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Bir mesele daha 

Memlekete ecnebi seyyah 
celbi meselesi devletin iktısa
di müvazenesile de aliikadardır. 
Türk vatanı bedialarile, tarihi 
eserlerile tabiatının güzelliğile 
hariçten ' ziyaretçi celbine çok 
müsaittir. 

Rusyaya ihracat ve ticaret muahedesi müzakerat 
hakkında Tevfik Rüştü B. mühim beyanatta bulund 

Zaman zaman bu mesele et
rafında faaliyet yapıldığını işi
tiyoruz. Turing kulübün son 
faaliyetinden bazı müsbet neti
celer beklenebilir. Fakat bu 
mesainin daha geniş mikyasta 
yürütülmesi lazxmdır. En me
deni ve zengin devletler mem
leketlerine ecnebi seyyah celbi 
için mütemadiyen neşriyat yap
maktadırlar. Her memlekette 
bunun için çalışan bir propagan
da ve neşriyat şebekesi vardır. 
Fransaya bu yüzden senede on 
milyar frank giriyor. Bu para 
devletin hazinesinden ziyade 
halkın, müteşebbislerin cepleri
ne giriyor. Fransanm ticaret 
müvazenesinde görülen mühim 
açık turistlerden alınan para ile 
kapanıyor. Ecnebi seyyahların 
Fransaya hücumii yeni yeni te
şebbüslere yol açıyor. Son za
manlarda Alınanyada da, esa
sen mevcut olan bu faaliyet ve 
teşkilat, son haddine vardırıl
mıştır. Her sene Fmsaya git
mek itiyadında olan bazı sey
yahlar şimdi, Almanyayı, Al
manyanm şehirlerini tercih et
mektedirler. Geçenlerde bir 
Fransız meb'usu bu mevzu et -
rafında yazdığı makalede diyor 
ki: 

Hariciye vekilimizin 
çok mühim beyanatı 

Ne olacak 

İhracat işi yeni 
safhada .. 

Moskovada müza
kere oli'ıyor. 

Rusyaya ihracat hakkı 
mı.1.vakkaten Ruslara 

ve ilnıi~tir 
. - .-....- ft~11cıye veıaıımiz Tevfik NüşlO B. 

Memleketimizden Rusyaya yapılacak ihracat hakkının ahi
ren teşkil edilen Türk harici ticaret limited şirketine verilmesi 
ve şirketin de bu hakkı doğrudan doğruya istimal edeceği yerde 
rus Arkos şirketine milvakkat bir zaman için devretmesi şehri
miz ticaret mehafilinde bazı dedikodulara sebebiyet vermişti. 

Hariciye velcili Tevfiık Rüştü B. Rusyaya ihracat meselesi 
ve iki hükumet arasında bir ticaret mukavelesi akti için Mosko
vada başlayan müzakerat ·hakkında atideki miihim beyanatta 
hulıımnuştur: 

1 Dişçi mektebi ı v;7:ı~ 1 

Gazi ve inkılap 
Haberin < Yasan: Siirt Mebuıu M•hat•I 

ı Bu sene 15 Bulgar 
talebe alındı 

' Dokuzu kız, altısı erkektir ~ 

var mı? 
Hüktime
timlz bir 
lkhsat pr 
gramı ha· 

-52-
• 
Izmirin işgalini takip eden Bu sene dişçi mektebine 15 

Bulgar talebesi kayt ve kabul 
olunmuştur. Bunların dokuzu 
kızdır. 

Bulgar talebe, Türk darülfü
nununun Balkanlarda en büyük 
ilim müessesesi olduğunu ve 
memnuniyetle tercih ettikleri
ni, burada samimi bir muhit 
bul<lukla.nnı söylemektedir. 
Bunlarla birlikte bu sene mek
tebe giren ta ebe miktarı 45 e 
baliğ olmuştur. Mektebin m~: 
dürü Server Hilmi Bey, pennıh 
disçilerin çoğalması bu şubeye 
rağbeti azalctnıadığıını ileri sü
rerek demiştir iri: ,. 

- Talebe miktarı geçen se
neye nazaran fazladrr. Bu da 
gösteriyor ki, nıhsatnameli 
dişçiler meselesi me'kıtebin va
ziyetini sarsmamıstır. İstifala
rı kabul e<lilmiyerek vazifeleri 
basma te rar davet edilen mu
allim Rii'lotÜ, Hüseyin Hamit 
ve Mustafa Mehmet B.ler me
kıtebe avdet etmişlerdir." -----
H. Tarık bey 

iyileşiyor 
--·-

Bed bey diill 
isti p edildi 

ztr/ıyor. Bu program 
yeril sanat/eri kor1111a
cak, yerli iş rıkaran 
fabrikalara iJıı ve nıeg· 
dan verecektir. HfJkıi

mel bu iş için ilk sene
de 15 milyon lirayı giJ.. 
zden çıkanyor. Bu feda-

kara ve karanlık günler 
içinde Bursa._. 

yoktur. Sizden ve bu tatlı soh- !erinin inkişafına sebep olm 
betten aynlmak benim için acı tu. Millet, itgalden dolayı 
olacaktır. Bütün halka selam hilde mes'ul edecek bir mak 
ve hürmetlerimi liitfen tebliğ e- bir hükiimeti değil, her ıey 
diniz (Hay hay seıleri} evvel düşmanı vatan topra 

BURSA.DA. nndan atacak tedbirleri arıy 

l . . . 1. h T·· kü' du. Şarki Anadoludan me 
z~ırın ışga ı, er ur ta ketin en uzak köşelerine ka 

cane~nd~ ~rı;nuştu. Umu~f hitap eden (Mustafa Kemal 
harbın netıcc:sı, ım~a!anan. mu- sesinde, aradığı (hakim ~ 
tarekenamenın teraıtı, tabıi 0 - ret) i kurtuluş imkanını g 
larak Türklere elim .. akibetl~r dü. l\fustafa Kemal, bunca 
ha~ırlı~ordu: o~?~ ıçın ~~ır lôbiyetlere, felaketlere rağ 
fel~e~ı, vazıyetı ı~ın~en gonıle Türk milletinin nıhundrı n 
nler ıçın beklemedık bır şey sayı sönmez ve ölmez bir kudret 

\ kilrlığa karşı sen de 
elinden geleni yap. Biz 
de eklleııl, bizde yetişe· 
ni ye, bizde örüleııl giy 
ve bizde çıkan kokuyu 
.~üriin.. TA ki hiikıimei 
başladığı mücadelede 
bir an evvel muvaffak 
olsun. Onun mıwaffa- ı 
kıyetl hepimizin muua/
fakıyetidir. 

, ,.....,. ...... ~ '"'"' ....,.-,..,.,,,,,."'"""" 
lamazdı. , . duğunu herkesten evvel 

Ortada mes ul ~m? ... Va- mitse, çok sel:m bir idrak s 
tanın ufukla~ında behren ka~n- bi olan Türı: te. v<ıtanın mü Polis ii n i forması hk hadıselerın hesaplarını ki~-. sini, Mustafa Kemalin 9ahs 
den sormalı? •• Ortada kendını t" d .. ·· t" 

lbi l Fı , I h' b" kk"I ın e gormuş u. Yeni e se er esane mes u sayan ıç ır leşe u Bu karşılıklı emniyet Tü 
I' 'k yok. Mütarekeden sonra Ba- b .. k" , t ' 
,abrı asına bıalide iktidar mevkiine geçen yheye 1 ugunt u mes u gün 

l d h ·•kA 1 nk' b I azır amı~ ı. ısmar an 1 u umet er, sa 1 u meme-
l.:etle hiç alakaları yokmuş gibi "' '' "' 

Abş talimleri muhtelif gayri hassas ,lakayt ve iktidar- Halbuki 1336 Haziran 
cemiyetlerin tefti!jl sız ... Bu hükômetler, haricin "Bursa" nın Yunanlılar tar 

"Fransada turism büyük bir 
tehlike geçiriyor. Almanya ni
hayetsiz bir faaliyet içinde her 
sene bu sahadaki muvaffakiyet
lerini bir kat daha artırıyor. 
Biz de memleketimizi tanıtmak 
ve seyyah celbetmek için kafi 
derecede neşriyat yapılmamak
tadır. Vakıa bu uğurda sarfet
mek için (200} milyon frank 
bile kil.fi değildir. Fakat hiç ol
mazsa şimdilik senede (100) 
milyon frank sarfını göze almak 
mecburiyetindeyiz. Bu işte Al
manyaya karşı tefevvukumuzu 
kaybedersek eski mevkiimizi 
istirdat etmek daha ziyade 
güçleşir. Şimdiden esaslı ted
birler almalıyız!,, 

- Ruslarla ticaret muahedesi müzakeratı /.[,,,,kovada açıl
mıştu ve devam etmektedir. iyi ve çabuk bir neticeye varılma
smı ümit etmek istiyoruz. Şimdilik gerek geçen altı ay için ve 
gerek içinde bulunduğumuz bir iki ay için Türkiyeden vuku bu
lacak mıibayaat ve ihracat, tarafımızdan, muvakkat J.aydile te
klif edilen bir tesviye süreti dahilinde ve hiikiimetimizin kon
trolü altında Ras ticaret evleri tarafrndan yapılmaktadır. Bili
yorsunuz ki, iki senelik alrş veriş esnasmda, daima bir mıivaze
net temini, zaten kabul edilmiş esaslardandı. Buıada, şurasım 
da kaydetmcğe mı>cbıırum ki, Sovyet hiikfimeti, K arahan Haz
retlerin:n ziyareti zamamnda, mösyö Suriçin dela/'Ptile, müvak-
kat teklifimizi derhal kiıbul ve intaç için, hüsnüniyet ve müsa- --· 
raat g?stermiştir. Mevcut olan. muvakkat tarzr testiye 4 Kanu- Hakkı Tarık beyi cerheden 

Polis memurları için kabul tecavüzü?d~n ziyade, bu vesi~ dan işg~li, l'J!illi n u~it .~~a 
edilen yeni şekil elbiselerin ima- lelerden ıstıfade ederek dahıl- dan aynı şekilde, :9"nı ımku 
li dün feshane fabrikasına ihale de siyasi basımlarının ezmek da· karşılanmamıştı.Bu işgal,va 
edilmiştir Memurlar için ayni vasile meşgul oluyorlar. Millete m ber tarafında, fakat bilh 
fabrikada· elbise ile beraber ka- beyannamelerinde İzmir facia- Ankarada yıldırım tesirini 
put ve battaniye de yapılacak- sını "muvakkat işgal,, mahiye. mış, ruhlarda ve vicdanla 
tır Elbiselerin imali 0 kadar tinde göstererek milli heyecan- onı.llmez yaralar açmıştı. B 
uz~ sürmiyeceği cihetle pek l~n, milli kinle~ ~önd~rme~ is- fa .. Burs~ fa~iasmın mes'ul 
yakın bir zaman sonra polisler t!yorlar. On~ ıçı~. Turk. ~ılle- m~sebbıplerı aranıyordu. Ç 
yeni kıyafetlerini iksa etmiş o- ti, bu kudretaız, golge gıbı he- kü ortada muhatap olarak 
lacaklarqrr. yetlerden bir t•Y • beklemiyor, li hü~met mevcut bulunu 

nusanıye kadar olan zamana aıt olup, ondan sonrası için de 11· B a· B bakkın-'-k. 
• · • · d b ı d - 1 · • , mua ım e ı . "" yanı ıçm e u un ugumuz ay ar ıçın de belki de cem'an 3 aylık d'" tahkikat· 

muvakkat bir tarzı tesviye, ayni esasta, halledilmek üzredir ... " 1 ~e~ı~~ı etmekte i 

dir. Hadise evra l 
kı müddei ılmll 

Meb'us Efendi bu işin yalnız 
hükumele, hükumetin vesaitile 
değil, bütün halkın yardımile 
_teşebbüs fikirlerile yürütebile
ceğini de ilave ediyor. 

lktısadi faaliyete, müvazene 
cidaline giriştiğimiz şu devir
de hariçten seyyah celbi mese
lesi de memleket için esaslı bir 
tetkik mevzuudur. Unutmaya
lnn ki iktısadi muvazenede en 
ziyade ehemmiyete alınacak, 
hesaiba katılacaık nokta hisse
dilmeden bilavasııta memleke
te girip çıkan paralardır. 

Umumi hayatımızın her sef
hası üzerinde hesap ve tetkik 
zihniyetile sarf edeceğimiz bu 
gibi mesai ve bu mesaiden ala
cağımız müspet . neticeler kar
~ı~mda maddi ve manevi müca
dele vasıtalarımız daha ziyade 
kuvvetlenir. 

Diln açılan pazara halkın tehacflmil 

Yerli malı pazarı 
• 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Celepler bir şir
l{et yapıyorlar 

Dün açıl&~ pazara halk 
çok rağbet etıniştir 

Yerli mallar pazarında her nevi 
esya satılmaktadır 

Yeni şirket hayvan 
getirtiyor 

Sanayi ve maadin Bankası 
Yerli mallar pazarı dün sabah 
saat 11 de Vakıf hanında küşat 

Aldğımız malumta nazaran edilmişt~. • 
Celepler Cemiyeti tarafından Merasımd:. .. B~a erkaı;ıı •• 
bir şirketin esaslan kurulmuş- fabrikalar mudu~lerı ve mıllı 
tur. B\\ şirket yakında faaliye- sanayi müdürlen erkanı hazır 
te geçecektir. bul~uştur. . . 

Şirket celeplerin rneşt:~l .ol- K~ş:ıt . r~smı b~ka ıdare 
duğu işlerle ve teferruatile meclisı reısı Yusuf ~ıya B. ta
mesgul olacaktır. Şark vilayet- r_:ıfmdan ~apı:ı.:a genlen kurde-
1eri~den ve Trakyadan doğru- lanın kesılmesıle yapilmıştır. . 
dan doğruya hayvan getirilecek Yerli ~allar pzarında S~ayı 
ve bu hayvanlar celepler arasın- ve maadin bankasının ~abnka -
da burada taksim edilecektir. lan olan Beykoz ~abrikasının 

Pazarın bulıındufu bina 

.nilik tarafında 
ikinci müstanti 
Bekir beye tevc 
olunmuştur. İki 
ci istintak hak; 
mi Bedi beyi is 
tiçvap ve netict. 
de mevkufiyet. 
nin tenıadisim 
karar vermistiı 

Diğer taraftan polisler atış onların hareketlerınden ve te- du. Bır kaç ay evvel Anka 
talimlerinde de !'.Ok ileri gitmiş- şebbüslerinden vatan için faide- teessüs eden Büyük Millet 
!erdir Bu talimlere her gün Top li hiç bir şey ummuyor. Yalnız lisi hükumeti elindeki hang' 
kapıd~ devam olunmakadır. lzm~ri~ e!em!.ni . yüreğinin en dularla ist!la ordusunu • te 

Son yapılan teftişlerde iyi samımı bır. koş.eıınde ta~ımak~a cdeblecektı? Bu noktayı d 
neticeler verdiği için bütün me- b? .acı ~akikatın ka şısmda ~ı - enler ı;>ek az~. 
ralciz dahilinde zabıta vukuatı nını ve ımanını. lmvvetlemhr- Bu bıddet, şıddet, galey 
ve 'bilhassa hırsızlık hissedile- mekle iktifa edıyoıd.ı. • !teessür daha ziyade Büyük 
cek derecede azalmrştır. Bu memleket~ . yenide~ c_:ın le~ Meclisi ~~bitini .. sar 

, .. 
Diğer tarafta 

Polis müdüriyeti tarafından verecek, ona burnyet ve ıstık- Vıcdanlara su~un ve ıt\dal 
Cemiyetlerin teftişine de devam liilin hayat veren kuvvetini ye- cek olan Meclıste, her keste 

Afiyet yurdunda l:Jedi Hey 
tedavi altına alınan Tarık beyi 
bir çok zevat ve gazeteci arka
daşları ziyaret etmişlerdir. Ta
rık B. meb'us arkadaşlarından 
ve dairei intihabiyesindım tees
sür telgrafları almıştır. Kendi
sini ziyaret edenler meyanında 
vali vekili Muhiddin B. bulun-

! makta idi. Tarık Beyin sıhhau 
gün geçtikçe salaha doğru git
mktedir. 
! ........................................... _ 

!atı' satılmaktadır. 
Bu mamulattan başka banka 

• 

. \ 

fabrikalarında yapılamıyan bazı . 
ı di • ·ıı• f b "k 1 d Polis mfldıirll Şerif b. 

şey er ger mı ı a rı a ar an . . . . 
tedarik edilmiştir. Mesela yerli eclilmektedır. Ma~afıh polis-

. K .. çe yapılan bu teftışler yalmz 
ıtnyat ve podralar, aramursel "d • kı 't 1 h ı . ı an sma aı o up esap ar 
fabnkası şapkaları, Altın mc- tetkik edilmektedir. Şimdiye ka 
kik fabrikasının krep döşinleri dar yapılan teft' 'lerde yanlış 
bu meyandadr. bir muameleye tesadüf olun-

Tasarn•f yolunda gösterilen mamıştır. 
kuvvet, hareket ve yerli mallara ıı•lliııı••••••.••• 
karşı rağbet, Yerli mallar paza- Meklep/ıler 
nrun inkişafı için kafi göriilmek Ü b k 
jtediı:. m sa a ası 

, Yerli mallar pazarının mağa- 36 OCI hafta 
za kısmı perakende satışa tah- 36 lacı halta önamUzdekl 
sis -edilmiştir. Yakında üst kat- pertembe gtlnll •ktamına ka· 
ta toptan satış için bir kısım a- dar devam edecektir. Per
çılacaktır. Pazara bir terziha- t•mbe gtlnll akşanıına kadar 

ca:ı.ctemlzde çıkacak olan ha-
ne ilavesi de düşünülmektedir. berlerdea ea mühimini 

niden kazandıracak Mesih, aca- yade telaş eden, ortalığı v 
ba ne vakit ve nerden çıkacak?. leye veren bazı nıeb'uslar v 
Ruhlarda, sanki gayri fuuri o- «Bursa halkı niçin . bir a 
larak doğan bu ümit ve teselli, gelip düşmana karşı bir m 
iztırabı biraz avutuyor, vicdan- faa cephesi yapm dı. Burs 
ların feryadını biraz dindiriyor- da hamiyet ve fedakarlık 
du. yok mu ki düıimanın İşgal 

Acaba bütün bu mustarip vetlerine karşı koymadılar 
ruhları, aızlıyan vicdanları bir Diyenler vardı. Bazı zev 
noktada, (Milli kurtulut) hede- vali ve kumandamı, cephe 
fi etrafında toplıyacak "hakim lümü bekliyecek ve kartılıy 
kudret,, nereden doğacak?. . yerde geri gelmelerini ten 

,,. ti- ,,. diyor, bunların cezalan 

t • . · 1. . masını musırren istiyordu. 
zmınn ı.~ga ~ ve ıtgal aa~a- kimse maddi imkanın ·der 

sının ~er gun bıraz daha genıı· ni ölçmeyi düşünmüyordu. 
lemesı, Anadolunun ruhunda 
isyan, galeyan ve kıyam kuvvet (Devamı var) 
J11111111ıııııı.ıuıı111111111u11111111111111ııııı11111111111111ıııınıırıııı1111111111uuıuııı11ıııııııııııı11111ııııı111111111111rrıı11111nı 
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- B~kiir mı::ıın'! 

Kasaplar sirketinin faaliyetin kundur.~ ve .saracıye eşyaları, 
den iyi netic~ler alındığını gören Bakırkoy fabnkasmın bez ve 
:eleplcr böyle bir şirketin c:lep pam~lu men~ucat~, H~reke 
esnafı i.;in de faydalı olacagını fabnkasmm yerlı ve ıpeklı ku
hesap etmiştir masları. Defterdar mensucat 

Yerli mallar pazarında teşhir seçip cumartesi aktamına 
edilen eşya hakikaten nefis ve kadar gazetemiz müsabaka 
o nisbette kavidir. Fiatler de memurluğuna gönderlnlı:. 

Türk Anonim şirketinin ınamu- nisbeten uc>1zdur. - Kocaya ı>erilecek kızım:z mı ı•ar reis beıı? 



. . r • ı' .. 
ıı ı ALDIÖIMIZ HABERLER 

., • 
f Bugiln l ........•....... ! 
Mısırve istiklal 

lngllterede 

Telgrafla resim 
Lonctra koı eransı r 
kayaya çarpacak mı? 

Berfin ile Londra ltalya bahri müsavat istiyor 
Mııır parlamentosu mutat mera- F. 

ıimle açıldı. Hatırlardadır ki, bundan arasında başladı BŞ/Sf /ırkBSlnın resmi bÜ//eni 
evvelki mecliı ıabık hükumet .tar~- ROMA, 13 (A. A.) - İste- Tebliğde İtalya ve Fran 
fından luıpatılmıı, kanunu esa11 hu- f · A · . - af' · 1 · uk 
kümsüz bırakılmııtı. Fakat ne olursa .. . . anı Jansı Fapst fırkası rcs- cc;ıgr ı vazıye! ~n m. aycsc 
olıun eaki hükUınet tarafından tutu· Geçen gun Berlın ıle Londra mi bülteni Londra konferansı dılerek İtalya ıçın muaavat 
lan bu yolun çıkmazlığını zaman ııö1- arasında ya·pılan tecrübe mu- j ile me 1 olmakt İtal sından vaz ıeçmerun gayri ka 
terdi. Mıımn tam surette iıtiklilini vaffakiketle neticelenmiş ve iki şgu .. .. ~ a v~ yanın bil olduğu be)•an edilmektedir• 
ku_rtarmak meseleıi_y~d• ~!'" memleket arasında telgrafla ımevcut. n_ı~şkülatı bılmetw: ~ Tebliğ şu suretle hitam 
dılr! zamalmakn oabık hiilriimk .. det kmillal etin fotograf nakline ... ftı~--·ftttt raber hır ıöWa vusulü umırm- yor· 
reyı o llZID mev un e mrya· • ~&CU&.UU9 : • ... • • • 

: • caimı, memleketin mukadderatı mev Bu ~ususta ~en~en ızahata gi>- yct!e ~rzu ~~tı~ kayd~~e~- "Eğer Londra iconfe 
, ı ,Xc, ı' Tariht bir tablo: 1830 da Cezalr sularına ıtltn Fransız ıtmiltrl felırı bornbard.ma·ı ediyarıar zu bah~lduiu böyle mühim bir~~- re bır elektn~ c~hazı altına k<: tedır .. ıBurnüşkülattan binncıs Fransa - İtalya bahri miiaa 

~ çekılme!'etn baıka yapacak bir •· nan her hangı bır fotograf dı- Waıhington protokolu ile te- kayaııma çarparak batar:ıa 1 ; ..... • • F 1 1 • A/ d '' kalmadııruu anlamağa mecbur ol- - b" rd k" h" f • dilmi 1 bahri Ü . :ı '.1 _,ezaırın ransız ar e ıne __!!lBnga 8 du. Sabık Mahmud Bata hükUıneti ger ır y~ e 1 a ~ze tara~- ırun e §o an m savat ~ banu ıil'künetle ıeyredecc:IP 
1 ·.ı e• 

1 1 
hakk10da ne hüküm vermek lizon dan alınabılmektedır. Elektrık- esasıdır. tır.". 

• • 
0 b 1 lr vapur Sm I celdiğini tayin etmek M11ırlılara ait le işleyen cihazı, tıp1ı::ı eski fo-

~·~ın geçmesıne se ep o an . . 'bir keyfiyettir. noğraflarm plakları gibi üstü- y . d . . il , o""ldu··~ Berlınden yazılıyor:-Bır: M11ır hadisatmı uzaktan, fakat vane şeklindedir. Fonoğrafın enı emıryo arımız 
1
. : •i! Yah11dı" nasıl Alman kumpanyası yaptırdığı 1 

milli emellerin bir an evvel tahakkuk iğnesi plakta dolaştıkça ses Çi-
l • büyük bir va~ura. _Luden_do~ 1 ~~esi t~enniıile ~y~edenlerin pek kardığı gibi bu cihazın da iğne A İ • y "" d 

ı · ,': .·\ •smını vemııştı. ~a takdır edeceklen bır ?er vardır gibi bir şeysi vardır ki fotoğ- vrupa renı unan topragın an 
•1 ' . : • Y h ı · C . d { .., ::::enecal Luden- ki, o da .Mı.sırda Vafd '?'Ilı -~ka11- f .. . d d 1 tık d" - d T •• k • } k ·,l ····ı·serı a ll(l ezaır en as,ırcıgı ·nın11<ınıntihabattatemınettigımu-raınuzenne oaş ça ıger g~çme en ur ıyeyege ece ti· 

lorf bu -~uınpan zaff riyetle iktidar mnk"ine ııeçen merkezde de başka bir cıhaz ha-
l 1 1 .•!\Ivonlarca altını Paı·ı"ste \'Clnı"ş, yaya ı:ıu~caat-, Mustafa Başa Nahhaı kabinesinin reket ederek bunu kaydetmek- ANKARA, 14. (Telefonla)-Avrupa treninin Yıman to-

l '>:tıl ., ~ la bu ısının de- p<k ağır ve mesuliyetli bir iı yüklen- tedir. prağından geçmeden doğru Edimeye gitmesi için müvakit mü-
, 11 ', : .' 0 .. ıu·· rken dı" lenCI•) 1" ğe d l •• I secek '{iştiri~e~ini ta mit olduğudur. . . . Resmin üzerinde dolaşan a- kavelenin tatbi·katı etrafında Şark demir yollarile Nafia vekiJoo 

u '( ep·etmıştır. Bu- 1 ~atırlardadır ki, 9~. d~ Mıaır ~çın let en ince teferruatı tespit ede- ti arasında müzakereye başlanmıştır. 
. ·I: . , na sebep olarak , lngtltere tarafından ••t•klal p<k lafzı 1 A d k • t l b • 
ı.: '1",12 l1ale gelnıiştir.. ~ski imparator-lmtlratb:r,eyden.ib_ar~t~ .. Çünkübir vrupa a ' a e emızepara 

:l ıuJı: Al taraftan Muırm utiklalını mutantan j 
;::. · ı.. manyasıf bir surette il.in ederken diğer taraf· ANKARA, 14. (Telefonla) - İdarei hususiyelerce Avnı-

11 .,rJ• T •h • I ? nın ..... u maru tandatamdörtnoktadaihtirazibir prağındangeçmedendoğruEdirneyegitmesiiçinmuvakıtmu-
ı• 1 arı mı, Masa mı k~m~nd~?I de- !"~ ~~y!t~ar ıokuşt!"ımak_ Mmnn sunda son kambiyo temevvücümünasebetile müş.külata tesa-

ıı' 1
, :... - mıştır kı. 11tiklahru ıçınden kemıren bırer kurt düf edilmemesi için Vekalet İş ve z· t B k larm r t 
'"" Ludendorl - Vapuru gör-, koymaktan başka bir tey değildi. Bu v . t" ıraa an a a ta ıma 

1 : I r-r.isten yazılıyor: - Cezai- zairden aşırıp getirdiği cesim ka ti Mı d t gili • ali . ermış ır. 
·ı' 1 t ız sene -"·el Fransızlar e- serv t - f . b" ak"b dilin. Bakımsızlıktan harap bir 

1 
Y. ~r sır a n z lfg nın ve Malı.ye vekı.11" ı"yı·lcştı" 

~·. e e ragmen ecı ır ı ete hale gelmiş. Böyle bir geminin kapıtul~ıyonlarm devammı lazam• • 
! 1 L~ eçmesine başlangıç olan oğramış, ömrünün son seneleri mun edıyordu. Vafd fırkasının meş· ANKARA, 14. (Telefonla) _ Maliye vekili 
ı ;ı 1 

1 • e Dayı Hüseyin paşanın pek elim bir mahrumiyet için- ismimi taşımasına bir türlü ta· hur reisi Saad Başa Zağlul Mısırını ı h ··ı d ed" 1 martesi günü vazifesine gelecek. 
ı 1 

1 
, ~'lız konsolosuna yelpaze de geçmiştir. Bu hakikaten i.b- ammu e em un• milli emellerile taban tabana zıt o an 

iyileşti. Cu-

, ' nnas d r Fakat Fransız ret alınacak bir şeydir. kaytlorı kaldırmak için çok oğraştı. 
\ 

1 1 
• 924 Londra ıeyahatı ve o zaman · ·ı 1 ,ıkısu ne söyledi de Hü- Mişel Buşnak bakınız nasıl Fransada lngilterede iktidar mevkiinde bulu-ı 

! •ı.,paşaya hiddetlendi. Ha- bir sefalet içinde ömrünün son nan Mr. Mac Donald ile aklın kalan 
~l 1J,cn Yusuf Türki namında senelerini geçirmiş. Nazırlar meclisinin müzakeratı henüz unutulmamıştır. 
ı I ı .1 ·~ ·ıkile Türkçe bilmiyen bir Buşnag· m Fransada bir toru- f k I d . . V afd'in reia.i 927 de öldükten sonra ' . ev 8 a e ıçtırnaı h f ka, h em) k d ı 1 1 fan başka hiç bir şahidi nu v;.rmış. Bu torun Fransız cm ır em m e et evam ı. 

ı' '.t' lığına göre bu esrarengiz edebiyat hayatında maruf ol- bir buhran geçirdi. Nihayet parla-j 

Likör fabrikası bu sene 
faaliyete geçecek 

Müskirat inhisarı müdürü ne diyor! 
ı : ! İ e k"ııpalı kalmakta devam mento dağıldı, kanunu esaıi tatil e-l ı .

1
,. muş bir adamdır. Dostlarından PARİS, 13. A. A.- Nazırlar dildi ve ııeçen yaz sabık hükumet in- TetktK edilirken 

ı ~ · · · · birine evvelce yazdığı ve şimdi meclisi yarın Elizede reisicüm- ıı:iltere ile bir ittifak muahedeai su!"e- bildiği için diğec tarafta da bu 
ANKARA, 14 (Telefonla) - !ayetlerinde ufak fabrikalar y• 

Müskirat inhsan umuın müdü- placaktır. 
1 . 1 ~· )ayı ne istiyordu .. ! neşredilen bir mektupta büyük hunın riyasetinde toplanacak- ı tı luırarlaıtırdı. Bu muahede ıuretıne h k t" k yded ·ı t h" _ 

' b b B k h kk d h ·· 922 · ü"-'°1° ku turu! ih are e 1 a en a e ıç ya f dan lki d ·ş· a ası uşna a ın a şu a- B . . . . .. gore 11 oua ıne so • an -
' ~ ! eve yazunız a ı ın tırasını anlatıyor: tır. u ıçtıı:ıa:ı ıstısnaen ?1uş- tira:zi luıytlar kaldmlmak iıtenmiı nılmadan o fotoğrafın bir baş-

rü Asım B. yann İstanbula ha- Umumi harpten sonra gerile 
raket edecektir. İnhisarın faali- yen şarapcılığımızı eski mevki· 
yeti hakkında şu izahatı vermiş ine hatta daha ileri götürmek 
tir: için bütün gayretimizi sarfedi-

ı 1 1 bir Yahudi bulunduğunu teşarlar da ıştırak edecektır.M. ı ı::ibi idi. Fakat Süveyı kanalmm ve kasım yapabilmektedir. 
ı ' · -= b"k y ... d" · d «1830 Senesinde idi ki büyük T d" • k d ı ı ı ." ·• ('.....,'Ş . aııu ının a ı b b M" 1 B k b ar ıeu, mesaı ar a aş annı Hindistan yolunun mııhabza.11 namı· 

1• 11i :Cnak imiş . . . Sonra bu a am ışe uşna - ana Lahey konferansının müzake- na oradan İngiliz kuvvetlerinin büs-
t ı :t: hışnak şekline girmiş .. söylendiğine göre - Cezair Da- relerinden haberdar edecektir. bütün kaldmlrnası cihetiıte ııidilme- Felemenk le 
: 1 ı ! linin Cezairde yaptıfı bir yısının nazırı ve oranın en zen- miıtir. Buna rağmen lngiliz parla· - -

"- Fransada inhisarı alaka- yoruz. 
dar eden tesisat ve müesııeııeler Ankarada inkişaf timidi v• 
de tetkikatta bulunduk. Bu me- deden bir şarap imliihane mah· 
yanda idaremizi ikinci derecede zeni vücüde getirilmiş olduğu. 
alakadar eden şişe, mantar, kap nu ve diğerle~nin inşasile ~et" 
sül ve saire hakkında tetkikler gul bulunuldugunu ınem.-ıunıyct 
yaptık. Bunların memleketimiz le kaydederim. 

gin bir sarrafı idi. Cezair Dayı- Fransa. ispanya . '?~~tosunda bu muahe~~ sureti hay- Günün meselesi 
sı kendisini sili istimalde bu- ! , lı ıtirazlara oğl"tldı. Diger taraftan 
1 kl · h ·-· · · MADR T, 14. A. A. - Fran i fİmdiki ıeklile bu muahedaaureti Mı-

1 dunFma a ıt ~l . ettıg~ ı~ınD 0 srz ticaret nazırı M. Flandin \ ıır millicileri tarafından da kabul e
' a C ra11:~:.1 ;_ıca etm~ştı. 

1 
a- h•ıo-ün sefarethanede verilen t dilir ııibi görünüyor. işte timdiki Mı

yı ezaı 1 ransız_. onso .o- ~bir ziyafette M. Primo de Ri· 11r k:ıbine ve parlamentoıu için de 
suna sabık nazırının ıııde edıl- . .1 .. .. •• .. Mül" "k mü•kül memleket v" tarihe kartı 

· · ·· 1 · k ı d · vera ı e goruşmuştur. a a- • . • . mesını soy enıış, · ons o os a h r h d k. i.kt. meıuliyetli zamanlar bu ıuretle bat-
bunu hükumetine bildirmiştir. tn~~evzuul la 1d. azıMr ~l;k ı- lıyor ..• 
F k 1 b dd tt

. sauı mese e er ır. ı .u a atm 1 ransa ra ı unu re e ı • . · t T. / d 
Kralın bu ret cevabını bildir-

gayesı de Fransa ıle spanya a- · .1.SV çre e 
d""" k 1 D 1 h"d rasındaki ticari münasebatı G /d 
dıglı zamaDn onso os eva 1 

- takvive ve bu münasebatm in- ene 8Çl l 
et enen ayı tarafından vunı- 1 k" f · 1 kvd· 

lan yelpaze darbesine maruz 1 ışa mı temın ey eme ır. 

kalmıştır. İşte bunun üzerine Vapurdan Parise tele/on 
CezaiPC karşı harp ilan edilmiş, PARİSE, 14. A. A. _ Olim-
orası alınmıştır. · · A "k d F 

B d k da 
"k" piılı: vapunle men a an ran-

en e va a n ı ı sene son- .. . 

Akvam meclisinin 
68 inci içtimaı 

l 
J ı. ! 
J • 

ra Pariste doğmuşum. 1845 sc- s~_va doınme'kte ?lan bıı: yolcu 
nesinde ve on üç yaşında bulun- ~un akşam .~atın tahrır heye- Beynelmilel mukaueleler 
duğum zaman, Marsilyada otu- tıle uzun m~<l?et telefonla n:ı:u- ı im'Za edilecek • l 1 • 

1 . 
1 

, •'trt asttr çıkaran Fransız 
) ' ( ·amandanı Bour Mont 
! ··il'" . r ıc ıra işlerinde kazancmm 
• ,1 .• 

1 
heııaıbı yoktu. Aıar tar

·1 • • ~. :>oğday ve saire toplaya
ı 1 1Je ettiği altınları Fransa-

1. ~en Buşnak uzun zaman 
r: ·'"· itimadını celbctmiş 1
; 'l 2 milyon 500 bin fra-
ı 1 a mühim bir para-
J ı• sırvuşunca Dayı da bu 

1 • • • n Cezair hazinesine 
1 ır-l olduğunu ileri sürerek 

' ~ftsız kralından bunu iste
! ! Faıkat Buşnak bir kere 

~ ~ a kapağı attıktan son
' l~a rahatına ve kazancına 

b .. ··k hah ··ı d habere etrmstır. Yokunun soz- ı ran uyu aının, o me en . . . . 1 
evvel beni görmek istediğini 1 l~r~ ga;Ye:t ıyı ve açık olarak ı
söylediler. Babam, kendisile: şıdılmı~:•r t~arehanede ?ulu-
d l kla lb ab 1 nan alelade bir telefon cıhazı , 

bargın ° ına . er t~rdionöun · vasitasile yapılan bu muhavere 
u arzusunu yenne ge ır . y- · ed f 1 b" 

1 1 ı ki C · D 5500 kılometr en az a ır me-
e an aşı ıyor ezaır ayısı- . ed" l · · 

b k P . t b" _,_ safeden ıcra 1 mıştır. 
nın sa ı nazın ans e ır ç ..... 
delice israflarile parasını bitir
miş, mahvolmuştu. Nihayet ah
çısı olan bir kadınla evlenmiş
ti. 

O senelerde henüz öyle sür'
at katarları filan olmadığı için 
büyük babamın bulunduğu yere 
gitmek için üç günlük bir araba 
seyahatı yapmak lazun gelmiş
ti • 

, etmiştir. Fransa hüku- Büyük babamın güzel çehre-
• 1··1 adam hakicmda bir şey sile uzun beyaz sakalını hiç 

Cemiyetiakvamın toplandılfı bina ı' Pl>or. Dayı da bunu gürün-

1 
unutmuyorum .. 

/ ı lıir sularına gelen bir Elini babama uzattıktan son
'\ ~ .. gemisini musadere e- ra, beni kucakladı . Torununa 

1
! /ştc ihtilafın esası . . . • hiç bir şey bırakamıyacağından 

M. Tardieu izahat verdi 
PARİS, 14. A. A. - Nazır

lar meclisinde M. Tardieu La
heydeki müzakeratm heyeti u
mumivesi hakkında izahat ver
mis, alaca~dt devletler arasın

da mutlak bir ittihat mevcut 
olduğunu ve Alman heyeti mu
rahh:ıs::ısile o an mün2.sebatın 
ey; de diirü~t bulunduğunu be
vruı etmiştir. Mümaileyh, dün 
M. Scl,'lcht'ın "ttihaz etmiş ol
duğu hattı hareket karşısında 

A d .. CENEVRE, 13. A .A. -konferans ~- _;ı a.~asın a go-
rülmH<i olan tam vahdeti ehem- Akvam cemiyeti meclisinin 68 

f 't )Olos yelpaze darbesinin I mütevellit t~~ssürle ~alıbi par
,a inmesinden sonra calanırken, otede soguk nazar

ı#. l Jcetine dönünce Fransa larile bu sahneyi seyreden, asık 
~V ~nu bir fırsat bilerek he-ı s~:a~lı bir kadın oturuy?r?u. 
1 r.zaire asker sevketmiş- Buyük babam bu kadına bır ışa
~ ~İ' 1 ret~e bul~~· Kadıı;._ yaklaştı. , ;iri zaptetmek Fransız- ı İhtıyar hıç _hı; •y soylemeden 
ı kolay olmamıştır. Çün- j ahçı zevcesı!1ın boynu_nd~ .ası_lı 

plerce karşılarında gör- o}an uz~!1 bır altın zıncın hıç 
f ı şiddetli mukavemetle hır şey soylemeden c;ık_anp aldı. 
ı J~ak kendilerine pahalıya Sonra k_adının kemennde ~u

. nuştur. Lakin neticede ll!~an bı~ saatı da çıkardı. Zın

. le geçirdikleri için bu cın benım ~ynun:ıa .. tak~rak 
küncü yıl dönümünü tes sadece ş~ ~elımelen soyledı: 
eklerdir . . . - A:laha ısmarladık yav-
·iıdi Bu:şnak ne oldu~ ruın · · · 

.ı, '."' bu +~...:h· kad : 1 Eğer kansının gözleri birer "'.'la ....... ı va a ısm . 
'~ıvacak olan Buanalc r. tabanca olsaydı her halde ben 

inci içıtima devresi M. Za~sıki
miyetle kaydetmiş ve hadise- nin riyasetinde açılmıştır. M. 
nin siir'atle kapanabileceğini Zaleski, M. Stresemann'ın ve
ümit ettiren esbabı tadat eyle- fatmı meclise resmen bitdirdi-
m;.;,;;,iş~t-ir;.;.,_ _________ ği sırada milletlerin anlaşması 

sağ kalıp da tekrar Parise dö
nemezdim, hana o kadar fena 
bakıyordu . ! 

İşte Mişel Buşnak hakkında 
yegane hatırladığnn ıey .... hı 

Sayısız altınları ele geçirdik
ten sonra Franıaya geçen bu 
serseri Yahudinin ahır ömrün
de torununa vermek için hiz
metçisinin boynundaki zinciri 
ve saatı almaktan baıpka bir ça
re bulamaması az iıbret almaca"k 
bir ,ey midir ... ? 

ve birlikte çalışması siyaseti
nin en hararetli müdafii bulun
muş olan müteveffadan takdir
kar bir lisanla bahsetmiştir. 

Meclis, beynelmilel mükave
leleri imza husussunda geçi
ken bazı devletlerin bu miika
velelerl deriı.al tasdik etmeleri
ni temin eyl!yecek çareleri a
ramak üzre bir komite teşkil e
dilmesi hakkında M. Hender
aon tarafından dermeyan edi
len teklüi tasvio etmiştir. 

M. Schacht Lahege 
gıtti de tatbiki hem idare hem mem- --~.-----

LAHEY, 13. A. A. - M. leket için çok faydalı olacaktır. l\1a it tedhir1er 
Sehacht, Laheye gelmiştir. Gü İptidai maddelerin bol oldu- BERLİN, 13. A. A. - Rcichs 
nün en mühim meselesi. bey- ğu memleketimizde fennen geç bank iskonto fiatmı yüzde ye
nei:milel tediyat bankasının faa mesi lazımgelen bir müddet diden altı buçuğa ve eıtham il
liyetine ait teşkilata Reichs- sonra çok iyi netceler almabi- zerine yapılan ikrazat faizini 
.bank'ın iştirak etmesine M. lir. yüzde sekizden yedi buçuğa 

Schacht'lll müvafakat edip et- Lüzumu olan fabrikalar ve endirmiştir. 
miyeceğiıti anlamaktan ibaret- malzemlerin bir an evvel inşası M. Schacht §leyhinde 
tir F t l t .

1 
11izımdır. Tabiidir ki bunlar pey BERLİN, 14. A. A. _ M. 

ransa, ta ya, ngı tere v.e derpey vücuda getirilecektir. Schacht'ıın Laheyde yapmakta 
Macar murahhasları şark tamı- M ı· b" ·· ld - •- • · · h kk d ·· t ek b" 1 amu atımızın a yen mu. o ugu opstnı .... sıyon dolayısıle 
ratı a .. cudm a m~ ~lmc . ır ser him bir ihracat eşyası almasın Berliner Tageblat gazeteai Ra
maye vu a gctın sı csasr dan ümit varım. Bu yolda sarfı yhişbankm muhtariyetinin fca
üzerinde mutabık kalmışlardır. gayret etmekteyiz. hile mezkQr banllca mü>i!:rünün 

Young planı v• M. Schacht Üzüm ve incirlerin çürüdüğü rcisicümhur tarafından tayini-

! LAHEY, 14. A. A. - Alaca- iddiası "doğru değildir, Çürüme- ni talep etmektedir. 
klı devletlerin mümcaııillerile ye meyyal olanlar idaremiz he
milinessilleııHe Alman murah- sabına alınmış ve derhal soma
hasları muallak bulunan bütün ya tahvil edildiğinden zararın 

Ford'un hediyesi 
NEVYORK, 14. A. A. - M. 

Ford i1'c refiıkası Georgiada kl
in ve dağllk havalide sakin ço
cuklara mahsus meşhur Bery 
Schoot mclrtebi.n.de 4 bina in .. 
edilmesi için bir milyon dolar 
hibe etmişle_r_d_ir_. __ 

meseleleri kat'! surette hallet- önüne geçilmiştir. 
mişlerdir. Y amız, Alman borç- Likör fabrikasının bu sene 
larınm menkul haline ifrağı faaliyete geçirilmesine ve ispir
mcselesinin tetkiki geri hıra- to fabrikasının ikmaline de ça
kılmıştır. lışacaktır. Bundan başka mahal 

M. Schadht, kendi muhtıra- li ihtiyaclan temin için Şark vi
sındaki esaslar kırbul edilmedi-
ği takdirde Reichebank'ın bey 
nelmilcl tediyat bankasının faa 
liyetine iş-tiraık etmesine bida
yette müvafakat etmek isteme
miıtir. Fakat, M. fon Kurtius 
bıı meselede M. Schacht'a mu
arız bir vaziyet alıını~tır. Bunun 
üzerine M. Schacht Y oung pla 
mnda Reichebank'a ait olarak 
zikredilen vazifelerin hepsini 
deruhte ctmeği kabul etmiştir. 

Bulgarisf anda 

Bir reis lJldilriildil 
SOFYA, 14. A. A. - Proto

gueroff taraftarlarının ve sabık 
Makedonya ihtilal rüesasından 
Strezoff bir birahanede iki meç 
hul şahıs tarafından revolverle 
öldürülmüştür. Katiller kaç
mıştır. 

Bir iflas 
HAMBURG, 13. A. A. -

Bankalardan birinin iflbı neti
cesi olarak bir tayyare şir1'eti 
tedivatmı tatil etrni .. tir 

- - - ----- - - ------ -- ----

Ağrı hl5settlğlnlz 
yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

Arka agrılarına, göğns nşQmaine. ök1Dı1lğe •e ııoşıık 
almalara. lumbago. romatizma ,.e mııfsal sertliğıne, 
yorgunluk ve soul< almadan mQte-·ellit biUOıı hutahk· 
(ara karşı, en aeri. en eınln, ve en 111( il•ç •. \lko~•dur .. 

AllOOC~ 
Plasters 

Alk9ks_', 
Hartçtea !atlmal edilen ilaçlan• en l:Wlaicllr. 

Her ecaaa~dc bu.lunMc, 
ıı.1,1.COCZ-MAllUl'Acnıa00ı. CO. •ı ' ' ....... 

--=--- ·~- - -- -- --- - ------.::: - .. -



MILLlYET 'AR~.\MHA 15 KANUNUSANi 1930 

illi iktısattan ne anlıyoru:&. Behçetin öliiı11ü San'atevi 

izameddin B.in fikri 
ll{tısat \ ' t' ta~arruf için istihsalatı 

aıtırrııak laz11t1dır .. 

lstihsalatı iki sahada artırabiliriz: 
ziraat ve sanayi sahasında ... 

BiLLi DOY 
MELEK SİNEMASININ 
Dün akşamdanberi giıstermekte olduğu 

PERESTİŞ 
• inde LÜSI J)()REN ve ANTONEO MORENO nun jrefıkaıile Pı· 
ıe menfı bulunan bir Rus Perenseslnin rolilnU oyn11ı;ılcııdır. Yalnız 
akşam ile bu günkü ve Perşembe günkü saat 16 3/4 mıılnelerinde 

s bılalaykuı Monmarıre kabarelerin! tasvir eden uhneler esnaaınd 
naııcakar. 

lı.ıveıen ; SPOR VE GENÇLiK ıerlıinden 
\IRIYOR. 

!..A.A.A-"'""'--"'wi-.A..A.J000,...,, ....... """''""""~"V"";:;;;v..,.. 
Yıınn llıfaın ASR S MADA 

Bir larıllçe ile pnç bir zabitin qla ve münı· 
ıebın gayn meşruasını tanır eden çok merak· 
aver ve heyecanlı bir film. 

KJRALIÇF.NI VA VERi 
Mümessilleri ; IVAN Pl-:TROVIÇ. A YES 

ESTERllAZI ve dilber LILYAN FLLIS. 
Tıkviye edilmiş orkestra ve cazbınd • Ma 

estro l .emiıch in surcd hususiyede vücuda 
ıetirdigl bir muzlka adlptuyonu ve büyük bir 
Ruı balalıykuL Bu süper filmi elde etmek 

Hpılın azim murıftıra binaen flıtlıra bazı zammlyıt yapılmıştır. 
huliye 40 kuruş, hususi 65 kuruş, loca aoo kurus. 
•ınlş; llu fılm ıçin serbest dilhuliyeler muteber dagildlr. 

l""'""".A..A.."-'~""' ...... J'oe""' •• ,,.., ...... ;....".J .................... .A. ...... ~;...J\J 

ı:x:.~~~ ...... r\.~~~~~~~-... 
OLA NEGRI nin en büyük filmi 

MOSKOV ALI KADIN 
Sesli ve Sözlü 

o~ı ELHAMRA Siuımasıo~a 

<~trafıı1da 

•••••••••••••••••••• 
Yarın ak,am M a j i k sineması o ~ ı 

f:kranın üç buyiık yıldızı 

JON JtLBERT EV A von BERN 
RALF FORBJi~S 
tarafından temsil olunan 

ŞEYTANI MASKELER 
Bıi yıik şahes~r. 

·~N--• Metro Goldwyn Mayer filmidir. •• . ..... 
Bu Hflm saat il.30 da 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Komedi ~'rannz Şürelıbındu 

MADAM ROBIN VE MÖSYÖ ALEKSANDRE TURNES1NIN 
ilk temsili olarak Hınrl Batayın eseri 

LES MARİONNETTF.S 
Yannki perş .mbe aktamı : LA FUGUE 

Cuma gQnü matine aat 15 ıe . LE l 

mume ,illeri; 1.11. 1 :\GOVER, 
\"ILLY ~RITCI lveDITA PARLO 
llımlş: sureıı husuaiırde ~facı 

ristındın gelen BU 'PALI Macar 
çlgan nrkc5trası her gun saaı2 1 ft 
ve 4 1 '.! matinelerile ıuvarcde fil· 
min lrae>i esna,ında icrayı ahenk 
edecektir . 

.. 1 .............. . 

KADIN 
MürneSJillesi 

FLIBlNI Yi D~B 

Elbımrı si111111111 
irae etmekte oldutu 

ATEŞ EVLATLARI 
tamamen renkli filmi ulm mu· 
vaffıkıyetlerl ihraz eımektedl~ 

Selli varyeteler. Rl.;.A R BONELLI 
nln Palyaçoyu tıganni etmesi, 
RUBY KELLER in eksantrik 

Poliste 

Taksim • 
cıvarını soyan 

Kiirt Cenıil'in idart·sindPki lıırsı' 
çetesi yakayı ele v<>rdi 

Taksim vt civarını soyan hırsız çelrsı rjraaı 

D. W. GRtFITin 
Vttcııde gotirdlll 

EBEDi 
MUAMMA 
auuzanı aeall ye ıarkılı filmin! 
takdim edccekılr. 

Munıessllleri : JA • HERSHO· 
LT, FILIS HA VER. BEL BE.-
NET ve DON ALVERAOO 

Kt.ın bir kadın tarafından şehvet 

S 
hırııile fena yollara sevkedllen nomu u bir aile babasının 
za allı zevcesile kızını ne glbı lnirapl&r çektlrdit;inl usvlr eden 
bu şıheur feci bir aile dramıdır. Rakilı \ e müşlık kalpli bUıün 

1 se ıirdler bu filmi ıı;örilncı hıyecan ve ıee sür içi de kılacak! r· 

dır 

1 l\Cten , S' lu J nı "' Jı•ltri •• e1.cumle 
M • lininın mı ku ' it 1 a V i dı a 1t r ı 
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Em nette Müteferrih H. 

ANADOLUDA MİLLİYET 

Hayat nasıl geçiyor - --~-----
VllA11ett~ 

Borsa 1\Iecli iıı(le l1ak ' l lıuzur 
kal<lırılmışt.ır 

T. a~ uf Gene • 
sıs Yeni bütçe Safranboludan )retişeı1 nıeşlı 

adaınlardan birkaçı. .. 1 
' ·' 1 
1

1 
1; 1. Aldı~ımız mıı.lfunata nazaran Maliye vekaletinden gelen bir 

• , 
1111 J 'emir kambiyo borsası meclisinde hakkı huzurun kahJ..rılmasmı 

• ' .,. bildirmiştir. Şimdıye kadar borsa meclisinde azaya 10 lira hakkı 
1 t f: huzur verilmekte imiş. 

1 Pıri nç er ı in ı dikten sonra akşam saat 4 te 
, : • .. .. 11027 kuruşta kapanmıştır. Al-

~ . 1 .. ~~J~ekalet .?1ude~~at mu . tın 904 kuruşta açılıp aynen ka 
: · 1durl~gund~ d~ Vılayete şu panmıştrr. Liret 906 kuruştan 
. ' l tamım gelmıştır: mua • le görmüştür 
~ •; . 1 .1:eşrinievvel ~929 tari?in- Dün İstikrazı da:hlli üzerin-
. ı den ıtıbaren mer'ıyete gıren den 96 62 5 kuruştan muamele 
·~ ·1 •1499 numaralı yeni gümrük ta- .. .. 'tfu. 
· :

1 rife kanunu, istihlak resmine gormuş • --o-

;.ıındaic olan 15 nisan 1338 tarihli Bu.X.dav. fiatleridüşü,_.•or 
, · kanıun iıükmünü ilga etmekte- ~ 
• ·i .., 

•ı 1 uır. 

; · •• 1 Ancak mezkQr 1499 numara 
r ,! '; . lı kanunun muvakkat maddesi 
• . .ken<lilerile ticaret muahedeleri 
ı 1 ı aktolunarak konsolide edilmiş 
ı 1 ı (ı.1ıulunan devletler muvaridatı 

1 .:~lrneya:mndaki şeker ve şekerli 
\ , 1 mevat ile petrol, benzin ve 

1 i • müştakkatı:ndan miıkavelena-
, ~: ı 'me müddetlerinin hitamına ka 

ı: 1
, ldar eski tarife mücibince güm

. '.'.~rük ve isühlak vergisile her ki-
1ı' ·<rr !osundan ayrıca sekiz kuruş in 
"ı· 1 hisar resmi alınmasına devam 
ı; 1' ı~,olunacağmı amir bulunmakta-

lı . l r-.drr. . - f b h • 
İ · · 1 Dıger tara tan azı ususı 

, ' 1 i: kanunlarda münderiç gümrük 
ııl 1

1 · :111uafiyetlerinin 1499 numaralı 
ı ı ,ılkanunla mülga olup olmadrkla-
1 ' . rmın tefsiri hakkında vaki o
. n il ,lan müracaat üzerine mükad
: ~;:,dema ittüıaz olunan kararda 
,,ı ı da dermeyan olunduğu veçhile 
·ı 1 .t hk" . d "k" t ı · ı .a amı umumıye e zı· ır ve a-

r ·r 1dat suretiyle sarahat olmadık-
· 1• :r· ıça hususi kanun ve hükümlerin 
ı ; fi ,mer'i ve muteber olmaları za-

1 1 
ji ı :ruridir. Bir kanunla kabul edil

. ;I ·miş bulunan hususi mukavele
>• \,. ·lerin de ayni mahiyette olma-

;ıı; sına binaen yeni tarife kanu
~ 'ı • nun'llll mer'ivete geçtiği 1 Te
• ", 'ti;J,şrinievvel 1929 tarihinden son
; r ~ı. 'ra memleketimize girecek pi
: , ; ~rinclerden d.e hi'ı~:nleri ~~r'i 
, ı, • .• ·mukavele~eı;. mtıcıbıı:ıce ~m-

~· ırük ve istıhlak ve saır resımle
. ·~ rin istifasına devam olunması 

~· : ·~•tabii 1: ılunduinından bu husus-' . -,-
::ı..ta aynca bir tefsir fikrac;ı tan-

' · · zimine hacet görülmediği U-
'ı' .. · ıı mum~ H evetin on sekizinci in-

Sön günlerde buğday fiat
leri 14 kuruşa kadar düşmüş
tür. 

Bımım sebebi dünya piyasa
sinm tesirinden ziyade bu se
ne zahire vaziyetimizin eyi ol
masıdır. Geçen hafta hariçten 
bir dirhem buğday gelmemesi
ne mukabil dahilden 2334 ton 
buğday gelmiştir. Bunun 22.5 
tonu gene dahile ihraç edilmiş
tir. 

-0--

Güll~ç siparişleri 
Ramazan yaklaştığı cihetle 

Anadoludan şehrimiz piyasa
sına vaki olan siparişler geçen 
seneden fazladır. 

Bundan başka Mısır, Suriye, 
Amavutllİğa güllaç ihracatı da 
çoğalmıştır. Fiatlar 90 kuruş
tur. Güllaç hemen munhasıran 
İstanbulda, Kragümrük cihe
tinde yapılır. 

Tütün düşmanı bir 
doktorun propagandası 

Şehrimizde bulunan banka 
memurlarından bazılarına tütün 
aleyhinde ki kitaplar resimli bül 
tenler gelmektedir. Bu tütün a 
leyhindeki neşriyatı Londrada 
doktor Vots isminde bir İngiliz 
milyoneri idare etmektedir. 

Buraya gönderilen kitaplarda 
tütün tiryakilerine bir ilaç tav 
siye edilmektedir . 

'fellıikat bir haftaya 
kadar bitiyor 

Emanette yapılacak tasarruf 
için şuabat ve devair tarafında 
yapılmakta olan tetkikat bu 
günlerde bitmek üzredir. Önü
müzdeki haftadan itibaren her 
daire bu ~usustaki raporunu 
tanzime ba.-Jayacak ve sonra 
bu raporlar tevhit edilerek ye
ni sene bütçesinde ne miktar 
tasarruf yapılabileceği tesbit 
olunacaktır. 

--0--

Tek tera i kahul 
edilemiyecek 

Her yerde tek terazi kulla
nılması haıkkmda geçenlerde 
Emanete bir teklif vaki olmuş 
ve bunun için de bir nümune 
verilmişti. Bu nümune tetkik 
edilerek Emanc':tçe muvafık 
görülmüş isede ev;an ve mik
yas değistirmek hük~mete ait 
~ır mesele olduP:undan kevfi
yet Dahiliye vekaletine bildi
rilmistir. Fakat tek terazilerin 
fiati biraz pahali olduğu gibi 
bunlar İsvicreden gelecektir. 
Halbuki simdi kullanılan tera
ziler tamamile yerlı malıdır. 
Bu itibarla bu husustaki tekli
fin kabnlüne imkan görülme
mektedir. 

--0--

15 kantar memenı 
çık::ırı'ıvor 

Hali hazıırda Emanetçe is
tihdam edilmekte olan kantar 
meınurlannm adedi fazla gö
rüldü~ünden bunlardan 15-20 
kadarının kadrodan çikanlma
sma karar verilmiştir. 

Halk sütunu 
Muhterem gazetenizin 16 Kinn· 

nuevel 1929 tarihli nüshasında mün
tetir (Türk memurlara kapıyı gÖ•· 
teriyorlar) serlevbalı yazryı büyük 
bir al> ka ve merakla okudum. 

Ecnebi Banka ve şirketlerde ça
lrşan bir avuç türk ırenci meyanında 
bulunduğum için bu yazıya zeylen 
bir kaç aabr yazarak gördüğüm ve 
iıittiğim acı hakikatleri gazeteniz va 
srtasiyle milletime bildirmeği müna-

1zmir vapuru 
karaya oturdu 

Vilayet bütçesinde 
tasarruf yapı

lacak mı? 
• (Salranbol:udan. yazılıyor:) !biri daha gelmiş, bir çok 
Burada hayat, 'lıemem ekseri- rişler alıp •bir miktar da 
yetle kahvelerde geçer.Şehirde dolandırdıktan sonra s 

Vilayet umumi meclisi bu en çok kazanan kahvecilerdir. dem basmıştır . 
Bir yulcu korkusun- Gece hayatı sinema, saz yok- Safranboluda yazın 

gün fevkalade içtima ederek tur. Safranboluda kahve is- sızlıktan halk bağlara Ç 
dan öldü diğer içtima günlerini tesbit terseniz, mutlaka sadesi gelir. Kışın tekrar eski yerle · 

E 'ki · h edecektir. · vve gece limanı ve şe - Burada cumaya pazar, pazara ner . Fakat bu çok mas 
ri kesif bir sis kaplamıştır. Si- Bu günkü içtimaın ruzname pazartesi, pazartesi~ efllini, duğu için fehri bu daiınf 
sin keşafetinden harekette bul- sinde mühim bicşey yoktur. alı b amba k k r d 

Daireler bütçeleri de henüz 8 ya çarşam a, ça.rş ya ten urtanna azım ır. 
unan birçok gemiler tevakkuf t .1 ek" d"l . t" da perşembe diyorlar. Ankara - Ereğli deın· 
d ek ld kla d d · 1 amamı e y ·un e ı memış ır. "-f b . e er o u rı yer e emır e- G büt . 4 900 000 .,.. raboluya geçenlerde uraya yarım saat me 

mişlerdir, 1. id~enB sene k" bç~tçı d, ta' r 'Hikmet Bey isminde birisi gel- geçtiğinden bence Saf 
Ss yu··zu""nden K radenı"z bo- ıra ı. u sene 1 u e e sa · M"'dd · ·ı·k b 1 k b ş a f 1 uht 1 · d mış « u eıumumı ı te u- u asa ası yavaş yava 

ğazı met.lıalinde bir ıkaza vukua ru.,_yapı ması mk deme olıse _e lundum birinci sınıf dava veki- bük istasyonuna k.endili ' 
g ,_.şt. T b d l tan mı• ... tarmm ne a ar acagı li . d•. b" k halıki h' d -•~-e.mı ır. ca zon an s - h .. bell" d • "ld' yım» ıyerek ır ço n . ıcret e ecı:ıınu . 
bula gelmekte olan İzmir va- enuz . 1

• egı ır. .. parasını, eşyasını alıp, Bartına Safranbolu pek çok 
puro, birdenbire kesif bir sis Muhıddın J3. 3-4 gune kadar da parasız bir ('~omobil bur adam yeti.ştirmiştir: 
tab:ı.kası aras'?a. girmiş ve Y_O- kadar gidivor tutturup savuşmuştur. Bu a- razam !'.li ve.İzzet ~aşal 
lun'U .kaybetmıştır. Vapur bır- Şehremini ve Vali vekili dam bilahare yakalanmışsa da dır valısı Saliıh, Hatıl, F 
deı;:_~ırde.Poyr':'z bumunda kara- Muhiddin B. nihayet 34 güne af kanunundan istifade ederek paşalarla ~ecmŞ eh~1.in1~ ya ı"n 1rmıst!r. . . kadar haraiı:et edecektir. Fakat yakayı kurtarmıştır. lbey ve pederı .e ı ıs""' 

Gece v_~ktı. gcmınm karaya han.gi gün harelket edeceği he- Bundan başka kendine Sü- şucu zade efendı hep 
oturması uzenne yolcular ara- .. 1• d -·ıd· reyya paşa mensucat fabrika- boiuludurİar. 

d 1• k ku b 1. . nuz ma um egı ır. . .. R K 
sm 'I te aş ve or e ırmış- -··. sının mümessi.lı süsünu veren agıp e 
tir. Yolcular arasındaki bir a- Memlekette 
ilam. korku yüzünden derhal mahkemelerde 
ölmiistür. Bar ında iki 

V c>pur bir kaç saa.tliık bir me 
saiden sonra knrtanlarak lima- cani asıldı 
nımıza gelmiş_t~-. ------- - Mahkemede bir hadis 

15/1/930 programlan 
(İstanbul ayarile) 

Ankara 1575 m. 
18.18 30.- Konferans veya ders 
18.30 19.15 Salon orkestrası. 
19.15 20.30 Solo veya taganni 
20.30 20.45 İştirahat 
20.45 21.30 Ajans haberleri ve 

raporu. -----1stanbu1 1200 m. 5 Kw. 
17,30 - 18,30 Saz heyei? Bol'Sa 

haberleri. 
18,30 - 20,30 J azz baııd, Orkes

tra. 
20,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado

lu ajansı haberleri. 
--0--

Belgrad 429 m. 
19.- Cafe Moskova orkestra-

Geçen sene, Martın 28 inci 

günü akşamı Zafranbolunun Dün bir ınaznun mahken1e he 
Ovatintin köyünde Mustafa oğ 

Iu 24 yaşlarında Halil ve Feyzi' tine tecavüzatı Iisaniyede bulun 
oğlu 26 yaşlarıında Kara HaZIItl 
isimlerinde ki iki şerir, ayni 
köyden Veli kahya oğlu Satıı Dün birinci ceza mahkeme- teravüzatı lisaniyede bul 
hile ile dağa götürerek feci bir sinde mahkeme heyetine karşı ya başlamıştır. 
surette öldürmüşlerdi . ı bir maznun tarafından tecavüz Mütecaviz hakkında 

Katlin ikaı, muhakeme safa- vaki ::-:_m~ştur. Birinci ~zamah J bir zabıt varakası tanzim 
hatın<lan anlaşıldığı üzere çok 1 kemesı sırkat m~ddesı~de~ 14 1 kıbat yapılmak üzre müd 
vahşiyanedir . Zavallı Satı, ara- 1 defa hapse mah~u~ edılmiş ve mumiliğe tevdi olunmuş 
banın bir kısmına bakmak için af kanu mndan ıstıfade ederek --o-
eğilince, cinayeti evvelce tasar- ı t-:ıhliye ,olunmuş Bekir ism~~-e Diyanbekır müd 
lamış olan ve fırsat gözleyen bır sabı.rnlıııın muhakemesı r~- • ı · ~ 
canilerden Hazım arabanın ka- /yet olunuyordu.Mahkeme şahıt umumı 10 • 

lm zincirini var kuvvetile Satı-! rı;,k m~unu 5 ay hapse mah- Diyarbekir müddei 
b . . d' . il ; kum ettı. 

m eynıne ın ırmış Ve zava I l . d" l d" c·· .. b' ·· Jig"ine hukuk fakültesi ın - . . . erı m e ı urmu sa ıt gore-
magdur yere yı'kılıp ınlemıştır. B d B k" b'' ··k b" nndan Kemal B. tayın· kı 
K 1 ··1m d·-· · .. u sıra a e ır uyu ır 

urban arının o e ıgıru go- kü t hlıkla mahkeme heyetine tır. 
ren Halil baltayı kapmış ve za- 5 a 
vallı adamın kafasını parçala- ••••••••••••••••••••••• .. 
mıştır. 11careı işleri umum m!idürlO 

: / .ı 'ikadınm birinci celsesinde ta
;,• 1 '1 karrür etmiştir. 

Doktor Vots bu ilacı içenle
rin srgarayı muhakkak surette 
bırakacağını bildiriyor. Doktor 
bu işi ticari bir maksatla yapma 
dığına dair teminat verdikten 
sonra mektubunda tütün iptilası 
nı dünyadan kaldmnağı bir ga
ye olarak kabul ettiğini söylü
yor. Doktor Vots bu işi başar-

sı. 

sip gördüm. 21.- Radio Quartette 
Zahiren, Bankacılık Ye saire ile 22.40 Milli şarkılar 

O zaman yakalanan şerirle
rin muhakemeleri Bartın ağır 
cezasında görülüyordu. Ahiren 
haklarında verilen idam karan 
temyiz mahkemesince tasdik 
olunduğundan bu iki cani cu
martesi sabahı Bartmda idam 
edilmişlerdir . 

30 lkincitetrin 930 tarihli 
hükümlerine ıröre Türkiyecle 
mağa izinli bulunan ecnebi f' 
den ( Sovtorgflot Sovyet Sel • 
cariyeai Hiıseli Şirket) bu k 
racaatle ıirkeıin Türkiye U 
kili bulunan (1 -.an F edorovif 
nin) Efendiye verilmit olu 
müddetinin 1 Temmuz 930 
kadar temdit edildiğini bildi 
lazım ırelen nsiluıyı ibraz 
Keyfiyet tetkik edilerek 
rülmüı ol-1da ilin olun•. 

1 --0--

' ı t·~ B<lrs::ıpa va1ivet 
·ı r 

... Dün bol'Sada İngiliz lirası mak, yani tütünü dünyadan kal 
ı• ·: 1027,5 kuruşta açılmış bir ara- dınnak için bütün s~~etini sar 
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""'!ırul oldukları görünen bu müease --<>--
aeler, hakikatte, türkün zekasını aön· Budapeşte 550 m. 2tı kw. 
dürmek için kurulmuı tuzaklardır. k 
B 1 • t- k ncı' clarü"lfu·· 18:30 Macar şar ılan ura ara gıren ur ae , .. İ · · · 

1 A d ·1mıa1· 21.15 ngılız gecesı nun mezunu o ıun, vrupa a ı ı . 

tahail ebnİf bulunsun yanındaki, İP- Tzıgan ~strası. 
ticlai bir tahsil bile ırörmemiı aliiy· 
dan yetiıme tatlı su frengine mağlup 
olur, çünkü nede bilse, ne kadar oku 
mut olsa onun bir kuıuriı v.&rdır. 
(O da türk olduğudur). 

Müdür beyefendi; (Türkiye türk· 
lerindir,) (Türkiyede ekmeken önce 
Türkler içindir) prenaiplerini kabul 
ve ilin eden ıiz, bu umdelerin kuv-

Katovic 
21,30 Konser 

408 m. 10 kw 

21.05 Orlcestra (Varşovadan) 
24.- Mektup kutusu fransızça. 

--0-

Roma: 441 m. 50 kw. 
11!.~fl l<:o'lSPr 
22.02 Senfonik konser. 

veden file çılımaamı teminen, bundan -<>--
böyle, büyük neslimizin milli hiale- Vivana 516 m. 50 Kw. 
rini ok!fllyan bu ırüzel prensiplerin 16.30- Silving orkestrası. 
vatanmnzela yqayan bir kaç ecnebi 20.25 Modem İngiliz bestelı:ar
tarafmdan çürütülmesine kat'iyyen lan. Delius Morgan, Valton 
müsaade ebnemeli, ve gençlerin ıi- 21.15 Tiyatro "Le Roi Richard' 
kiyetlerini gazeteniz sütunlarına &ı'.<spirin eseri. 
dökmelisiniz. Tiyatro nihayetinde orkes-

Müdür beyefendi; tespit ebnit tra ve telsizle resim neşriyatı. 

Smpalarm birisi, yukarı çar
şı, diğeri Pirancılar yokuşunda 

caddelerin birleştikleri yerlere 
kurulmuştu . 

İlk asılan Kara Hazımdır. A
sılmazdan evvel «Beni arkada
şım yaktı. Bir daha yapmam, 
bana kıymaymıı demiş, imamın 
dini te~'cinatına mukabele et
memiştir. 

Ondan sonra Halil getirilmiş 
seıhpayı görünce inlemiş ve ağ
lamrş, başka bir şey söyleme
miştir. İmamla beraber kelimei 
şahadet getirmiş, ondan sonra 
asılmıştır . 
Maslfıplarm cesetleri saat 

13 e kadar teşhir edilmiş, on
dan soora kaldmlarak gömül
müştür. 

mııııı 
Kadıköy kuşdili hilıll 

rosunda: 
ti yat-

Çarşamba gilnil akıamı 21 de 
komi~ Cevdet il. temsllleri karakaf 
Et. dram heyeti birlikte bilyilk var
yete müsamerasi (40) varyete nu
merosu bir gecede Hicranı Ebedi 
komedi ve saire. 

Duhulive 30 kuruş 

Emııiy~t sandığı 
müdiirliiğiinden: 

Mehmet Ef. Fatma Müşer
ref ve Tahire Hanımların 17387 

·,ı • • • olduiunuz bu prensipler bütün genç
lijin dileğine tercüman olduğundan 
muhterem gazetenizi bugünden iti
baren hamimiz ve• müıterek ve mil
li davamızın müdafü olarak tanıyo
ruz. Büyüklerimiz bizi himaye ede
cek olduktan sonra hılklomm istir
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ch.t edecefimize eminiz. 
C. YEKTA 

* * * Yerli ll~ç meselesi 
Yerli müstahzerati lmDanıl-11 

hülanda dünkü "Milliyet,, te İntİfar 
eden mütaleab okudum. 

Dört senedenberi bu çok haata te
dui eden hususi haataneıleyim. Mü. 
.-Jıedelerimden mütebaaaıl kanaatım. 
nazaran bu meaelede eczacılann ela 
mea'uliyeti vardır. Bazen markası ta· 
yİD eclilmiyerek iatenilen bir iliçm 
mümasili meml•ketimizde varken 
ecııebiai verilmektedir. 

En baaitini arzedeyim. Zeyti ki
furi ıımpulü yazılır. Bunun memle
ketimizde yapılanı mevcutken ecnebi 
mamulibndan olani verilir. 

Mamafİ bitaraf olmak için fUDU 

ela arzetmeliyim ki her banıri müatah 
zerabn yerlisi varken ve ayni teairi 
haizken meıeli Roche veya Merek 
markalısını israrla talep eden meslek· 
elaılar da hiç yoktur diyemem. Her 
iki tarafın da bu iktrsadi hakikate e
hemmiyet vermeleri pek ıayanı te
mennidir. 

Hastane tabibi 
Dr. Srrnı 

''Milliyet,, in 
123456789 

i 

BucUnkU yeni 
bilmecemiz 

liOLDAN SACAr 

1 - Emek vennit (7) 
2 - Uysallık (5). 
3 - Hayvanm yediği (2). A11la 

(3). Cıtbel (2). 
4 - Bir Peyırıımber (3). Bir m.,. 
yva (3). 

6 - ilimler (4). Tavlanın arkaela
aı (4). 

6 - Karınca (3). laim (3). 
7 - Umum (2). Doat (3). 
Uzak nidası (2). 

8 - San'atkirrn İfİ (5). 
9 - Saçmalıunak 17). 

eğr encelerl 

DOnkll bllmeceml:ı:la 

halledllmls tekli 
YUKARDAN AŞA~I: 

cibinCC Emniyet Sandığıdan 
istikraz eyledikleri meblağ 
mukabilinde Andık namına 
merhun bulunan Sanyerde Me
sar bumu caddesinde eski 16 
ve yeni 79 numaralı ve yüz elli 
altı arşın arsa üzerine mebni 
kargir iki kattan ibaret beş o
da bir sofa, bir mutfak, kırk 
dört arşın bahçe ve müştemela
tı saireyi havi bir hanenin ta
mamı vadesi hitamında borcun 
verilmemesiDden dolayı satılı
ğa çıkarılarak üç bin yüz lira 
bedel ile müşterisi namına ka
t'i ıkaran çekilmiş iken bu kere 
yüzde en zam ile başka bir mü 
şteri cıkarak müzayede bedeli
ni üç bin beş yüz liraya iblağ 

l - Hızlı nefes almak (7). eylemiş olması cihetile mezkfir 
2 - Peynir torbası (5). hanenin 18-1-930 tarihine mü-
3 - Nota (2). Bir daire etrafında 
dönmek (3). laenin nuhaffefi (2) sadif önümüzdeki ~ınnartes~ ~ 

4 - Etablinin lıaıı (3). Bir mev- nü tekrar son m~z~y~esını~ 
sim (3). icrası ve muamelesının ıkmalı 

5 - Siyah (4). Tek (4). mukarrer bulunduğundan talip 
8 - Lezzet (3). Tren yolu (3). olanların mezkur günde niha-
7 - Beygir (2). Ekmek (3). yet saat 011 beşe kadar Sandık 
Uzalı nidaaı (2). 

8 - Kızımın kocaaı (5). idaresinde hazır bulunmaları 
9 - Saçları açmak (7) lüzumu ilan olunur. 

1 stanbnl clörclüncil icnı 
iundan: 

Sarraf Alebinln madam 
nervaya borç verdii! 300 üç 
ramn temini için borçlunun 
şada bostan Ali clyevm EnıJıt 
mahallesinin Tillbent sokağın 
2 cedit 6 numarah bir bap ha 
tmiş lıiue itibarile yirmi hi 
rinci ihalesi yapılmak üzre o 
müzayedeye konularak ilç yil' 
bedel ile talibi Uhdesinde olu, 
kat'iycai icra lrrlmmak üzre ve 
beş zamla on bet cün müd 
zayedeye konulmuıtur. Hud 
ranfil hanım, Onnilr emvali 
Anastaaya Rahila hanım, 
Ayşe hanım Liğor LAmbrini. 
na, Zaruhi emlaki boıtan Ali 
sile mahtuttur. Meoahaai: -
metre mürabbaı üzerinde 
metre mürabbal mahallinde 
aydinlik mahallidir. Evııafi: 
iki kiıim apartımandır, birind 
ğerinin ön yan tarafında dCI .... 
maklikli çini döşeli avli vardlft 
heye müaadif kiemin bodruı» 
kapılan harap mutfak, dolap, 
lük, harap uhrinç, ahf'lp 
aydınlık zemin lrabnda m 
yük ve dolaplı iki oda bir he 
ci katında koridor üzerinde 
bir hela zemini çini maltiır 
mutfak ikinci kat, dahi b~ 
ayni olup bir aama oda fazla 
iki katın birer odasının yilk ., 
bı vardır, diğer kiımin ikinci 
birincisile arasında çini gesJt ..u 
aralık sofa bulunan iki oda ""'' 
şehniş vardır. Sofa üzerinde 
franga heli mermer kurnalı 
çini hamam bu kısmın bodr 
zemini çini aralık üstüne bir 
kömürlük ve zemini çini malt>' 
lı mutfak zemin katında bir 
helii birinci katta bir aralık .. 
bir tel dolap bulunan küçük . 
diğer bir büyük oda vardir.~ 
men tam kısmen nim kargi .~ 
de kismen borçlu kısmen Jr;i 
hissedarlar vardır. Talip ol 
veya fazla malilmat almak · . 
rin temamina 5500 lira ta!rd1\ 

miştir, % 10 nisbetinde p<Y • 
birlikte bizzat ve bilvekale 1 
dördüncü icra memurluğurı• 
10065 dosya numaraaile 6-:?·9 
racaat etmeleri 
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Ekmek narhının 

Çeşni yüzünden senelik 
zararımız ne kadardır'? 

Zahire Borsası 
rdsi Fortunzade 

Mtırat Bey 

Gene elzmek 
Tutulan çe~rıi 

hatalı mı? 

N. Osman ve Murat 
Beyler ne diyor?. 

Değırmencilerin ihtikft
rına mani oln1ak için 
tek ekmek usulünü 

kabul etmeli .. 

Emanet Sıhhiye 
madara Neşet 
Osman liey 

yanlş bir urette 
uçuk r 

/!)eza neler 
Talıditten faide mi, 

yol. a zarar mı 
Ö d "'? g ,., u. 

Tevflh Salim p şanın. 

btyz.n lı 

• 1 
içki yerleri 
Ytni talimatname 

polise verildi 

Müşteri/er a(Jır derect'de 
aarhoş edl/mlyecekler 

Vilayet tarafından tanzim o
lunan bar, birahane ve meyha-

Eczanelerin tahdidinden gay- neler hakkındaki talimatname 
ri memnun olan bazı eşhasın dün vilayetten polise tebliğ o
tesirile ortaya birtakrm dediko- lunmuştur. Yeni talirnatname
dular ÇLtarıımaktadır. Bunlara nin esası şudur: 
göre, eczanelerin muayyen bir Bar, birahane, meyhaneler 
hadde indirilmesi , memleket tah~t~ edilmiş olan mmtaka 
eczacılığının ölmesine ve ilerde hanemde olamaz. 
eczanelerin rıraklar elinde kal- Birahane sahipleri müşteriye 
rnasma sebep olacalanış ı ağır derecede sarhoş oluncaya 

Etıbba Odası reisi Tevfik Sa- kadar içki verirse mes'uldür. 
lim Paşa bu iddiaların doğru Bu gibi yerlerde telefon bu
olmadığmı ileri sürerek şu be- lundurulacaktrr. Iılüstahdem ka 
yanatta bulunmuştur: ~!.ar vasıtasile müşteri sarhoş 

Ekmek meselesini esasından ve yerli istihsalat lehine hal- - M-:mleketmizde eczacılı- edilıp parası alınamaz. 
letmek için yeğane çare olarak gösterilen tek elanek sistemi ğm çok büyük bir istikbali var- T.~hrl:t edilen saatlerden faz. 
memleketimizin her tarafından büyük bir alaka ile karşılan- dır ve şimdi inkişaf halindedir. la dukkan açık bulundurulamaz. 
maktadır. Eczanelerin tahdidi belki ec- Buralarda terniı:liğe çok itina 

Zahire borsası reisi Fortun Zada Mıırat Bey, bunun hüku- zacılar arasında ufak bir sarsın- edilecektir. 
met~ ait bır ~e'.'e}e oldu~ur.ıu ve borsaya intikal etme-:.iğni söy u vücude getirmiştir. Fakat 
temış ve şunları ilave etmıştır: bu muvakkattır. M b 

· · km-'-· il 
1 

l d - .. b b Bir çok ilaçlar burada yapıla- at Ual bal OSU 
- Bır nevı e ""' ış e meş- m:se ~ 0 ~~ ~gı ıçın u . apta bilecektir. Bu yeni vaziyet kar

gul olmuş değilim. Binaenale- mutalaa soylıyecek vazıyette şısmda eczacıların eskisinden 
yh bunun ne kadar tasarruf te- değilim." daha çok yetişeceğini zan-
min edeceğini bilmiyorum. Bu eli B Bazı zahire mütahassısl~.-. ne yorum. unu zaman gös -
seneki buğday istihsalatımız ~ ... 
ihtiyaca kafidir. Elaneklik un- ekmek narhmın hakiki huğda} 
lar tamamen yerli buğdaylarla fiatleri nazarı dikkate alınmı
yapılmaktadıı:." yarak yanlış tayin edilmesi 

Emanetin talimatnamesine yüzünden İstanbul şehrinin za
tevfikan 78 randımanlı undan rarı günde 8000 lirayı müteca
ekmek yapılmasına taraftar o- viz olduğunu, bu suretle son 
lan Emanet SHıhiye müdürü bir sene zarfında halkın zara
Dr. N cşat Osman Bey diyor ki: rma olarak bazı değirmen ve fı 

mıcılarm fuzuli kazancı iki bu

Bu sent"" ha lo çok eğ
lenceli olacaktır 

Türk Matbuat cemiyetinin 
senelik balosu bu ayın 23 üncü 
Perşembe akşamı yeni Maksim 
salonlarında verilecektir. Balo 
çok mükemmel olacaktır. Çok 
güzel ve yerli malından oyun
cak ve kotüyonlar ihzar edilmiş 
bir çok eğlenceler tertip edil
miştir. 

çuk milyon lirayı l:ulduğımu 
iddia etmekte ve ancak tek ek
mek sisteminin kabul ve tatbi-
kı ile bu büyük yolsuzluk ve ih Maliye vekili nutulı 
tikann tamamen önüne geçile-
bileceğini söylemektedir. E- söllgecelı 
manet İktisat müdüriyeti, ek- Bütçe encümeni vekaletler 
mek narhınm zahire borsasm- bütçelerini tetkik etmektedir. 
da ngelen fiat cetvellerine is- Şubata kadar bu tetkikat bite-
tinaden tayin edildiğini ileri cektir. 
sürerek herhalde bu meselede Etibba odıısı reisi Tevfih Salim Pş Şubatın birinde maliye veki-
Emanetin hatası olmadığını terecektir. Eczacının istikbalini lirniz vaziyeti maliyemiz hak
beyan etmiştir. bütün memlekette değil, yalnız kında bir nutuk irat edecektir. 

tesbiti 
milyon 

yUzUnden 
lirayı bu 

-
• 
lktısadi programımız 

lstihsalatımızın tezyidi için hazırlanan 
program tetkik ediliyor .. 

• 

....._. Ilk tatbikat senesi için 15 
milyon lira kadar sarf e
dilecektir .. - Programın 
Fırkada da gözden geçi
rilrı1esi muhtemeldir .. 

• 
hıtısat vekAletl şubeleri tarafından 

istihsal Jıabiliyetimlzln inkişafı için alı

nacak tedbirlere dair bir rapor hazırlan
dığı malumdur. Raporun &şvekAletçe 

tetkik f'dildiğinl yazmıştık. 

Tetkikat bittikten sonra proje Heyeti 
vekilece müzakere edilfcektlr. iktttJat 
programının Fırka lçttmaında da glirll
ıülmesl muhtemeldir. 

Program !rfecllsçe kabul edildikten 
sonra icap eden kanun, talimatname ve 
nizamnameltr hazırlanacaktır. Projenin 
tatbiki için ilk senf' zarfında 15 milyon 
lira kadar bir masraf ihllyar edilecektir. 

Çok etraflı olarak hazırlanan raporda 
memleket sanayiine hususi bir mevki 

' ayrılmıştır. -...-:ıı.o 

. Bu mDnasebetle raporu hazırlayan 
lktısat vekiletl umumi müdlrlerlnln birer 
resimlerini dercedlyoruz. Seslmler sağda 
yukardan itibaren : Ziraat müsteşarı 

Ihsan Abidin Bey, Ziraat umum mUdürQ 
Naki Bey, Orman umum müdürü Bekir 
Bey, Sanayi umum uıUdUrü Recai Bey •• 
Soldan itibaren: Ticaret müsteşarı Şakir 

Bey, Ticaret umum müdürü Naki Bey, 
4 aadin umum müdürü, Maadin umum 
mildllr muavini Şevki Bey ..• 

Ne değirmenlerde ve ne de lstanbu~~a bir eczane sahibi ol- Bütçe tetkikaUnda geçen sene
- Emanetin tayin ettiği re- fırınlarda Emanetin tayin etti- ınıya münhasır zannetmek bir ki memurin kanunıuıun esas teş 

" -· · f · _..ı hatadır.,,. kil etmesi, kadrolarda fazlalık Tıbbı adnde Ameli hayat A f t• t 
[ bari inde 

_.. __ ,_ · l" gı şeraıt ve evsa a nayct .,...ı - E Sr IJa şıı c ....,,..,.. una ı şe- •. c~ac~ ~emi.~eti umumi kabul edilmemesi kararlaşurıl. 
bir için muvafık görülmemiş- mediği ve ekseriyetle 78 yeri- katıbı Huseyın Husnü B. de de- mıştır. faalı"yet mektebi mukavele 
tir. Bu çeşni, ha1km aldanma- ne laakal 82 randımanlı ve mı- miştir ki: }nası voe ihtikira meydan veril- sırla karışık unlarla ekmek çı- - Eczanelerin tahdidi bil- ) Yeni tesisat hak"ında Beş bin llralılı Tasvip için Cem 
memesi için ıtcrtip edilmiştir. karıldığı söylenmektedir. hassa Türk eczacılarının İlmi Avukat ar dün mUdürlln beyanatı bir hesap Randmıan ekmeğe kepeğn kai Zahire borsasımübayaacıla- tekamüllerini temin etmiştir. toplandılar Tıbbı adli müessesesi son l-e ediyeye gönde ~asım :nticip olaoak kadar rmdan biri, Emanetin kontrol Halk, bila istisna her eczaneye .. günlerde bir kaç muhim hadise- h Kız.,ameli hayat mektf"bi Taksimde bir kons 
te "t edili ku . gıdai hususunda zaaf gösterdiğini, itimat göstererek ihtiyacını te- . Dün ı;ıar~a. avukatlar heye- nin tenviri etrafında faaliyette Meyet~f h~yesi ile müdürü ar binası ile asri bir 
• zyı rse vveı . ye- ekmeklerin tahlili ile de bu ci- min edebilmektedir. Eczacı U umumıye ıc;tımar yapılmışur. bulunmakt:ı.dµ". uza ~r ey arasıı:ı?a. ~esap yapmak üzre şehre 

!il ua1ır v eh•zmı gilçlpr.Ma- betin tesbit edilebileceğini, mektebinden çıkacaklara, gerek B~ içtimada ~aı:o taavün s~- Bu faaliyet etrafında mües- meselesınden dolayı ıhıtılaf çık- müracaat eden Alman 
mafi kepekli elanek muzırnıa- buğday piyasasmm adeta de- me.~ketin lüzumu olan yerle- dıgı ve sandıgm daha faal hır sese müdürü Saim B. bir mu- mrş ve .M~zaf- nun tek.Lif eylediği şe 
sıhıha değil-Oir. Bis" nevi ekmek ğirmencilerin elinde olduğunu rinde eczane açmak ve gerek ~~e ~~rağı etrafında göı:üşül- harririınize şu izahatı vermiştir: fe; ~·ıstıfa e~ vafık görüldüğünden 
işi bizim iştipl ettiğimiz bir beyaın etmiştir. tıbbi laboratuvarlar tesis etmek muştur. Bundan maada Baro ta - Müessesemiz Sıhhiye mü- mış~r. Heyetı rafından bu baptaki 

suretile çalışacak sahalar var- rafından neşrolunan mec;mua- düriyetinden Adliyeye geçtiği haınıye venlen yapılarak Emanete veri 
dır nın daha muntazam ve müteka- zamanlar istatistiklerimiz sene- hesapları kabul Heyeti fenniyece tct 

. ı· • • S~hhiye müdürü Ali Rıza B mil bir şekilde neşri için teda- vi 4-500 muamele üzerinde te- etmemiş ve beş nan pro2eler muvafık gö 
Eskişehirde 2 tevkıf Po ıste saatı mesaı tahdidin çok iyi bir tes· ., bir alınması müzakere olunmuş kasüf ediyordu. Halbuki geçen b~n lira k'.1°ar ve Emanetle grup aras 
Eskişehir çifçi bankası sabık Dahiliye vekfileti tarafından tığını ve mevcut eczanel:~:~t tur. İçtimaa başka gün devam sene yalnız muamele numara - hı; ~es~~ ıste: mukavelename müsvedd 

ınüdürü ıekerci Kizım beyle es celbcdilcn A~~uryalı polis mü tiyaca kafi olduğunu beyan et- olunacakur. sı altı bini geçti. Bugün mües- ~ıştır ... Soylendı pılml'Ştrr. Mukavelenam 
·a idare heyeti azasından Şaha tchassısı, polisın ıslahı hakkın- miştir. llM sese fenni tekemmülatı itibarile gıne. g?re bun- veddesi tetkik edilme 
·:ıcttin efendi hakkında cumarte da yeni bir rapor daha tanzim Eczacı mektebi müdürü 

8 
ıneyva ~~açları eski ~nelerin hiç birile muka- dan ıkı. ay evel Cemiyeti Belediyeye se 

ıi günü müstantıklik tarafından etmiştir. ver Hilmi beyin izahatı da me~ Ağaç dikme zamanı gelmiş- yese kabul etmez. mektebın kas_a- miştir. Cemiyeti beledi 
evkiflerine ait bir müzekkereve Bu raporda bilhassa polisin tebe bu sene (14) talebe ~ e tir. Müessesemize yeni bir soğuk smda ~OOO !ıra Muzalle~ B. kik ve tasvip ~ildikte 
ilmiştir. mesai saati mevzuu bahsolmak sile rağbetin arttığını :::;:e-_ Geçen sene 100 kuruşa satı- hava deposu yaptırıyoruz. Bu kadı:r :r ~ç!;. zuh~ etmı~ ~e tebyiz ve imza olunaca 
Şahabettin ve Kllzmı beylerin tadır mektedir. r lan elma, dut, armut fidanları suretle esaslı eksiklerimiz it- mu ~s ec~ .1 ıye. a~ıma ış- cümenlerde mevcut ba 

ıankaya ait muamelatta daima B~de polisler altı saat izinli Eczacılar Cemiyeti erkfuım bu sene 50 kuruştan 90 kuruşa marn edilmiş olacaktır. Veka- ten eh çektin ~nış~~· Alıye Ha- ta bugünlerde c;U<arılm 
dan b

. - 1.. d 1 B 1 - 1 t h b""t · nım u parayı evını satarak ö- d C 
;ahsi menfaatlarmı gözeterek altı saat vazifede, gene altı sa ır zat ta şunları söylemiş- .. a ar. satı ıyor. u ucuz ug?n e er se?e ~ çemıze .ayrı~a d · . M kteb" . oldui>undan ya.km a ş yaptıkları bir tkaun zararlara at izinli ve altı saat vazifede bu tir: sebebı kışın hafif geçmesidır. para tahsıs·edıyor ve ek ıltlen- e;mı~ır. e ın h~!ctı ha- Belediye toplanacak ve 
;ebep oldukİarı, ve suiistimalde lunmakadırlar. _ Tahditten evvel ufak bir yalnız bu sene bazı çiçek tohum mizi itı;nam .ediy~~z. Bu me- ~;:esı şu zavatan mıırekkep- sele de mevzuu bahs 
.,ulundukları söylelllllektedir, HalbukiA da 

3 
. mmtaka dahilinde b"l be altı lan geçen seneye nazaran daha yanda kimyevı tahlılatı yapa- · . tir. 

.. . . .~pa saat vazı bul • . ~ e !i pahalıdır. Bunun sebebi de yeni bilmek için Ültra viyole aletirü Tıcaret Odasından Liman 
Mürakip ve muhasıp raporla fe üç saat ıstirahat vardır. ecz~e undugu ıçın bunların ·· .. k tarifesind h · d ald k sirketi müdürü Hamdi tüccar- ı"htı'f: 
b "ki t hakkında k sahipleri g inm k hır ·1 b" · gumru e ançten ge e 

1 
• ' Tayy_. are 

"I ~ ı .~a. 
1 

kt~ aa Türk polisinin de üçer saat birle · fab e ı: e ırı - len tohumlara fazla resim kon- İşlerin sür'atini temin için dan Ganı ve Vilayet umumi . '.lltır an 1 tıva ey eme r. vazife, üçer saat istirahat yap- ka h;ın~ re et etme. en baş- masıdır. kadromuz nıemurlaİ"ı tezyit o- meclisi azasından Necmeddin 27 Kinımusan_ıd~ ya 
(Sakarya) maııı muvafık görülmektedir. . ıçl ~şeye chcınmıyct ver - _ lunmuştur. Binaenaleyh müse- Sahir, Hilmi, Ali Beyler mese- olan tayyare şehitlen. • 

_......,,___ . Bu usul tatbik edildiği "tak- mıyor ar • VAKUUM OIL KUMPAN- sesemiz işlerin kalmamasını te- le hakkında Vali muavini Faz- llİn geçen seneler~ ?a . 
Raşit ef. hala dirde, po~~erin daha munta- Bunlar.~da gizli kokain YASI mine çok çalışmaktadır. Bazı u- li. Bey muharririmize demiştir ha parlak olması ıçın şı 

zam mcsaı ıle çalışacakları mu- !13tl:?,ak gıbi dolambaçlı yollarla fak gecikmeler de sırf ilmi ve ki: programın hazırlanmas 
bulunamadı hakkak addedilmektedir. ış gore~ler d~ vardı. Bu itibar- Şirketin Nev - York'taki T81fiye fenni sebeplerden ileri gelmek- "- Kız ameli hayat mektebi 1~~!11:· B~ ııene tay 

Bundan bir hayli zaman ev- 11111111111111111
1111111111 

la tahdit aynı z~anda büyük edilmiş Yağlar mecliıi'nin elyevm a- tedir.,,. . hususi ma'lıiyettedir. hitl.e? ıçın ~ır mezarlık 
.. d Sal cak bul B ve esaslı hır tasfıyeyi de temi :zaaından bulunan Dr. Frank Hanry'- . • . . eunlecektır. 

'el tağayyup e ~ a . Po'" . u~amamıştır. u esrarlı ha- etmiştir. n Din halefi olarak Şarkı Karip 9ubesi Çıtçılere UCUZ petrolü Anc~k h.eyetı .hamıye mura-
slerinden Raşıt efendi miite- dıseyt halletmek üzre zabıta Hükfuncti hi • . 1 .. dil r···· M S s , k" ? kıp vazıvetındedır. Bazı hesap- Vatandaş. 

'ı.adi takibata rağmen henüz bütün gayrctile çalışmaktadır. lıg"ın inki"şafman ~:ı;esb~· eczacı- umtaum. mulundr :gu·g'::'ue .,; .d tewart ım verece!< !arı kabul etmemiştir. Heyeti 17 KAnunusanl C 
geruş ır yol aç ın yın o ıwn e er. ç·f ·1 ·1 k . b da b" . . "mal .. mıştır Tahditten e l l:ıi ı - M Stewart 1919 sene · d be· ı çı ere ven ece ucuz pet- hamıye un ırsm ısti go gllnü yerli mallar111 

fll~Jlll\llllllmillm~lllllllllllllllllllllllllllmllimffilm~lllllimllllll~llllllllll~llllllllllllllllllllm~lınlffi = ~~!~;:~i~~e~~~1::~~ :!;~:. ~!,:p:~:~::~n u~~: ~~1r.e~~~~~n::ia~~~~~!~~:;; :~: ... mes'uııeri, mahkemeye :!:t r:ın::a~~ru~ 
•la/buat cemıyeti best labortuvar vardır ki bu mu·· kuvvetleriyle bir buçuk sene Fransa şu ızap atı v1 .~ı;nhı~tir. "d . z· i k r"tt'f = ır.ıı _ 

1 
d - . - etro u ın ısar ı aresı ver ıra oope " onferans salonund 

ı = b l essese er e (400) kadar yerli da kaldıktan sonra Amerıka ordusun . k. B" 1 f" l ~ a osu müstahzerat yapılmaktadır. dan terhisini müteakip müessesemize ınıy~ce ~ır. ı~ ~:ci~IZ ~aa ıy.et Her tarafta zirai kooperatif- pdacak l("tlmaa ge 
-; ~ Meınlekteimizde yapılan ec- iştirak eylemiıtir. Şarla Karip ıubc- ma~ ata aı;:~ e .. e . e~ecf-1!: !er teşekkül etmektedir. ihmal etmeyiniz. 
~ 23 JıiJnanasanl 1930 PerşembtJ == za fiatleri, vrupadakilere nisbet- sine iltihakından az ·~nra mcıkezi k u maz a a~:e=a~~~r~l 1:~ Hükumet bu teşki15ta pek iktısat ı•e tas 
~ günü akşamı ~ le yüzde elli kadar ucuzdı.:r. B~.YI:"~'a h~lunf Surıye. ~·asının 1 ~~=YUumvpanya :nazbatayı ziyade ehemmiyet verdiği için cemlye 
;: ===< Bilhassa il' fi tl . . muduru tayın o unmuş. hılabare u- a . - . bu kabil müesseselerin nizam- ------.. -~ 
~ Beyoğlunda geni Maksim· <Jalonlarında tclere yazılm~~ı ~~ en~~:ı:: ~~e~~~;ıı::l:.~~i n:2..:ı~~~ı~ıtv; ~={~~~~:r~~;~ ;:~c:ı~::~~~ ~~ nameleri geldikçe heyeti vekile koop~ratif işleri ile işt 

1 
' \ ~l!ılllllmillıımmı ııııııııııııııımmıııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııınııınınm•mııımıı• ~:°ı:t~~~~e~~~~~t~~~.~ştır. ı elyevm onu iatihlifG:~~ş;~·lmiştir 1 ~:s:~irh;:~~::i;~~~erdarhğa :~~ı;dıı;~ ~~~~:; ~a;:~~sı~~!- ;:;~uı:~~~ı;ı;~t~ri:::c 



~ ~ u-~. t 1 !jl - boş ~?/aşan köpeklerden şi- ı 
· l l,llJ% j ı,~ kay;!~!~u cümleyi, yalnız yenl 

1
, 1 yetişen gençliğe karşı muhar-

• ·m Umdesi "Milliyet" tir rirlik vazifesile değil; sahibinin 
· ı ı Kanunusani 1930 haysireti kalemiyesile de mü

Hü~ü~ Hi~TE 

ı' 

EHANE - Ankara caddeli. 
JO Tel!l"'ıof adresi: Milli;o"et, ı .. 

Telefon numaraları: 

tenasıp bulmadım 1 
ORHAN SEYFi Tramvayda .. 

• ıtanbul 3911, 3912, 3913 
1 ı e 

FELEK Siz hiç, akşam sekiz bııçuk-,nuz hanımefendi? .•. 
tan sonra, Fatihten Harbiyeye Kadm gene cevap vermez. 
giden birinci mevki tramvay- Şitman zatın rülmesi daha 
lardan birine bindiniz mi? hızlanır. 

Binenlere sözüm yok. Bin- - Ne yazık, ki hanımefendi 't : ~ONE ÜCRETLERi 
DOST ELiNDEN 

ığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

''d 1400 .. 2700 .. 

{ '. tı.len evrak geri verilmez 
· 'dtf ıec;en nushalar 1 O kuru.tur. 
' ı ete ve matbaaya alt i'1er için 
. ·ı'l1tıdıriyete mllrac;oat edilir. 
, \ retc I rm mcsuliyetini 
~·. ld kabul etmes. 

V akit'in sahibi ve hepimizin 
dostumuz Hakkı Tarık Beyin 
başından geçen kazayı işitmiş
sinizdir. Sinirlerine hakim ola
mlyan bir dostu tarafından dört 
adedi sahih mermiden yalnız 
birile yüzünden zararsızca ya
ralandı. Şimdilik tedavi altın
dadır. Yakında inşallah avurdu 
yerine gelince ilk işi: 

uDost ~/inden suratım yarelidir,. 

şarkısını çağırmak olacağım a-

meyenler bilsin, <ld o saitte, sesinizin ahengini duyamıyo
tramvayda hiç kimseler bulun- nım. .. Muıtlakıa sizin kadar gti-
maz . zeldir. 

Amma, benim anlatacağım Kadın ıhiç oralarda olmaz. 
vak'a ıikşamı, iki kişi vardı . Şişman zat bol kahkaha ile gü-

Biri şişman, enseli göbekli, ler. 
çirkin bir erkekti. Tek kişilik - Canınız isterse. 
yerde oturuyordu. Genç yerinden kalkar, şiş-
. Öteki inçe, narin, güzel, şi- man zatın arkasına oturur. 
rin sevimli bir kadındı. İki ki- Şişman zat gülmt'Jkte devam 
silik yerde yalnız oturuyordu. eder. 

Tramvay hareket edeceği Genç ona hi.tap eder: 
esnada, biri daha bindi. - Sen de yaman çapkınlar-, 1 Un haram en çok 7 en az 6 hibbasından birine söylemiş ... 

h idi Bugtin ruT.gir poyrızdın Bir alelade iş münakaşası sıra
' • lır.ıı ese k ve bu s ğnıilır sında patlıyan bu silahın, Hak-
1 1 ltajı yagmur ı k nnça va~ .ıur kı Tank Beyin soğuk kanlılığı 

1 _ e d tır. olmasa daha müessif tesir ya
pacağını söyliyenler de var .. 

Bu binen, tıpkı kadın aya- dansın, gülüşünden belli ... 
nnda, zarif.sık.güzel bir gençti. Keyifli adama bayılırım. Se

Tramvayın içinde, sanki o- ni.ıı.le ahpap olmak için can au
turacak yer yo'o>:muş gibi, kadı- yorum. (Elini cebine atar bir 
nın yanına oturdu. kartvizit çıkarır, verir) İşte 

Oturdu amma tek durmadı. kartım, siz de kartınızı verin 
Evvela usulca dirseğile kadı de görüşelim. 

nın dirseğine dokundu. Sonra Şişman zat kartı alır, okur, 
kolunu koluna südü, daha son- sonra hayretle haykrrrr: 
ra dizini dizine dayadı. . . - Bu kart karımın kartı. 

ıiiii~=ı ~~:: i~~~~r~em a~~~~:;;::::;ti~ 
ı ___ ~- I· kı kendı yaralandıgınm farkın-
. . da olmamıs ve silah sesinden 

• r, aı r rl i 1 raz ıfesi biraz _havfe~i~ ~endini kaybe-
1 H 1 J ' den bır yakinını ayıltmıya te-

l 
l\1 uniın muharrirlerine dü- şebbüs etmiş. Silah patlar pat

. ~. 'ı bir vazife var: Türk- lamaz matbaadakilerde pek ta
, 1 T"lgr ı ve temiz yazmak. bil olarak hasıl olan heyecan 
.' 1.ı et' en nesil günün yazı- esnasında herkes bir tarafa ko-

. ı ,ı ı 'l\kuyor ve edebi lisanını şuşurken "Toplu iğne,, birade-

Gencin bu halini gören şiş- Gene; de şaşalar: 
man zat acı acı sırıttı... - Hangi karınızın? ... Nasıl 

Genç adam işi azıttı. Eğil- olur? ... 
di: kadına fısladr: - İşte şurada oturan karı-

- Sizi zannedersem tanıyo- mm kartı. Yanında oturduğu
rum. Bir baloda müşerref ol- nuz esnada, usulcacrk kartını 
muştum galiba?... cebinize koymuş, üstüne adre

Kadın hiç cevap vermedi. sini de yazmış, farkına bile var 
Aldım; etmedi.. Şisman zat bi- madımdı .•. 

ı ~lan ögreniyor. Milli kü- rimiz de hanl harıl : 
, 

1 
emiz ı.an'at eserlerile - Yahu! Erenler, benim tes-

ı\ 
ıl 

raz hızlıca güldü. Genç - boynunu bükerek -
Gencin cesareti kırılmadı: aksiliğe bak, ben de vannamı-

rıyakadar, unutmamalı- bih vardı nerede? diye 33 lü 
, Jher satır yazı, yeni yeti- Eskişehir işi, yeşil boncuk tes
·~ genç için (inşa) nümu-' bihini aramağa başlamış, onun 

ı bu telaşı sırasında, tabanca se-
~eski Osmanlıcayı, arap- sini işitmemiş olan R. A. Bey 

1 
,t<cemce kaideleri bilme- tesbihi bulup verdikten sonra 

>. 11~ için yanlış yazıyorduk; Toplu iğneye: 

- Neden cevap vermiyorsu- şım! ___ M. M. 

le~nliler ıhıhnhsı 1 Kul k misafiri 1 
~ :roz türkçeyı de sırf ihnıa - Lades! Azizim! Bahri konferans Fuzuliyi sevmiyorllz 
.ı 1n dolayı yanlış yazıyo- - Yahu, üstadını bunun sı- Aralarında ufak tertip bir ra-

f 35 inci haltanm 4 üncülüğü-' ·ı kanaati hasıl etmek İ- rası mı? Duymadın mı Hakkı nü Notre dam dö sion Fransız kı meclisi kurmuşlardı. Mezele-
·ı günkü yazlara bir gö~ Tank Bey vuruldu. • mektebi talebesinden 72 nu- rin iştiha açıcı m~nzatasına da-
' '•afi. En itinalı bir gaze- - Ben de vuruldum ama ve- 1 N h H k yanamryan bir arkadaş, teklif-, ı • mars 1 eza at . azanmıştı. 
·~le bir serlevha vardı: fasız çıktı bıratkım .. Daha cüm- sizçe sokuldu: Ak ~ c•lar da " Yazısı şudur: 
~ isi diri öldüler/ le bitmeden Toplu iğne tesbihi- Lond d t 1 k 1 o sırada bazı e!'iki şairlerden 
. ı . bo kr « ra a op ana<:a o an b h d' la d Ned' B • • ;rkr,. deg' ildir belli ki ru ve yun at smr alıp çıkmış. !:ı ı.. • 'k f 35 . . h fta a se ıyor r ı. ım, akı, 

.- r- • Ki . . b R A · aorın on erans, ıncı a - N f'i h . d b' b 
1 yazdıvermic bir cümle mısı unu . . beyle tutuş- üh' . h d' 'd' ş· e ı, epsın en ırer eyit o-

' ., · • l'd . k be .. ki .. nın en m ım ava ısı ır. ım- k d M k .1 ~~;.r gazete de: tug~ • a esı ~y ttgın~, mısı diye kadar bu gibi toplanma- un u . eze yeme arzusı e 
, ıara ile lstanbul ara- de sılah seslenne a~~~ıyor. . lardan müsbet bir netice çık- araya karışan zat, bunu fırsat 
. 'da rapıt trenler Hakkı. Tank beyı ıyı tan_ıyan- mamış ve alakadar devletler bilerek hafızasında ne kadar 

1 işlıyeceı.! . lar k~~di yarasından zıya~e •kuvvayi bahriye ve -berri yele- misra varsa buma karışrk hep-
·•· ~du; bu da öteki kadar k~n~ .. Y~~alıyan hastayı. du- rini tezyit etmekten geri dur- sini ortaya dökt!i. Fakat her 
.'rıeğil; lisana karar bir ş!induğünu ve h_a~tll. bu endışe- mamrştır. HaI'bi umumiye baş- mlsrada meze tabaklarından 

• "' den kurtulmak ıçın onu affede biri boşalıyordu . Meseıa : 1 ık eseri. Başka bir ga. ,. . .. .. - lanacağı sırada bile harp kuv- . .. 
lı gözüme ilişti: cegıru soyluyorlar. . İnanırım. vetlerinde bu kadar fazlalık .. - M~nşer, Nedım ne guzel 
·a sinemasında haciz! TEVECCÜHÜNÜZ!. yok idi. Karada, havada ve de- soylemış ... derdeme;Z tuzlu ~a-
okuyunca ne anlarsı- nizde tepeden tırnağa kadar lr~l:ırdan hır tanesı . t~krmıle 
eyya sinemasında (ha- Pek ni.rin bir muharrir olan hazırlık vardır. / g:tlıyord~. Hele _Ba~ı_ııın -~~n 
li bir film oynanıyor Nalbantzade Hıfzı beyi tanır Mezkur konferansa memur ~~~ gt~elıh ortalıgı s~ıp sudpur
? Halbu ki, muharrir mısınız? Tanımazsanız, ve tanı- Amerikan murahhas hey eti u · 1 a pap c;a~ş .. ar ~ ~ta 
n haczedildiğini an- mak isterseniz Tayyare piyan- Reisicümhur M. Hoover'e ve- şaşal~mışlardı · B_utun dtısun-
. b k · · .. l d d • celerı muhakkak kı~ ;ın unu yazmııtır. osu ıçın şu son gun er e u- da ederken balın konferanstan 
d h · b' · 1 1 ·1~-' b d hal .. · 1 1 - Şunu nasıl savsak acaba? ı a a ganp ır mısa- var ara yapıştın an ı ... mara a- er muspet netıce er a ına- kt d t 1 d 

ı ·· k d K -1 kınız 0 d . . d • .. . 1 . . 1 no asın a op anıyor u . 
ı gun o u um. an e- .. ra a sevmem en şap- cagını umıt etmeme erını ve O d d . . f' . 

· · k b d f 1 d k f .. 3 4 . . ı sıra a avetmz m :ıa ır, sı-
e ~e _zarafet ı~nelen Hasfı baş~ an .kır ıyd~'d'a amB don .ehransınbm1esaısbı .. ' .. akybı~ıI?- ı yah havyar tabağına desti ta-
u ıddıa eden bıı:4mu- ı zr eyın ta en ısı ır. u e nı ayet u ursa · uyu ır ış 

1 
k .. 'd' So 

• • .. b h .. .. 'ti b' dd _._ 1• ld' - . . M arruzu uzatma uzere ı ı . r-.• öpe~ler? serlevhas_ı muşa e et gozune .ı _şen .. ır a etı;ı'"" azım ge ır;!_nı : ı du: 
:'t azdıgr bır fıkrada so- dostu Hıfzı beye bu ılanı gos- Hovenn murahhaslara soyledi F . 1 •• · nasıl bulursu-

du: termiş v~ ~öyle görüşm~şler~. ği, Milliy~tin ·~Jiği ~arici ha-ı nuz? uzu 
1 yı 

1 'eniz gibi "Milliyet - Azızım bu sensın degıl herler cumlesındendır. İste .
1 

İk' . b' d b • 
buaünlerde sokaklar mi? doğru söz Amerika Reisicüm- .. .. ıdsı ır ket~l mezBe. ~- adgınd~ 

' 0 E d onun en ce ı er . ınsı e ı 
ı O§ dolaşan köpekler- - vet kar aşım!.. hurunun beyanatı vakıasıdır. ki. 
~ıetci!" - Peki! Resminin altında Konferans bittabi üç, dört _· Azizim, biz (Fuzuli) yı 

ı telif omegi olan ka- "Nihayet kazandım!., yazılı ay hali ictimada bulunamaz iş sevmiyoruz! ... 
lda bir küçük taktim Doğru mu? Encümenlere, Komisyonlara Kulak misafiri 
a yapılıp "Milliyet" - Doğru ya! tahmil edilerek uzar. Bu müd-
eydi şöyle olacaktı: - E! Ne kazandın bakalım? det zarfında ise yeniden Krö-
ıet refikimiz bendenfa - Teveccühünü kardaşım! vazörler, zrhlrlar ve tahtelba
o/erde sokaklarda ba- FELEK hirler in asına ermi verilir. 

ı - - - -
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ıü saat üçte benden 
kle ... 
lanmın arasına aldı-
1, yumduğun gözle
ıa kana öpmek için 

Dudaklanna, ya
ıusadım. 
ten Galibe 
n, 
tubuından sonra bu
oldu neler. ~ , . ğin 
er gün bir safhaya 
ıoen her gün yeni bir 

oluyorum. 
dün, niha et elime 

canlı bir vesika geçirdim. 
Düne kadar karanlıkta çırpı

nıyordum, bugün aydınlığa çtk
tmı. 

Dün hayatımın mühim bir 
anını yaşadım, bugün ömrü
mün ve istikbalimin çok nazik 
ve tehlikeli bir dönüm nokta
sında bulunuyorum . 

Şefik bir mektup düşürmüş. 
Masasının altında bı:ldum ... 

Zarfın renginden, şeklinden, 
yazısından, bir kadından geldi
gini anladım . 

Evvela okumamak ist•!dim, 

sonra dayanamadım, okudum. 
«Canım Şefikçiğim !» diye 

başlıyan üç sah,ifelik bir mek
tuJ?tu. 

ilk cümlesini okuduktan son
ra ürpermeğe başladım, bütün 
vücudum titriyordu. Hemen o
dama koştum, kapımı kitledim, 
üç sahifeyi, baştan nihayete ka
dar, bir solukta hatmettim . 

Sonra tekrar baştan başla
dım, bir daha okudum . 

Okurken, kocamın metresini 
karşımda zannediyordum . 

Maaiesef mektubu sana gön
deremi-yeceğim, ç!inkü bu ak
şam gene kocamın cebine koy
mam laZllll. Senin yazdıkların
dan sonra, bu elimde tuttuğum 
ilk delildi ... 
Şimdi gelelim ne düşündüğü

me: Beğendim. Mektubu be
ğendim, demek ki kadını be
ğendim . Çok zarif, çok ince bir 
kadın. Hassas düşünceleri duy
guları var. Böyle bir mektup 
yazmam lizım gelseydi, bunun 

O zaman isin içinden nasıl çı
kılacağını şimdiden kestirmek 
kabil de ildir .» 

aynını yazardım . 
Tasavvur et Galip, Şefiğin 

metresi benim hakkımı değil, 
saadetimi düşünüyor ve Şefiğin 
hayatından silinmek istiyor. 
Bu sefer adi bir kadın karŞısm
da değilim. Az kalsın bir oto
mobile atlayıp, rakibeme teşek
küre gidecektim . . • Maalesef 
mektupta adres yoktu ... 

Kadm, tamamile Şefiğe ve
da etmiyor, fakat ayrılmağı 
teklif ediyor. Bu mektuba Şe
fik muh_fkloak cevap verecek . 
Ben sana bunlan yazarlı:en, o 
mektubu arar durur . . . Bula
mayınca belki fırlayıp gider ... 
Amma ne yapayım, musama
hakar davranacağım. . . O ka
dını görmeden sevmeğe başla
dım . İki aydan beri, ilk defa 
kabbimde bir huzur hissediyo
rum. Bu mektup hakkında Şe
fikle görüştükten sonra, sana 
neticeyi bildiririm • 

•••• - .. 
Fenni bahisler 
Bir cins taksi 

meselesi 

lıtanbulda ..... belki - takı"ben 
Türkiyenin ılitw tehirlerinde taksi
leri hirlqtirmek hakkında tetebbü 
ve mülih•••e· devam etmektedir. 
Bu iti mütehuais ırözüyle ıörüp tet
kik etmek enteresendır. 

lstanbulda faal bir halde takriben 
800 taksi otomobili vardD" ki bunla
nn belki yanaının alım fiatı itilıerile 
mutanuıt kıymetleri ıırabıı ıı.tma 
4000 liradır. Bu 111retle lstanbulda 
takıi için muhtelif kimseler tarafın
dan 2,800,000 lira sermaye konınut
tur. 

Piyasadalri Taksilerin itleıne ve 
kir hesaplan f11yanı dikkattir ve ma
alesef bu hulUsta hemen bütün işle
ticiler yalnıt hesaplara istinat etınek
tedir. Asd fenni ve ticari he .. p fU 
tarzda yapılmak İcap eder: 

Bir takai otomobili için verilecek 
4000 Lira bir Bankaya konsa yüzde 
9 faiz getirir. Ancak bu muameleler. 
de otomobil .. tıcıları daima kredi ve 
aydan aya tediye üzerine muamele 
yaptıklarından yalnız peıinatın faizi
ni heup etmek muvafıktır. Pe,inat 
mutavauıtan 1800 Lira olur. Senevi 
faizi 162 Lira eder. 

4000 Liralık bir otomobil her hal
de üç dört sene dayanmak ica:> eder
sede moda ve lüks icabı olarak bu 
müddet iki seneye indirilmek ve iki 
sene geçtikten sonra otomobil lSOO 
Lira edebileceğine nıızaren amortis
manı 2500 Liradan ve iki senelik yap 
mak zaruridir. Bu ise senevi 1200 li
ra amorti muraft eder. 

Daimi muraflardan senede 200 
Lira garaj, 250 Lira aiıorta, 250 Li
ra tamir ve bakım, 100 Lira vergi ve 
saire, 1200 Lira ıoför aylıjı veya on
dalıiı ve 100 Lira da kutirileıniyen 
masraflar için aynlırsa, senevi daimi 
masrıof yekünu: 

Faiz 
Amortisman 
Garaj 
Sigorta 
Bakım 
Vergi ve saire 
Gayr. Melhuz 
Şoför payi 

162 
1250 
200 
250 
260 
100 
100 · 

1200 

en ıösterifli, en ıiiratli, en yokutç11, ı Kanserinin tekli meııeleei m -
en rahat otomobili piy ... ya çıkara- olnıalda beraber bu huıusta bir 
cak tarzında bir rekabet bqlıyank koymU: bir az ıüçtiir. Y ukanda 
beheri 6700 llrııya kadar arııloalar tak Anur ettiiimiz tahditlerle takai 
siye cirmittir. iıtimal edilebilecek tanmmıı dört 

Şelılr içinde ...., loilbu• ..,ı.ir hıı- marlranm falırikalarmca alelade 
ricincle y..ıı.rm bozuk Ye alda hayret ılmakta olan karoseriler, hem 
Yerecek derecede da..__ olmau, hem kapanır, içi ferahça üç ve i 
ticari 't'Uiyetia miiaudeoiz!jji cibi da dört kiti alabilir, aynca toför 
amiller te'airile husuıi otomnlıil Ah- halli JlllUDda bafaj mahalli olan 
ıı gayet azalmııtı. Otomobil satıcı- temda deiilclir. Buna nazaran, bu 
ları taksi toförlerine hararetli bir kur roserileri memlekette yapmak r.......- ...., ekseriya iki taraf için de 1~· Fakat bu t ... vvur için 
ilende parlak olmayacajı m"hekhk kit clalıa erkendir kanaatindeyia. 
olan •btları tetvik ...., taYsiyeye .....ı. rosericilik san'ati memlek · · 
olundular. clalıa çok u inkipf ebnittir. ş· 

Bugün Emanetin tek taka.iye b- tik karoseri tekli kapalı, dört kap 
rar Yermek üzre çalı......., hulrlan- Yeya toför mahalli hariçte olur• 
ma11 bu hale bir nihayet vennek için- kapıla, içi lialral üç kİfİyi rahat 
dir. Bir mukayese yapalım: alabilir tarzda olmasi tartı kifidir 

Emanetin tesaYYUr ettiği tarzda, Elde olan, Ye adet itibarile m 
hıofif, idareki, yeknesak bir taksi ara- himce bir yekUn ve keza yabana a 
~~· takriben 2800 liraya qıal edile- lıunayacalı: bir sermaye tctkil 
bilirŞ ;klik - '·-be . . , __ , . . d 1 " k veya Emanetin diitündüfü 

ı ......, tinın 1Z&1Cll sayuıa e -re uymıyan talui otcvnoı.;lleri 
amorti müddeti 4 seneye kadar çıkar lacak. Bu en mühim noktadır 
ve 1 stanbulu takiben, Ankara Ye eli- ma t' · d • - .. · 
ğer tehirler de bu usulü kabul eder- ne 1 en zıya e düııundu~ Ye t 
1 4 . . •-'·-· Avvurunun kuvveden file çikmu erse, senesını ya§Ulllf uuuı otomo engel ı ·· lük .__-'-eli 
bitleri satılD"ken 700-800 Lire ka- . 0 8? guç ,...._ r. Mamllj 
dar bir kıymet muhafaza edebilir. ilk fi bu"!' bir '°" çareler düıünül · 
verilecek peşinat miktan 1800 yerine ll:f-:-ela. ilk ~ olmak üzre tarif h 
1200 lira olabilir. Diğer bütün mu- ncınde _tak!'. otomollİll ç~lmas 
raflarda ona ıröre azalır. men. edılebılır. Elde olan ye ,,ıeyen 

Faiz 108 taksılerin ekseriya liilH olmaları iti 
Amortiıman 525 barile yeni çıkacak yelmesalı tak · 
Garaj 180 re rekabet edeceği muh•kk•k oldu-
Sigorta 225 ğundan yeni çıkacak y•n•ık talui 
Bakim 200 lerin üçretini yüzde 20--25 ucuz Yllf 
Vergi ve saıre 100 mak ve buna mukabil bu taluiler 
Gayri melhuz 100 bir sene plaka resmi almamalı: ve ok· 
Şoför payi 1200 truva reıimlerin.i iade etmek, takyida 

Yd<iin 
Gündelik daimi maıraf 
Günde 160 Km. için 

benzin -.....fi 
Liıtik masraf! 

2638 
ta uymıyan takailerin nihayet iki ..,_ 
ne zarfında tamamen ortadan lralkmıı 

8JIO larnu temin etmek gibi çareler iti 
S bal edebilir. Böylelilde takıilerde ha

sd olacak yenilik, takaiciler, memle-
1.60 1. 1. ___ &et ve &eza Şehir Ye nihayet Emanet 

y ekün 15.00 için pek istifadeli neticeler elde eılil-
Bu kabil bir takıinin de pnde 23 mesini mucip olacaktır. 

liralık iı yapmaması için bir sebep Bu karan mütealöp lôra ot-
yoktur. O halde pndelik kir 8 lira- !ıil~erin.de tak~iden pyri ... y~ ye 
dır ki daha az oennaye, daha az teh· ~tiyan uıul ihdau laznn Ye faidel
like ile lüks otomobile ............. 168 dir. 
% fazla kar temin etmektedir. Diier Her yerde otomobil lndlanınaaım 
taraftan talı:ıicilikte intizam Ye yelme bilen, seven Ye falıat ........tıeri oto
saklık sayeıinde mevcutlann lıirlete- moloil almai• mülllit olmıyan ....,,.. 
rek bir ıirket yapınalan veya olduk· her hall8' ibir sebepten dolayı kendi
ça kunetli ııennayelerin bu iıe para ne otomobil almak iıtemiy-ı. ....,... 
koymaları mümkün olur. Taksi iti, dır. Bu gibi merııımı.. timcli bça
san'ata vakıf kimseler tarafmdan it- mıık tarikiyle tehir haricinde ._ 

Y ekün 3512 letildikçe piyasaya lüzum Ye ihtiyaç- bil kullanmalrtadırfar. Bunlarm ehli. 
Lira tutar tan fule ıırabıı çdanuı ve beyhude ye yetnameleri nrdır Ye ebarW çok 

En iyi şartlar altında senede 300 re fazla sermayenin ecnebi memleke- iyi kullanırlar. Bu -uıııian AYk
. 320 gün ancak çalıtılebilir. Daimi tlere gİtmai, atıl kalmui imldni azal larinclen mahrum etmek c1ofru defil-
mall'aflarm yekünunu 310 ile tak- nuı olur. clir. Taksi enafmclan hariç ft arzu 
ıim edince bunlann cijnde ne kadar Y ekneaak tak.ide bir bç istifade eclilen tanda o' ...._... ı.u mnıtle 
olduğunu kolayca buW.airiz. daha vardır. Yedek parçalan her - lfletil-ine nıieeade ....... Bo 

Bu huapça daimi masraflar ifin man •een~ m 1 ıl nfia~ ...,ı ı..r ,_. ........... Bir de ılQiin. 
günde 11,33 T.L ayırmak li:mndır. ueazol~r·~- ..... ,,....... . cenaa herhanci • · 
Buna ilave olarak her gün kat edilen h~ede ~tçilew; ......,.!"' .~tiw taksi- tiler iÇi.. taka yer1::i,."8 ~ 
kiiometro ve kazanılan para ile mü- mı amalı kabil olur, lfÇlmn raaclma- prııjlarda ~ 
tenasip maırııflar vardır. Günde 150 nı çofalır ve meseli bir firen ayan, memclile nue~j lt • ' T.ıı..• 
Kil 1 ı. • ddı"-- b' alı ---" . bir n t Ya cetar .. a. - -ometro ua lf yap a•- nazaran ır supap fbnna ....... yesı, u- • •• t • ile pazıırbk nretil lı:lra-
6 Lirahk benzin ve yaf, 2,50 Liralik mumi yajlama ıimdiki fiatlara - ;:,::' en miAade elmeli. .: ı... 
lastik sarf olunur. Bu suretle ıünlük ren yüzde 40-60 iner. Şehrin ıaa • edilmell anut 
masraf 19,83 T. Linuı radclesinde- Gene yukarula haha euil1 1 t.ıp bir ... ~~ _. _. olu 
dir. 150 lrilmnetro itibari Ye taksi A· ıa- ...., 'rket ihtimalleriain -. • - ... 4a ,_ - bibi-

. d lalı: bir tidlr fi • •--1- DID Ol'taya kc Fml ~ 
rotıon e parl"'- bi ........ il .150 '-''- "•rni~-~tter~!araı tu~ bir amildir. E1UCD uzun yoldukhr 

rta uu r ara e .....,. ıaraı ve 7•~•- ınaınınarmı _..t. _cı turi ilh. • • 
trol '- · - · den uta tta --•- -·-·•-- ·'--'- .__._._, •-er, aY, spor, 1m iPii me u .. ış ~rın m vu11 ~ '".""" ,_~ı ucuz . ....._ ___ ., tehir takrlai ....tindald o« a\'U... 

ancak 23 T. Liruı hasıLlt toplanabi- bir kaç tamirhane ile mutalıok kala- pe1r ta · ddildir a. ...:L.: 
lir ki ancak 3 lira kadar bir safi kir ...ı. daha ucuza ~ ı...zini, t .. ~ _ 't'll~e ,....~. ' •-
kalır ._ lilti"' .ı:ı:. 1 oA :hıDoer uw1&lıa -• ••• fala • 1 _ _,_, hal ya15 a, •• ve u.lfler nazanı acaz ,..m._ •1 .... ,.L ve --L- • ld 

Bu surelle ıörü Üyunu i hazır.. elde etmek kabil olabilecektir. Bun- . ~ 1 

dalı:i taksi ;,ıetıne sistemimiz az kir- tar da hesap ediline, ,..karda 166 "!o yerl-:_mde durup muıt~ ~ 
lı ve ne şoför tulup ııennayelerinden madcleainde lıuldufwnuz kir fulab- na musaade etmemek 11'bi takyıtı...lt 
istifade bekliyenlere, ne de kazançla- i• niıbeti 200 % çıkabilir. takıilere reblNıt imlıinı ortadan ı..ı. 
rmdan ayda liakal 200 lira taksit ve- • . . dmlmıt olur. Şu muhaldrak ki lıtııao 
receklere elveritli vuiyettedir. Na .. Şu.noktayı tasrih edel!m ki ne lıu lıal taksilerinin lıa hali -ıe1r.ıı. 
ehil ve hesabı eiri toförlerin ıırabııyı mutaliacla, ne de .E~netin te•vwı;- 181'fttiyle hiç mi-.lp defildir. 
fazla hırp~lanuw ve kirı az göster- lannda .her ~ bır_ ~ı;kayı ta•••· Gelecek mabl-bde tehir harid 
me•i gibi h;ıllerde taksit zamanı bo- ye, teklif Ye ıltızam ıııbı bir P!e.yok otomobilcilik 'ft JUk nalıtiyati -
nosunu tediye edememek gibi haller tur, ve olmas~ ~a sebep ...... ihtimal laleriıol miltalea ı I eii• 
de teksicinin ilk koyduğu sermaye- ara~ ;Ahalinın gayuı ~t- ALI NADIR 
nin de k smea veya tamamen mahv le aynı ~de olarak, taksileı:ın ~ •••l!pıll••••••••• 
olması kı.oildir. sermaye ile çok kazanarak ilende J f h 

Bu dütiincalere binaen taksi iıle- üçretlerin u~"?'8~"'~ doiru Y~ rt 81Jer 
tme siı temınde cezri bir deiitiklik almaıı, taksı ııının ıntizam Ye ~ l •-ı~::~==ı:~mı:=~r::Z 
yapmalı: zarureti kendini göıtermek- yet kazıınma1ı ve paranuzm ecnebiye! Ankara etrafından Meı wcl ada 
tedir. mümkün mertebe 0 gitmeeiclir. merhum Mehmet Ata efendi refibaı 

Taksilerin böyle gayri İkbAdi bir Y eknesalı taksi balısında bir mu- ve İatanbulda Mermerci zade birader 
bal almalar.nda amil yalnız şoförleri- ayyen markanın evsafını cemedecelı: ler valdel muhteremleri hanımefendi 
miz değildir. Otomobil tüccarları ve tarzde takyitler yapılmayıp, ıne.e~, giriftar oldukları hutablrdan rihe
bir kilÇ falwikanın şubeleri taksiye o- gümrük tarifuinde olduğu gibi bir yap olamayarak irtihali dan beka ey
tomobil satı,ını son derece tetvı"lt ve aınıfın bir çok arahalarmı içine alabi- lemiştir. Cenazesi 15 İkinci klnun 
teshil etmek siyasetini tnkip etmiı- lec:elt: tarzda hututlar konacaktu. Çarıamba gllnü saat 10 da Kadıköy 
lerdir. Bu kolayhklar karşısında, be- Meseli, dingiller mesafesinin 110 Osman ata mahallesi Hamam eokalr 
sabını pek iyi tutamıyan bir çok toför pustan, firen beygir kuvvetinin 60 11 Numaralı hanesinden kaldmlarak 
ve müte,ebbider piyaAda daha iyi BK dan, 100 kilometre yol için sarf otle namazı Bqiktat camünde badel 
müıteri bulduğunu gördüğü lüks o- olunacak benzinin 9.50 kilodan fazla eda ailesi mııkbereaine defn edilecek
tomobillere dü mü ve kim en ık ve olmaması ibi tahdidat alı:la elebilir, tir. 

Galipten Şeliğ~ - - --de, Nimetle beraber, Tarabya=! - Nimet - Kan koca, geceleri 
13 AğustQS ya gittik. _ !karşı karşıya geçip, her şeyi 

Koca kurnaz! Vaka otelde cereyan eder. biribirlerine söylemeli mi? 
Rica ederim bu mektubu da, Sana oteli ve Boğazı tarif ede-1, Ben - Hayır, bu gülünç bir 

masanın altma düşürme!.. Bu celı: de_ğilim. şey olur. Yalnız, esaslı şeyleri 
mektup kaybetme usülüne hay- Balkondayız. Mehtap var. saklamamalı. Bu günkü iile 
ran oldum. Metres mektubile İçerde camand çalıyor, dişarda hayatında, kadınla erkefiael
kan yumuşatmak usulü sana sular çağlıyor. Kahveler gel- lerinde birer kilitli valiz var. 
mahsus bir şey 1 • • di . Biribirlerinin öntinde açtnlfOl'o 

Karından aldığım mektup Nimet - Ne güzel. . . lar. 
'Vakayı bana öğretti. Havadisi Ben - Çok güzel, oh!.. Nimet - Kabahat kimin? 
vereyim. Muvaffak olmuşsun. Nimet - Yaz ~il Şişli çe- Ben - Her iki.sinin. Netice 
Karın, metresine hayran kal- kilıniyor. • • ne oluyor? Ahmet kansından 
mrş . Böyle üç kurnazlık daha Ben -. Kış gtinlerl çekilıyor ayrılıyor, Mehmet randevu ev-
yaparsan, maksadına irişecek- mu sankı?. le · den çtlQm A ö tin 
sin. Seni vodvil müellifine ben- • Ndaimett - İalnaan kıı yaz B~ 

1 
çrı:ı erkeğinyo:~~~a ~iri~ 

zettim. Birinci perden mükem- gaz o urm ı . Sal larda .. kk 
mel. Seni koltuğumdan alkışlı- Ben - Adam buraların da Y;:.· k· 1,. on F 

1
• mduteya. ız 

yorum ... İkinci ve üçüncll per- Şişliden ne farkı var sanki . Bu- 0 a cızım · a an an, . 
delere dikkat. Son perde facia rada da dedikodu vardır İnsa- Feşmakina bahsetmemelı. Şey 
ile kapa.ıunasm. nr nrwtmı kaçıran dedikodu- davet edilif'Be, mutlaka Mey'i 

Şefikten Galibe dur . Bütün dünya iki yüzlü ol- de c;~ğırmalı ·.. .. .. 
15 Ağustos du. Herkes birbirini aldatıyor. Nımet - Beyle soyluyorsun 

İşte birinci perdenin sonunu İnsan ~rk sözlü, açık özlü ol- amma · · · 
yapıyorum yavrum . malı . Bcın - Amani zamanı yok. 
Şadriye, bir iki gün için Saroha Nimet - Meseli ~sıl? Muhitimiz i bir k' . . . . 
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eklen taklit edilmiştir 
•. ·aınız her taklit edilen şeyde olduğu ğibi KREI\-1 PER

Ev' in de pek mühim olan ha vassını taklit edemediler. Binaen· 

1 kAnunusani 930 dan itibaren K U T U derunuudaki 

E.\1 PERTEV şekilde görilldüğU gibi yeni Türk yazııs 
alı.ıminyumdan mamul pek zarif kutular derununda olarak 

df"ıaktadır. Fimabait teneke kutular derununda ve KREı\1 
E! ~TEVe az çok müşabih ambalajlar ile KREl\1 PER

'' namı tahtınaa herhangi bir kremi teklif ederlerse kabul 

yliniz. Kutu halinde hakikt KREM PERTEV yalnız 

yum kututar derununda imal edllegelmektedlr.MUHTE

: l EHALİı 1 İN pek çok mücerrebi olan KRE~J PERTEV 

e her HANGi BiR KREMiN nahoş tesiratına maruz 
bu noktaya biibas5a ath ~i'emmiyet eylemeleri 

B~J~K TIJJjRE PIJ!NG~~U 
8. İNCİ TERTİP I. l~Cl K ı ŞİDE: 

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

zurunda yapılır . 

B~l~l llBAMIYE: 30,000 LffiJDIH 
er keşidede çıkan numaralar tekrar 

dolaba konmaz. 

AEG 

EKTD 

Her hususta cmsalıne faiktir 

G 
r ürk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 

Galata: Bahtiyar han 

iş Doktoru Safter 
Muıyenebıneslnln yınmuından mütevellit teeuürıtın, bizzat vı bilvasıta 

ralı: eden pek nızllc ve muhterem donlarına tcşeklur etmekle beraber, 
lnrını 2 ha(ııyı kadar yine ayni mahalde kabule ba~yaeığını ırzeylar. 

4ın~ar laınirah 
Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
l - Devlet Matbaası ambarlarında yapılacak tamirat, be

li keşfi olan 2981 lira dahilinde yirmi gün müd~e ve mü-
ai aleniye ile münakaşaya konulmuştur. 

2 - Şartnamelerin ve şeraiti fenni.yenin müsa<dak suret
i Devlet Matbaasından alınacaktır. 
3 - Her talip bedeli ke fin yüzde yedi buçuğu ola_ı 223 lira 
uruşluk bükfunetçe müteber bir milli banka temı~at mek-

~~ venneğe veyahut bunun yer~e yevmi münakaşa~n evel 
ıt olarak bu parayi vezneye teslime mecburdur. 
1;:- Münakaşa günü 6 Şubat 1930 tarihine ~adif Peışembe 
u saat 14 tedir. 

S -Taliplerin yevınii münakaşada Devlet Matbaasına ~üra-

~ LLIYET ARSAMBA KANUNUSANI '930 

BlSlN ZEYTiN llGI 
Dilnyanın en leziz ve en saf ve haliı yağıdır. Parls, 

Londra, Romı'da en büyük mtıkAfaı ve altın mıdalyalulla 
musıddık b(rincilip;i ve şehıdeınımeyl ihraz eımi4tlr. 

Mayonezde, salııada, yemeklerde, pillvda tatlılardı 
Hasın zeytin yığı istimal ediniz. Bilhassa mide ve bagır
ulc hastalıklarından muzıarip olan klm5elerle şlkemperverler ::=~~~ 
behemehal Hasan zeytin yığtnı istimıl etmelidirler. 

Çünkü saftır. kum, taş, böbrek. safra, ıuılık ve lma
cij!;er hastalıklarUe zAfı umumiyede Hasın zeydn yığını 
içiniz. 

Kiloluk şişesi 100, yınm ldlo 60, ull bet okkalık v. 
daha bilyülı: tenekelerde okkası lfO kuruşı Hasan Ecza 
deposunda toptancıları ıeuziltı, mukuına dikkat ediniz. 

Bilançodan evvel 
Mevsimin sonu mUnaaebetlle 

Yalnız 15 gün için 
Umum dairelerde 

büyük tenzilAt 

FEVI<-ALADE SATIŞ 
Bu müstesna firsatı kaçırmamak için 

Be,ot!lunda İstikl;l) caddesinde 
370 uunıaralı 

a 
Herhalde 

z 
ziyaret 

ediniz 

rını 
ye istifade 

I • Bı çok gr.ııno(onlarüa aıçalr. ıtdoth pLik fuıldanıag8 

b4'lar Altladt b" gramolooda,bir d< SALON DECCA 
da bunu tecrübe cdınır. Sanki gramolondannufla pi• 
)·ano batlamıt ıanncdtcekunız. SALON DECCA da 
htr uota kuvvctıni ve nılızamını tamamen muhafaıe 

eder DECCA 'nın cAudia.cople> tertibatı her tfirlü it• 
ıılhy1 ızalc tdcr Alçak 'edalı pllkJar bir granıoronue 
kahili)·'tınt gö!otıerir Bu itibari• SALON OECCA ep 
buyuk iutatlann ettrlerini l-ıütiln kudreti ilıe ntştf'tmıe .. 

s ...... iöN' iYİCCA 
PortatiE Cramofon. 

Tiır=~~~t~:rnt JQRJ T. LİFQN'"i'İ 
Beyolı;lu lsciklıU caddesi Ağa camii nıınara 127-129 

,- · J lıırık, lıayat, ka •a vo otoın<)!.ıti 'tgortl.:<rı uı 
Galatad:ı rnyon h:ınıud:ı k!in Ünyon sigorta kurn~1ny:t~ın l 

yaptmmz. 

Türkiyede bilafa~1ıa icrayı muamele etmekte ol:ın 

ÜNVO 

' -leyri seiain EınniJel sanaı~ı 
ınü~ürlö~ün~en 

Merkez Acenıuı; Galan köprtı Şaziment H. nın 15653 ikr 
bııın'ı. Beyo~lu 236 ! Şuh numaralı deyn senedi mucibine 
cenıuı: Mı~mudiye HınL altıtdı Emniyet'1 sandığından isti 

ll--ı~_t•_n_bu_ı_740--------·• 1eylediği meblağ mukabilind 

BELSOC.UKLUC.U 
ve FRENGiYE yılı:alınmımık lçla 
PROTEJl~ 

kullanrnılıdır. 

Parls pastör mü
essesesinde se
nelerden bert 
ıecrübe ve ka · 
bul edilmiş ter-
kibin aynı o'a-
rak lsıanbulda 

bevlıye müıe

hasssısı Doktor c 
Mehmet Ali Bey 
tarafından ter
tip edilmiştir. 

:\lünasebeııen sonrı k.ıllanııır. Gayet 
kolay •·e emniı-ctl!dir. Umumi de
posu: Hahçc kapıdı Zaman Ecza 
deposudur. Elli kuruş mukabilinde 
posta ile her vere glmderilir. 

Sar.k Malt hülAsaaı 

lstıba, kuvvet ve &ıhhat ı~ıa 
en mUesslr devadır. BllOmum 
eczahanelerde bulunur. Umumi 
depolan : Bomoati fabrikası. 

IJfelefon: Beyoğlu 583, ve lstan· 
bulda Ekrem Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78. 

l ayyare piyango 
müdürıyetinden: 

200,000 lira isabet eden "17, 
515" Numaralı bilet: 

İstanbul, Bitlis, İzmir, Hen

Tra~zon itinci poslası 
[ lzmir ]vapuru 16 KAnunu

sanl perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 
İnebolu Sinop S.ımsun Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rlzeye gidecek vı: Of Trabzon 
Polathane Glreson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğ
rayarak gelecektir. 

lzınir sür' al postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 17kl

nunusani Cuma l 4,30dı Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
etle Pazartesi >&babı gelecektir. 

Vapurda miıkemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

• 
Yelkenci vapurlan 

Karadeniz lüks ve sürat postası 

St\~ISUN 
vapuru ısç b 

kAnunusani arşam a 
g!lnü akşamı Sirkeci nhtımınd•n 
hareketle doğru [Zonguldak. İne
bolu, Samsun, Ordu, Glresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide Y elkencl 
hanında klin acentesine müra· 

caat Tel. lstanbul 1515 

Pellegrino 
TiCARETHANESi 

Kadın ıapkalan ve tuhafiye leva• 
zımatırun aatııı için, Beyoğlunda lt
tiaklil caddesinde Rua Sefarethanesi 
yakınında yeni bir maiaza ve aa
lon küşat edildiğini muhterem müı· 
terilerine ilin eyler. 

Erkek ve kadın ppkalarmm top
tan 11tııile ve Anadoluya 11tq ve ir 
aalit kema6aıaabık Galatada, Aralan 
hanında 9 numarada 3 lüüa idareha
nesinde yapılacaktır. _ _..;.~-----dekte satılmıştır. 

so.ooo lira isabet eden "31, Pertevniyal vakfı 
222" Nwnaralı bilet: Mütevelli kaymakamlığından: 

İstanbul, Ankara, Erzurum, Pertevniyal Vakfı Akaratından 
İzmir, Bergama, Samsunda sa- Yedikule haricinde Belgrad knpıaı 
ttlmıştır. karşısında 22 No. kagir kulubeyı ha

vi bostan icara verilmek tizre müza .. 
40,000 lira isabet eden '58, yedeye vaz'cdildiğinden yevmi mü-

629'' Numaralı bilet: zayede olarak 25 Kfinunusani 930 
İstanbul, Adana, Gaziaym- uncu Cumartesi günü tayin kilmmı§ 

tap, İzmir, Ayvalıkta satılmış- olduğundan talip olanlann yevmi 
mezkürda saat 15 te İstanbul Evkaf 

tır. Müdüriyetinde Pertevniyal vakfı ida-
30,000 lira isabet eden "16, resine müracaat eylemeleri. 

4 3 7" N wnara lı bil et : 1 ~;;mİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ! 
İstanbul, Bursa, Kayseri, İz-11 ~ 1 

mir, İmrozda satılmıştır. Şehrernanetinden H 

20,000 lira isabet eden "43, ... _ 
305" Numaralı bilet: Şehremanetinden: Nesli-

İstanbul, Adana, Zonguldak, şahSultan mahallesinde Sülü
İzmir, Salihli, Samsunda satıl- küle caddesinde kulei zemin ya 
mıştır. mnda 24 numaralı mahal kira-

15,000 lira isabet eden "45, ya verilmek için ac;tlc müzaye-
594" Numaralı bilet: deye konmuştur. Taliplerin 

İstanbul, Adana, İspir, İzmir şartnameyi görmek için hergün 
Kemalpaşada satılmıştır. müzayedeye girmek için ihale 

10,000 lira isabet eden "10, günü olan 5 Şubat 930 çarşan-
737" Nwnarah bilet: . , ba günü levaznn müdürlüğüne 

İstanbul, Adana, Fenıke, İz- ı gelmeleri. 
mir, Urlada satılmıştır. ! • * * ' E ı Şehremanetinden: İtfaiye v aranıyor grupları için lüzumu olan 60 

Bomo.nti Şişli, Osmanb~y veya münakasaya konmuştur. Talip-

Sandık namına merııun bulun 
Galatada Emekyemez mahalle 
sinde Tenha sokağında eski 1 
yeni 22 numaralı ve doksan ar 
şın arsa üzerine mebni ahşap i 
kattan ibaret üç oda,bir sofa bi 
mutfak, altmış arşın bahçe v 
müştemelatı saireyi havi bir h 
nenin tamamı vadesi hitammd 
borcunun verilmemesinden do 
yı satılığa çıkanlarak yediyüz 
ra bedel ile müşterisi namına 
kat'i karan çekilmiş iken buk 
re yüzde on zam ile başka bi 
müşteri çık'lrak müzayede bed 
!ini yediyüz yetmiş liraya ibla 
eylemış olı:nası cihetil~ mezkil 
hanenin 18-1-930 tarihine mü 
sadif önümüzdeki cumartesi 
nü tekrar son müzayedesinin i 
rası ve muamelesinin ikmali m 
karrer bulunduğundan talip o 
!anların mezkur günde nihaye 
saat on beşe kadar sandık idar 
sinde hazır bulurunalan lüzum 
ilna olunur. 

TEO REPEN VAPUR ACENTAS 
NORSKE LEVANTE LINE 

12 Kanunusanide Karadenlzden 
vüruduna intizar olunan "Middl~ 
rnoor" vapuru, Anvenı Hamburg v 
Baltık denizi limanları için em 
tahmil edecektir. 
· Daha fazla ma!Omat için Galata
da eski Loyt Handa "Tco repen" va
pur acentasma müracaat olunması. 
Tel. B. O. 2274. 

latanbul Mahkemei Adiye Birin 
Ticaret Daireıinden: 

Mahkemece ilim i!Usma karaı 
verilmit olan Anılan Frcsko mah 
lan Leon Jill ve Jalı: Fresko efendile
re ait olup furuhtu karargir olan BC: 
yoğlunda Kulcdibinde Şehsuvar Be' 
mahalleııinde büyük hendek ve por
takal ve timşir sokaklarında atik 25-
27- 129 ve cedit 29-31-33-35-35 num• 
rolarla mürakkam zemin katında bir 
heLi üç kömürlük ve bir koridor ve 
birinci katta bir aofa, dert oda vı 
bir aofa mutbak ve bir hell vt 
cephede bir Adet berber dilk:kanı 
ve ikinci katta bet oda bir aofa v 
bir mutfak ve bir ha1l ve bir banyo 
ve üçüncü katta keza beş oda ve bir 
sofa ve bir mutfak ve bir he11 ve · 
banyo ve 4üncü taraça katında ise k 
gir bir merdiven sahanlığı ile bütiln 
levazımı mevcut bir çamaırrhaneyi 
ve daraçarun açık kısmı ise üzeri o
luklu saçlı ahşap çatı ile kapalı biı 
bap apartıman ile işbu apartrmana 
muttaSJI temcileri ve birinci kat dik· 
meleri mevcut na tamam cbniyc ile 
arka cihetinde kısmen müceddet kı• 
men eskiden yapılma duvarlarla çev• 
ri .uş bir arşanm birinci müzayede
sinin icrası gilnü olan 11 Şubat 930 
Salı günü saat 10,30 dan 12 ye ka
dar talip olanların kıymeti muham. 
minesi olan otuz sekiz bin liranın 
yüzde on nisbetinde pey akçalariyle 
mahallinde hazır bulunacak masa 
hey'etin~ milracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

lıtanbul Mahkemei Aaliye Birind 
Ticaret Mahk-.ioden: 

Mahkemece illnı iflilma karar 
verilen Anılan Fresko mahtumlan 
Leon Jül ve Jak Freako efendilere 
ait Kadıköyünde Osman Ağa elyevm 
Rasim Paşa mahallesinde Haydar 
Paşa caddesinde 74 milkerrcr atik v• 
cedit 74, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 num~ 
rolarla mUrakkam ve tapo heyeti !ea 
niyeıince muta harita mucibince hu
dudu umumiyeıi muayyen olan 3630 
metre mürabbal yani 9805 mürahbaı 
arfID aru 17 Şubat 930 Pazartesi 
günü saat on buçuktan on ikiye ka
dar bilmlizayede !uruht edileceğin
den talip olanların kıymeti muham
mine olan on dört bin yediyüz yedi 
liranın yüzde onu nisbetinde pey ak
çalariyle birlikte yevmi mezk<lrda 
mahallinde hazır bulunacak masa 
heyetine müracaat eylemeleri illin o
lunur. 

1 

yatak ve yaştık kapalı zarfla 

~çka cıvarında gaz, elektrık ve su . · • . 
tesisatını hav:i 4 veya 6 odalı bir ev 

1 
l~;ın şartname .• aı.':11~~ ~_çın her lıtanbul Defterdarlığmden: 

aranıyor. Beyoğlu 248 posta kutusu · gun levazım mudurlugune gel- 33 senesinden 927 mali senesi 
adresine tahriren müracaat olunma- meleri. Teklif mektuplarım da nihayetine kadar milli hükumet bilı-
oı •h 1 ·· •· 1 5 Ş b çclcrinden matlubu olanlarla gerek 

· ı· a e gunu O an l1 at 930 milli hill((lmet ve gerek salat hükı1-:ırumpanyasıııa bir kore uğramadan siı,prt& yaptırın:ı.yınız. Avrupadı tahsilde bulunmuş Çarşanba günü saat on beşe metin adi emanat ve milli hüküm~ -:-:=.=·:.:_-_ .... Te:.ııon: H,ıyol(lu -2 002 bir muııl' ım kadar mezkur müdürlüğe ver- tin bütçe eınanatı hesaplarında mu· 

O ' ı ı k ~ BAKJRKT'O'''DE~ meleri. kayyet olanlar ve gerek !127 senesi 0DJZ sa 10 !.I ın!.I OIIll.SJODUil an· ı ~ . . . . . gayesine kadar ua edilen hidemat-ıı U U 1 lıtanbul Mahkemeı Aılıye Bırıncı tan mütevellit alacaklar 928 • 929 Ailieler nezdınde T" Mahk · d 1000 Kil • • l ıcaret emesın ea: senelerinde bütre emanatına alınmı• o zeytın yagı pazar ıkla ı'hales"ı 16 'k" · Kan· un 930 L'RANSIZCA • • ı ıncı .r Mahkemece ilanı iflasına karar olanlarla eytam sandıkları tasfiye Perşembe günü saat 14 te. verllen Arslan Frcsko mahtumlan komisyonundan 927 ıcncsinde hazi-D · · d · • · hususi d.,sler veriyor. enız etra mm ıaşesı ıçin yukarda yazılı bi.r kalem erzakm Adre•: Bakırköy'ıft, Çarşıda • 'o 9 Leon Jüt ve Jak Fresko dendilere neye devr edilüp hazineccde 928 ae-
hizasında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla mübayaası İcra ait olan Beyoğlu civarında Kasmıpa- nesinde ait oldugu ınalsandıklarına 
edileceğ. inden şartname5ini görmek isteyenlerin her gu""n ve ita- lıtanbul icra Riyaaetinden: şada Bedrettin mahallesinin yaşmak nakl olunan mebaliğ tasfiyeye tabl 

tal b 1 ı d k• Çakınakçilarda Giritli Mustafapı1- sıyıran caddesinde a~ik ve . cedi~ 52 bulunduğundan bu g!bi al":cağı bu-
sma ıp u unan ann a mez ur gün ve saatta Kasmıpaşada p. hanında (17) numerolu mağazada numerolu tahtında bLr garaıı havı 46 lunanlar Şubat 930 nıhayetıne kadaı 
Satmalma komisyonuna müracaatları. '._"anifatura ti~aretile müştegil Bul- ı metro milrabbaı üurine mcb~i gar~j a~.zu~al ile buhınduklan .. mahallin en 

Deyıel deını'rıuolları ve lı'ıngnl!lrı uınuın~ı ı'd!lresı'nden 1 f~r~~e7:~ee~~~d~~l%et~~~tiniHu~~!i :~r:;~=~ı~aa~'.:'~~~ab"Jy~~ ~i~\;; ~~:e=:ki~~lu~~;ac::.~-:~~-
U J U U U U U 1 Efendilerin konkordato talebile vuku kuçük. ü.ç o_?":. ve bir ~ofar' ve ikinci rım vererek mukabillinde müracaat 

ltlan.:...· ------------------'..--' !· pirto ve ispirtolu içkiler inhisarı unu
ı müdürlüğünden: 

Sergilere ve yan !ara etiril" ·· ·· ··ı . . bulan mUracaatları üzerine icra lalı- katta ıki kuçuk oda ıle hır 80!8 Y1 ve vesikası almaları liızımdrr. Bu müd· ş g ıp gotiiru ecek ve damızlık ıçın nan tetkikat neticesinde Konkordato bır mutbağı ve bır heLiyı havı kAg!r det zarfında müracaat etmeınit ve 
c;elh?luna.cak hayvanlara Anadol~ - .Bağdat Demiryollarmda talebi bilkabul icra ve iflas kanunu- hanenin tamamını!' ~ilmüzayede .f~- vesika almanuş olanlann iddia etti~ 
~tbik e?~len 32·3~~ numaralı tenzılli tarife 15 Şubat 1930 tari-ı nun 278 ve 279 uncu maddeleri mu- r~ht~a kara~ v~nlnuş ~lmakla bırın leri alacak 1513 No. h kanun mud· 
hınden ıtıbaren mulgadır. cibince bor_çlu şirkete iki ay mühlet cı müzayedenın ıcrası ~li~U olan 12' hince katiyen hazine lehine sakit o--

Mezkur hayvan nakliyatının bilumum Devlet Dem· 11 itaama ve btanbul Barosu avukatla- Şubat 93~ Çarşamba g_unU on buçuk- Jacaktır. Şubat 930 nihayetinden ııo 
Altı kalem evrak ve defatirin tab'i münakasaya konrruş
, Yevıni ihale 28/1/930 Salı günüdür. T~klif m~ktupl:rı 
i:Ur gündt' saat ıs e kadar Mübayaat Komısyonu nyasetııı 
lllelidir, şartname Komisyon kitabetindediT 

d k h vfk 01, • • ıryo a· nndan Emin Ali Beyin Komiser ta- tan on ikiye kadar talıp olanlann kı- ra hiç bir mazeret kabul cdilmeyec.,_ mı ~ ~unu ma susuna te ı an ıoSO tenzılatla yapılmakta yinine ve işbu mühletin il.iııile bcra- ymctl muhammine olan 3500 liranın ğindcn alacak iddiasında bulunanla 
o!dugu ılan olunur. her İcar ve İstanbul ve Ankara Tapu yüzde ?n nisbetinde pey akçeleriyfo rın 930 senesi Martından evvel bu 

KARON Alman kltaphaneel Sicil memurluklarına bildirilmesine, maJ;ıallınde hazır bulunacak masa he- ıundukları mahalin en büyük maime 
Bevo,.lu Tünel mevdanını.la 5., karar verilmiş <ildufu husulil itl.U yetme müracaat eylemeleri ilin olu- muruna müracaat etmeleri ll.ın olu-

ıııt • "3 7.ımnında iUin olurı11r nur. "'ır 
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BiN SÖZ 
BlR RESİM 

!'ainıe Halit - Muallim Ahmet Halit 

Sağlık bilgisi 
Teneffüste sıhhi kaideler 

Nefea alıp vermek yemek yemekten da!-a büyük ~?" 
'htiyaçbr. Çünkü inaan üç dört gÜn açlıga tah~ül 
:ıdebilir, fakat bir kaç dakika nefea almazsa . bo~up 
ilür. Nefes alanıamak bir kaç suretle vukua gelir: Bogaz 
fe gırtlak dışarıdan sıkılır veya içeriden bkanıraa, ağız 
ıe burun sıkı sıkıya kapanırsa tabii ciğerlere hava girip 
·ılanaama imkan kalmaz. Kezalik insan auya batarsa, 
~ğzı, burnu su içine girer ve orada kalır~ o zam~ d.a 
i:eneffüs etmek kabil olamaz. Bu aebeplenn her hangi bı
nle olursa olsun, nefeı kesilince hayat ta kesilir. 

Nef e:ı almak demek her ne suretle olursa olsun ciğe
·e hava sokmak denıek değildir. 

Nefes almak demek hf'm kana oksijen vermek, hem 
Je kanı \hanuzı karbon) dan kurtarmak demektir. 

insan su içinde ka!dığı vakit nasıl boğulur ve ölürse 
'ıamızı karbonu çok olan hava içinde kaldığı vakit te bo
ğulur, ölür. Bu ı;ebeple: 

Havaanıda hamızı karbon çok olan bir yere girmek
ten ve öyle bir yerde oturmaktan sakınmalıdır. 

Bir ~u, yahut bir mumu bir fanos altına koyunuz, 
fakat hiç bir taraftan hava almamasına dikkat ediniz. 
ı\z sonra kuşun ö!düğüni.i görürsünüz. Mağara, mahsen, 
kuyu gibi yerlet'e girerken ihtiyatlı davrannıal~dır. Bu
.ıun icin bö}le yerlere bir mum sarkıtmalıdır; eger mum 
~nr,r~e hanuzı karbon var demektir. 

Kömür yandığı vakit hamızı karbon hiısıl eder. O
nun için bir mangal oda içinde yakılırsa, yahut dışarda 
yakılan bir mangal tanıaınen ateş haline gelmeden oda
ya alınırs:ı odanın havası teneffüse yaramaz bir hale ge
lir. Bu ııebeple oda içinde oturanların ve oturacak olanla
rın hayatı tehlikeye uğrar. Mangal ve kömür yüzünden 
hastalanan, bayılan, boğulan ve ölen İnsanlar pek çok
tur. Bir odayı rrıangal ile ısıtmağa lüzum görülürse bu 
hususta çok ihtiyat göstermelidir. Kömürler iyice yan
nıadıkca mangalı odaya almamalıdır. İyi çekmeyen ao
bafarl.{, gaz sobaları da fayda yerine zarar verirler. Ci
ğerle!'< ln çılm hava leneffiise yaramaz. Onun için kapa
lı bir yerin havası teneffüs edile edile nihayet teneffüse 
yaramaz bir hale eelir. Onun için oturulan ve yatılan o
daların hav .. ~ın1 I·r gün tazelemeli, bilhassa bir çok in
sanların birh ... e ot ·. Juğu odaların havasını değiştirme
ğe son derece ehemmiyet vermelidir. 

Büı>lıütün havı.uz kalmıyan fakat lüzumu kadar 
Jaf hava teneffüs edenıeyen bir İ.."'liıan birdenbire ölmez; 
fakat gittikçe sararıp solarak, gittik.c daha zayif ve cı
:ı.z bir hale gelerek ya\'8§ yavaş bcğuluyoı· gibi hastala
nır Vf' ('.)ur. İnsan ne l<adar saf hava teneffüs ederse oka
dar sağlanı ohır. 

insan hafif hafif ııefes aldığı vakit ciğerlerine giren 
taze hava akciğer kesecikJerinin derinliklerine kadar gi
demez. On•ın için seyrek fakat derin nefes almak, sık 
Fakat hafif nefes almaktan faydalıdır. Onun için: 

llerkes l.endiru derin nefea alıruya alıştı1malıdır. Bu 
ıayede göğLiııl:e genişler, ve ciğerler kuvvetlenir. 

Ciğerlerin kuvveti İse bütün bedenin sİhhati ve kuv
veti için çok ehemmiyetlidir. 

Bunun için herkes teneffüs ve beden hareketleri ile 
göğsünü biiyültıneğe, ciğerlerini kuvvetlendirmeğe çalış 
.nalıdır. Çok ru~ubctli ve soğuk hava ciğerlere birdenbi
~e gjrerse burun ve göğüs nezlelerile zatürrie ismi veri
ten haııtalığa sebep olur. Bu sebeple pek sıcak ve kuru ha
vah bir yerden birdenbire soğuk ve rutubetli havaya çık 
nıamahdır. Bunun için de kışın odaları çok ısıtmamah ve 
havanın pek kuru bir hale gelmemesi için sobanın yanı
na bir tabak İçerisinde su veya sirke koymalıdır. 

Bir de daima bunından nefea almağa çabımah, bil
fıaaaa soğuk ve sisli havall\l"da ağızdan nefes almaktan 
tiddetle sakınmalıdır. 

Hava&mı•ı temizliğinden emin olduğumuz orman
lar, bilhaua çam ormanlan ve yüksek ağaçlık yerlerde 
ise soğuk olmadığı zamanlar ağızdan ve burundan kuv
Yetli nef~ almaların aon derece faydası vardır. 

Beyoğln orman rııuamelAt memurluğundan: 
ihale tarihi bulundujtu mıhı! Flau Cinsi Çeki K. 

26· 1 930 Kabataş 280 llleşc odunu 18 4.5 
" Kcmerburgaz 62.50 • • 12 100 
,, • tı2,50 Mahlut • 4 000 
• Topıne 260 ~ • 45 000 
• Fındıklı 26(> Meşe • 7 ()()() 
• Sarıyır 187,50 Mahlut • : 100 

Bal '.da rn•k.iırı yazılı odun hazine namına müzaycdeıcn satıl~cap;ından 
raliplerin lleyoğla kaymıkamllğmd• müzayede koml~yonuna milracaaılan. 

Zonguldakta: Ereğli havzai fahmiye 
umum müdürlüğünden: 

Yeril mallara kufi balkın raıı;aed gımıu;ı artıyor. Hllallabmer aan'at evinin lflerl de beyeallmektedlr 

Sanayi ve maadla bankası fabrlkalarının yerli mallar pazan dün açıldı. ldııre meclisi reisi 
Yusuf Zıya Bey pazarın küşadını yaparken. .. ·---.---. ~ •• 1 

VATANDAŞ 
Yerli malı kullanmak 

MbMLEKET 
BORCUDUR 

İlle defa olarak lstanhulda tesis ettiğimiz fabrikanızda Sandvi
ken halis lsveç çeliğinden mamul en son sisteın nuıkineler ve yerli 
işçiler vasıtasile imal ettiğin1iz V\.! Türkiyede yegane sahibi bulun
duğumnz işbu hakiki RADİUM markalı tıraş h?çakları fabrikamız
da birer birer kontroldan geçtiğin<len piyasada bulunan teknıil ec
nebi tıraş bıçaklarından gerek cinsce ve gerek fiatça rekabet kabul 
etnıez derecede üstündür. Binaberin işbu yerli malı olan hakiki 
RADİUM tır ... ş bıçaklarımızı nıuhterem halkımızı )·endi menfaat
leri noktai nazarından hassaten tavsiye eyleriz. 

İşbu yerli mamulatıınızla alakadar olacak zevatın bir defa fab
rikanuzı -görnıek ve bıçaklarımızı bizzat tecrübe etnıck rnaksadile 
bir nümune alnıak ve kendilerine fazla tafailat vermek üzere her 
sah günü saat üçten alt ya kadar teşriflerini meınnuniyetlc bekleriz. 

RADIUM T·cARETHANEs· Galatada () manlı llaıık.ıoından 1 1 Şi~hanc karakoluna giderken ikinci 
ekmekçi hrını ittisalinde 106 No. Tdefoıı: lkyojf;lu 21l78, Mektup ndrc<i: H .\DIU:\I, Galata 

Posta kutusu: 313 telgraf adrc<i: RADİL'.\I J;;tanoııl. 

• 

ÇARŞAMBA 
15 K.SANl 930 

r.•• Emsalsiz Büyük Fırs 
ı Fabrika fiatlndan daha dun fiatla 

M 1 ~ A M B l L A 8 ve P l L T ~ 
Kışlık kostümler için 

Halis lngiliz kumaslarınd 

yüzde 20 Tenzil 
Fevkalade fedakarhkl 

Bulunmaz fırsatlar! 
İstifadeye koşu 

leyoğlu JstlklAI caddesi Rus konsoloshanesi karşısı 
kAin 479 numaralı meşhur 

HAYDEN 
ediniz • Istanbııl sıhhat ve içtiıııa.I ı 

''enet mii<liirlüğiindcn: 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına da 

ve tababet ve ihtisas vesikaları hakkr.idaki nizamnam 
ma<l .esi ve ana müteferri tamim'lllücibince Etibba Bey 
lerin·l~ki sertifiıkalarrn Sıhhat ve içtimai muavenet v 
lilesiı- tetkik ve tescili için etibba Beylerin ellerinde 
vesikalarını hergün saat on üç buçuktan on altı buçu 
müdüriyete tevdi eylemeleri ilin olunur. 

ı'"QCUKLAR 
c:; KS 

·~ MACUNUNU 
P ı, s •erier 

l'. i aycsinde 
di:; ... "r · " temiz 
ve a•· ·,ı rnyihahdır. 

alo· 1 "bebe" diş 
fırşası husu'i surette 
çocuklar için imal 

cdilnıi~tir. 

Her yerde 
a•ılır. 

ZAYi: 3132 numerolu 

1 
yetnamemi zayi ettim. 
karacağımdan eskisinin h · 
tur. 

Şoför, 

lst. 6 ind Hukuk 
den: Osman bey tarafmd 
Şilkrü paşa apartrmanın 
Hamiyet hanım aleyhine i 
nan boşanma davası hak 
kılınan 12 kanunusani Pa 
ikametgahmızm meçhul 
masrna mebni uancn icra 
Iigata rağmen daveti vakı 
etmediğinizden naşi hu 
mahkemeleri kanununun 3 
maddesi mucibince kararı 
ilanen tebliğine karar veril 
kikat 23 Şubat 930 Pazar 
14 de tayin kılınmış olma 
mezkürda tahkikat hakimi 
da hazır bulunmanız ve a 
tahkikata gryaberi devam 
tebligat mckam"dl kaim o 
ilan olunur. 

1 ıtanbul Asliye 6 mcı H 
resinden: Nafia hanımın ko 
kir kazasının Osman paşa 
de sakin Halil ağa mey 
mütekevvnin Boşanma dav 
metgihının mechuliyetin 
hakkınızda gıyaben cere 
muhakeme neticesinde kan 
deninin ( 134 üncü) madd 
hince boşanmanıza dair sa 
(3 teşrinisani 929) tarihli h 
vi ilamın ikamctgilhmızm 
yeti hasebile hukuk usul ka 
maddei mahsusuna tevfika 
bir nushası divanhaneye t 
miş olduğundan bir ay za 
mı mezldlra itiraz edilmed 
de hükmü ilıtmın kesbi ka 
addedileceği malümunuz 
keyfiyet ilanen tebliğ olun 

Oıkücİar Hukuk Hakim 
Maksut Efendinin Malte 

istasyon caddesinde demir 
hanesi namile maruf haned 
oğlu zare aleyhine bakma 

En iyi eliği mezkdr hanenin prta 
•• • • yeti baıebile tarafına iadesi 

l~::!dV~'l!'raf ık fılınıler dmın olsuretle taahlhi tale 
Mil~ d~ ·Llı.mine ttalyan F.l.LM. ~ylediı'!i davadan dola.yı ~ 

fabrik muı ıkametgSbmm meçhulıyetı 
• a~ • • gelmeyen müddaleyh hak 

Ferranıa h mlerıdır talep giyap 1raran ittihaz 
. • . emri muhakeme 20-2-930 

Meşhur radyolog Doktor Kilaıdi- gilnil saat ı 4 de tayin kıh 
tis, efendi fabrikanın. İstanbuldaki ğundan tayin edilen günde 
acentalığma gönd~rdiği. ~ti~cki mek- yhin mahkemeye gelmesi 
tup}u.ı:ıa .~n büyük delılıdır. diği taktirde prta rağmen 

1'.f usyu Refc;>rso, bakmamakta olduğu hak 
İki aydanben IIERRANİA rad- ayı kabul etmiş addoluna 

yografik filmlerim kullanmaktayım. beyyin kararname mahkeııı 
Bunlar, ini.~aa. deıeloppö:"811da ıllr' nesine talik kılınmış olduğıl 
at, r~yonn~man~a. ~as~s.yet ve e- !iğ makamına kaim olmak 
mulsıonda mcelık ıtıbanle memnu- fiyet gazete ile de ilin ol 
niyetimi mucip 91muş ve piyasada 
satılan (Dbiup1~~Ued) b'fildmleriy~e müta- Mehkemei AaJi;re 1 · 
ınamen ka ı a.yas ır ereceı - Daireünden· 
kemmeliyette @Drülmiiştür,,. . . . . Babçekapıda 41 nume 

Dostunu: Doktor Kilaiditis Mayer Almaleb efendiye a 
iLAN çorap, vesair tuhafiye q 

latanbuld• Eminönünde Ertuğrul artırma ile satılması mu 
mağazasında mobilya ticaretile meş- ğundan taliplerin satıı içill 
ğul Salomoı Haravon efendinin kon nan 16-1-930 Perşembe 
kordato tal:bi İstanbul icra itiraz 10 da mahalli mezkilrde 
mercince iıra ve iflas kanununun 278 malan ilan olunur. 
inci mad<'esinde tevfikan nazarı itiba 
ra alinm~ olduğundanmumaileyhden Zonguldak Sulh Mah 
alacakli >ulunaolarin bilcümle vesika Avukat Ömer Dürrü 
Jarile b<raber alacaklarım bildirmek kiratcı Ahmet Faik Beydi 
isin 9ll senesi Şubatinin ikiDci Pa- alacağı olan ikiyüz se 
zar güıü saat ondan onikiye kadar mahkeme masrafları ve. 
borc;luıun yokarda yazılı mağazaıun- Avukatlık ilcretile tahs 

Naha len ınette~i ınü~a1aat koınisJonun~an: 
<'.• ispıti vücut eylemeleri •e bu ilan tarihinde karar verilmiş 
hiliifnda hareket edenlerin kongorda deialcyhln lkametgSbı 

KIAALlKı TUCLA HARMANI to mizakeresinden hariç birkilacakle hasebile ilanen tebliğ ol 
Silahtar ağa tcrkos köp<"üsii kar- ri ic a ve iflas kanununun 283 üncii 

şısmdaki tuğla llarmanı Uç sene .müd· madlcsinc mustcnidcn ilan ve ihtar , 
~stan~u! Mm takası .Maadin mühendisliğinde mevcut Şartna

nesındekı ızahat veçhıle 2ı kalem defter ve cetvelin ta:b'i ve 
tec1idi 12; ı/930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni mii
o.akasaya konulmuştur. Taliplerin teminatlariyle Zonguldakta 
Eregli havzai fahmive ınnum ınüdiirlüğüne müraca;ı•ları ilan 
olunur. 

Mektep çatıs141ın bazı akşamı pazarlıkla tamir ettirileceğin
den talip olanların hu ayın 16 cı Perşembe günü saat ı0,30 da 
me'1rteote toplanan Komisvonumuza e-elm .. ı,.ri. 

detlc kiraya vcrilccçktir. Senelik ki- oluıur. 
rası 340 liradır. Müzayede 26 kanu· Salomon Hara,on Efendinin Ko-
nusani 930 Pazar günü saat 14 te miaeri Galatada Aralan Hanında Müd" .. Mes'ul 
Defterdarlıkta rapılacak1ır (M.1159 Avukat L""n Ziver. uru 


