fiatla n mut
laka artacak. 1'iı;io'? ' 

Zira berberler C'CDIİ' etinin ( 
başmetlli id8l'e heıeti iıö~le i 

da sür'at temini için .. 
Ankara 29 [H. M.) - Bundan bir müddet evvel memleketimizde 

tetkikat yapan Alman Posta ve telgraf mütehassıslarının verdikleri ra
poru işletmeye müteallık kısımları 930 senesi bidayetinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Raporun bu kısımları telgrafların ve postaların intizam ve sür'atine 
memurinin her gün sekiz saat çalışmalarına aittir. 

Mütehassıslor bunu temin için bazı usuller tesbitetmişlerdir. Bu 
usuller üzerinde tecrübeler yapılmış ve muvafık netice alınmıştır. 

Raporun diğer kısımları üzerinde tetkikat yapılmaktadır. 

Raınazan 
-

Tasarruf ve nıensubini 
ilrniyenin vaz~feleri 

x 

Ankara, 29[Politika)- Diyanet 
işleri reisi Rıfat Ef. pek yaklaşan 
mübarek ramazan ayı için yapılan 
hazırlıkları hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Bu sene ramazanı yeni bir 
mücadeleye atılmıf olduğumuz hal
de karşılıyoruz. Bu mücadele bili
yorsunuz ki Milli iktısat ve tasarruf 
mücadelesidir. Milli iktısat ve ta
sarruf cemiyeti ile temasa geldik. 
Cemiyet nizamnamesindcn bize bir 
miktar gönderdi. Bunu kafi gör
medik, nizamnamelerden müteaddit 
Müftiliklere ve imkan olursa bütün 
vaizlerlmize de göndererek onların 
bu husustaki vazifelerini teshile 
çalışmak istedik. Bunun için cemi
yetten yeniden 60 kadar nizamna
istedik. 

Cemiyetin maksat ve gayeleri 
bütün efradı millet için yalnız ik
tisadi bir şiar değil, ayni samanda 
da dini. milli bir şiar bulunduğu 

her kese vazih bir surette anlatıl· 
ması için yeni ve uzun bir tamim 
hazırladık. Bütün nıensubini İlmi
ye tarafından turuku muhtelife ve 
vesaiti mümkine ile en ücra yer· 
lere varıncaya kadar mütemadi 
irşada! ve dini tenviratta bulunma
sı bu tamimle alakadarlara tebliğ 
edildi. 

1Jrıca lstanbııldn bıı sene 
ramazanda yapılarak mnll\ cı
larırı ekserisirıde .\filli iktisat 
t •e tawrrııf cemiyetinin {!ayele
ri f!Üstı>ri/ecektir. 

Müftülerin bulundukları yerler
de M,lli iktısat ve tasarruf cemi
yetinin şubelerini teşkil edecek 
zevatla derhal teşriki mesai etme
leri kendilerine tebliğ edi)mekte
d ir. Binaenaleyh bütün bu hayırlı 

işlerimizi bir an evvel başarabil
mek için ramazını şerifin bir an 
evvel gelmesini beklemekteyiz. ,, 

ispirto ve meş
rubati Kuuliye 

Ankara, 29 ( H. M.)- lspirta ve 
meşrubatı küuliye kanununun bir 
maddesinin tadili hakkında ma
liye encümeninde bulunan layihaya 
göre imillerce sair mahallerden 
alınacak ispirtolar belediye veya 
inhisar idaresi depolarında bulun. 
durulacak, buna muhalif hareket 
edenlerin malları mu1adere ve 
kendileri tecziye edilecektir. 

Konya ınch'usunun 
mazbatası 

Ankara, 29 [ H. M. ) - Yeni 
Konya meb'usu Kemal Zaim Be
yin intihap mazbataaı meclise 
gelmiştir. 

lzmirde zelzele 
lzmir: 29 (A.A) - Dün gece 

18,35te 4 Hniye devam eden bir 
zelzele hissedilmiştir. Hasarat yok
tur. 

Tütün tecrübeleri 
Izmir, 29 (A.A) - Tütün inhi

.ar idaresi, Seyd,iköy ve Seferihi -
arda onar döntimlük tarlalarda 

ts ru"be zeriyatı yapmata karar 
ec · k t"t" h vermiştir. Yctıtece ~un. ma IU· 

!ünün bütün ıafahatı uzerınde ya
pılal'ak fenni tetkikattan tütün 
zürraı için çok mühim neticelerin 
çıkmuı muhtemel addolunuyor . 

Jlavayici zaruriye ve 
fazla vergiler 

Belgrat: 29 ( A. A. ) - Zaruri 
havayiçten sayılan bazı maddeler
den alınan belediye tatihlıik resmi
nin artırılması hakkında belediye 
meclisi tar f ından verilen karar 
batvekaletçı ıptal edilmiştir. Bele
ye mecliılniu iıtlfa edeceti ıanno-

Japonlar 
-

Ne kadar deniz silalıı 
istiyorlar? 

K 

Londra: 28 [A.AJ - Bahri tes
lihatın tahdidi meo'elesini tetkik 
edecek konferansa memur Japon 
murahhas heyeti Londraya gelmiş
tir. Heyet reisi M. Wakatsuki ga
zetecilere vakı olan beyanatında 

Japon bahriyeıi için kuvvetli bah
ri devletin deniz kuvvetlerinin 
yüzde yetmişine muadil bir nispet 
temini hakkındaki kararda ısrar 

edeceğini söylemiştir. 

Akdeniz deııletleritıe 
bir teklif 

Daily Herald gazetesi, Akdeniz 
hakkında Lokarno miukına ben
ı.er hiç projenin evveli Fransa, 
lngiltere ve İtalya arasında akte

dilmek şartile kabul edileceği ve 
Akdeniz uhillerindeki diğer dev
letlerin bu misakı tasdika davet 
olunacağı zannındadır. 

Amerikalılar ~izli 

konuşacaklar 
Londra, 29 [A.A]- Deniz kon

feransına iştirak edecek Amerikan 

murahhasların ayrı bir kablo ile 

dotrudan doğruya Hooverıle mu

verle muhabere eylemeleri için 

tertibat almaktadır. 

Tiirk~f> ve- diğer 
nıillteler 

Roma: [Ajans Stefani) - Sapen

sada kain şark lisanlari mektebi 
pruğramına Türkçe ile Türk ede
biyatı dersleri ilave edilmiştir. Bu 

münasebetle müderris Estore Zosse 

terafından irat olunan nutukta, 

Türk lisan ve edebiyatının Şark

taki mevki ve ehemmiyetinden 
bahsedilmiştir . -

Beraat eden 
n1emurlar 

Ankara, 29 [ H. M. J - işten 
menedilerek tahtı muhakemeye 
alınıpta beraat edenlerden vazife
ri lağvedilmiş olanların maatları

nın verilip verilmiyeceği Batveka
let tarafından meciisten sorulmuş
tur. 

Fransa ve Çindeki 
kapitülasyonlar 

Paris, 28 [A.A) - Fransa hü
kumeti tarafından Çine verilen 
cevpta, harici ezml!mleket imti
yazlarııı 1930 birinci kanununun 
ilk gününden itibaren ilııası husu
sunda Çin hükumeti tarafından 
izhar edilen arzunun Fransa 
hükümetince teveccüh ve muha
lasatla karşılandığı bildirilmiştir. 

J ,ah ey konferansına 
doğru 

Pariı 28 - (A.A) - Meb"usan 
meclişi Laey konferanıına müte
allik iptidai müzakerelerin şimdiki 
ıafhası hakkında verilen bir istizah 
takririnin müzakeresiyle meşğul 
bulunmaktadır. 

Paris, 29 [A. AJ M. Tardieu bu 
ubah M. Jaepar ile Lahaye kon
feransı hakkında görüşmüş ve ken
disini Öfİe yemeğine alıkomuştur. 

Berlin: 28 ( A.A.) - Almanya 
hükumeti Lahey konferansına işti
rak ederek murahhas heyetin 
kimlerden ibaret olacağını tubit 
etmiftir. Heyete bir hafta M. Cur
tlus. M. Moldeahauer. M. Wirth, 
M. Schmlt, M. Schubert ve ağlebi 
ihtimale göre M. Schachl dahil 
bulunmaktadırlar. 

Brüksel, 28 [A. A] - M. Jas
par Lahey konferansı hakkında 

Fransız hükümetıle müşavere et-

Yalrzız karileri-
niıı gazetesidir 

" İkdam ,, halkın gaze
tesidir. Hedefi, 11adece ka
rilerini memnun etmek ve 
onlaı·a müfit olmaktır. Bu 

itibarla okuyuC'ıılarımız şi · 

kiiyetleriııi, dertlerini, ar
zularını 'e düşüncelerini 

· hütiin hunlar bizzat "İk
dam ,, a taalluk etse bile 
bize lıildirebilirler. " İk-

• dam ,, hunları ıııemnuni

yl'tle nazarı itibara ala<"ak 
ve neş_reyleyel'ektir. 

Ayni zamanda doğum, 

ölüm, nişanlanma, nikah, 
velime ilanları; it? arayan- • 
!arın ve verenlerin iliin
lan da " İk-'am ın " kn· " " 
ri 11ütunu ,, uda meeC"aııen 
neşredileC'ektir. 

Yalnız karilerimizdcn hu 
hususta bir ricamız var: 
~1ektnp ve bu kahil ilanla
rını mümkün mertebe kışa, 
okunaklı ve kağıdın yal
ııı:.r. lıi r tarafına yazmalı , 

imzalarını sarih bir şekil
de atmalı, adreşlı>rini ilB
ve i'tmf'li ve zarfın üzeri
ne de "kari ııütnnıı. keli
melerini ile Ye etme} i ıın· 

utmamalıclırlar . ...................................................... 

Yıldızda 
-

Maryoseranın sş

yası haczedildi 
• 

Kumar salonu açıld1 ve .. -
ikinci ticaret mehkemeaince 

iflasına karur verilen Yıldız müs
teciri M. Maryoseranın iflis mua
melatına devam edilmektedir. 

Dün, iflas bürosu azası lsmail 
lsa, Refet mahkemenin icra memu
ru Celal, müddei umumi muavin
lerinden Cemil beyler Yıldıza 

giderek Maryoseranın haczo
lunacak eşyasını tesbit etmişler
dir. Müddeiumumi Cemil bey, 
evvelce Adliyece mühürlenmiş ku
mar salonunun mührünü açmış ve 
salonda bulunan kumar alit ve 
edevatından mada Maryoıeranın 
şah51na ait bütün eşyayı hacız 
altına aldırmıştır. 

Bunlar yapıldıktan sonra salon 
tekrar mühürlemiştir • 

Hacız olunan eşya üzerindeki 
işe bugün devam olunacaktır. 

Bir ehli vukuf eşyanın kıyme
tini tespit ile meşgul bulunmak
tadır. Maryoseranın alacaklılarının 
ekserisini museviler teşkil etmek
tedirler. 

Fransız kabinesine 
itimat 

Paris, 29 [A.A] - Meb'usan 
meclisi beynelmilel tediyat banka-
11 hakkındaki istizah takrirlerinin 
müzakereıini bitirmiştir. Meclis 
hükümete 271 muhalif reye karşı 

316 reyle itimat beyan etmiştir. 

r Belediyecı gözü ""\ -
Enıanetirı viranesi! 
[Avrupalı gibi yaşamağa az

metmiş bir millet için • tabiatın 
bin bir güzelliğine mazhar bu -
lunan lstanbulumuzun maelesef 
bir çok yerlerinde görülen ve 
hala Iaübali Şarklı ruhunu yaşa
tan manzaraları ne elimdir 1 

Bu harap manzaraları ve 
bu acı ihmalleri tesbit etmek 
için, arada sırada bu sütuna bir 
0 belediyeci gözü,, nün müşahe • 
datını k'\ydedeceğiz.) 

Avrupa şehirlerinin en ma
mur ve kıymettar semtleri, aıarı 
atika ve nefiselerlnin bulunduğu 
yerlerdir. Buraların etrafı temiz, 
bahçeli, m üıeyyen, muhtetem 
olur. 

Halbu ki , bir de lıtanbul 
şehrinin Galata kulesi ile Sul • 
tanahmet cami yanındaki mey
danlarına bakınız .. Biri mezbele 
pis ve harap; ikinciıi kaldırım 

taşları deposudur! Ne çirkin ne 
harap, ne murdar yerler! 

Bir Avrupalı kafuı buna ta
hammül etmez ve lstanbulluya 
da, böyle yerlerde yaşadığı için 
i timai bir kı met veremez. 

Evdeki pazar 
Biıim eski Galatasaraylılardan 

Osman Hikmet üç ay evvel mer
kum babasından on, on beş bin 
lira kadar mirasa konmuştu. 

Çoğumuz, bu paranın biç bir 
gün israfını görmediğ"imiz Osman 
Hikmetin ahlakını bozacak zan
netmiştik. 

Yanlış anlaşılmasın. ahlakını 

bozacak deyince, israfa, içkiyf', 
kadına, kim bilir belki de kumara 
alışacak, eline ııeçen paranın da 
hayrı kalmıyacak diye korkuyor
duk. 

Bir gün Beyoğlunda caddede 
rasladım. Yalan söylemek gibi 
olmasın, insan paraya kavuşmuş 

ahbapları görünce, her . nedense 
haz duyuyor: 

- Kafir oğlan, dedim, artık 

kayıplardasın. Öyle ya ! On bin 
lira bu ! 

- Yok canım ne karıştım, ne 
bir şey! 

- Uzun etme. Hayatın adam 
akıllı tadını çıkarıyor muşsun. 

- Vallahi yalan değil 1 Hem
nasıl ? Öyle çabuk postu bırak
mamak için, bir defa kendine 
mükemmel bir proğram çizdim. 
Değme doktorlar kendilerine 
böyle sıhhi proğram yapamazlar. 

- Y aa a 1 Biz seni bardan, 
tiyatrodan çıkmıyor sanıyorduk . 

- Bar mı , tiyatro mu ? 
Al la h göstermesin . Benim 
pr oğ ram da böyle şeyi er 

yok! Bir defa yattığım odadan 
kilim, halı, levha ne varsa kaldır
dım. Odanın divarlarındaki köşe

lerini, toz tutmasın, örümcek yuva 
yapmasın deye mukavves yaptır
dım. Sonra pençereler açık uyu
yorum. Yatağımı odanın en hesaplı 
yerine koydum. 

Her gece aynı saatta uyuyorum 
her sabah da aynı saatta kalkı
yorum. kalkar kalkmaz derhal 
lıveç talimi .. Bir, ki .. Bir, ki .. Kol 
hareketi, bacak hareketi, bel ha
re.k,.tL .. Snnr~ ... iğa..ı ... ; •~: ... ı. 

mek için teneffüs talimierl .. 

lnhısarlarda 

Yeni ti.ititn kanunu 
Tütün inhisarı birinci şübe 

müdürü Adil bey, tütün zeriyatı 

mıntakalarının henüz tebdil edil
meditini, bu baptaki yeni layihanın 
kanuniyet kesbetmek üıere bulun
duğunu bir muharririmize beyan 
etmiştir. 

Adil bey, yeni tütün layihasının 
meclisce kabülüne Ankarada intizar 
eden müdrü umumi Behç~t beye 
iltihak etmek üzere Cuma günü 
Ankaraya gidecektir. 

Kac;ak kagıt 
Tütün inhisar idaresi muhafaza 

memurları Yeşildirekte bir handa 
2589 defter sigara kiigıdile iki 
şişe kaçak şarap bulmuşlardır' 

Kaçak şaraplar milıkirat in
hi.ar idaresine teılim edilmiştir. 

Hanın içinde bir sigara kigıdı 
imalathanesi bulunduğu anlaşıl

mıştir. 

Kaçakcılardan Karaüet isminde 
birisi yakalanmıştır. Diğer kaçak
cılar da taharri edilmektedir. 

Cen1iyetlerde 
mürakabe 

lstanbuldaki bilumum cemaat 
tetkilat ve hesabatının teftit ve 
tetkikı hakkında yeni bir emir 
gelmemiştir. Cemiyetler hakkında 
icabında tahkıkat yapmak, olbap
ıaki kanunun ahkamından ve 
buna istinadendir ki tetkikat 
icra edilmektedır. Bu me1ele hak
kında vali muavini Fazlı B. bir 
muharririmlze demiştır ki: 

" - Cemiyetler hakkında tah • 
klkat yapmak için yeni bir emir 
almadık. Zaten bu hususta bir ka
nun vardır ve hükmü temamen 
tatbik ediliyor.,, 

* (;.azi köprü ü 
Fransız mühendiai M . Biju , 

Gazi köprüsü proje ve planlarını 
tamamlamıştır. 

M. Blju bu projeleri yakında 

gönderecektir. 
Proje fen erbabından mürekkep 

bir komiıyon huzurunda tetkik 
edilecek , ondan aonra köprünün 
inşaaı için bir münakaıa açılacak-

At: al eler böylece çelik leşti mi, 
nefis bir duş, mükemmel bir masaj. 

- Ne o? Türkiyenin Dempıeyi 
olmağa mı karar verdin? 

- Dur acele etme! Program 
bitmedi. Masajdan sonra kan ce
velanı faal bir hale geliyor. Böyle
likle vücudun her huceyresi aılama
kıllı besleniyor. 

Ondan sonra bir fincan şeke
rsiz ıhlamur, yanı başında da tere 
yağında kızarmış ekmek. Giyin
iyorum. Haydi sokağa! Bilirsin ki 
komisyonculuk ederim, bu işi de 
bırakmadım. 

Çünkü sağa sola koştukça 

günde en aşağı on beş kilometre 
yürümüş oluyorum. Ayaklarımın 

idmanı da gün geçtikce artıyor. 
Bir mağazaya . bir anbara girersem 
burun deliklerime gomemal yağı 
sürüyorum. Bilirsin ya, insan bir 
çok mikropları burundan alır. 
Antiseptik bir pulverizatör aldım. 
Sık sık yüzüme, elbiseme sıkıyo
rum. Yarım saatta bir el yıkayo
rum. Mikrobun haddi varsa üstüm
de kalsın 

Kahveyi, çayı kaldırdım. Hele 
içki maazallah. Siğara içmediğimi 
bilirsin. Bütün yemeklerim hesaplı 
ve ölçülüdür. Kaynamamış suyu 
dünyada ağzıma koymam. Tiyatro
ya, sinemay dersen hiç gitmem. 

Çünkü dramlar bana heycan veriyor, 

komik şeyler de cümlei asabiye
me tesir ediyor. Roman okumam. 
Gazetelerde de okusam okusam 
spor yazılarını okurum. 

- Yavrum, bu hayat mı? de
dim. Ben senin yerinde olsam .. 

- Dur, sözümü kesme 1 Ha
yat mı diye soruyorsun amma, 
ben takip ettiğim bu programı 

bozmazsam, vallahi yüz sene ya
şarım. 

.. Derneğe kalmadı. Bir apar
tımanın balkonundan, nasıl oldu, 
kocaman bir çiçek saksısı Osman 
Hikmetin kafası burasıdır diye 
düşmez mi? 

O.u11-u I Ji h.uı ... l ln;;: 111c11 Ultll:lk"' 

ta can verdi, öldü gitti. 

ITaşrada 
Mektepte tasarruf 

sandığı 
Eskişehir orta mektebinde ta -

!ebeye mahıus olmak üzre bir ta
urruf 1andığı açılması için hazır
lıklar yapılmaktadır. 

Mektep salonunda talebe ile 
muallimlerden mürekkep bir içti· 
ma yapılmış ve .an~ığın niza~~a
mesi müzakere edılerek muhım 
bir kısımda kabul olunmuştur. 

Sandık ancak talebenin tasar
ruf itiyadını takviye g&yeıi ile 
açılmaktadır . Her efendi bir ~y 
zarfında harçlığından tasarruf et -
tiği parayı mektep sandığına . ya: 
tıracak ve ileride mini minı hır 
mektep kooperatifi de tesiı olu -
nacaktır. 

İneholuda bir alçak 
asıldı 

lnebolunun Kargı nahiyeıinden 
Abdullah ağanın zevcesi Emine 
kay bulan ineğini aramakta. iken 
Şinli oğlu Aliye ra1ge!mış ve 
ineğinin kaybuld.uğu.?u _o~.a _:onl.~t
mıştır. Ali ineğı gordutunu ıoy
lemiş ve ne tarafa ııittiğini ğös
termek üzere ormana do~ru 
ilerlemiştir. Zavallı Eminede ine· 
tinin bulun.acağı. sevincile . ~liyl 
takip etmiştır. Alı ormana gırınce 
derhal kadına taarruza başlamış 
ve kadının teslim olmadıiını gö· 
rünce 34 yerinden yaralamış, ve 
öliim halinde bulunan biçare ka• 
dıncağıza tecavüz etmiştir. 

Kaatamoni agır ceza mahke
mesi bu caninin idamına karar ver .. 
miş ve hükmü idam infaz olun .. 
muştur. 

oıı ikinci Ölii dogııiuş! 
Galatada Yazıcı sokağında 

tur,ucu Avramın karısı; ~ocası 
tarafından dövülmek ıuretiıe 5 
aylık çocuğunu düşürdüfünü iddia 
etmiştir. 

Polis müdiriyeti doktorları ta
rafindan yapılan muayenede ka· 
dında darp eseri görülmemittir. 

Turşucu Avramın refikası, tim• 
diye kadar 11 defa do~urd.u~u 
içiıı çocuk düfme hadııesının 
en küçük bir bereket anında da 
kabil olabileceği teıbit edilmittir. 
Bu mütalia üzeriae turıucu 
Avramın tevkifinden sarfı nazar 
edilmiştir. Yalnız ölü çocuğun 
renıinde bir ııayri tabiilik görül
dütünden ilaçla dütürillmüş olmuı 
muhtemel addedılmlş, cent mor-



,-Borsa 
29 kfinunue\ vel 929 

Nakit 
1 lngiliz 
1 Dolar 

20 Frank 
20 Liret 
20 Belçika F. 
20 Drahmi 
20 1 \ İ<;rr F. 
20 Le\a 

1 A\u tur a 
l Pezetn 
1 :\lark 

20 Le') 
20 Dinar 

1031.-
212.-
167.
.2'20.-
1 l8.50 

55.50 
816. 

30.2S 
30.-
29.-

11111 qoJ. -
Ieı.: id İ) f' ô8.5v 

B,mknot 2 12.SO 

Tahyilat 
istikraz da. 

Diiyunn mm. 
1: banka"• 
\nado. Dem. 60 

95,50 
189.73 

11.80 
2~.40 

!raım ay 
u 

""'. Hayri) e 
Ş. Dehrirmcn 
Telefon 
.. :. ~I. Eeza. 

'1.Y 
.'13.-

1.7'.l 

Et\1NİYET SANDIGI 
Eıı e<.:ki 'l'iirk milli 
ıııiiı--s «"·İ nıaliye-.i 

Eııı lfı)" 'e miicc'' ht>rat~ al
tın giimii:s· tah\'ilat ımıkaf,j. 

liııdc para ikraz~ 'adr·li. \'a
dc iz te' diat kabul <'df'r. 

\adi'. iz ,ani i5tenildiği 
zaman almıı~ak artilc tcHli 
olunan paralara ene' i ) liz
dc 3 altı "' 'aıleli 5, hir ı;c. 

" ndiğC' 7. iki .,ene H· ya da-
ha zhacl"' \aılc ilı· l11rakı
Jaıı ;ııcba 1 iğ<' ) iizc le 9 faiz 
'crır 

Tal<-'p \ ' t' arzu olundtığ'n 

halele enelik 'c ~ a iki 
nl') i k teHliatm faizJc'rİ11i 

dan apı tc"'' İ) c Pdcr. 

Eln en Ocret ve mu
tedil eraitlc ınükcrn

ınel kiralık kasalar vnr
dir. 

\lcrkı>zi : Cn~alo~duııda kiıiıı 
<lnirPi mahsu:;ndır. ,,. lıi!: bir 

erde şube. i \oktur. 

~, 

JK BANK Si 
Tarihi tc-"..•Li : 1888 . 

eı-ına e. 1 : . 
Tamamen ıc..--diyr· f•dilmiş: 

:{0.000.000 Fnirık 

1\1 erkezi idan·!:'.li 
j tanhul 

Tiirki' ed(·ki ~uheleri: 
Calata·. ! tn ıı luı 1. İzmir. 
'am~tın. dana. Mer in. 

) unaııi tanda ki ŞuhC'!eri : 
Atinn. elanik. Ka,ala. 
Her ne' i banka muame

ldl'ri. Kredi nwktupları. 

Her ııcd mc~ kfıkat ile hı'· 
5ap kiişaclı - Çek ı-en j ... lcri 
kiralık ka ahır. 

})t•ut ehe orieııtJ,nk 
i tan inal şuhcsi 
Tc i tarihi : 1322 

1 üe isleri : Dre::drn•r 
hank. ;ıafha\zern:.er l)ank 
fera\ n. Ha ) onal bank fiir 

· Düyçland 

Jcrkezi idare i : BEJU..1 • 
· ulıeJeri : Hanı lııırg 

1 tanbul: Galata kısmı tcJ,.foıı: 
Be) nğhı : 3 ı7, 248, 981, 985 

1 tanlıul kısmı , tf'lefoıı Ltan
bul : 2B 12, 2H 13 

Depo. n : 1stanhultlaki 
liiHin giimriiğıı. 

Bilumum haııka mmnne· 
la ti icra 'c husu i ka ahır 
icur eder. 

ı ~ u.A uı, J9~ 

TRAI\I.'7 AY ŞİRKETİ 
tarifesi 

1929 senesi Tcşrinisanisinin 25 inci gününden itibaren 
Hanı ahire kadar muteberdir 

Rirind ~on 

No l:lutııl Ha raket ı:-a-.ıla llıırnkl't lloraket -----
9 Harbiye - ı Harlıİ)ı>den - Sirkccİ)t' 

Sirkeci Sirkı'cidt>n - Harbi) C) e 

10 
1 
Şi-.liden. Tüııı'le 

Şişli - Tünel T"~ 1 1 ~· 1• uııı> c en - ':ı' ış 1) c 

11 Kurtuluş - ı Kurtulu'ı:taıı - Tünelı> 
Tünel Tuııeldeıı - Kurtulu~n -----

12 Harbiye - ı Harlıi: Pden - Fatihe 
___ F_a_ti_h Fatihten. llıubİ)C) C 

14 Maçka - ı Maçkadaıı - Tmıele 
Q) Tünel Tiiıwlrlen - .Maçka) a 

U)o l S Taksim· ı Taksimden - ~irkeı'İ) p 

:: Sirkeci Sirkeciılı'n - Tak ime 
U)o 
ffi, 16 Maçka - ı ~lnı,:kadaıı - BP~ awlti 

Beyazıt Ba:azıtıaıı - .\1aı:kn)a 

IS Taksim· ı Taksiıııdcıı - Fatilı~ 
Fatih Fntilıtcıı - Tak .. iıııe -----

19 Kurtuluş - t Kurtulu~taıı - Heyazıda 
Bayazıt Ra)nzı tınn - Kurtuluia 

Be.,.iktn;ıtan - Bcbcj!e 
Be~ikınştan - Enıiniiııiint· 

Belıek teıı - t:mi 110111.ııc 

22 
Bebek - Emiııonuııılı•n. Bchcğe 

Eminönü Hehekteıı. Karnkıı)ı· 

Kuraktı) den - Beheğ" 
Bc>bekten • Bı•Jktuşn 

~ 23 Ortaköy· ı Ortukuydt"tı - ı\1-sarayu 
tO Aksaray Ak~ar:ı) dan - Orıııkiip• ..,, 
aj 34 Beşiktaş - ' Be~iktııştnn - Futilll' 

___ F_a_ti_h Fatihten - Bt·~iktıı~n 

Ak·nraydaıı - Topkap.) a 
Topkapı<lan - irkı>c'İ} <' 

~i rkeeidcıı • Topl\ ap ı} a 32 TopkapıSirkeci ·- Topkapıdaıı - Be~aııla 
"' Beyn.: ıttıuı - Topknpı)ıı 
~ Toılkapıdl\11 - \k anı~ a 

G1 Aksarn~dnıı - Yedikule)C 
D ) ediku leden - Sirkt•ci; ı' 
: 33 Yediku.Ie - . ~irheiJı•n • ) odıkuleyc 
> ___ s_ır_k_e_c.11 Ycdikıılcdeıı - Ba)ıızııu 
tO Ha) az.ttan - \ edikulc) r. 
a.. ) edikulcrJen • ~irkeci)ı' 
tO 

7,14 

3, 6 
9 

30 

5,11 

30 

5,08 
10 

7,09 
14 

15 
30 

6 
13 

8 
16 
50 

10 
17-20 

9,15 
20 

6- 9 

20 
60 

6-10 
20 
60 

"' Aksara) daıı-Eılirııekapı yn 
~ E<lirnekcıpıdnıı -:5i rkı•eİ) c 7 ,11 
<ı 37 Edirnekapı - 'irl.e<'ideıı- Edirııckapı) a 15,21 

Sirkeci Erlirıwkapıdan - l'atilıe 50 
l"ntilııı•ıı - i :tliı ııt'k pı''ll 
Edirıwkııpıdaıı -Aksarn) n 

7,00 
7,31 

6,36 
7,02 

21,10 
21,30 

6,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7.35 

7,00 
6,53 

7,46 
8,32 

7,00 
7,50 

6,01 
6,22 
6,30 
6,41 

22,20 
23,04 

6,09 
6,35 

7,00 
7,46 

6,12 
6,33 
7,09 

24,00 
24,30 

6,10 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

6,01 
6,31 
7,04 

23,40 
24,05 

Linıan işlerile alakadar olanlara 

I ta11lJ11l Liıı1aı1 şirketiııdeı1 : 
lstanbul limanında ticareti dahiliye ihracat eşyası şeraiti atiye 

dairesinde vapurlara tahmil ve tahliye olunacaktır: 

1 - Vapurlara verilip alınacak eşya için esbabı tarafından 

münhasıran şirket vesaiti istimal olunmak lazımdır . Bunun için 
sevk merkezleri her zaman emre amadedir. 

· 2 - Gündüzleri sevk merkezlerine ve gece tatil günleri de 
Gala tada Haydar hanında (telefon 2606) müracaat edili1 se talep , 

Darülbedayl - Kafes arka~ıııda 

~iııemalar 

Elhamra - Toolı ronınar 

- h·: gilıl 

- ~on rnrlar 

- İmdat 

Fransız sine.- K .. Irpç•· 

Asri - \~k azoııı .. ıi 

Alemdar - Uü.1talıan· B11~•li 

hank lınlİ)•' 

Bar- Kooı;er·Danı. 
- 'J'f'pchn:ı.Klil~il.: ıııiizik 

'1nı•,.tro 'l.t·ki llt•) 

Gardenbar - \ar)•'IP· l>ırn,, kıt.oı·o 

- \ lll")l'lt' \ 'e mii1ik 

Turkuvaz - ç.,ıı ılıııı~ 

Parizyana - \htıırku ~ıı" ile l..oıı;11·r 

Felf·ınenk hahriserit 
hank~sı 

İstaıılnıl ~ıılıe:-i: 
İtlan· merkezi : Anı terdaın 
\lezmı ~c>rma\ e. i: 2'.l.000.00C 

,, FL. 
Teıli) c' (•eli imi;; ermave::-ı : 

.l.000.000 FL 
İ lıti' at akı·t'!'İ : :t000.000 FL 

.1 .. 

Calata, Karakü~ pala:-tu 
Tc•lf•fon: lk\ofrlu ~~7] J.:) 

İ tanlıııl tali ;ulıesi Mcr
h.Pz Po:--taıw i itti.;;aliııcl<• Al
la 1 ı·ınNİ 11 an tı•ldon: İ ı- [)(,9· 
Biluııımıı lıanka nıuarıwlfıh 

Eııınivet kasaları jcarı 
J 

Seyri sefain 
Merkez Acantası: Galata 

köprü başında, Beyoğlu 2362 
Şube acentesi: Mahmudiye 
Hanı altında lstanbul 740 

~1 tt<laıı ya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

Ayvalık sur'al posta~ı 
(MERSİN) vapuru 31 Ka

nunuevvel Salı (17) de Sirkeci 
rıhtımından hareke-tle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelrle birtikte Altnoluğa 

uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnJZ yolcu 
alınır yük alınmaz. 

edilen her türlü vesait ihıar edilir. Bu vesaitin de münhasıran ' Trahzon hirinei postası 
şirket romörkörlerile çekilmesi lazımdır. Eşyanın nakli ve güm • (Karadeniz) vapunu 30 ka· 
rük muamelesinin takip ve icrası eshabına aittir. nunuevvel Pazartesi 12 de Ga

3 - Bu itler için alınacak vesait ücreti elyevm meri tarifeye 
tabidir. 

4 - Hariçten vesait tedarik ve istimal edilmesi imtiyaz mu
kaveleıine muhalif buJur.duğundan bu suretle yapılacak nakliyata 
ait ücretler eshabından ayrıca tahsil edilecektir. 

5 İmtiyaz mukavelesi mucibince ordino ve beyannameler 
şirketimiz tarafından musaddak olmadıkça gümrük muamelesi 
yapılanııyacaktır. Bu tasdik işleri lstanbul gümrük manifesto da

iresinde şirketin kişcsinde yapılır. Tüccar şirketten vesait al -
dıklarını müsbet makbuzlarını hu kişeye göıterip ordinolarını ve 
beyannamelerini tasdik ettireceklerdir. 

6 ·- İleride bir güna şikayete mahal kalmamak üzre alakadar· 
!arın nazarı dikkatleri celbedilir. 

Umum Müdürlük 

lata rıhtımından hareketle ine-
bolu, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize Hopaya gidecek ve 
dönüşte Pazar iskelesiyle Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu, Zonguldağa ugraya
rak gelecektir. Hareket · günü 
yük kabul olunmaz. ----

Yenı neşriyat 

BÜYÜK 1,A YY ARE 

Piyangosu 
}rEDİlVCJ TERTİP 

6. llll't ll·e§İde: 

11 l(aı111111ısaı1i 1930 

BÜYÜK İKRAMİYE 

'iJ 

liradır 
.Ayrı.ca: 

50,000 4:0,000. 
30,000 20,000 

15,000 

lstanbul ithalat giinıriiğiincleıı: 
Kilo Marka 

1 Sandık 

6 H 

] 
" 

75 Adet 
l Sandık 

1 Bağ 
15 Torba 

66 Balya 
1 Sandık 

10 
1 
3 

" 

" 
" 

81 

850 

233 
190 
130 
45 

126 

" 
92 

" 
" 

400 

RE 
NC 

B 
RBB 

K E 
DP 

LD 
1 ,, 105 B C 

2 H :\29 A T F 

5 Adet 210 

1 Sandık 38 T R A N S 
1 ,, 30 B N Y 
1 ,, 14 N C 

1 " 165 J c c 
1 Balya 277 B T F 
1 Sandık 200 S M P 

18 Adet 1160 A 

20 " 1120 
14 •• 84 
1 Bağ 
5 Balya 
3 Sandık 
1 Adet 

1 " 
5 Balya 

10 Çuval 

10 " 

48 
1125 

258 

Suni çiçek 
Lastik boru 
El ile müteharrik makine 
Demir kürek 

Yün men ücat 
Parlak deve derisi 
Pamuk şerit 

Kı~men yakın kösele 
ipek yünlü mensücat 
Mektup zarfı 

Demir makine aksamı 
Ağaç kundurakalıbı 

Sulfat desut 

Yünlü pamuklu mensucat 
Otomopil dış lastiği 

Demir kalem takacağı 
Demir kilit 
Piriç mamulatı 
Pamuk mensucat 
Elvan pamuk ipliği 

Kasarsız pamuk ipliği 

Tehi demir fıçı 

Tehi ağaç fıçı Hurda 

" " ti 

Karyola demiri 
Tehi çuval 
Pastacı edevatı müstamel 
Yağ makinesi mustamel 
Demir silim vafı müstamel 

Ham pamuk transit 
Toz şeker 
Soda 

Balada mnharrer 32 kalem eşya 2-1-930 tarihinden itibaren 
lstanbul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı 

ilan olunur. 

Aleın kütiiphane.;i 
lstanbul, ~alata, Yüksek kal

dırım 3 numara. 
Her nevi mektep kitapları , 

kırtasiye , kartpoıtal , takvim 

ve saire . 

Diş tabibi 

lBrahinı Hilıni 
lıtanbul Balık pazarı, Tütün 

gümrüğü meydanı, Ali B. han , 
birinci kat. 

r Takvinı r HALEP YAGI ~ 29 Kum71m evuel 
Nefasetinde ptızartesi 

Yeni mahsul halis ve sızdırılmış Uıımi 16 kciıııımı eı·ıcl 13 1 i 
en ala 29 Rı>ccp 1 ~ 

l Urfa llirecik 1 Alafranga S. Alaturka S. 
Güneş 7,25 2,37 

Yağları 
Rekabet kabul etmez derecede 

ehvendir 
Toptan ve perakende . 

Asmaaltı No. 22 Ferecul.Jah ls
kender biraderler telefon Is. 1585 

])oktor Feyzi Ahmet 

Öğle 12,16 7,27 
İkindi 14,36 9,47 
Akşam 16,49 12 
Yatsf' 18,27 1,39 
imsak 5,58 12,49 

KASIM 52 

Bu günkü hava 
Dün hararet en f aı.la 9, en 

aı. 4 Jcrece idi. Ruzgar müte
havvil olarak saniyede üç 
metre sür'atle esmiştir. 

Bugiın havanın kapalı olmas! 
ve rüzgarın lodostan esmeıı 
muhtemeldir. 


