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2- Harici telgraflar ıı inci s hlfcdı : 
3- Son haberler - __ __ ~ 

! Uncu aalllf,de: ~ 1-MllU I' ıısattan ne anlıyoruz -
f\'U~HASI 8 KURUŞTUR 

ı- t:czacıl4rın ltlhamm dok- ~ 6 ıncı sahifede: 
torlar ne cevap v rivorlar lııı. 1- Memleket haberleri 

l\1üstehlikler 
cemiyeti 

İktısadi münasebetlerimizi, 
ve bilhassa medeni alış veriş 
usu:terini tanzim etmek icin 
muhtelif cephelerden çalışmak 
15.zım gelir. Bu hususta devlet 

e ve belediyelere düşen mıihim 
vazifeler <>lduğu gibi satıcı ve 
alıcı olan vatandaşların yapaca
ğı şeyler de vardır. Devlet ka
nunları, talimatnameleıle istıh
sal ve istih11ik mekanizmaları
nın hüsnü suretle cereyanını te-
min etmeğe çalışır. Bu sahada 
en mühim olarak nazarı itibara 
alınması lazım gelen iki nokta 
vardır: Bin uni tedbirlerin 
iktısadi faalıyeti bozmıyacak 
mahiyette olması, diğeri alınan 
tedbirlerin behemehal tatbik 
edılerek onlardan kaçınabilmek 
ihtımalinin vatandaşların zih
ninden silinmesi. . Gerek gay
ri iktısadi ve gerek tatbikine i
tina olunmıyan bir tedbirin vü
cudu ile yokluğu birdir, ve hat
ta vücudu belki de daha zararlı 

dır. 
Bununla beraber alış veriş 

nünasebetlenmizin tamamen 
levlet tarafından tanzirt:ini bek 
temek te doğru değildir. Dev
tt her hususa müdahale ede
ıiyeceği gibi, müdahalesi de 

her sahada müessir olmaz. Çün 
Ü devletin aldığı tedbirleri şu 

veya bu suretle ihmal edenler 
ınabilir. Hele iktısadi ahla
zai: oiduğu memleketlerde, 

vlet ve beleJi ye otoritelerini 
mal edeni rin ade de çok 

olduğundan oıı 1 ı a karşı başka 

,,, . ., 2- Meclis korldorlarında ., 2- Fkonoml, Ş hir haberle-rl 
UT 
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Tütün inhisarı kall{arsa 
istihsal at artacak .mı? 

Kim mes'ul ı:·A~·k;~·;··ş·;iı~i·:ı • • Terkos su şirketini : tescir ediliyor : 
mürakabe vazifesi : ~- : 

Gazi ve inkılap 
< Ya.ıan: sıırı • hum /llahmut 

• 
inhisar, 

zararlı mı? 

Bandrolun tesisi 
neden lazım? 

• 

Nafıa komiseri mi, Şehre
nıanP/i komiseri mi? 
Dahiliye vclcaleti, Terkos 

su şirketi hakkında aldığı ra
porlara nazaran, Şehremaneti 
komiserinin inilr;ıkahe vazifesi
ni hüsnü ifa edemediğini gör
müştür. Bu hususta emanet ma 

t Ankara,21/Telefonla/- • • • • Sonbahar. Bnberl d.11 - e 
: karaııa 60 Un fid11n : 
: dikilmiştir. Bu snıe de : 
: Ankarayı ağaçlamak c 
• için ciddi tedbirler alın- : 
• f 
• m1şt1r. t 
o••••••••••••••••• .. 

ı 
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Harici düşman karşısında 
dahili ve millet düşmanlari 

karşı karşıya .. hafilinde şu nıaınmat verilme- Bog'"' azlar 
-ktedir: 

İnhisar iş sahasını da- .. - Şirkrt mıtkaveıesi muci- Kı -: - b .. 
bince Fmanetin kontrol selii- OIPlSgon agun Binaenaleyh noktai esasiyeye 1 yin işittiğimiz bir sözü ta 

raltır,mÜtCŞCbbislere hiyeti yoktur .Ru iti arla mü- toplanıyor avdetedersem,erkanı harbiyei Tahassüsatımilliyeolara 
rak-ı..e vr~·I~· n"n "ıfa veya a'de R B • l umumiye vazifesini yapamadı bul ederae ve dedikodu yol el Ol dl-yen ... ,, - ~ us gemilerinin ogaz ar- d" b"I k · · ... 1 f k b hl"k 

1
• eng ur.. mi ifası m v ı ~ahs olamaz." ıye 1 me ıçın: ı men ve en- tutarsa u, çok te ı e ı ve 

meb'u.larl Bu 1fadeye nazaran me- dan gecmesi nen filan muharebe cephesine türücü bir yol olur. (Burada 
• s'uliyetin Nafia komiserliğine filan kuvvetin sevk olunması la kesin söz söylemeğe hakkı 

--- / O yi ı B. (lstanbııl) zım gelirdi. Sevk etmediler, teh dır. Sadaları .•. ) 

1 
f . ait olması lfızımgelmektedir. 

rrkara, 19(Milliyet) -Tütün nın layik olduğu· inkişa ma .ın Alakadar Nafia, memurların- likeyi görmediler. Onun için fe Bir meb'us -Ders istem 
inhisannın bila müddet temdidi hisar mani teşkil etmektedir. d b" . . ıı. . laket oldu!,, diyebilmelisiniz .... efendı·m. 

1 
an ın şu ızaııatı verıyor: 

ne dair !iiyihaya M. Meclisi iktı r:;~kii ;.,ı,;,ar zihniyeti yalnız _Nafia koıniserlil?i ühdesi- Bunu diyemiyorsunuz. Ve bu de İsmet Bev (devamla)_ 
sat encümeni azasından Hüse- , istihlakte kalmaz, istihsalata da ne m-·du mu··rakaba vazı"fesı"nı" nilmedikçe erkanı harbiyei umu h 1 ) 1 B ı • • ~· alde vazifesini ifa etmi9 yin Bey ( stanbul ve zzeet .

1

. t.carete uc koı atar; ıstıhsalı ın- <laima dikkatle ifa etmektedir. mi ye riyaseti eline tevdi olunan etmekte olan bir zat 
(Afyon) noktai nazarlarını iktı hisar dahiline alamazsa bile hiç Şehremanetinin mürakabe hak- kuvvetleri hüsnü istimal etmiş- bu kadar mütecaviz bir söz 
sat encümeni mazabatasına ila- olmazsa bundak tahdidatı taz- tir. Fenne ve ilme muvafık su-

kı olmadığını söyleyenler vazi- Jenmiyecekti. ve edilen mütaleaname ile ban- yik ve bu suretle istihsalatı nü- yeti bilmiyenlerdir, Mademki rette sevk ve idare etmiştir. De-
drola niçin taraftar olduklarnu füzu dairesine almak ister. meğe mecburuz. Vazife ile ala- Bir meb'us -Tecavüz Emanetin bir komiseri vardır, şu suretle izah eylemektedirler: İnhisar iş sahasını daraltır, mürakabe hakkı da var demek- kadar olmamış gibi heyeti celile tur, vazifemizi yapıyoruz! 

"Tütün, mühim ihracat emtia müteşebbislerin teşebbüslerine d' nizin müsaadesi le söyliyeceg" im ismet Bey devamla -
tir. Hatta daba ileri giderek ı- f d f ı h larunızdan başlıcasıdır. Memle- engel olur, iş hayatına atılmak yebilirim ki ehri temsil eden Biz işlerle alakadar olmuşuz-, e in e endi er.. Mu terem 

ketimize hariçten giren paranın istiyenlere faaliyet sahası bırak EAnanet komiserinin idari sata- dur, takip etmişizdir, asan mey kadaşlarım için samimi hü 
üçte birine yakın bir miktarını maz. Bunun tabii bir neticesi hiyeti, devleti temsil eden Na- dandadır. Elyevm meevcudieti- ten başka bir hisle müteha 
tütün mahsulümüz temin etmek olarak iş hayatına atılmak isti- fia komiserillkinden daha ge- mize ait ne varsa elimizdeki kuv değilim. Yalnız hakikatleri, 
tedir. Müstesna iklimimiz, mü- dadnıda olanları devlet kausu niştir. Nafia komiserinin vazi- vetlerin hüsnü istimalindedir. sıl kendi bildikleri ve düşün 
tehassıs mü!ı.':ahsillerimiz saye- na yanaştırır. " Bir meb'us - yatasın millet. leri gibi söylemek mecburiy fesi daha ziyade fennidir. d İnhisar esas itibarile ikt.ısadi --- ismet Bey (devamla) : - De e iseler biz de vazifemizi h 

diişiincelerle uyuşamaz. Hiç l\J Vasıf~. nilebilir ki harici düşman karşı-j J?Ie ifa mecburiyeti~~eyiz:·· 
bir yerde inhisar, iktısacli bir . Ül' TOSC'rrafllll Buğazlar komisyonu bugün smdaniçin dahili düşmanlara rıçtenmemlt;ketdahılınebır 
zihniyetin mahsulü olarak vaz- · • toplanacak ve Cemiyeti akvama kuvv~t sevkettik? Mevcudiyeti paganda gelıyor. Bu menfi 
edilmiş değildir. Bilhassa mü- ala C ( k lı la J'l verilecek senelik raporun son mize en kısa yoldan tehlikeli bir pagandalara mukavemet etnı 
hım miktarda tütün ihraç eden ___ kısmını .tesbıt edecektir. Bu ra surette kastetmiş olan mtlnafık yiz. Hepiniz, rastgeldiğin·z 

6·ıa ı r ıs· ali l' 7 r1 r. Bul 
silah! rın en m · i 1 ınden 

müstah~·ı memleketlerden hiç iki mu·· hı·m s ha . orurı nıhayet 10 gu~ z~rfmda !ara karşı sevkettiğimiz kuvvet d~ kumanda h~yeti aleyh' 
b:ri de inhiı;ar si temi kabul tll'am edilerek Ccmıyetı akva leri hatalı addedecek bir zihni- soylenen şeylerı d ~al red 
edilmemiştir. Ru p"ibi müstahsil - • ma tal d'm' m;.ıkarrerdır. Rat:'.o yet bizim içimizde bulunsun, bu niz. Cep. ede ~üyuk müş'{ 
me-r.lek .. t erde b nd ol usulü Tetkik l •-;-o ti Eıııan< t• run ~on kı. rmlan ya:ın tesbıt nu aal" tahmin etmiyorum. lhti ~l~ınd.a muhaı;e•:J eden ada b" · crj 

uru, ve t kJ, kuvvet• lir. 
Satıcıları ya tan alıcılardır. 

İktısadi vazıyet itibarile bir a
lıcı daha nazik bir mevkide bu
lunmaktadır. Alıcı nefsine ha· 
kim olabildigi takdirde ihtiyaç 
lamı muayyen bir müddet için 
muayyen bir çerçeve içinde taz 
yik edebilir. Satıcı ise mutat fa
aliyetine devam etmek mecbu
riyetindedir. Bunun için ~lıcı~ar 
satıcılara iktısaden hakımdır
ler. Satıcılar alıcılara eyi mu~
mele etmek mecburiyetindedır 
ler. Alıcılar bunu anla~ıkları 
ve kuvvetlerini hissettırecek 
bir şuur ve teşkilata malik ol
dukları gün iktısadi münasebet 
lerimiz daha başka bir şekil a

lır. 

Müstahsil veya alıcı olan şu 
veya bu kısım esnaf birleşip fi
atleri yükseltiyor, veyahut ma
lın nefaset cinsinde hile yapı
yorlarmış. Mustehliklerde bir
leşir, ve pahalı ve yahut fena 
mal satanlardan bir şey almaz
larsa acaba hangi taraf zarar 
görür, ve hangi taraf daha ev
vel doğru yola girer? İstihlak 
büyük bir kuvvettir. Müstehlik
ler bizzat bu kuvvete sahiptir
ler. Her iktısadi kuvve: v,ibi, b.u 
kuvvet te organize ediımek la-

l ta oık ed hn ktecıır. Bu siste- ten nıtık~vele ·i İs edi e?ıl_dı t n.sonra tasnıf v~ tebyı yaçtan fazla kuvvet sevkedilmiş ı:~ hır tek mıy~r ~a~ı~. K 
min tatbikı o memleketlerde tü zı suratle ıkına! edıleccktir. diye bir iddiada da bulunama- lı şıddet ve ad,ı.et ıle ıyıce t 
tün mahsulünün kemmi.)İet ve İkinci ticaret mahkemesin- · Bugünkü _toplanışta Rus zır~ yız. Cepheferden alıp sevkediyo 1 kik ~dip c.i~d~ıı nıe,u• ~sc h 
keyfiye~_i.ti~a?Ie inkişafına yar ce iflasına karar verilen Yıl- Jılarmın Boga~lardan geç~esı ruz. isyan ateşi henüz söndürül t~ıye, bı_la ınsaf teczıye et 
dım ettıgı gıbı devlet varidatı it drz müsteciıi Maryoserra'nın dolayısıle hadıs olan :'~ıyet meğe başladı. Bir istikamete, tır. Mesulıyet esasını kıskan 
ibarile deinhasarlar idare edilen hesaıbatını tetki'K ve iflas mua- görüşülecek ve ağlebi ıhtımal yanlış bir hedefe kuvvet sevke- rette takip ede,·~'< icabını y 
memlektlerden daha iyi neticeer melesini tedvir etmek üzre te- matbuata bir tebliğ verilecektir. dilmemİftİr. makta olduğumı.."'" emin ol 
verdiği elde mevcut istatistikler şekkül eden büro faaliyetine Rus gemileri .Boğazlardan geç Bir arkadaşımız hitaba baş· lir•iniz." 
den anlaşılmaktadır. Binaen- devam etmektedir. mezden evvel ıhbarda bulunduk !arken mesuliyet esasında tabsi ismet Beyin (Paşa) bey 
aleyh bandrolun iktısadi faidele Büronun faaliyetinde yeni lan cihetle vaki olan işaat tek- sen ısrar etmek istediler. Evet tından sonra, mtinkere.ııio 
ri inkar kabul etmez bir hakikat iki şafha tahaddüs etmiştir: zip eedilecektir. Efendiler - Bi:ı: de mesuliyette yetine dair verilen takrir ka 
olmakla beraber mali noktai Masaya müracaat eden alacak- b sasmda muhterem arkadaşımı- edilmemit, Müdafaai milliye 
nazardanda inhisara tercı·h edı·ı 1ı1ann iflas muamelesinin süre- Küçük za it hm' ·-· d • d 

zın ta ın ettıgın en zıya e kilinin de (Fevfzı Paşa) iz 
lzztt 8. (Afyon) mesini icap ettirmektedir. ti tedvirine medar olmak üzre talimatnamesi müteyakkız bulunuyoruz. dinlenmek üzre talik oluom 

Bandrol usulünün mali cihet- masaya taıhsis ettikleri mikdar Mücrimlerin tecziyesi tabii- tu. 
sinde dünyannı en nefis tütünle ten bir endişe tevlit etmiyeceği sarfet.ıniştir. Maryoseranın if- ANKARA, 21 (Telefon) - dir. Yalnu: böyle aleni bir celse-
rini yetiştiren memleketimiz, bu ni bilakis daha müsmir ve daha La.smı talep vr Küçük zabit ve onbaşı talimat- de muhterem bazı zevat aleyhin 
günkü ihracatunızın daha bir faideli olacağını kabul ettikten iflas karan aıaıı namesinin muaddel 11 inci mad de söz ıöylenmeıinin muvafık 
kaç mislini yetiştirecek bir va- Babayan Efend desinin şu şekilde tadili heyeti olmadığını arzetmek mecburiye 
ziyettedir. Ancak tütün zıraatı- (Mabdı altıncı sahifede) ile dig" er bir kar vekilede takarrür etti: 

tindeyim. Cephede düşman kar -----·------ matJu.p sahih Tahsil senesinde ahlfil<sız-
ıııında uğraşan zevat için söz 

masaya pare lıkları vesair sebeplerle gedikli söylerken çok ihtiyatkar olmak 
vermislerdi. M· küçük zabit olmaları muvafık lazımdır. Eğer sokakta laaletta 
sa bu meblağı- görülmiyenler ve imtihanda is-

* * • 
Gazi hazretleri, 336 senea 

de Yunanlılar tarafından Ba 
nın if gali hadisesinin Mec • 
husule getirdiği telat ve 
ıürleri iki sene evvel ıöyle 
latmııtı: 

(Bitmedi) I-Iersene30000vatandaş 
vereme kurban gidiyor 

bitmesi üzerin patı ehliyet edemeyenlerle tah ~~~~-~~-~~---

~stanbtılcla ''cfi-
)Tat ne kadar(lır 

Afete karşı ciddi 
tedbir alınacak 

Ankarnda da veremle 

diğer alacaklı!· sil ocağında taallül gösterenler 
ra müraca<ıt rt ' kıt'a ve müesseselerine iade o-
mistir. Riıyaıyett lunurlar. Onlann mektepte ge 
göre alacaklılaı J.çmail !sa B. çirdikleri tahsil müddeti fili 
dan bi:- banka rr..ısaya tahsisat hizmetlerinden sayılmaz. Bu 
vadetmiştir. Mamafi eğer ala- gibilerden gönüllü olupta em
caklılar bu tahsisatı vermezler- salleri sinni mükellefiyet nltın
se Yıldızda Maryoseraya ait da olmıyanlar bulunursa emsal
olup haciz altına alınan emva- lcrile birlikte çağırılmak üzre 
li satacak "e masa ıimiırunu bu derhal terhis edilirler. Emsalle, 
sürM:le tedvir edecektir. ri hizmete alınmış olursa kıt'a-

İkinci ve en miihim safha ya iadelerinden itibaren fili hiz 
sudur: Alacaklılar Marvo~era metlerini ifay:_1:1şlaralr. 
ile Emanet arasında altdedilen Paket gümrügvli 
mukavelenameoin iflasına ta-
kad<lüm eden bir zamanda ya- sul istimali nı mücndele cemiyeti um ~ , . 

Müstehliklerin faaliyetını • tesis edilecektir 
tevhit ve hukukun•l muhafaza Hükumet, tahribatı gittik-
edecek ve aralarındaki iktısadi çe artarak çok korkunç bir afet Veremle mbcadelt cemOy.-t/ 
tesanüdü !itiyat -:;ahasında teba halini alan veremle mücadele reisi Ali Pş. 
riiz ettirecek bV: cemiyet, milli meselesini Hiyik olduğu_ ehem- j İstanbul~a ise ?u has_talığ~ ~
ekonomiııin mühim nazunlann miyetle takip etmektedır. tularak olenlenn mıkdan bır 

Henüz son seneye ait ista- sene zarfında 5000 i mütecaviz 
dan biri olahili~EKl MESUT tıistikler ikmal edilmediği için olduğu söylenmektedir. 

•••!:ll••mmiı.•••-: memleketimizde vereme kaç Çocuklarda verem vefiyatı 

Mektepliler 
müsabakası 

37 inci hafta 
37 lr.cl hafta başlamıftır. Ga

zetemizde çıkmıf olan haber
ltrdcn en milhlmmlnl seçip 
Cuma rtesl akşamına kadar 
l:•l7etemlz m~sabakıı memur-
lıı llnde.rlnl , 

vatandaşın kurban gittiği ka- ise yüzde ?'irmi_yi bulmaktadır. 
t'i suretle malı1m değildir. Fa- Mernleketm nufusuna, bütün 
kat bu içtimai betanın tedavisi- diğer hastalıklardan ve hatta 

1 le meşgul bazı doktorlarun~_zın s:ıığınlan:l~n bile fazla bir tah
~ tetkikat ve izahatına gore, rıp kuvvet:ııle savle.t ~den bu 
memleketimizde veren yüzün- derde karşı açılan cıd~li k_ola:ı:'
d n vefiyat senede 30,000 ten !astırmak ve daha muessır bir 
f:zladır. hale getirmek. ic_in ~:remle 

Verem musabini ise bunun i- rn?ca~ele c~mıyeıtıne •. d_ıger ce
ki misFnden ziyade olduğu mıyetı haynyeler. g;bı. çalış

lı kkak görülmektedir. Ve- mak hakkı bahşedılmıştır. 
mu. a · ı<Yı Mabadı altnıcı sahifede 

pıldı~m! ve ?u zaman.ın k~nun- 1 ANKARA, 21 (Telefon) 
Tarl/t komisyonu hail içtimada 

Tarife komisyonu toplan 
da muflıslerın ak<lettıklerı mu- Ankara rüsumat paket gümrü
kav~leleri? k~enl:_myekO.n ad- ğünde veznedar Osman Kemal 
dedıl mesme ır;ı~an veren 6 a- Ef. tarafından yapılan sui isti
~m sürı;ülü dahı~ınde ?ulıındu: mal tahkikatı devam ediyor, 
gunda ısrar etm"qJ.,.rdır. Hatta Osman Kemal B. dün tevkifha
alacaklılarm iddiasına göre neden celbedilerek umum mü
mukavelename iflas kararının dürlük dairesinde istiçvap edil· 
verildiği kanunevvel ayının 18 miştir. Merkumun evinde, ken 
inde olmuştur. disine ait olan eşyaya ihtiya-

Büro heyeti bu husnsatı tes- ti haciz konmuştur. . . b h · ··d·· ·· z · d "f ı d tebedd' 
b"t etm k "cin mukavelenin tet ~ .- . . Tıcaretı a rıye mu uru e- sın e, tane er e 
k~k. ı~·~'.m göstenni~ Ema- Ankara elektrık tarıfcsı ki B. in riyasetinde her sene yapılması icap edip etmiy 

Ticareti bahriye ı11iil1iın limanl 
dan ilısai ınaltıınat İstedi 

ı me 
11

'-u ~ · · k 1 ·r k la 1 L. · net ve Maryoseradan bu mıika- ANKARA, 21 (Telefon) - ıç!ıma et~~ te o an .. t~~ ~ .. o- an şı acaktır. ıman şır 
velenin süretlerini istemiştir. Ankara elektirik şirketi tarafın n;ısyonu dun sabah uçuncu ıç- hakkında karar verilmek 
Fııkat her iki taraftan da dan 1341 senesi bütçe kanunu- tımaını yapmıştır. komisyon Perşembe günü 
mukavele metnini bulmak kabil nun bu gün de mer'i.olan 20 in- . İçti.matla ~iman. şirk~ti ve rar i~tima .edeçe~tir ..... 
olamamı tır. ci maddesinin tefsirı suretile Ştrketı Haynye tanfelerı mev- Tıcaretı balırıye mudur 

Alacaklılar bedeli sulh olan getireceği vcsaitten müruriye zuubahsol~uş ve mü~akerat ~e- tı.rafınclan, g_eçe!1 92? . ~~ 
31 bin Franın masa emrine isti- resmi alınmaması için yapılan reyan. etmışt~r. Komısy°.n, ır- z~rfında den_ız tı_cartımızın 
rdaclını ve alacaklarına karşı- müracaat mec~is !lcreti umumi ketlcnn he~oo ,u ı tetkık et- zıye.• umumıyesı anl:ışıl 
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Kon/ erans toplanırken 
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İngilizlerin t11tturdukları 
yolun iç yüzü nedir? 

ınaskelcr a~ağı! 
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Felemenkte ------
Anlaştılar 

Lahey'de itilaf 
imza edildi 

ı=-nuüF!ı__...i 
Telif hakkı ... 

Ingilterede 

/(onferans 
Tahdidi teslihat hon 

feransı açıldı 

Kral nutkunda tahdit ll1-
zumund1111 bahs&etli 

Da!11ıı,'l' veh.alet111111 Laıınıuı . 
ldarei hususiye ve bele-diyeler memurları 

Bareme göre maaşları 
ANKARA, 21, (I'elefonla) - İdarei hususiye ve Beled' 

lece tatbik edilecek olan Barem kanunu hakkında Dahiliye 
kaletiniıı hazırladığı tamim viliiyetlere gönderilmiştir. Bu t 
matname umumi meclislerce de nazarı itibare alınacaktır. 
s:ı.sa göre meclisi umumilerce mahalli ve hususi memurine 
bn idarı>lerde maaş alacak zavata veııilmesi muvafık görü 
maaş nıikdarlan mahalli Belediye roarelerine verilecek ma 
tan tedavül etmemesi de mükarrerdir. Tamimde İzmia Bel 
yesinin istisnai vaziyeti nazarı dikkata alınım~ ve Belediye 
sinin maaşmm Baremdeki birinci derece üzerinden alacağı 
rlh olunmuştur. 

Şehremanetleri için ayrica tebligat yapılacaktır. 
---~·-....----

Hariciye vekaleti 
fişlerinin 

Ankara, 21 ( Telefonla) -
Hariciye vekaleti tarafından ha 
zırlanan Hariciye vekaleti mü
fettişlerinin v:o.zifeleri hakkında 
ki talimatname Heyeti vekilece 
tasdik olunmuştur. 

Talimatnameye nazaran Ha
riciye vekaleti tarafından ihdas 
olunan müfettişlik heyeti koı;ıso 
losluk, elçilik, kançilaryalarm 
ve merkez muamelatına, şubele 
!erin~ ~ it aksamı tetkik edecek
lerdir. Müfettişler vekalet tara
fından vaki olacak tebliğ üzeri 
ne vazifelerini ifa ve her husus 
ta azami ketumiyeti muhafaza 
etmekle mükelleftirler .. 

müfe 
vazifeleri 

Maliye müfettişlerinin ko 
loslarm mali işleri hususund 
teftiş ve mürakabe haklan k 
akan bakidir. 

Vekalet dairelerinin tef 
aliikadar daireler amirlerin 
gösterilen lüzum ve vekalet 
kanımca tahriri emir üzerine 
ra edilir. 

Her hanği bir işin çoklu w 

ehemmiyetine göre iki müfet 
ayni işi teftişe memur edilebi 

Teftiş esnasında memur! 
hakkınöa vaki şikayetleri de 
fettişler resmen tahkikat icra 
na mezundur. ---+O----

Edirne vilayet kongresi 
dün açıldı 

Hakkı Şinasi paşa nutkunda iktısadl 
rimize temas etmiştir 

Edime, 21 (A.A)Bugün Hak 1 Müfettiş paşa bundan so 
kı iŞnasi paşa Edimeye geJ,rek 1 sözü iktısadiyata intikal etti~ 
Halle f. :kası viliyet kongeresini 1 rek : 

. küşat etmiştir. Müfettiş jaşa bu "Mübeccel ve pek ı lid r. ·1 ·1 . . •. kl d u u e 
M. Tardieu M. Or(!ndi ; ves~. e 1 e ırat.e~tıg~ nuu arın a 1 mizin irşadatı ile siyasi ve içti 

rekabetin milletler arasında enJ. I ez~~le ~cmışı~ ~: mai hareketlerinde muvaffak 
niyetsizlik hissine ve hatta Bm bır şehid~n ~uazzez ha! lan aziz milletimiz tekamül si 
harp tehlikesine müncer ol:na- ı txralarmı. ~db: sın~nde ~- sitesini tetewüç için br hareket 
smı hiçbir zaman konferansta yan sevgıli Edimcmızde mubec 1 dah k f . k ... 

· ı f kamızm b ki • .:1" a yapma vaz csı arşısm.,.. temsil edi1'cn milletlerin balın- ce ır u sene vucııyet bu . 
1 · · h olm d • ··y kongresini derin mafharet duy lunuyordu. Bu vazıfe de pelc 

ye ı:"~ın atası a ıgını so gularile ar:or ve siz kardeşlerimi ziyade muhtaç olduğumuz iktı 
lemıstır ,.... di t •-~-ın· d" T k "k ·· .: h b · b"'t.. hürmetle selamlarını İşlerimiz sa CIMUil ur, ra ya ı tıd 

. Buruk d afen ~ııı 1 u un de bize daim te'sııiıat· gösteren di işlerde memleketimizin diğeı 
mıllet c~ f:: ~ a~. ann~~ muhterem vali beyefendi ile vila taraflarına nazaran daha hass~ 
m~a~et ~·ıen· ıye e~nı1?: .. .. yet erkanına ve memurine teşek ve daha heyecanlı bulunma zanı 
mut~~ ~ ın 1 t~ erruru~u kürlerimi arzederim Hürriyet retindcdir . ., demişlerdir. 
men ıfçınle en gıe· em yalpmd' .3:~: ve istikliil aşkını hü.r medeniye Kongre yarın da topla.'laca 
matu o ması azımge ıgı. . . .. .. . . .. . 
karar vermislertlir. Sulhün halı tın butun gayesını mefkur edi- tır. 
hazırdll'ki binasının başlıca esas n~n !ürk ca~!?~ı fırk?mızm sa 1 Gc~e.n Çarşam~a gü~ü. top 
larmdan biri bahri kuvvetleri mımı rehberligı ıle daıma mu-ı ?3:n ".ıl_a~et umumı meclısı :!:' 
tahdit etmek ve bu kuvvetleri vaffak olmaktadır . ., ıkincı ıçıtmaım aktedecekttr. 

milli emniyet ile kabili telif bir Rusvadı:t nıemurların yüzde onu dnX-ı"ştı"rı"ldı· hadde indirmek hususunda iti ~ 
laf etmektir. Kl"al, muraıhhasla MOSKOVA, 21. A. A. - Birçok kOOliserLiklerde ifleri 
rm milli bir maksatla değil bel- ten ~iktirmek veya bozmak cürmünden ve kısmen d~ iktidar-

Mm. Soko/nikof ki medeni cihanın terakkisi yo sızlrklanndan dolayi memurla.nn yüzde onu çikanlnuttır· 
Sokolııikof 919 senesinde Ru- lundaıki bu manii ebediven or- ·b~in"'.'.-um-um--un-m-en~fa""atı-.n·e-m•e·d~a·r-,"""'~L~/~o-y•d•G~eı.o.rg""eiıôiiimiöiü;;;;cı;,;a;;;;d;,;e.le...,~, 
syarun cenubunda devam eden tadan kaldırmak azmi ile miit- olmak üzre bazı fedakarlıklara istiyor 
dahı·11· muharebelerı·n safahati tefikan calısacaklan kanaatini k . l . .. k 1 LONDRA 

d arar vennış er ıse muza era- , 20 .A. A. _ M. 
hakk--'a yazdıg"ı bu··yu"'k hı"ka"- izhar etmistir. Kral ııözüne c- t 1 .._ ·1 tt··· · Lloyd G al uıu ınızm ya nız ....... sı e ıgınız • eoırge bugün Nasyon 
Ye ı·ıe edeb'ı şo"hretı"nı· bı·r kat vamla demistir kıi: "Biitün mil- l ketle d ··ı b··t·· be L"be ı Kı·· -L . mem e re egı u un - ı ra up tar<11mdan şere-
daha arttırmı.,.1r. Mm. Sokolnı·- letleııı'n hususi bir tetkike ihtı- . t b"' ··k d lı b"r f' . ,.. şerıye e uyu ve evam ı ıne venlen bir 2liyafctte mü 
kof Rusyada pek çok hikiye yac gösteren muhtelif pliinlan menfaat temin edecektir. Kon- cadcleye daveti mutazamın 

ki uft vardır. Falkat, Bunlardan her- . . · , bi neşretme e mar ur. .. .............................. _ ~rans _me.saısının m:;ı ut r ne 'bir nutuk söylemiştir. M. Lloy 

_ .................. ti'a'i'i<a .. "ve'ri'n""taikı n 1 ~·~;ned:~~:::~~ti~n~~~e~~~ t::~ı:~e ~~~;~ f~ 
rinin omuzlarına yüklenen ağır bi İngilterede de üç veya 4 fır 
te-slihat yük1eııinin tahfifine ;m ka bulunması daıha doğrusu biı 
kan hasrl olacağına eminim.h- grup vücude getirilmesi usulll 
te bu ümitle müzakeratmızı ga- nün yalnız 2 fırka bulundurul 
yet sıkı bir dikatle takıİp ede- 1 masma matuf sistemden col 

• 

' 

oeğim. daha iyi neticeler venniş oldıt 
Ziyafet ğunu kaydetmiştir. 

LONDRA, 20. A .. A.- Ba-
hri konferansa i~tirak edecek l .. Kral huzurunda 
m•m•hhaslar serefine ~u ~samı LONDRA, 20. A. A. - B• 
hiildlmet tarııfmrhn hır zıvııfet hri konferansa iştirak edeceiı 
verilmistil". 11". MacDonald'ın 27 murahhas bugün öğiedeJI 
riyaset ettiö-,i hıı. myafette 460. sonra kral tarafından Buckin 
den fazla davetlı hazır bulun- ı gham sarayında kabul edilroit 
mu o.tur. lerdir. 

M. Mac Donald, murahhas- 1 
farıfan konf.-rans mii?;ık!'r:ıtı 

1 
Temaslar rd 

e~nıısınıh sıılfnr ve tehıımmül LONDRA, 20 ... A. ~--- er 
!1"Östernnelı>rini İ<:temi~ hnnihn Mac Donald, bugun ogled 
., ~ nı11r:ı• h;ı hevl' 
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oktorlar mukabil ittihamlarda bulunuyorl r: i 
ya an doktorlar değil fak eczacı ardır di 

-~ -- ·-------- -

ti rı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Doktorlar eczacılara 11 Etıbba odaları Kadastro işi Taksi ihtikasr 1 ipek istihsalatımız 
rını~ 

veriyorlar Odaya kagdolunmı
gan doktorlar 

Niçin sür'atle 
yürümüyor? 

Müşteriler muhtekir 
şoförleri lhbaretnıeli ipekçilik sanayi·miz 

lediyt 
ye Ve-
1 u tali" 
~ır. S 
ine 
oru1eıı 
maaf 

cevap 
ihtikarı kimicı 

yapıyor? 

Jiyazi İsmet, N. Şa 
kir, N. Osman 
B. ler ne diyor 

lcrayl tababetten 
men' edilecekler 

Emanet muaı•!ı i 
Bey ne c' -

f'ftmll 
Heyetin uğradığı 
büyük müşküUU 

Son günlerde t.__;tsi ihtikari 
Etibba odası faaliyetine de- yüzünden şikayetler g-ene çoj!al 

vam etmekte olup şehrimizdeki • İst~nbul kadastrosu işlerinin mştır. Emanet, 
doktorların hemen hepsi odaya agır gıtmekt.e olduğu hakk~da ı::eyrüsefer mer -

ilerlemekted·r 
Gelecek sen eden 

itibaren ~ele<!!' . . . . . yapılan neşnyata kadastro ıda-
kaydedilmiştır. Esasen sıvıl ve resi cevap olarak diyor ki: kezine emir ve· 

1 f.e rer 
~I ta5' 

k " d k l d d k d rerek bu husus as erı o tor ar an o aya ay "- Unkapam köprüsünden 
olunmıyanlar hariçte icrayı ta- Saraçhane istikameti ile giden ta çok ciddi taki 
babet ederniyeceklerdir. Oda yolu takiben Samatyanın muay bat yapılmasını 

/ Senede iki defa mah
sul alınacaktır 

Eczacılar doktorların 
İ• reçetelerini takdir ve 

tenkit edeınez 

b" k bildirmiştir. Ma katibi umumisi Esat B. oda işle yen ır no tasına vasıl olan hu amafih ihtikar 
rini tanzim ile meşgul olup An- dudun solun.d~ki .yeri~~ katla~- yapan şoförleriı 

. . tro heyetlerının şımdılık faali-
karada bulunan Tevfık Salim yet sahasıdır. layıkile takip edi 
paşa geldikten sonra heyeti ida Bu mıntaka dahilindeki ma- lememesi daha 
re içtima edecektir. Diğer taraf hallelerden bir çoğunu , yangın ziyade müşter 
tan ihtisas kanununun tatbiki yerleri teşkil ettiğinden bugün leri.n ihmal~e a~ 

Yerli fabrikalarımız 
ipeklerimizi istihlak 

ediyor 

ı:ı 

el 

lstanbul ile Bevoglu ecza
neleri il Açları arası od·' · 

Iiat farkı Dr. Niyazi ismet B. 

de yaklaşmaktadır. Hazirandan boş bir saha halinde görülmek- fedılmekte~~r. Bı c ,. ı Yapılan son istatistiklere ve 
itibaren tatbik edilecek olan bu tedir. Bu arazinin sahipleri yan has!a bu~nler ·- • · fnevcut maliimata nazaran ge-
kanun haknıda Sıhhiye müdürü gın dolayısile muhtelif semtle-ı de bazı şof~'.ler . . ~a~t B. c;en sene ipek rekoltemiz evvel· 
AliRıza B. bir muharririmize şu re ve Anadolu'ya dağılmıştir. a~dıklan .~~şt:nyı goturecekl~ ki seneye nazaran çok fazla i, Bazı doktorların pahalı ecnebi müstahzeratını tercih ettik

le•i ve yanlış reçete yazdıkları hakkında bir eczacıya atfen vakı 
olan neşriyat Etibba muhadenet cemiyetinde hayretle karş1lan
rnrş ve tamamen gayri varit görülmüştür. 

malumatı vermiştir. Memurlar, bu arazinin hakiki rı ~e:e goturdukte~ sonra ~aksı di. Halbuki ipek ihracatımız . 
"-Doktorlardan ihtisas vesi sahiplerini bulmakta güçlük c;e lennın bozuk o~d~g1;1nu so.yle- evvelki se~eye. nisbetle geçen seneye artmaaıle anlaoılacaktır. 

kalanın istedik, gönderiyorlar.! kiyorlar. ,Bu vaziyet karşısında mekte ~e tahmını bır p~ra ıs~e sen~ 172 bın. kıl<;> daha azdır. . Y~pı~an h:5:1plara nazaran 

Cemiyetın reisi Dr. Niyazi olduğunu bilmiyen eczacı tak
İsmet Bey bu hususta demiştir dir edemez. Binaenaleyh hekim 
ki: _ leri tenkit etmek hezeyandan 

- Doktorların bil'iltizam pa- ibarettir. 

şehir harıtalarından istifade et- mcktedırler. İşte bu kabı! şofor Zahıren endışeyı celp edecek ıpek ıstıhsalatımlz çok yakm
mek istenildisede şehremaneti- ler hakkında takibat yapılabil- şekilde görülen bu vaziyet ha - da harbiumumiden evvelki mik
nin haritaları araziye tetabık ~~-si i~~n. mü.şt_eri t_:ırafnıdan şo ki.~at~.e mucibi ~emnuniyet?.r. tarını bulmuş olacaktır. İpekçi· 
etmemektedir. orun .hu.v~yetın_ır_ı alakadar ma~a ~u~~~ Avı:~l?a pıyasala~ Turk, lik sanayiimiz de gittikçe terak 

iB~ kısmı arazinin aidiyeti ~a bıldınlmes~ ı~aHp .etI!1ekBteddır. ~pekgıbıs1tedıgı haldtire vyerilli~cfekb ki etmektedir. Mensucat ııana-halı müstahzerat çıkaran fahri- Ancak bir doktor, meslekta
kalann isimlerini reçetelerine şınm yazdığını takdir edebilir". 
yazdıkları doğru değildir. 

de miınazaalıdır. .ınanet muavını amıt . e ıpe u unamamış . er a .. . . . .. 
-·--- , bir muharririmize şu iz<Jıa rikalarımız ipeklerimizi mühim yıı ı~ınde ~n. çok ıpekçılik te-

İlaç pahalı veya ucuz diye Ankarada lik maçları 
Ha Va ııasıt? ermiştir. miktarda istihlak etmektedir. rakki etmışttr. 

· .. ...,, . ı - Otomobilleri sık sık umu Alakadarların teminine göre --------
Bugün de yagl /ı ve 1 ,~ teftise tabi tutmak kabil de bir kaç sene sonra halkm gös- Bekçiler üç sınıf olacak ANKARA, 21. A. A.- An

kara idman mıntakası 929-930 
lik maçları için bir kış kupası 
konulmuştur. Mü.ıab11kanın bi
··inci deveresi bitrniştJJr. Birinci 

bulutlu olac'ak 't,i!ctir. Çünkü iki günde bir bun terdiği rağbet karşısında ihraç . 
lan işlerinden alakoyrnak olmaz edilecek ipek bulunan;uyacak- Badema bekçıler namına top-

T. Salim Pş. Esat Bey Hava dün sabah ta soğuklu- Binaenaleyh haksızlığa uğra- tır. Maamafih istihsalatımız da lanan aylıklar idarei hususiye 
ğunu muhafaza ediyordu. yan herkes derhal memuru ına mütemadiyen artmaktadır. Bil- namına alınacak ve bekçilerin 

·mlardan Gençler birliği, İ
'tıharbiye, lise idman yur
Kinci takımlardan muhafız 

Biz de geldikçe bunlan pcyder Sabahleyin şiddetli bir rüz- hsusuna haber vennelidir.,, Ha hassa gelecek seneden itibaren maaşları idarei hususiye tııra
pey vekfilete yolluyoruz. Vesi- garla beraber yağmur yağıyor- mit B. muharririm~zin bu vazi ~~ni tec:Ube ~~ilen Japon usu- fından verilecektir. Bu suretle 
kalaım gönderilmesi için Hazi- du. Bir aralık akşama doğru yet karşsında taksılerin kalk- lu sayesınde ıkı kere mahsul b kç'l • b" f t 'kti 

.ı, İmalatıharbiye, lise id
. ..ın yurdu kazanmışlardır. İ
kinci devre 24 şubatta başlıya
cak ve ikihaftadan sonra galiple 
rin kupaları tevzi edilecektir. 

k d .. dd dı K b l l l h l l b"l k . •-~-- ld d"l k e ı er resmı ır sı a ı sap rana ı.. ar mu et var r. a u ut ar sıyrı mış ava açı mış ması muvafik olup olmıyacağı a a ı me ımıwuu e e c ı ece . 
1 

k dd dil 
nun tatbik edildikten sonra her sa da geç vakit tekrar kapan- hakknıdaki sualine de tir. etmış o.aca ve.memura e e 
doktor kendi ihtisası dahilinde mıştir. - Taksi azami fiati gösterir. Hükfunet ipek istihsaline ve ~ekle:d_ir. 1;'1ek~ıler kıdem ve eh 
meşgul olacak, mesela gözlerin .• ~and~lli rasathanesinin ver- İstiyen pazarlıkla da binsin. Ta ipekçiliğimize fazla ehemmiyet1 lıyet ıtıbanl~ u~ 6~.fa ayrıla -

-0--

d ah l b. k" b" dıgı malumata nazaran yann ksi çok muvafik bir usuldür.,, de vermektedir. Bunun neticesi o-' cak ve kendılenne uç sınıf üze en r atsız o an ır ımse ır h b 1 1 1 
k üz 

dahili hastalıkla.r dokto~~a -~Ü g:;;;;:a~~ u:s u c~:~~ ~:ad~ .,m_i_~ .. ıi;.o;r,...._...,..---ı~~;-'"la;;.rlalk""'i"'st,;,;i~h~s~aiıa·~t:ım;:ı;zm;;ıo-;:~:d;en;;;n;' n;d;e;n;m;a;a:ş;v;e;n;"l;e;c;ekti;~;r·~--
Neşel Osman B. Şehir Koşusu racaat ederse göz tedavısı ıçın sırada sulü sepken halinde kar 

dü unUlerek yazılmaz. Esasen ANKARA, 21 ( A.A.) -An- bu hastayı göz mütehassısına yağacak ekse;riyi\:,yıığışlı geçe-
ilaçlar bizim malımız değil ki kara i~an mıntaka_:ıı bi~ ~ -""'""'ll!li~~·..._ cektir. Gelen malfunata naza-
fiatile meşgul olalnn. ve şehir koşusu. te.rtıı;ı_ ~tmıştır. ran orta Anadolu'da ve lzmit'te 

Bir eczacı, verilen ilacın han- Kır koşusu Gazı çıftl~gı - Stad- kar yağmaktadır. 
gi hastalığa ait olduğunu ve yum aras_ında v.e ~e~r koşusu Karadeniz'de ,şiddetli bir fır-
nasıl bir teşhis neticesi olarak da Cebecı - şehir ıc;ı - Stadyum tına hüküm sürmektedir. 

d ılacaktır Koşulara Bir vapur karaya oturdu Yazıldığını bilmediği halde yan arasın a yap · "Alberto Façini" isminde bir .. lış olduğunu iddia ederse yan- yakında başlanacaktir. İtalyan vapuru Karadeniz den 
lı§ olur. Ancak ımhulen ilaç • il · · gelmekte iken dalgaların 
ıniktan yanlış yazılmış olursa Yerlı ma arı sergısı şiddetinden su yapmağa başia· 
hekimden sorması lfızımdır. Yerli mallar hakkında hal- mış ve Boğaza girince bir sığlı-
Biz, tanıtılan ve tecrübe ile fai- .kımızıa daha yakından bir fikir ğa baştan kara etmiştir. 

Fırka divanının içtimaı günü .. 
deli olduğu anlaşılan ilaçları vermek ve mümkün olduğu ka Bir vapurun batmasına ranak 
k~llanıyoruz. Hatta b~larm dar ucuz ve metıin mallıanmız kaldı 
bır kısmının hangi fabrikadan bulunduğunu tarutmak fikrile 1500 ton hacminde olan Yu-
Çtktı~ını da bilmiyoı::uz. ?3u ~C:- nayi Birliği önümüzdeki reme- nan bandıralı "Marya" vapuru 

Ankara'dan lfttanbuldaki güzeli görmeye 
gelen meb'uslar da varmış .• 

se~.eyı eczacılar cemıyetı ~e~s~ zan ayı iımtidıaıdmca devam et- kereste yüklü olduğu halde Ka-
liuseyin Hüsnü Bey çok ıyı ı- mek üzre Bayazrt camii avlu- radenizden gelerek Ymıanista-

h • Yukarıda merasinı aalonunda fır· Hannn tamamile Türk janrında bir 
Meclisin en nazik meb'usu ve zarif bir hatıra •• 

ıa etmiştir. sUilda bir serği açacaktır. Diln Sıhhiye u:u .. mı Ali Riza Bey ~a geçm:kt~ ~kden kom~; aflmak ka divanının içtimaı devam ediyor. güzel.. 
Müstahzeratı yazılmadı~ın- Sanayi Birliği tarafından evitaf göndercektir. Şayet göndermez uz.re. Bog~zı~ın. e teva.:.~n . e.t· Ataiıdaki koridor, _ En güzel tarafı? .. 

dan şikayet edenler, cemıyet idaresince sergiye tahsi\!I edilen .. .. . mıştır. Dun anı olarak g~mınııı ı ,,,ticeyi beldiyen - Maaum, nezihe, sportmen bir 
reisinin dediği gibi, mallarını sahanın krokisi alınmıştır. ve bu yuzden hasta. muteessır 1 muvazenesi bozulmı.; ; .:ııa de- meraklı Meb'uslar- ktt. Biraz zayıflarsa daha ır\izel ola· 
tanıtmalıdırlar". - - - - olursa o zaman takı bat yaptla-

1 
vrilmiştir. Ker. estel __ t: '°l m. uhim a dolu •. Bir köşede cak.. 

D B un1 bit k Yalnız b fak 1 d le lzmir tayyare Sual tekrar olundu: r. Nazım Şakir ey ş a- L'Jıligat za anını ca tır. azı u yer er bir kısmı denıze o.-. :::ı l ';,.; 
em.İyeli heyeti id:ı- - En güzel tarafı ncreai? .• rı söylemiştir: • . d l de bir iki doktor vardır. Bu vapurun içine sular lclr .aga e azalanndan bazı· _ Gözleri, ajizı. Endaım ve tara-

- İlacı, hastanın malı sevıyc B ve gibi yerlerde doktorlar her tür başlamıştır. arile lzmir fırka veti.. 

si.ni ve tıbbi vaziyetini nazaı;ı Kılıç Ali Pş. Askerlik Şube- lü hastalığa bakabilir. Fakat bu Bu vaziyet k~'.şısmda ~en;!- ~lcilatma dahil 2e- Ali Riza B. (Mardin) söza kant• 
dıkkat l k azmak zarun- 1 ş b 1930 · "h · ba - oren gemı mu 11t toplanmışlar, rıık: . e a ara Y. - , . sinden: u at senesı ı - da bir dereceye kadar. Ehemmi nın tacagını g . . - o h Dah Dah •ı 
dı_r. Şekli ispencıyan.nın teda-ı tı"yaıt --'-itan yoklamasına baş- . .. rettebatı istimdat etmışlerdır. crtlqiyorlnr... - a a. a. a ... 

dır zcu yetlı hastalıklarda onlar da mu y u gu·· du" kle kur- latirahat salonun· Bir ses: Vıde çok ehemmıyetı . var • lanmıştır. tehassısına göndermeğe mecbur lmunan vapur 3 a Hamdullah Sup. - Gözleri ne renk? 
Zateı:ı hastal~rda bu cıhete eh- Şubemizde mukayyet bilu- h 

1 
.. h tarı ıştır. .; B. telefonun ba· - Y eıil .. 

enunıyet verırl.cr. mum ihtiyat zabitlerinin 930 se dur. O zaman asta ar mute as "Teolil Gotyenin" dümeni 
1
mda ocağa talimat Fısıltılar: 

Maal'esef bır kısım eczacı- nesi şubatın birinci gününden sıs bulunan en yakın şehirde te bozuldu ıeriyor. Büyük ka- - Gözleri Süreyya'nın gozlerine 
Iar oturdukları yerde çok para son gününe kadar müracaatları. davi edilirler.,. "Teofil Gotye" vapuru 1stan nnın sağındaki kı\- benziyonnut .. 
kazanmak için eksık ilaç yapa- ---·---------- - "k M , 1epede otunnut tat- Süreyya B. gülerek cevap veriyor: 

~ • • bul'a gelmekte ı en armara - ' 1 ı.onutan birkaç - Tekzip edeıniyeceiim.. 
rak bizi hastaların yanında müş A k d b. nayı serolsı da pervanesine sakatlık arız ol- ueb'usun etralmı Baloda bulunan dijier meb'uslar 
kül vaziyette bırakıyorlar. İlaç- Il . ara a 11' Sa b muş ve gemi tstanbul'daki acen · armıtlar .. Oturan- ihtiaaslarmı töyle naklediyorlar: 
ları sırf itinasızlık yüzünden } k İ tesinden yardım istemek mec- nın içinde Necmet- Hamdi B. (Konya): (Duydum ki 
fena çıkarıyorlar. Ayni ilacı iki açı aca J f buriyetinde kalmıştır. , Sadık, Ferit Ce-

eczacı çok fahiş bir farkla satı- ANKARA 21 A A - Milli iktisat ve tasarruf cemiyetinin Vapur dün akşam geç llakit _snü':e"nça,-mb~u-A ·· tahzera t ta • · · · .. - ~ n .. ~ Y~rlar .. Hatta mus ola- 'umumi merkezinin son ~opla~ında ~nkarada _Turk Ocal:!~~ limanımıza gelmiştir. · izzet Beyler •ar. 
böyledır. Av~padan h~zır .. b .. yeni binasında bir sanayı sergısı açımaga ve aynı zamanda butun Parfümöri L. T. PIVER A. ş. nin N. Sadık~ stanbul'un luymet 
rak gelen .Ası~ol pepsın tu u milli sanayi şubelerinin iştira:kile bir sanayi kongresi davet et- bütün dünyada 'öhret bulan ve ala- li meb'usu Hü•eyin B. bandröl propa
lstanbul cıhetınde ( 40) kuruş, ., meg-e karar vermiştir. Sergi ve kongrenin açılma günü aynca meti farikası Türkiye Cumhuriyeti gandau yapıyor.· · 
B -1 d (60) k ruca satıl 1 f 1 k · Hu"kfunctı' nczdı'nde de müseccel bu- Ak Osman zade izzet B., teşrifat eyog u.n a -· u " - 'ı "la"n olunacaktır. Bu maksatla teşkil o unan aa omıte işe s· • B · d - b d k lunan mamula•t ve müstahsalfıtını tak umum müdürü Fuat ımavı eyın 

Z. Mesut, Sa/4hatlin Beyler 

Hanıma verirdim. 

Hasan Hayri B. (Edime) : "Ka 
labalıktan baloya giremedim. Maama 
fih gtlZ<!telercle gördüğüm resimlen 
nazaran bence birinci gWıel F erib. 
Tevfik Hanımdır. Manidar tebasün
leri, halde aaçlan ile bu dilber kıD 
1197 vermdı: bence yalnız bir kanaat 
borcu değil, bir de aüzelfiie hörme ıgını bızzat tecru e c ere an- 1 t · b" · · 

lad baş amış ır . !it eden ve bu mukallet mallan sa- kendisine verdiğı ır reçete snretinı 
ım. tan şehrı-mız· tu""ccarından beşi aley- gösteriyor. "Anadolu Kulübü'" nün n___: M 1· . ·ı. b' E 1 d ( ı 80) ku lmı b" ...,.-.de ec ıoın en nazı me ul\ eza depo arın a .. '' .. - hı'ne İst·nbul "~u"ncü Ceza mahke- mektup kiğıtlanna yazı ' ır ...... • . h D•-

ı • F A N n u, • • . ol klnıldir? diye bır IO pet •• ....- •es: ruş olan bir şise " yodıpın mus M ı t t mesinde cereyan eden mahkeme bu çete. Saçlann dölriilınesıne manı an 

borcudur.'" 

\ahzarını Beyoğlunda bir ecza- a a ç e es ı • tacirlerin mahkümiyetile neticelen- bir ilaç .. Herkeste bir alaka.· - Mustafa B. (Tokat),. 
) k al • • • • mı·ş ve bu bapta sadır .olan mahkümi.- - Aman kopyesini alalım, diyen Bir itiraz: il eden ancak ( 380 uruşa - , . 

tııak mum" kün olmuştur. Bu su- yet ilamı ahiren temyız mahkemesı diyene.. - Nezaketin tim li olan Naci Pt 
k V Ak ır""_••ndu••z üçüncü Ceza Daıre~~ tarafından ~a Süreyya B. (Tokat), Turkuazda'· dururken .. tetıe &errnayeden bile fazla a-, 1. azan : 8 Ull tasdik kılınarak kat ıyet keabcylemış ki balo hakkında intibalarını anlat.- Ve muhterem ınker hal<kında biı 

tanç temini depoların peraken tir. 
1 

yor: hikaye: 
d~.~tıştan 'men'edi~esi?dAen Aka OUndllz beyin en gtızel eseri olan • Malta çeteel: Parfümöri L. T. P VERA. Ş. bu [Bu münasebetle güzellikl~i gör Naci Pı. bir gün Fransı:z haritası 
bıı ıstifade yapılan bır ıhtıkar- F. A. '• • ınymetll muharriri c Politika • refikimiz satırları, her türlül~eklamdan ml~tıstc; mek için Ankara' dan lstanbul a lr!" nı •ÇDUJ. Tetkikat yapıyormut- Cö 
<lır C gni olan müstahs;ı •t v~l,m~mu a • .'- den meb'usların isimlerini ~e i!ta ~·- Nacı Paşa zü (Sen) nehrinin ynzısma lliımit-

I lrlo hazırladığı bir eserdir. • Politika • da umarteslden çin yeni l;ıir reklam şe n e degıl. yor Kendisi Z<ki Mesut, Selahaltın Mübeccel Hannrun küçük hemıiresi _Sen, Seni .• diye mınldannuı. lialbukı" doktorların paha 
1 

' rl ı ı 1 ı ı belki bu mUstahsalat ve mamulAtı (Ko.caelı"), H' •••n Hayri (Edirne), 1 • •· 
1 

· B 1 tefrika edilecektir. EH n ve yazanın sm avı yey • ukal ~ emsa sız guze mıt- en reyimi ona Medeni Fransa ve na:ik Frnnsızlar 1 iicl_.:ın y~-malctan hiç bir m.en- itibaren yeniden taklit etmek. veya m !et- Hamdı" (Konya) Beyler.] · ) 1 ~- d b ı k verıyorum · lhtimah yok böyle bir knbahk yapa aa .. tı yoktur". Emanet Sıhhıye •alt kılacak kıymettedir. lcrini satmak cUr'etın e u unaca - z lci M B , 
~ • !arın kanunun adalet pençesinden _ Güzellik müsabakası ümidim· • esut · : 'Bu hususta mü- mazlar. Yanlıt yazılmıt olacak. Bu 

Udiiru Dr Neşet Osman Bey,J M }t t •, F " N ki t · etmek -'en fazla, al:ıkn uyandırdı, diyor. 20 talea dermeyıunnd mazurum). l "sen" değil, sizdir. .. dp-- - . ı 8 8 çe eSI· • rıı.. • Jrurtulamıyaca arını cmın ., S I" tt" B (""--- I") "H·k 1 k ~ .. ,,ıştır kı: _ 1 irin ne<rettirmİ§tir. güzelin hc(1oi de hafif farklarla gÜ· • """ ın • "'"""" 1 : a em Ankara: 19 Birinci anun 
d ' ' d il · ) B' · · la M- be ı N k heyetine dahil olaaydım reyimi Sema Mec.. S. --Yanlış ilaç< ~~y~a~z~ıl~ıg=ını~j'J~~~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::~~ .... ..;~ ... ~(G~ön:::c:n:m~iş~tı~r~.~~z:e:l·~·.::•:rı~n:c•:..:o::n~:u:.::cc:e~.'.:":nu::.~::::::..:::::~::::::.:::~~==~::::~--~-----~==:...:.~ l! ene edilen h~stalığın ne 
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ı' 61 .~ >. 100 Telııraf adreıi: Milliyet, J,. l 'ı nbul 

~· Telefon numaraları: 

ROMAN 

Hütü~ Hi~~TE 
Gitme ... kal! .. 

t [ lıtanbul 3911, 3912, 3913 
1 l ,1 !

1 
ABONE ÜCRETLERi 

•. 1 l Türkiye için Hariç için 

Kapıdan dişlerini. gıcırdata
rak çıktı. Celile hanım, yüz ver
mediği, istiskal ettiği, nihayet 
kovduğu aşıkının hiddetini gör
dü, fakat vekarını hiç bozmadı, 
adamın arkasından kapıyı ka
padı. 

diğimi itiraf edı-hilirim. Evlen
mek istemiyor5 ı•ız. Peki yal
nız sizi görememeğe, yaıkininiz 
de tahammül edemeyeceğim. 
İstanbulda kalamam, alıp başı
mı gidiyorum. V edalaşabiliriz . 

1 ' 

' aybfı 400 kuruı 800 kurut 
1 ,. 

' 

\ :: 

ı 11 
• , 1 

., 150 ., 1400 n 

.. 1400 ,. Z700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
ddeti geçen nuıhalar 1 O kurugtur. 
Gazete ve matbaaya ait işler için 

müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz i!B.nlarm meıuliyetinl 

kabul ~tmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Odasında yalnız kalınca, eli
ni, masalardan birinin üzerin
de duran küçük aynaya uzattı, 
aldı. 

Bu eski, gümüş bir ayna idi. 
Evlenirken amucası hediye et
miş: 

Dlın hnreı en çolı: ı en az 2 - Bu aynayı iyi sakla; de-
lcrece idLBugün rüzglr poyrazdan miştl . Yaşın ve güzelliğin hak-
ecekıir • l lava kapalı olacak kmda doğruyu sana ancak bu 

e ara sırı yağmur yağması da ayna söyliyecektir . Senin gibi 
uhıemeldlr. .;;.;;;;;;.;-..;;;. _______ ., güzel kadınlar, hakikati pek işi-

11 FELEK demezler. Binbir iltifatla alda
nırlar. A~anmaman için, arada 
sırada bu aynayı alıp baık ... 

Kalktı, Celilenin elini öptü 
Celile, yüzündeki hınşıklan 

hatırladı, kulaklarında: 

- Zaman geçiyor! diyen ses 
çınladı ... 
Müşfik bey dişlerini gıcır

datmıyoııdu. Kapının eşiğinde 
durmuş ağlıyordu ... 

Celile, kollarının bomboş ka
lacağına hükmetti ve Müşfik 
beye seslendi: 

- Gitme ... Kal 1. •• 
M.M. 

' 1 .\ 
YlNE TRAMVAYDA O zaman Celile yirmi yaşın

ı Kapılar kapanalı beri tram- da idi . Hakikati söyleyen ay-

retırılilcr ııınntıah;ı 

Hedefe doğru 

1 

1 

~ 
1 

•ı 

" 

ylarda sarfedilen her şey kü- nada saf, pürüzsüz yüzünü gö- 36 inci haftanın 4 üncülüğü-
1 r, nükte, her nevi rayıhalar, rür, güzelliğine hayran olur- nü Daruşşafaka lisesinden 14 

azat hatta para hep içeride du. N&.zım Bey kazanmıştı. Yazısı 
lıyor. Dün bir tanesini yaz- Fakat seneler geçti, kocası şudur: 
ştım, bugün de bir diğer nük öldü. Sonra geneseneler geçti. HEDEFE DOGRU!.. 
yazıyorum. Lakin bu sonun- Celile kH"kına yaklaşıyordu. "Bir kaç aftadan beri hazır 
bir nükte olsun diye değil sa Kocasının ölümünden sonra lıklan yapılmakta olan yerli 

11 ,ce laf diye söylenmiştir. ,tekrar evlenmemiş ve etrafında mallar pazarının, nihayet bu haf 
1 ıİki kişi bir üçüncü ahbapların dönen erkeklere hiç yüz ver- ta açıldığını gazetenizde oku

n bahsediyorlar ve birisi öte- memişti. Biraz evvel kapı dışa- dum; tabii dirki her Türk gibi 
, ıı .ıe izahat veriyor.. . rı ettiği adam da, kendisine kur ben de son derecede memnun 

· · ,- O şimdi kanalizsyona yer yapan adamlardan biri idi. O- oldum. 
! ti, ayda 50 lira para alıyor, nun, kapıdan çıkarken diş gı- Tuttuğu her işi muvaffakiyet 
,1 rip içmeside içerden 1.. cırdatması, celileyi erkekler- le başaran Türk milleti şimdi 
• ı- Oh, oh! Allah versint!.. den bütün bütün nefret ettirdi. de Gazi sinin son gösterdiği yol 
ıiER KESiN KALBiNDE * * * üzerinde yürüyor ve iktısadi 

11 Celile, aynaya dikkatle bak işlerini yoluna kaymağa ~ğraşı 
İ fliç birimizin yüreği bir hay- tı ve dudaklarile gözlerinin uç- yor. Başta ismet paşa ve ıktısat 
i1 ıuıt bahçesi değildir amma k'l' 1 k .. h"k' t · 

İtadar inkiir etsek herbirerleri larmda birer kınşı:k gördü. Bu ve ı ı o ma uzre u ume yem 
ı ızin yüreğinde bir aslan yat- kınşrklar ona sanki: j biı· istihsal 1?rojesi hazırl8:m~kta 

- Zaman geçiyor. H=atı 'dır. Bu projeye nazaran ıstıhsa 
:mı saklıyamayız. Bu aslanla -J d'k b' ki · kucakla, yoksa elin ve kolların li.tımız meto ı ır şe e gıre· 

: c. ekserisi uykuda olduğu için boş, bomboş kalacak! diyordu. cek ve bugüne kadar daha ziya 
nseye zararları dokunmaz... hl'k 1 T" ki b ı ı ·:zara uyanacak olursa zararı Birdenbire kapı açıldı hiz- de müste ı o an ur ye un 

mertçi: dan sonr.a müstah~il ~evkiine 
• ııde yattığı yüreğin sahibine - Müşfik bey geldi 1 dedi. g~ecektır. Gayemız: Hıç olmaz 

r... Celilenin k.aşlan çatıldı Müş sa milli iatihlakatıma kadar ol-
ıBen böyle birini tanırım .. Yal 1 h ld b ı k M'l fik bey ölen kocasının eski bir sun isti sa e u unma tır. ı -

, 1 bir fikri vardır ... Hayatta bü h ı· 1 · ihl'k 
, ı 1 \!: bir adam olmak ... Bu çocuk arkadaşı idi Celile dul kaldrk- , lid i;ti sa ;n ~o~.a ~1~sı, 1ıst a 

i- yere ve her şeye baş vurdu, tan sonra, onu hemen hergün ' e i .en şey eı:ın mı ~,, o ~ası sa 
ziyarete başlamıştı. yesınde kabı! olabılecegınden, 

tat büyümek te bir kabiliyet Celile Müşfik beyi kabul et- hükfunet, halkımıza evvela"yer 
ı ı ıselesidir değil miya? .. Bu bi ti: ili malı,, kullanmayı hararetle 

·. -'e büyüyemedi.. Ve büyümek Sonra, kısa bir sükftttu mü- tavsiye ediyor ve fili ilk eser ola 
L ' s:dikçe küçüldü... Bir hayli d · dı k d' · im teakip: j rak ta bir insanın tepe en tıma 

ınan r en ısıne rast ge e - Müşfik bey, diye devam ğa kadar giyeceği her teyin"yer 
, ııtim. Bundan üç dört gün ev l' f k •- k ·1 

.• Tünelde ona tesadüf ettim. etti beni her gün ziya ret iniz de 1 ı,, ve a at ço,. şı ve sag am 
· ·ık .. 1 · d 1 dnn di~uyu mucip olmuyor mu- numunelerini ihtiva eden bir 
ımen ı soz enn en an a . . . 

ki b" "kl"k d' b k zannedıyorsunuz? Ben fılvakı mağaza açıycr. 
~s uyu u sev asını ıra k d -T f k 'h . "Milli iktısadiyat,, rn ne de 
J ... Beni evine cağH"dı .. Ve 0 <;o genç egı ı~, a at ı ~ı ı:.ar 
.am için de İsra;. etti. Gittim. da s~yılmam. ~oyle sık g<?ruş- mek olduğunu acı ve tatlı bir 
'Ioş beş ettik. Hep sözlerin- memız, ıbazı .ımaları .~ucıp o- çok vesilelerle anlıyan biz Türk 

1 
anlaşılıyordu ki artık haya luyor. Bunu bır kaç kı~ıden du ler bndan sonra alacağımız et· 

•alnız şişirilıniye mahsus bir ydum: • . yanın güzel olmasından ziyade 
,, on telakki etmekten vaz geç ~ger te~r~r evlenmege nı- "yerli malı,, olmasına dikkat 

J , i. Ben bu esaslı tahavvülün yetım olsa ıdı mesele ~:ı-lmaz- edeceğiz. İşte bu sayede d;rki 
: eplerini araştırı•ken oturdu- dı. F.a~at ~vlenm~yece~ım. Bu milli istihlakat artacak, buna 
~ ı~ nuz odada bir şey gozume nun ıçın sızd~~ nca ~dıyorum, tekabül etmek ÜZl'ede milli istih 

'• ti' ç - d' ki t artık gelmeyınız. Hıç gelme- aal fazlalaşacaktır. , • ocugun ye ı se z ane . . d k · · · f 
iik agr-and'sman f t - fi yınız etne ıstemıyorum, a- Neticede Türk milletinin el-

ı( 1 g" d" ı 0 ogra a- kat ayda yılda bir görüşmemiz de edeceği refah ve saadetin Tür 
• or um. .. . 1 d 
, . :aten çokluğu ile nazan dik- m~'.~s;pk ~ur. b .. .. • kiyenin varacağı iktısa i tek&.-
• 'ı imi celbeden bu resimlerin dı'. uş ı ey aşını onune eg- mülün derecesini düşünürsek 

•d da J J d · gözlerimiz kamaaır. 
I •• e aynı poz o an an a M d k' rtık .. .. T 

dı D d d - a em ı a geruşme- Açıldıg"ını memnun:vetle yaz , . ayanama ım ve sor um. •. h f d' . ..,, 
· Jümsedi ve: yecegız amme en 1• sıze sev- dığınız 'yerli mallar pazarı,, iktı 

·' 

' ~~- Hiç 1 dedi.. ve ilave etti.. man yaptırmağı adet ettim.. sadi zaferimizin ilk abidesini te§ 

1 , ic- Gevezelik etmezsen söyle Kendimiz büyümüyoruz ban kil ediyor. O bir kaç satırlık 
~ 1 1 e. Aziz kardeşim her büyük resmimizin büyüdüğünü göre- yaznız ise iktisadi cidalin ilk 

' 1m olmak fırsatını kaçırdı- rek müteselli oluyorum.. zaferini müjdeliyor. Bu itibarla 
;,ı zam:ın böyle bir agrandis- FELEK çok mühimdir.,, 

1 t0•Mİlllget, in tefrlkaaı 48 --- ---- gördük. Bereket, saf bir şefak 
i .r söküyordu. Havaya, bol ve ra-

~ı hat nefes ıalmağa ihtiyacrmız 
n vardı. 
t Nimet, kapmın önünde: 

1 f 

.ö~ıı!J~~l...4e::~l'::~.ı..ıt::~~~ 
ıı - . 

1 
' c:arhoştuk. 

culut giıbi, önümüzü görmi
i ~ek kadar sarhoş değildik, 

nat çok keyifli idik. Fazla ne
çıiz vardı. 

1 \iarhoşluk sözünü laf ohun 
1 : söyltiyorum. Doğrusunu 
i [irsen Nimet keyifli idi, Ni
, · ı sarhoştu. Ben tamamile a-
nım, çünkü kadehlerimi, şam 

«Ya kavasına boşaltıyor-
a!l. 
yıktım amma Nimetin key

dı. r •lsosuz tempo tutuyor-
~ ---

Efer bir yerde bulunur da iç
mek istemezsen, sen de benim 
yaptığım gibiyapbu usulü tav
siye ederim. 

Sarhoş olmadan sarhoş rolü 
oynamak çok nefis bir şey olu
yor. İnsan sözünü istediği nok
tada k~sebiliyor, istediğini söy
liyebiliyor . 

Bir kadın, kendisi ile beraber 
sarhoş olan kocasına darılabi
lir mi? Kendisi sarhoşken, ko
casına söz söylemeğe ne hakkı 
olur? ... 

Bar 

-Oh!...dedi. 
Sonra koluma girdi: 
- Yayan yürüyelim mi? 
- Yürüyelim . 
Taksim caddesinin geniş kal

dU"ım!armda, mııhaveremiz gibi 
sendeleye sendeleye yürümeğe 
başladık. 

- Ca ... rum ... kocacrm .•• 
- Ci ... nıın . . . kancnn ... 
-Çuk içtim. •• 
- Yok canrm ..• 
- Kabahat senin .•• sen içir-

din ... 
- Afiyet olısun . . • ben de 

içtim. 
- Kaç şişe içtik? .. 
- İki .. 
- Haf[[" dört ... 
- Olabilir •.. farıkında deği-

lim ... 

ÇARŞAMliı\ :!~ KANUNUSANi 1930 

Huıilokil yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: . 1 
1 - Kokulu ot (5). 
2 - Fransızça ham tarif (2). Ni· 

da (2). 
4 - Çamaım düzelten (3). Dert 

(3). 
5 - izbe (5). 
6 - Boyun alui (2). Çoğun akoi 

(2). 
7 - lnel><>lu Sinop arası (7). 
8 - Ayı yuvası (2). Ekmek ya

pılan ıey (2). 

Kulak misa/f ri 1 
Aşk gii11eşi 

Etem İzzetin "Aşk güneşi,, 
romanı bugünlerde çıkıyor. Dün 
kabını gördüm. Hoşuma gitti, 
sordum: · 

- İki renkli olacak galiba? 
- Evet, dedi, sarı ve siyah .. 
İtiraz etti: 
- Neden sarı-siyah? Aşk gü 

nesine daha kuvvetli ve hele da 
ha.uygun bir renk intihap ede
mez mi idin? Mesela güneş 
rengi: Kızıl veya turuncu ... 

Güldü: 
- İyi amma azizim dedi, bu -

güneş bildiğimiz güneş değil... 
Aşk, insanı sararttığı gibi güne 
şi de karartır ... 

Sıra benimdi: 
- Evet amma dedim, şimdi 

ki aşkların güneşi, yaz günleri 
plajlarda insannı yalnız vücu
dunu karartıyor. Kulak misafiri 

lıt. 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile par3ya çevrile

cek gayri menkulun ne olduğu Ma
bahçahane Gayri menkulun bulundu
ğu mevki mahallesi, sokağı, numa
rası: Boğaziçi Bebekte Küçükbebek 
caddesinde atik 62 cedit 11 N o. Tak 
dir olunan kıymet: Aiti bin üçyüz el
li liradır. 

Arttırmanın yapllacağı, yer, gün 
saat: !stan. 4 üncü İcra dairesi 24 
Şubat 930 Pazartesi aaat 14 den 16 
ye kadar. 

ı - İşb;ı gayri menkulun arttır
ma şartnamesi 12-2-930 tarihinden 
itibaren 929-65 No. jle İstanbul 4 ic
ra dairesinin muayyen numarasında 
her kesin göre bilmesi için açıktır. 
ilanda yarılı olanlardan fazla malfı
mat a1mık isteyenler, işbu şartname· 
ye ve 929-65 dosya numarasiylc me
muriyetimize müracaat e"tmelidir. 

2 - Arttıramaya iştirak için yu
karda yazılı kıymrtin yüzde yedi te
minat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların ve irtifak hakkı sahihle
rinin bu h<"klarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu i
lôn tarihin(lcn itib~ren yirmi gün İ· 
çinde evrakı müshite~erile birlikte 
mcmuriyetimize bildirmeleri icap e· 
der •ksi halde hakl"rı tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ründ, arttırmaya 
istirak edenler arttırma şartna.mesini 
e>kumuş ve lüzumlu malümatı almış 
bunları tema men l"'a bul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üst~nde bıralolan 
gayri menkulün b.ıleli zamanında 
verilmezse gayri merıkul ikinci bir 
r.rttırma ile satılır ve ~del farkr ve 
rc·•1hrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zar .r!ar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın mcmuriyetimizce ahcı
dan tahsil olunur. Beş numaralı fık
radaki şart tahakkuk etmek kaydilc 
üç defa bağrıldıktan sonra gayri men 
kul en (Ok arttıranın üstünde bırakı-

- Yani pek çok fazla demek 
isti yorsun .. . 

- Ya· ... evet .. Çok pek faz-
la. 

- Ziyani yok. 
- Beni seviyor musun? 
-Tabii. 

- Beni seviyor musun diyo-
rum? 

- Sevdiğimi bilmiyor mu-
sun? 

- Beni çok mu seversin? 
-Çok. 
- Saçlı hanrmdan fazla mı 

seversin? 
Saçlı hanım da kimdir? 
- Anlamamazlıktan gelme. 

Onunla uzım uzun konuştum. 
Güzel kadın ... Amma benden 
daha mı güzel? 

-Evet. 
-Ne dedin? 
- Evet, daha güzel! dedim. 
- Neden benden daha güzel 

oluyor? Ha? .. Söyle bakayım! 
Bilmem dikkat ettin mi, ser-

e(llencelerl 

DQakU bilmecmlza 
balledllmla ••kll 

9 - lıtifham (2). Nota (2). 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Yığm (4). Ayı yuvaaı (2) 
2 - Kokulu ot (4). 
3 - Ağaç gövdesi ( 5). 
4 - Gebecek zaman (3). 
5 - Balo hediyeıi (7). 
6 - Çekmek (3). 
7 - Düşünce (5). 
8 - Kudunnut (4). 
9 - Kol başı ( 4). istifham (2). 

lır, Şart tahakkuk etmezse arttırma 
geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

S - Arttırmanm birinci veya ikin 
ci olmasına ve gayri menkule tefıl
luk eden kanuni hakka ve aatışm tar· 
zma göre diğer şartlar. 

İşlemiş vergi ve vakıf ve tanziiiye 
ve tcnviriyye müşteriye aittir. Yazı
lan mabahçahane yukanda gösterilen 
24-2-930 tarihinde İstanbul 4 üncü 
icra memurluğu odasında işbu iliin 
ve gösterilen arttırma şartnamesi 

Buakşaın 

OPERA 
SİNEMASINDA 
BüyUk gala suvaresi olarak 

BEYAZ 
il 

G~LGELRB 
-~ .. 

Markiz adalarınd.t~ yerlilerin iştirakile çevrilm:.Ş çok 
mükemmel ve şayanı hayret ıesli ve şarkılı süper film. 

Mümessilleri : 
MONTE BLU ile sehhar ve dilber RAKEL TORES 

cww~-~-~·----------oeee 
• FLV!A.ENCE . BU ,AKŞ.\:\l 

Vll lD() ~~~~~~\KA. 
\'ıld•zlann en 

cazibi, en 
sehhın 

FL~RAN~ 
dairesinde satılacağı ilan olunur. ( ~:noR 

1 S Kfınunusani 930 
Bulgurlu zade Biraderler 

Şirketi Komiseri: Emin Ali il 
lat. 2inci İcrasından: ı ı· 
Bir deyni mahküıni bihin temin 

ve tahsili 7rmmında mahcuzan furuh~ 
t'' tahtı karara alınan (Anavata yor-

,, 
1111 ' 

111111!11 

3 ııerde 7 tlhlo 
\azan; jnlın 

Gal_şvorthy 

'ferctime eden
ler: Bedia, Vasfi 

Hıza 

Cuma günleri 
matine saat gan takımı antika eski İzmit ve Ada 

pazarı işi antıka işlem<) şehri Kanu
nusaninin 26 inci Pazar günü saat 14 
de İstanbul Bedestanında bilmüza
yede furuht edileceğinden taliplerin 
ycvm, ve saatı mezklırda müzayede 
tnohallinde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. 

ınağa başlıyan çocuı!dar gibi 
konuşuyorlar . 

- Senden daha güzel, çünkü 
senden daha iyi kalpli .... 

- Anlryamadım ... 
- Senden daha iyi kalpli, 

çünkü o seni sevmemi ta.bil gö
rüyor, musaade ediyor, halbuki 
sen onu sevdiğimi istemiyor
sun. 

- Ne, ne, ne, ne? .. İsıtiyor, is-
temiyor . . . Karışık iş ... Ben 
senin istediğini isterim .. . 

- Aferin, ıben de senin iste
diğini isterim . 

- Biııbirimizin istediğini is
tiyoruz. 

-Evet. 
- O kadını yarın akşam ye-

meğe davet etsene. 
- Nereye? 
-Bizim eve. 
- Eve mi? 
- Evet . . . Mademki güzel 

ve iyi kalpli bir kadındır, ma
dem~i seviyorsun mademki i -

15-:JO •h heı cumartcs, akşa 'illan 
için flatlarda tenzllU yapılmıştır. 

tD 

l 'erah sine'llad& 
Buakşanı lvan P<troviç tar>fından 

temsil edilen: Çareviç ve varveıe. 

- Öf!.. Başnn ağrıyor, has
tayım . • . Nimet seni üzmek 
istemez ... 

- Ya ben? .. Ben seni üzmek 
ister miyim? 

- ... İstemezsin . 
Duraladık, durduk ... 
Nimetin gözleri yaşardı ... 

Benim de . .. 
Çarpıntı içindeyiz. 
- Sen benim biricik sevgili 

karımsın Nimet 1 

- Nimet, ne oluyorsun? .. 
Gözlerimin ta içine bakıyor. 

Doğan günün alaca karanlığın
da, bebeklerimin kıvılcrmlarını 
görüyorum. 

- Artık Bursaya gittiğini 
istemiyorum? 

- Bursada ne işim var ca
nım? 

- O da gitmesin. 
- Peki, gitmez . . . 

'• 

mevzuu çok d maıık \e kuneıli 
bir e .. er olln 

ııi O ~ K O Y A L 1 K A O J N 
St<:SLI ve Ş. RKLI fll.n;n•n müme<

sl1-si de1rnkar l'dL-\ Nf,GRI yi 
ıı;idlp görme isıniı. llh ere ı; sözla 
FOX dünya havadlsleri ,e RUTH 

l·:TING in şarkılı melodileri. 
~ 

ZA YI: 341 senesi Sarıyer kız mek 
tebinden aldığım taodiknamem zayi 
oldu. Yenisini ç!karacağımdan bük· 
mü yoktur. Emine Haydar 

- Hiç kimse gitmesin . 
-Olur. 

- Hepimiz 
ralmı. 

- Peki. 

İs tanbulda otu-

- Bizi, ikimizi birden berbe-
re götür, saçlarımızı beraber 
krvırt ... 

- Emredersin . 
- Hem eve gidince ona mek-

tup yazacağım . 
- Sakın yazma . 
- Neden yazmayayım, yaza-

cağım ... 
- Bugün yazma, haleti ruhi· 

yen tabii değil ... Yarın kendi
ni toplar bu manasız egoizma
dan kurtulursun .. 

- Ben bir şeyden kurtul 
marn ... Bugün ne isem yarır 
da oyum .•. Senin mesut oldu 
ğıınu istiyorum .•. Bana vadeı 
bakayım. 

- Ne vadedeyim? 
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ıdilli tasarruftan ne anlıgoru:z rJ1ra~ larif(·si Malıkemelerde Poliste 

Bu .. f .. ·ıı f a~ d •h J a./ dedikeduları Bir tevkif , un mı e eJra ının aynı eue1 - ·-- Bir mektepli kız çiğn 
Üzerin Je fam bir ahenk le gu··ru··- Berberler tarifenin Digarıbekir mUddel U~ ı~ reddini istiyorlar umumisi tevki/ edildi Evvelki gece Taksimd~ bir mü 

mesi lıer şeyin başında gelir.. An1an -;~;~:·~~-tarifeyi Aff::~~~;e b:~/:::ıı!:am dıs karmanyo)a)'a uğradı 
---------eeeııımı- reddetsın dıyorlar - ~- .... 

11.
4 

• • • B b - --:- . . .. Di_yar~kir müddei umwni Küçük Ayasofya da oturan ı Haskö d v• . 
ı~ıUVazenegl bu/mak,mifleftzengtnfeşf/rmek getir~: .. ~\1cemıye~ıfnı':1 vucude mua.vınl~~:ten Adem. Sabri mütekaid~ askeriyeden Os- liyere:ııa:.~:ı=deı: 

• • • . ."' . raş tarı esı emanete Beyın bır ruşvet meselesıle ala man ef. nın 13 yaşındaki kızı dıkö ·· · · _ş, 
f~ln yanılacak n~ şey V8r. ;:1~~ış~ Evv~lce ~e ya~dığı- kası dolayısile tevkif edildiği Fatma dün sabah mektebe git- aki:n~eı;:tın~'?Iştı~ M 

Y 'I:' Y ... eç 1 e, tarıfeyı tesbıte, u- yazılmış_tı~ Bu hususta aldığı- mek üzre şehremaneti önünden dir. en ışe 
••••• ------- mız t_afsılat şudur: ge~ecken Kurtuluşa gitmekte Un t·· ·· ·· 

1 ı: tl'L l'Af h L d'h Dıyarbekir lıapisanesi mü- olan 140 numaralı tramvayın pılar km~ orunun dal~al 
- ıS rısa a l ar rman 2 - lı a/iitı azalt1p meınleketln d~rü İstiklal mahkemesi mah- altında kalarak yaralanmıştır. dü t:"ü armarada hır 

yetiştirdiği ile kanaat etme il.. 3 - Harici ticareti kumlarından olup kuvvei milli- Vatman hakkında takibat ya- ş g zanno unmakta 
tanzim ve çoğaltmalı.. yeye hizmeti dolayısile affedi-ı ınlmaktadır. Çocuk Haseki has K ·--

l~n bir ma~kiimun tahliye ve- tanesine yatınlmıştr. arısındaıı şüph 
Darülfünun Hukuk faıkültesi hasın ve gerek hükumetin ta- sıkası talebıne karşı 500 lira pa -o- ed' 

nıiidcrrislerinden Yusuf Ziya sarruf · t t · · 1 · · t b k d" ınce .. 
Bey, "Mı"//ı· ı"ktısat ve tasarruf- a rıaye e mesını mem e- ra ıs er ve unun en ısile müd Eyipte yangın Üsküda~Ja Murat -ı·s 

ket için elzem görenlerdenim. dei umumi ve muavini arasında ·~ 
tan ne anlıyorsun?., anketi- Benim fikrimce en ziyade ehem taksim e<lileceğini bildirir. Eyipte İplik fabrikasından si bek~i:ıı Fehmi, 24 yaş 
nıiu şu cevabı veriyor: miyet verilecek mesele istihsa- Mahkum va,,iyetten hükfuneti, dü~ .ı:-an~ çı~ isede çabuk kansı Vehbiyenin Hüse 

- Bence tasarruf meselesi- !atımızı çoğaltmağa çalışmak- lı •. bcrdar eder ve hapisane mü-:Yetışılmiş ve bıraz pamuk yan- minde birini gayn meşru 
nin iki cephesi vardır. Biri şah- tan ziyade mevcut istihsaliitı- dürü ile katibi rüşvet alırlarken' dıktan sonra söndürülmüştür. sebatta bulunduğunu zaı 
si tasarruf, diğeri milli tasar- mıza ve ham maddelerimize -r1 \ 1 • cürmü meşhut halinde yakala- --o- rek. d~n gec~ eve gelmiş 
ruf.... iyi fiatle müşteriler temin et- \' ı:.. nırlar. Dört sirkat seyının anasıle kansmm 

Şahsi tasarruf ta pek tabii- mek olmalıdır. 
1

1 
' Hadiseye adliye baş müfet- 1 _ Ko""pru""d d S ~ otur~~klan odaya 

d
. " · · K · B · e ma am ulta- kı el sıı~L ım· faka ır ki hayat için kat'i zarureti İhtiyaçları azaltmak için eli- ı rı tışı erım · vazıyet eder. Bu nanın dükkanınd b" · "'' a ış t 

haiz olmıyan şeyleri kısmak ve mizde bir ölçü yoktur. Başka- mum berb f esnada tevkif edilen Adem Sab- fon çalınmıştır an ır gramo- ettirememiştir. 
h · · f k er esnafı tara ından · B t b ı ··dd · • · Bu esnada Hüseyinin 

er nevı ısra attan teva ki et- !arı için ihtiyacat cümlesinden heyeti idare memur edilmi ti' n · . st~_?. u mu . eı . ~~ıı 2- Kazmeyer isminde bir a k k d 
mel gibi bazı şeyler yapılabi- sayılmıyan bir ~eyi, sizin ihti- Gariptir ki berbe 1 . ş t: mua".ınlıgıne tahvıl edıldıgın- hıs İstil:liil ca<ldesinde 298 J or u an pencereden k 
lir. Yu~11f Ziya Bt'y l'.aç!a:ınızııı en başında görebi- heyeti idaresi tar~~~d~:~~~~i~ dden ISstabn~uBla ~rekket ede~. Ad- maralı dükkandan 150 lira ça~ d=~ ~tmış ve ağır sur 

F;ıkat, bunun büyük bir kıy- lm;ınız. Bımu, daha ziyade aile edilen tari'ey b" k b b em a rı eyın çe mecesın e mıştır r ıgından tedavi için 
meti olacağını zannetmiyorum. mümkün olduğu kadar ihtiyaç- reisleri e b"lh · el · · d ı ı · · e ır co er er- müfettişler tarafından yapılan 1 4 · M fakültesine nakledilmiştir 
A larımlzl gene kendi

. ı"stı"hsalaAtı- v ı assa reıs erı ı - er ıtıraz etmektedirler Temas t tk"k tt t hl" "k 1 - eçhul bir hırsız. Emin ~ sı şayanı ehemmiyet olan rak ederek ihtiyaçlardan ehem- · e 1 a a a ıye vesı asına önünde k h . · M hm d~ ~ 1 . k l' d . • ""rül"" a ve ı e e ın bazı Tab 1 k tası> ruf, r.ıilli mahiyetteki ta- mız -~ ta:ının e~e az~ ır.. mi ~le mühi;n;nini bir~birinden ırnzasını a~_tıgı_ go ~:. .. 1 eşyasını çalmı tır. ancaya şa 
s n uf ur. 1:urk 'e ecnebı evrakı nakdı- tefnk etmelıdırler. Yalnız de- B1:1:11ıın_ uzerı_ne goı:uıe'! lu-ı 5 - Mercanda Hasan efendi Kasımpaşada oturan 

B ı meselede herkesin üze- yesı alım ve satımında muvaze- di.;.im gibi bunun bir ölçüsü zum uzerıne Dıyarbekir agırce- nin tuhafiy d""kk. d canlı ortamektep talebe · 
· d"ld··· b"lh 0 za mahk m "nde me k f t e u anın an 300 ı 

tine diişen vaz'feler vardır. ne te~ın e 1 • ıgı ve. 1 • assa 1 yoktur. Mesela bazılarınca e esı n v u ıye kuruş çalınmıştır. 7 yasında Salih oğlu Ih. 
Büt tn efradı m"llet bir maksa- ~ebı ev.:akı na~dıyesı?de~ lüks ve zait gibi görülen eğlen- kararı alın_ır. .. . . --<>- Hakkı ismindeki çocuklar 
da 'ogru yürüyerek bunda ken 'zıyade_ T'!:rk evra~ı .n.ak<lıyesı ce bile ekseriya bir ihtiyaçtır. Ad Evv~l~ı ·g~n b~ev·~·f .. edı~en Bi. motör kavboldu banca ile oynamaktalar ik 
disi ıe isaıbet edeni yapacak o- satıldıgı gun kendımızı maksa- Bazı hastalara hekim· «e<-ien ı,. em. a rı . · ır 1 1 

gune a- .. • banca ateş almış ve çıkan 
lursı milli iktısattan bekleni- da vasıl olmuş addedebiliriz.ı diye tavsiyede bulun. "B· . dar Dıyarbekıre sevkolunacak- Dün.sa~t 11,5 ta Şark değir- şun İhsanı yaralamıştır. ur. ına- tır menlerı şırket" · b" 
len gaye de kolaylıkla hasıl Cevat B. in fikirleri.. enaleyh, sırasında deva hük- · -::----'-n_e_a_ıt __ 

1r_m_o_to_··r_H_ak_k_ı.:;.y_ı .:.y.:a:.:k:al::am=:ı~şt::ır:.:._ 
olmıı• olur. Hukuk Fakültesi tatbikati müne geçer. «Sinemalara, ti- --o- -

B ı gaye ıudur: Türk evra- hukiye müderrisi Cevat Beyin 1 yatrolar~ para vermeyiniz, k~- ~ Marmara faciası ANADOLU DA MİLLİYET 
kı nakdiyesi satınından ziya-1mütaleasışudur: dınlarızıynetten ma!ınımedı- /J ( f t hk"k D -deecnebievrakınakdiyeısiişti- -Hükumetçe,millitasarruf niz!»demekdoğrudeğildir. fj il a 1 atı evreğı"n derdı·.· Fren 
rasina meydan vermemek. Bu- gayesine doğru atılan muvaf- Bence bütün ihtiyaçları ted-ı · · -~-
na\ w ul için de memlekette is-, fakıyetli teşebbüs adımlarını ricen dahilden tedarik etmek etti~imi~ berberi · ekserisi, Yunan vapuru süvari-
tihsalatı artırıp bunlara hariçte 1 çok büyük bir sevinç ve min- süretile gayeye vasıl olabile- cemıyetın bu tarief~;inden yana sinin ınes'uli yeti 
ihn'c~t merkezleri bulmak ve netle kMŞılayorum. Gerek ~- ceğiz .·· yakıla "k' ' h Bu şiriıı kazamız, hillıassa 

or111anlarile ıneşl1urdur 

Matbuat Balosu -
Bütün hazırlıklar 

ikmal edildi 
Baloda çok kıymetli 
hediyeler dağıtılacak 

ş~ ~Yet etmekte ve şe - Hırisi vapurula Varna vapu-
remane.tı?ın tarif~yi ~abul. ~~- ru arasında vukua gelen musa-
memesını temennı ettıklennı ı- · · · 
lave etm ı.+ ..:ı;. 1 B 1 d" demeye aıt adlıye tahkıkatı son 

e..,..e..,..r er. un ar ı - fha · · · M""dd · yorlar ki. sa ya gırnuşur. u eı umu 
"Biz Öteden beri m ·· ·ı _ mili~ ~adi~ hakkında ideli~ 

. . . uşterı e mesını tanzım ve kararnamenın 
rımızı, yalnız sakal tıraşı olmak azı1nı · · la ·· · ·· 10 k . y ası ıçın evra muııtanu
uzre, uru§a tıraş edenz. Ta- - · d tmi t" M"" tantik ka 
bil tıraştan sonra podra krem ge ıa e e .. ş ır. us -

ı sürer, şakakları düzeltir kolon- r~rna~esını yazdıktan sonra 
ya ile ı n tara ' eger !uzumu muhakeme karan 

saça. yıp tuvalet verecek olursa ağırcezada mah-
yaparız.Bu ış, tıraşın mütemmi 
natindan sayılır. Halbuki tarife kemeye başlanacak~. . 
tatbik edildigi takdirde bütün Bu hususta hususı tahkikatı 
b~ işler ayrı ~yrı bir ·uc~ete ta- mız mes'uliyetin kuvv~_tli ~e~l- . 
bı olacak, ve şımdi azami 15 ku- !erle Yunan vapuru suvarısıne Dtvrelfin umumi manzarası 

ı ruşa olan tıraş 25 kuruşa çıka _ 1 teveccüh ettiği neticesine varıl Devrek ( 1! ususi muhabirimiz 1 vukuat çok azalmıştır 
caktır. mıştır .. _Diğ~~ taraf~~ ~ıri~! va yazıyor~ Bır kaç gündenberi.j ğin 126 köyü, köy kan~ 

Bu vaziyet karşısında herke puru suvansı kendısını mudav ~~a~ayım. Devrek havası çok fikan 12 mmtakaya ayn 
sin ustura ve tıraş bıçağına mü- faa için avukat tutmuştur. ıyı hır kas:ıba~~dır. Çarşı ve Her mmtakada bir katip v 
racaat etmemesi~e imkan var -o-- pazarı es~ı halin~ kısmen mu-

1 

mıdır?" T hk 'k t hafaza edıyor. İkı lokantası, bir 
Tarife meselesi Cemiyet ile a ) a gazinosu, hanları, otelleri ve 

esnaf arasında bir çok ihtilaf- hele bu ~eyanda bir çok kah-
lara sebebiyet vermiştir. Tari. On senelik nlaaşlarda vehanelen var. 
fenin yanlış olup olmıyacağı .. t" J l · Ayni zamanda kasablık ya-
hakkındaki sual"mize cemiyet suııs ıına ınese esı pan kunduracıya, içinde iğne-
reisi diyor ki: On senelik mııaşlarda yapılan den sürmeye kadar her arhıan 

"Tarife yanlış tesbit olun- suiistimal meselesi tahkikatı de şey bulunan attar dükkanına 
muş olabilir. '"Yanlıs hesap vam ediyor. Bu hususta bir ~k sık tesadüf edilir. Devrekte 

. b~ğdat~an ?öner" tabirince, bi- mal miidürünün yolsuzluğu I hır eczahane var, fakat doktoru 
~ zım tarıfenın de emanetten dön meydana çıkmış ve tahkikata yoktur. 
mesi, olamıyacak bir şey değil maliye müfettişi vaziyet etmiş- Devrek ormanlarile de meş-

1 dir". tir. hurd~. Bu ormanlarda geyik 
. Ce~iyet reisi, Cemiyetin fa- Sab•k Beykoz malmüdürü Sü ve dag keçileri avcı~ğı yapılır. 

alıyetıı:ı~en ve bu meyanda Cu- ruri Bey hakkında da tahkikat ~um~s! ~ld~. Zıraatı .ken. 
ma tatılınden bahsederek de- im t dılenne kafı gelıyor. Ahalisin- D 

1 miştir ki- yap~ ış ı. . den mühim bir kısmı ocakların- e~rtk kaymakamı Lulft 
.. _ Her medeni memlekette B~r g~zetı; Defterdar . Şefık da ça~şıyo~l~. Zeytincilik, bağ ~ezde ~un~ ~ercii 

Matbuat cemiyetine vaki o- hes sınıf halk, haftanın bir gü- ~eyın. Suru~.ğini~e?"e gayn kanŞeu- cılık, ıpekçılık, fındıkçılık, çok U: bırb başkitip b~und 
lan müracaatlarin çoklu v üze nünde istirahat eder, başını din nı emır ':'er • .1 . r:azmış~. ~enfaat ve refah temin edebi- c.. ve u_ suretle koy. 
. da ti" 1 . "kt ~talı !er Günde 18 saat çalışan be fık Bey ıse ne gıbı gayn kanu lir. Hükiimet tarafından bağ surat ve ıuhuletle tatbik 

nne ve ye enn mı arı - · r- • · · · azılmal • ktır Kaza dahilind dit edilmiştir. berlerin haftada hiç olmazsa ya nı emı~ vernuş ısem Y 1 
- yapanlara dönüm başına 25 li- ca ·. .. e 90 

Heyeti "<lare bal t rti h . run gün istircrhata ihtiyaç ve dır., dıyor. ra verilmektedir. Kadınlar ken- :=tz:elik k~ ro~u, 60 km. 
. "f 'ı .. do e p eyetı hakları vardır. Mütemadi me- K t' l H rı B 1 . ta di hesaplarına &hçelerde seb- vıye edilmİftir. 

Matbuat cemiyetinin yarın ta olan istihzaratı gösden geçir ıun vazı e enıu e aymnıştır. saiden dükkanların temizlenme a 1 a 1 u garıs - ze yetiştirirler. Buranın kadın- Ormanlar 
akşam yeni Maksim salonların miştir. . .. . Davetliler gazeteciler tara- sine bile im~ ve zaman kal- na kaçnuş.. ~ erkeklerD:ıden ziyade yeni- He:?:~~: U 

19 

da vereceği balo hazırlıklarına Balo tertıbatı mükemm~l~. fmdan karşılan~::ııktır. Gece ~a mamaktaclıi:.. İstanbul polis memurlanndan lige .meyyaldır. İçlerinde fllP- ismindeki orman biihe~ 
büyük bir itina ile devam edil- Bundan başka bafoda tevzı edile !'ls!lldan sonra Balo gazetesı,. D •• d Ahmet Nuri efendiyi Bu da 1 ka gıyenler pek çoktur. Halk. zengiadk • 
ınektedir cek muhtelif hediye ve kotiyon ın~şar edecek ve parasız olarak .~nsor Ve an• öldüren İnegöllü Halil İs::bu kuyu s~yu. içtiğ~ eoğUk.aıi. Ormmdann % 50 li 
Balon~ şimdiye kadar veri- l~ _da çok güzel olduğu görül dağrtalacaktır.. SOzler Cemiyeti? la kaçmıştır. Zabıta bu adamı hastalıgı .zıyadedır: % :U si meıe, % 15 i çapı, 

len balolardan daha üstün olma muştür. . . . Balo gazetesıı_ıde, baloda ecre Dansör ve dll118Özlerin · şiddetle taharri ediyordu. Neti . ~ren~, Devre~ ezeli der- u köko.at vesairedir. 
il için her türlü tertibat aimmış Num~alar ile tevzı edilecek yan eden h~vadisler ve ajanla- cemiyet teşkil etmek üzre b;~ cede Halilin dün Bulgaristan& t:edir .. Vıliyet dahilinde .en çok <>rmaJarııi vilaatine P!re 
.:ır. . olan hedıyeler meyanında kıy- nn haberlen bulıı.ııacaktır. Balo dukları azılmı tı. M ...... ı 0

. müteveccihen yola çıktığı anla- • ngı olan yer, De~. Re8- hafua memunı ve 
Matbuat cemiyeti idare heye metli bebekler, abajorlar ve mu ya Türk ve ecnebi bir çok müm 1 dans m~llmi b~ h~~; hır şılmıştır :ooka=- .. ~ adoCli azda". Varidat ııeneviyeli 

ti dün toplarnuş ve yapılmak htelif eşya vardır. taz simalar iştirak edecektir. izahatı vermektedir· şu T . · . . ~~°":~ iiradır. Kesilen keresteler 
.., I k 

1 
il Sok k 

1 
l "-Böyle bir c~yetin te aksımde karmanyola ~/"~edili or Ahali larla Pilyosa sevkol.Uiııııal! 

Firuzağada mekt.ep . Hırsız 1 yapı an ote er . a ev ıal~r.ı 
1 
kilinden. haberdar. de_ğilim. v!i Evvelki ~ec~ saat yanında ~ı~ ile ıeLvi· için k:ı°:: da. . 

Firuzağada yangın verındeki kapatılacak Yenı cadde ve sokak--11imleri ~ız cemıyete çok ihtiyaç oldu- ~galtıd~ evıne avdet etmek liklerinden müracaat ediyorlar- Zıra~t bani~ 
lıüyiik hir arsa vakti! park ya Sirkeci ve Galata otellerinden ni hav levhalar nihayet üç ay 1 gu muha~tır. Dans salon uzre Taksım m~y~~ ge- sa da cıva tedavisinden kaçmak . Sennayesı ~ lira. çU Pllınak dzre ehremaneti tarafın . j ve mekteplen hakkında konu- çen orman mühendıslennden tadırlar. ıkrazatı 20,000 liradır. 
dan istimıakş edilmişti. bazılarında sık sıı. hırsızlık vak zarfında tamamıle. Y~ılarak ·E- j lan id!-1"1 ve inzıbati . takyidat Yakup Bey; bir karmanyola va 

1 
Devrekte idari taksimat Millet. '!lelrteplm • 

İdarei hususiye bu arsaya bü alan olması polisin nazarı dik- manete teslim edilmış olcak ve çok agırdır ve meslekı mahvet- ~ma f!lllruz kalmıştır. Tam D k ka k . Kaza dahilinde 3363 
l'tlk bir mektep inşa:ısma ve E- katini celbetmiş ve polis merkez Hazirana kadar da levhalar yer mektedır. ~ir c~miyet teşkil e- stadyom ~apısı önünde bıçakla 1 Bey ;~~ ve ~i:~~ z~~tfı kuyup yazmayı. ~ğr~ 
~etten satın almağa k~rar !erine verilen bir emirde müker !erine takılmış bulunacaktır. Se dg:~~ekm:tı~h~~ıı. d h~rekketel ~nı ~k~ış .~ ~eçhul şahıs, Ya Kazannı idaresinde muvaff:~ ~e:~=:.~ö~~ aene 

_.,t,.~-. uı i tir. Ferağ muamelı •l ne oteUerin sed- - · · ·· -,, e . yı a m a - ~up eyı':1 uzerıne atıl~ış, 30 yetler göstermektedir. Asayiş da · 
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1 Oda meclisi toplanıyor 

~ z----- ---

(:_m_ıL_L_lY_E_T_ı_N_ş_El_H_i_R_H_A_B_ER_L_E_R_ı_rr..,l 
......................... 

Bu akşamdan itibaren ve yalnız 
6 gün için 

FRANSIZ TlYATROSUNDA 

r; '.(; ~ugünkii içtimada kazanç vergi-
' ' .. ine ait rapor münakaşa edilecek 

VllA11ett• Miiteferrik H. Emanette 

Kesilen kesir ... Apartımanlar Yaııgınraporu 
SİY AH KUŞLAR ; 

( THE BLACK BIRDS ) 

revü trupu tarafından ve meşhur 

dansör 
;: Memurlarına iade Memurin apartıman Beniiz Emanete 

' eailecek.. /arının malzemesi tevdi edilmedi 
1 

. ~icaret odası meclisi bugün! Banlıalarınkontrolü Maliye velı/Jletlnden Tamamen geril maldan Rapor bugDnlerde 
!: ~;lana~tır. Meclisin bu i~!i İstanbuldaki bütün banka ve cevap geldi olacaktır. Derl/ecelıtlr 
i~ ?tında b~assa. şu mevat mu- bankerlerin 18 kanunusanideki Teadül kanunu talimatname Maliye vekilliği tarafından Beyoğlu · yangını hakkında 

LOUJS DUGLAS ve MATMA
ZEL KOKŞ iştirakile ıı bSlmdan 

ve 40 tablodan mürekkep 

LOUİSİANA 
·, raıre edile~ktır. . . hesaplan, kombiyo satışları mu . . 39 dd . de .. t itfaiye müdüriyeti tarafından 

l 
, 1 - Amerikada sergiler ıda tat kontroldan başka umumi bir s!nın uncu ma. . esın gos e Ankarada yapılması tekarür e-
' ;i sergilerin hükilmet tarafm kontrola tabi tutulmuştur. Bu rilen. ~aarif vergısı ve. kazan.ç den memurin apartmaıulan son ~zırlanmakta ~lan rapor ~e

." 1 ı' l~ mürakabe edil.ip edilmeme konrol dün akşam ikmal edil- vergısıne munzam kesırler, bil vaziyet dolayısile yeni bir tet- nuz şehremanetıne verılmemış
'"ı 1 t 1 soımuştur. Tıcaret odası miş ve neticesi Maliye müste"ar v.asita v~rplere munz:ım kesirle kikten geçmiştir. tir. RaJ?~r esaslı tetkikata .. isti-

. ,. nn tevhidi hakkındaki kanun ah Evvelce yapılan proje ve plin nat ettinlmekte olup bugunler 
;,; · ı · ~ ı?:~s;!f~= lığına bildiri~. kim:n3 tabi bulunmuş ve şu ha 1ar son Heyeti vekile kararı mev de b.itecek ve Emanete verile- ._.MP41'9•DCMM• •9411 
J i' . taraf dan hazırlanan le gore mezkiir 39 uncu madde cut değilken yapılmış olduğun cektir. 

'. i !.ı._ edil~ektir. rapor Bonada VB~~ge~ deyazılı ~f vergisi ~e ~~- dan timdi değiştirilmesi ve mu • 

1 1 • ıı;- Kaz . . . bi Dün borsada İngiliz lirası zam kesırler fıkrası zaıt gorül adilleri memleketimizde bulu- T erkos meselesı 
ı 

1 
ı 1 ~ ~ odaan~ ve;:ı:a:t 1028 kuruş on parada açılmış müş ol~ufyndan ~~ ~akkın nan iatihsal ve imal edilen inşa Şehremaneti, terkos şirketi , · '. I 'lecekti po şa ve akpm üzeri 1028 kuruş otuz da vergılenn !evhidin~ dair olan at maddelerinin yerli malı olma hakkında dahiliye vekiletine u 

. i 
1

' parada kapanmıştır. Dün İngi kanunun ahkimı tatbık olunaca sı için bunlar üzerine yeni esas zun yeni bir rapor göndermiş-
' dandan sonra odanru 30 kJ: liz üzerinden borsada mühim ğıru bildirmiştir. 1ar tesbit edilmiştir. tir. 'Bu rapor üzerine dahiliye 

1 , \ ıuevvelde yapıla~ ~o~gresı muamele olmuştur. ~ali.Ye v~~aletinin bu tezkeresi Bütün bu projeler hesap edile vekaleti mutaleasmı nafia veka 

meflını pulsll ptyanllt 

MADAM MARCELI.E MEYER in 

VEDA KONSERİ ~~ .. ait bazı husuut görüıülecek Altın 906 liret 9,03,5 kuruş- ~e~e vilayet m~~bei husu rek ve k.ullarulacak inşaat mad letine bildirmiştir. 
~ ;· ~ tan muamele görmüştür. sı~esı Defterdarlığ~ hır tezkeı:e deleri ayrılarak tasrih edilmiş Nafia vekaleti, bu hususta na OeOOeOOeOOOO ~ •14M.e•l4M• 

- 0 gondererek memunnden . h~- vehariçten ithal mecburi olan fia terkos şirketi komiseri Mus K • •ı ş k ı 
,11 ı~ agpzik sergisinde fki şirket hakkında ~dan bu aya ~da~ tev~~ ~ maddelerin de miktarı hakikile- tafa Arif beye bir telgraf gön- ayserı 1 e · ar iŞ 

l ~ 'l'tlrk firması zabıt tutulmuş ~ c;ılan mebaligın ıadesını ıste ri yazılarak tadil edilmiştir. dermiş ve bazı malumat istemiş 
1 mıştir. Bu ı;ıara ~ ~ınmaz Yapılacak olan bu apartman- tir. Mustafa Arif beyin verece- d • d • i 

. · ficaret odasına gelen malil- Ticaret müdüriyeti ecnebi şir memurlara ıade edilecektır. la~ hemen b~ ?1addeleri ğ_i cevap üzerine. ~ia ve~eti a ras 10 a ş ım en 1 e 
ıı ta nazaran Layippzik sergisi ketlerinden bazılarmnı muame- yerli olacak demır yenne mecbu şırket mukavelesının feshi ve 
1 !lelle iki martta açılacaktır. lesini tefti.,.. lüzum gönnüştür. TTe, .. •mle miica"'ele • im ahallerd k t • . l .. 1 ~lı .___sene Liyı·ppzik sergı'si ,,- r4 • ~ "' n o ryan m e eres e- ya yem proJe esas arma gore • • • b 1 
~ft~ Türk finnası ış· tı•rak Dün şirketler komiseri 12 şirke de~ istif:"de ~dile.cektir. Mesela, yeni bir mukavelename ~nzimi iŞ emıye aş ıy or 

1 ıuu --. ti teftiş etmiştir. Neticede iki Birinci sahifeden mabat tugla, kıremıt, çımento, fayans hakkında karar verecektir. 
· ~ rqttk' 

6
·: Bu1sen~ d:ıJıraka bird çokk şirketin müşterile vaki olan te- Cemiyet seri>estçe teberriiat ve sair buna mümasil memleke -o-- D } İ D · 11 L• 1 

1 ~~. :1: rma an ıştı e ece - masta mu~elitmı Türkçe ola kaydedebilecek ve tıertip ede- timi~de iı:nal e?ilen maddeler Kar ihtimaline karşı ev e e.~·-~Y~ ,,, ~rı ve ıman a 
1 •. 1 rak tutmadıgı anlaşılmıştır. Bu ceği balo ve sair eğlıenoeler her tercıh edılecektir. .. tedbi~le_r . . Um um Mudurlugunden·. 

·ı lergiye Ynnanhlar vasi mik şirketler hakkında zabıt tutul- tüdü rüsumdan muaf olacak-
,!'. ba iıtirak edecektir. uıımtur. tır Tütu···n ı"nhisarı Üç gundenben çısentı halin- K . s· h Ka . Şark la _ .. aki · de devam etmiş olan kar Ema ayserı-. ıvas attmm yseırı- . . l'§ ~~"""' 130 

İstanbul veremle mücadele ce net temizlik işleri müdürlüğü lometr~~uk biı;_ k18JJ1J ı Şubat 1930 tarihi~en .ıtibar~ y~~cu 
- --•·. ::e:ıop· ~=!. ... ~rkez heyeti (Birinci sahlf•uen maf.aiı) nü harekete getirmiş,geçen sene ı eşya m.ımakali~ açılacaktır:. Bu ~ım ~~ ıımdi~ C 

1 c ~-·~,.~· sonra tütün işimizi sırf iktisadi olduğu gibi ani bir kar ihtimali ma;tesı, J'.a~ı ~a gunleırı olmak uzre haftada ÜÇ m 

• • • 
Kambio Bor•a•ı 21111990 

ı Bu içtimada, cemiyetin u- b. ··ı~'- il etkik . nazarı dikkate alınarak tedbir- telıt tren ışliy«7ektir. r,t • lı.T1DAZLAR TAHViLAT mumf menafie hidim cemiyet- . ır mu ,..,aza et etmemız !er almmı tır Kaysenden: hareket 7,30 
ıi• ı-ru dahfll ı 0!>'1 00•00 AHdoı. } 1• T. 86.00 !er meyanına ithali ve Ankaca- ıca:fıt eder. ş . · . . . Şarkışlaya: müv~t 13,00 
;ı, ·1 ı.ııı. n;.:~=~~"oıu 19

: ~ D. T. i ~ ::: da tesıisi mükarrer Türkiye ve- .~:"di sahada inkişafa !1c;ığ- rü:fr ~nesının yemd~ t:c Şarkışladan: hareket 14,00 
lı Ttaeı ıırtftl uo.111 remle mücadelecemiyeti merke ru ~y~n ve bunu kendısın.e e en yapılmış, ~a~ yagdıgı Kayaeriye: Miivasalit 19,30 
' ·- H.Nt:TLEıt rı..ııııııt ıtn.. • ııoJN zi umumisine meriıut olması umde ıttihaz eden memleketi- z:ınıan kaymaması ı~ '?~tenle- - - - -

.ı • -~•• l '11 ıo lılam 51rkeıı. 16 ııe hakkında Sihhiye vekaletinden miz, en mühim işlerimizden biri n çıka~ştır. Evel~ ~yapı Bevoğ"lu Malmudurluğunden: 
11 •it- •emır 1• !.: 90 il. ,.,. ıı... flıbl gelen tezkere okuıunuş ve me- olan tütün itinde de bu yoldan lan tecrubelerde ~nerun ka- SATILIK EV: Beşte bir hissesi: numara 19 Galatuara 
'tt .ıt1 !;~-,~.. 17PO 

00 mnı:bııiyetle karşılanmış ve kon ~rüm~~ ve · prensipl~r!ni ona ~e kapılarından harıce .~~~~~ 'ı Hacı Mimi mahallesi Tercüman Çıkmaz sokak Beyoğlu: kırpu 
·. fı Şııı.a 111 oo ÇllL«R grenin taşvıibine arzedilmesi te gore münakaşa etmelidir. Her gı! k~pılann dar geldıgı gorfil.. dan girince mermer taşbk sağ tarafta camekinla aynlımş m 

; 1 ıı•tta A. \ 111 so Loa«ra ıOl8 10,oo Newyon 1,47 ~ı.n karrür etmiştir. Eyipteki ve- şey~e~ evv~ ihraca.t. emtiamı- mUştur. Kışın karla yollar ka- ! hah merdiven altı: birinci kat bir oda bir koridor bir abdcshan 
1 

· ,Jllııııoa '- IU~ P1111 12 04.ııo Adu 16 34.oo rem dispanserinin tevsii ve ~ ı~~e ve ~çte . sürü- panın~.Eın~et en evvel halkın i ikinci kat bir oda bir koridor ve kiler üçüncü kat Uç oda bir k ;_; : :,:;' t ,: 50 c •• ..,. 1 ~-50 lou 09 os.so müstahdeminine maaş tahsisi, munun temıne ~ Fklin da- geçecegı kestinne yollarnu aça ridor bir abdeshane dördüncü kat üç oda bir koridor bir kiler 
"iP. r.ı.rcıa ş. 11 : ::::. ~ ::;: :,,..,-:-...,. ~ ~= fakir aileleri tenv!r etmek üzre ha uygun olduğuou ~etkik et- cak, tramvay yollarını açmakla şinci kat açık daraça altiktirik ve tıftoa teııiutı ve ayrıca saıı~ 
it ' :J. l cu ş. • fi Praı 15 95•00_ 8.,111 1 97.20 ziyaıetçi lhemşıire istıi.hdanu, ce mek zaruretind,~.,C"\inkii umu mfgul o~a~kx mevcuttur beşte bir hisseye takdir edilen kıymeti 700 lira 

1· ~aı rıı• 17 u Vıyoa s ac;,oo miyetin neşriyat ~e sair propa- mi servetin artması~ tediye mu- ramvay şır ~tı şm tr:ını- leyi müteakip peşinen alınacaktır satış muamelesi 6 Şubat 
-ı ' ı>----------------------- gmııda faaliyetinin tezyidi ve vazenesinin temini ııncak bu vay yollm:m1 açmak ve n~l ? PeIJOllbe günü saat 15 te Beyoğlu maJmüdürlüğünde iteni 
r' f seneliJı: kongrenin 7 şubat cuma suretle tahassw edebilir. Bu sıtalarmı ışletmek mecburiyetin mii$Yp usulile yapdacaktır. (R.) 

l 
•ıı'~' l f ıf ııbıl Raıf Bankauıdao:, günü tıoplaıımMt kararlaştınl- ilmniyeye vasd olabilmek için de ri'!ı~ halkın ka . SA"TILIK EV: numara 21/75 Kurtuluş eski ruıı yeni türk-

• rmştır. tütün istihsalitmı ÇQğaltmak, .. u ·. . • YIP men aokak Feriköy birinci. kat bir oda mutbah bir abdeshane bir 
•I i..U İktieat Bankası hi•edanın hey' eti mnumiyesinden Bunlardan başlka kongreye nefasetini artırmak, hariç pazar ~~~eınesı 1~ = = ve J &arlP.f ikinci kat iiti oda bir beta bir lllbit ylildtik ve dolap 
1
1 :>j930 tarihine mi.isadif Pazar günü saat 14 te 1stanbulda verilecek mesai ve faaliyet ra- 1arda sltrümünü temin etmek li ~ur. ~~d 0 dökillm rc8 alektirik ve aydmlı:k mahalli bir evlek bağçe takdir edilen 

.,· ~Kapıda Esnaf Bankff! biııasmda içtimai takarrür eyledi- ponı hazırlanrmştır. Cemiyetin znndır. Acaba inhisar ve band enm~ 1~ ~ tuz em ta 1 kıymeti 2000 lira ilhaleyi müteakip alınacaktır satış muamelesi 
·'. -J-m,....,.,.,.tnin 24 üncü maddesi miicibince liakal 20 hi• reisi Dr. AJi Paşa bir muharri- rol usullerinden hangisi bu mak ~etmiştir. İcap.ed~ kum, · 6/2/930 Perşenbe günü saat 15 te Beyoğlu malmüdürlüğünı!l:J 

:ı !'I mlUilı: olaolann hey'eti umuıniyeye iştirak edebilmek üzre rimi:ze deıniş1ir ki: sadı temin edebilir. lşte, düşü- da~k ~zu : tuz §ım en te aleni umüzıayede usulile yapdacakbt . . ~R). 
~ ~ içtimaa 1akaddüm eden ro gün zarfında yetlerindeki - Cemiyet tanrfından neş- nülecek ve üzerinde durulacak n ece r. SATILIK EV: 
·ı • leDedatmı Banka vemcıaine malıcpw mükiıbilinde teslim redilıen gazeten.in 500 nüshası yegane nokta budur. E -o-d Numara 21 İmam sokağı (Mis ııokağının lt!l&ğısmda) 
~~ '.ı* dülıuliye varakuı ılnwlan ilin olunur. ciheti askeriyece alınmaktadır. İnhisar ziraatı da, ticareti de man~t ava. a.çıyor Hüseyin ağa mahallesi Beyoğ.lu z~ kat iki mağaza k~lir-
, 1 R k Geeyemiz halka vM: !nderı ta- fazyik ederek devlet varidatmm Cumhunyet refikimiz 31 ki- lük abdesbane çamaşırlık sarnıç alelrtrik terkos: kapıdan girin-

' uznamei müza erat haffüz çarelerini öğretmektir. artmasına çalışır. Bandrol usu- nunuevvel tarihli nnsbasmda ce birinci kat iki oda bir koridor. ikinci kat biri orta diğeri büyi!k 
.;\ l -Taıüırye memunı raporunun kıraati. Propaganda hU8USU1lda sıhhi lünde ise serbesti cari olduğun- "Böyle adalet olur mu?,, serliv ik oda bir küçük kordoridor sokağı nazır balk.on üçüncü kat iki 
:~ '2 - Mibakıp raporumm lwaati. filimler göstemıeğe ve konfe- dan müstahsil, fazla alıcı karşı- basile bir fıkrada belediye tara oda bir koridor dördüncü kat küçük iki oda ve brıpımda büyük 
'1-Bi~ım ı.dilııi t'811llar tıeııtibioe ve neşriyata smda ma11armı daha kolaylıkla fmdan esnafa verilen cezalar bir bir oda aydınlık mahalli beşinci kat iki küçük oda iidaraça ldl-· 

1: ~ - lıl&akiif intihabı. çok ehemmi~ vereceğiz. ve hakiki kiybetile satabilir. Si "zulüm,, suretinde gösteriliyor çük .bi~. çatı dolap '!.em~ i~ettir ~ ~il~ ~-
Veremle mücadele memleket gara amilleri nefıs sigara yap- du. . • meti. d?rt ~ed~ do~ taksitte verilmek §8rtiJıe ~lira binnci 

~· Lı· ~- k. J k • ıunan br§dıldı iki oda 1ıir hell nr· için hayet meseleııidir. Sini!llla mak emelile nefis tütün al ~enla!1eti~ ~ fıkı:lYI şahsi taksıt ı~eyı müteakip ~caktır ~ .~elesi 6 Şubat Per 
ı, !lil 1-r- ıra 1 VBSI dır. Uçtınce kata ahpp merdiYeııle lara. ipek çoraplata, Avrupai- mak için aralarında rekabet baş y~ ~e'?y~~ tahkir teca- şen~ günü uat 15 te Beyoglu mahıiüdurluğünde kapalı zarf 
ı. 1 ımıhaller çdalır. Bir odam nrdır. bdnci lıatta peklilerine lüzuınsaz yere veri- lıyacağından müstahsillerin ne- vuz tela~ ettıgmden ~~ us=u;;;lı;;;,Je~y~ap~da=ca.,;;k~bt~ • ..ı<.;;.R"")--~~=-=~~-=-~:o---=--{ ~,._ve oıil. • _, lıir ::a:r ::..-:_ ~~ .::::~ m ... "!'T. l~ para1aır ~~1~nıı tagaddi- ~s ~ütün yeti~tirmek~~susunda ~~~u:;~~C::ı:X- Evkaf Umum Müdiirlügu'" .. nden: 
:ı ""1no• tlltliıı ıreNUe Mı-u ııındaki ~ ile en o.t kattaki;.;~ ıane hasredilmelidir. ihtimam ve dikkatlennı arttır- _ e 
~ı 'hllaı d la eh>eriti 1000 Hasan efendi mahiye yedi lira ile Ne yazık kıi senede iki sine- malanna sebep teşkil eder. Bun ge başl~. Darülfününun Tıp fakilltmi Viladiye pavyonu için lüzumu 

-metro eıllrabbamcla ıııllte· kiracıdır. Birinci katta iki oda da a- ma seyri bedelini getirip cıemi- dan başka inhisarm şimdiye ka ~et, diger bazı gazeteler olan yüz adet yerli battaniye Ki. Saıninin 29 ncu Çarşanba günü 

1 ~ve -haBtt lörahktlr. ~ yda altı lira ile Mehmet efendi aa- yete iane olarak verenler pek dar muvaffak olamadığı siga- aleyhinde de dava açacaktır. saat 14 te pazarlık suretile ihalesi icra edileceğinden talip olan 
1 • •;:a Rıbtım Jwımda ikin- kindir: Hane alıfllp ?lup heyeti umu- azdır. ret ihracına muvaffakiyet hasıl Tarife komisyonu lann şeraiti anlamak ve nümüneyi görmek üzre hergün leva 
~ I f n;;;3~ mllracaat. Te- ;:ı:yeııı ~uhtacı ~umum erazi Son bir sene<k HiWiahmer olarak binlerce müteşebbis çalı zım idaresine ve ihale günüde idare encümenine müracaatları. 
ı .(!zilclörclündl l I olu~ 0:Z~ ~ .,!:' m= tarafından 800 kişiye halile ya- şacak saha bula• ve bu yüz- ( birıncl sahıJtdtn mabat) EVRAKI :.\IATBUA MONAKASASI BAJ(TERIYOLOO;:ı· 
'I '•ı Ahmet Rifat ~ AJ! kisi Bahçedir. Hodudu: On tarafı ğı verildiği gibi 200 kadar ve- den de memleketimize milyon- üzre, bazı hususat hakkında ma EVRAKI MATBUA Dr. IHSAN SAMI 

::.Oya- efeıMtideki ildod dere- Gasi Yun~ caddesi at taiafı M:eh- n!IJlliye de et ve yumurta tev- larca servet girecektir. Nitekim lilmat vermelerini bütün liman- MONAICASASI teri loj" lab atu 
~ ilfotüteıı dolayı ••nimm temi met efendi hanesi eoı tarafı o- zi olumnU§ıtUr. bandrol sistemi ile idare edilen lara tamimen bildirmiııtir. MüM M.61• Veületinclea: yo ı or V 
11 c. .... mücus ve funıhto mu- ef~ baııemi arbm Mehmet Adile- V~ u1taf • • Amerika, Mwr Yunani tan düriyetin talep ettiği malilmat 31.5.930 tarihlııe kadar tabi et- ~ dakllı: IUn ""'matı 
' ~Beylwada yalı lıariyeeiııde Ga- fendi bllı;n!Je madod lıalıçede yedi en m aza ıçın . ~ . ~ ve unlardır· tlrilecek evrakı -tbua kapah sarf (V•erıau teamlll) tııny-
, ~ maJı•Deüıde atik otuz bir ııekis kaclıır qcan ınitsmjre mevcut- mekteplerde 3900, çocuğa gıda ~ulgaristan mühim miktarda ş L. • bir zarf • ile münakasaya konu1ınuftor. Mllna· vat tadadı, tifo Ye ııntıııa 

1 yeni otuz dokm N--11 tur. Ve birde tuhmılıa olup hane ve t'eVai ediyoruz. Yakında bunla- sıgaret ihraç etmektedirler. Til • UDaru? sene mdaki kasa 3-2-930 tarihine mllsadif Pazar Jı••hkla" .._.... ld 
1 - ana iDt peyi betlei vefa lıllhsenln teııwnıııııı' kııo:ıcti mııheın- .kdarini tezyit edeceğiz. tün mahsulünün inkipf ve ııiga ıthalit ve ıhracat ve hunalnn tesi günll uat onlıqte Lendm ida- -Y- • 'Q;: 
' ~ ~ lira,ı ...,..... ....ıı: mewl bin clokus JIPa JiractJr. Talip mı mı ücade • • • ret aanayiinin tekamülü yakar- başlıcaları hangileridir ve en reainde ml\tetekkil mllba~t komi- 1'alpm, ceralıat taJıllWa, 
' ~ 'lMllz gtiD mtidtlede lhalel ev- olaJIJar lujmeti _,,, w:llftinin yllz V erelllle m . le ceıı;ny~ da gösterildiği ·m cak band ııiyade nereden veya nereye ve syonunda yapılacaktır. Miinakmya tra mllı:roalı:opl • ~ ta-
~yeıfee· .. , VU oı-k de - ~ pey alıçaJarnıa a- parası 2000 Jinı.dan ibarettir. . •• gı an hangi mmtakalar i • n•I- lftirak edeceklerin teklif mektuplan- luıirl8I Ye dlllbıe llnl&JtDllL 

OG lirada talibi ııhtııbııde JarP 9211. 4496 dotya nUIDIJ'Uile Herkes cermyet'e liyik olduğu ~ usulünun kabulüne vabeste ktadır? çuı ya,.......a m ve muvaldrat. teminatlarını ayni Dlvlııj'Olnııdt S~M-J-
. on bet gtiD mllddetJe ve 8-2-930 tarilıiode - GG 1ı; baçuk· ianeyi diriğ etmese mücadele dir. . . gllnde mt ondötde kadar levuml ttııtw:sıı No. 189 -n.r.;ıı;ı 

_. Dıalei btlye ma. tan on ilet "osola Jııı,clıır 1ttaiıbuJ dalı 6eair labi1ir:" Gerçi Tütün İnhi.-rı kanun 928 senesıne nazanm ıthalit mlidiiriyetine vermeleri Jizımdlr. 
vu ohuınıaıtm. ilap. clllnllluı:li icra -ıajoııa bimt a m • 0 

• liyihasmm ahiren encümenimiz ve ihracat eşyalamda ne gibi M:ünakaııa prtnamesi Lnıımn 
.~me.ıre, lı; a.-k wwr "Y'I wı.ı .. le adin cut ey1ew1er1 Dr. Besim ömer Paşa bu d gördliğü tad.litla bir d tezayüt ve terıakns vardır? Li- mlldilriyetinden ve latanbulda Dohna 

ptrımklıldr ~ iJlıı olunur. mlic:ıldele bakkmda demiştir e kadar tü.. .• ı ~e manm nakliyatı ticariyesi han- Bahç~ -~ -tbaa anlıe~mll-
ııpk - ı er clcıteB tııtJık ki• ye tün ;ZU&atnu teşvik . --~• la meyyızllğinden her g8n alma • 

olup lılırac1a dClrt mermer ha- B k k" · · ve teshil edecek bir mahi ette gı.~ ....... ar yap!~ta~? • 
ı. ... _.... .. cir&te mm. a ır oy de - v~ t.etkH!tnı_m ea.mti isede bandrolurt temin edy ği L~da. ~ha ne gıbı vesaıt ve Tabıp aranıyor 

4ll5tell tııtJık timinde bir vazıfeıııl müteıvemmleri ve f .del . .. . -·ece tesısata ihtiyaç vardır? 
l&llCbk odaa almak tme A;ı z;aJa tğeQde w., 1 lıir ailelerini ikaz etmektir. Şefalet daıl yf en~7yecegınden Nakliye üçretleri tarifelerin- Tahlieiye Müdüriyeti Umu
-•cut olup odalar l'bn P ._.. cı.. ,,..._ vıe mesken buhranlsnnın has-

0 
a uhaı·ı bul evaım )karan de tadilita ihtiyaç var mıdır? miyesi Anadolu mmtakası Ta

Jl!!.~aiu ~-ceplıe ,_. Tııhilltı Bıılmlliy Ça-wı No. 9 talığm artmasında çok tesiri na m 1 mıuyoruz. En çok tutulan balıklar, han- babeti münhildk. Talip olanla-
lı:dlir..,..~ ~.........., ~ 8- El. & vardır. . ••••••••••••••••••••••••••• gileridir 'je ne vasıta ile tııtu- rm istidanan:1~ ile Galata fıh-

lıir oda ve bir heli KiRALIK EV ODALAR Bu haıtalık ekseriyetle ço- verem kökleşmektedir. Verem lurlar? Bır sene zarfında dahil- tmıında Marittm hanında Tah-
seallıı.lratma ~ AHIRua VE cukluktan itibaren. başlayor. iç~mai bir beta oldu!pı içince- de sarf olunan ve harice çıkan- Jıi.siye Müdüriyeti U~iyesi-

lnilir semiııl toprak bir Kllıtfıuede Jlirahor lrii!kü cad- Slit çıoculdıarmın bir çoğu ve- mıyetler, halk, belediye ve hü- lan balık miktarı nedir? Inşaa- ne müracaat etmelen ve 27 Ki 
lıa bir !1:::a ~ıocıa:1 deaiııde 2, 3, 4, numeroıu kiitk mllt- remlidir. 4dlmetin müşt«eken mesaisi tı bahriye işleri de limanlardan nunusani 930 Pazartesi günü 
~ ...... __ .. :._..._ H • _' temilltmdan 2088 &l'fDS avlu Ü! lıa- Beslenememek, hava alama- tiznndır. Mücadele<k en büyük sorulmaktadır. saat dokuz buçuktan onbir bu- Doktor A. kutiel 

.. ., llNUll0""'1a. anç VU2U bulunan 6 oda ve 7 alur bir le· mak, k • a . .. . 1 muvaffaki}'eti tem'n ed ek c 1 ld·-· . .k. 1. . . 
dı odaıilaktor. Ve idi- ne milddetle kiraya verilecektir Se- mes em g yn musaıt o - . . 1 

• ec evap ar ge ıgı zaman, li- çuğa kadar vesaı ı azımeyı Eloktlrlk nW!ııeıetiyı• ııcl""ıılılıı&a. ldrlf 
rWMt'r tkinci Jıatta ab- nelik kirası 240 liradır. Müzayede 12 mak, rahat edememek ve hilli- tedbır herkest hastalıgm sebep, ınanlanmız hakkında mücmel müstashıben Müdüriyeti Umu-

• çılaldıkta bir eofa ü- Şubat !130 Çııqanıba gllnll mt 14 te sa zayi ettiği .kuvvet ve sihha- sirayet w: korunma yollan hak malilma 
1ıfı!oiıılııln dahilinde yllk bu- Defterdıırbkta yapılacaktır. (MllSO) ti ·ne · · · 
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Kızıltoprakta Tuğlacıbaşı mahallesinde Yaver 
ağa sokağında eski altJdefa 1, yeni 52,54,56,58,60 
58-1 numaralı beş dUkkanı havi bir bahçeli köş-
kün tamamı . Rişkimelek H. 
Ortaköyde atik dereboyu cedit Pişmişoğlu so
kağında eski 153 mükerrer, yeni 86 numaralı bir 
hanenin tamamı. Zehra Nergis H. 
Üsküdarda Karadavutpaşa mahallesinde Top
taşı sokağında eski 19,19,19 ve yeni l l,5,5-1 nu-
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' 

maralı maa arsa dükkanı müştemil bir hanenin --- ----;.;d<i;~};~ciiki~;y:;-:;:;;:~~;:a~;;~~;lllliiiiiZ:iiiiE;:;;ii~:;;:rı;c; 
tamamı . Huriye H. Musa Kazmn Ef. caddesinde eski iki yeni 4 numaralı maa bağ bir • 

365 14233 

442 15356 

405 16444 

340 17821 

Emsalinin en mükemmelidir 290 18258 

315 19009 

TLrA anonim Elektrik ~irkeli ~nıunıiyesi 
Galata Bahtiyar Han 

--=~~~~-~~~ 

350 19304 

430 19583 

655 20100 

Ahırkapıda Cankurtaran, Seyithasan mahalle- köşkün tamamı. Nazlı H. 
sinde yeni sokakta eski 26 mükerrer ve yeni 36 Yukarida cins ve nevile mevakii yazılı emlak (altmış bir) gün 
numaralı bir hanenin tamamı. Şerif ağa müddetle icra krlman aleni müzayede neticesinde hizalarında 
Kasımpaşada Camiikebir mahalle-sinde Kasap gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci 
sokağında eski 5,5 mükerrer yeni 13,10 numaralı ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların itan tarihinden 
bahçeli bir hanenin tamamı. H:ıfize Asiye, Fat- itibaren (otuz bir) gün zarfında Sandık Satrş amirliğine müraca-

ma H. Rauf Mehmet Ali Ef. at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
Divanyolunda Atikalipaşa mahallesinde Kara 

baba sokağında eski 8 m\ikerrer yeni 16 numa
ralı bir hanenin tamamı. Hayriye, Ayşe Mela

hat H. Nurettin ve Mehmet S~lih B. 
E<lirnekapıda Çakırağa mahallesinde kuyulu 
sokakta eski 21 veyeni 21 numaralı bir hanenin 
tamamı . Hacı Ömer B. 
Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Haydar cad
desinde eski 6,26 ve yeni 40 numaralı bir arsayı 
havi bahceli bir konai"m tamamı. hmail Hakkı, 

Hacı Mehmet Tevfik Beyler. 
Cır<;ırda Hacıhasan mahallesinde Haydar cad
desinde eski 33,35 yeni 43 numaralı maa araba
lık bir ahırın tamamı . Hacı MA'ımet Tevfik ve 

• İsmail Hakkı Beyler. 
Sarryerde Derecaddesi Türbe sokağında eski 70 
mükel'I"Cr yeni 88 numaralı bahceli bir hanenin 
tamamı. Nafize Sıdıka Hanımlar. 

Etibba odasından: 
Edremitten şehrimize gelmiş olan Dr. Cemalettin Beyin 28 

Ka. sanide İzmir Etibba odasında hazır bulunması lüzumu ilan 
olunur. 

Emvali ınelrute ınüôürlüuün~en : 
Semti Mahıllesl Sokağı l'\o. !\evi lcın 

L K. 
Küçükpazar Rilstempışı Uzunhıfız 24-393 Dükk~n 20 Ş. 

• • Uzunçarşı 12J 280 • 15 • 
• Demlrıış Kantarcılar 22 • !O • 

Mercln Y avaşçaşıhln Sulıanodaları b • 12 • 
Burıı;ızadı Çarşımeydını 20 l\111 oda dilkkh 4 25 • 

• Hirisrtos 1 i':v 7 • 
Hevbelladı Yalı 24 Gazino 16 • 
Büyükıdı Bağlar 9 KAglr ev S 75 ,, 
Fener Tevklcafer Mesnevlhane 13 Ev 18 • 
Edirnekapı Aıikallpaşa Lökilncüler 18· 21 Dilkkln 12 50 • 
Kumkapı Çadırcıahmet çelebi Arayıcı 14·18 Kulube S • 
Kadıköı Rıslmpaşa Aynhk çeşme24·40 Ev 4 • 
Tophane Fıruzaga Tillbcntcl 5-16 • 16 ,. 
Burgazada Çarşı 19 • 8 • 
Bugazlçl Tarabya • ve cıddeal 100 Dük.kin 1 'l • 

~eyri 
:\f•rkez ;\cen·ı •; Gı'ı•ı k'lı:J 

hı,ı:ın 'ı, He ) ,l ı .. J)! ~uJ 

rtnfı>tı: l\lı'1~u i ·;, : {,·1. c'~ıtJı 

h•n ·,,,, ~ lll 

TraJzan iK;n 1
; ~nslası 

1 fAnkara]v~;ıuru23 K:1nU!1U· 1 
~ani per~cmhe ak~a-nı Galata 

r'.htımmdan har~keıle Zong ·\dRk 
lnebo:u Sinop .·Jmsun L'nye 
Fatsa Ordu G!resrın Tra\:ızon 

Rizeyc ı;idecek ve Of Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Farsı 

Samsun Sinop lneboluya u~
ravarak j!'elec"ktir. 

lznıir sür' at ~as!~~ı 
(GÜLCK\IAL)vapurıı ~·•! i-

nunusani Cuma 14,30da Gaıata 
rıhtımından hartketle Cuınar· 

tr:si sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30.da lzmirden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mev~uttur 

235 20197 

Beyoğlunda Feriköyünde Tatavla caddesinde 
23 numaralı maa dükkan bir apartmanın tama
mı. Rükiye. Rebia, Melil>a, Senive H. Bedii B. 
Besiktasta Sinanpaşayicedit, Kılıçalip3l:ia ma
hallesind<' mescit sokağında eski 26 yeni 46,48 
numaralı bir konağın tamamile derunine cari 
nısıf masura mai lezizin yirmi hisse itibarile se
kiz hissesi Ahmet Şemşettin Hatçe Necmiye H. 
Veznecilerde Camcıalı mahallesinde Vezneciler 
caddesinde eski 95 yeni 93 numaralı bir dükka-

Gdaıa Yenicaıni • 55 .• 10 • 
Zindankapı Ahıçelebl Abacılar 22 • 15 ı 

Bur~.~::: evsafı muharrer .::~~;~s b~;:::~ ~~~~et v~vbükOm:t~e :ıe; 1 YEL K ENCİ nın tamamı. İSmail Nezihi B. 

~~Y~K TAJJ!BE PlllN~~~~ 950 20437 Kasrmpaşada Sahaf Muhittin mahallesind Ca
mfo;erif sokağında eski 11 yeni 13 numaralı iki 

vukuunda tahliye edllmei< şartile 5-2·930 tarihine müsadil çarşamba gilnü lira deniı lüks '8 sür'at poslrn 

8. İNCİ TERTİP 1. tNCl KEŞiDE: 307 129 
hanenin tamamı. _ Hacı Mehmet Ef. 
Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde 
Arasta sokağmda eski 12,14,16 ve yeni 10.12.14 

saat 14 te müzayedeler! mukarr•rd!r. Taliplerin 'I. 7, 50 hesabile teminıt SAMSUN 
makbuzlanle Milli Eml:lk müdilriyetl icra komisyonuna müracaat eylemeleri. 

• 

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

zurunda yapılır . 

~~Y~I ttRAMIIE: 30,000 LIRJDIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

ı ı~ J larılc, hayat, kaza ve otomo!nl sigortaiarını1.ı .Ciii' 
Galatada 'Onyon baımıd& kAin 'Onyon ılgorta kumpanyasına 

yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

240 568 

540 682 

335 705 

100 717 

165 731 

400 812 

325 894 

numaralı üc dükkanın tamamı. Şerife H. 
Irgat pazarında kaliccci Hasan mahallesinde 
mikııasnlar soka~mda eski ve yeni . 28 numara-
lı bir dükkanın tamamı. Fatma H. 
Üsküdarda Altunizade mahallesinde Selamsız 
tophanelioğlu sokağında eski 55 ve yeni 83 nu
maralr baıhçeli bir hanenin tamamı. Zekiye H. 

Mahmut ve Ziya Beyler. 
Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Nalcacı 
tekkesi sokağında eski 11 ve yeni 13 numa~alı 
baıhçeli bir hanenin tamamı. Fatma Nebiye ve 

Çerkez Melek Hanımlar . 
Hasköyde Hacısaban mahallesinde Arabacılar 
sokağında eski 82, yeni 26 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mm. Kalo . 
Kasnnpaşada Hacı Husrev mahallesinde Tahta 
köprü sokağında eski 9,9,9,9, mükerrer numa
ralı, yeni 7,9,11,11-1 numaralı üç hanenin tama-
mı . Osman Ef. Sıdıka H. 
Kasrmpa5ada Hacıferhat mahallesinde Pirinççi 
sokağında eski 29,29 mükerrer yeni 45.47 numa
lı iki hanenin tamamı . Arif Ali Ef. Kevser H. 

Mustafa Mümtaz B. 
Kasrmpaşada Sikkeci muslihittin mahallesinde 
Zencirli kuyu caddesinde eski 21,23 yeni 23,25 
numaralı maa dükkan ıbir hanenin tamamı . 

İsmail Hakkı Ef. Ümmetullah H. 
!JXumpanya.sına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 9160 875 Beyoğ'lunda Kamerhatun mahallesinde Şdbek 
~lii,"""=!!!!!!!~~~... Telcıton: Beyoilu -2 002 ~!!!!!!!!!!! sokaitında eski 2 ve yeni 10 numaralr bir apart-
.,, mam~ tamamı. Müşfika H. 

1 1 O . il L' 1 UnıuınAı ,. daresı'nden 1129 95 Beyoglunda Bcdrettin mahallesinde Kıble so-eve enııryo arı ve ıınan arı u u : kağında eski 40 yeni 32 numaralı bir apartma-
rfl . nın nısıf hissesi . Mi ... ran Ef. 

284 tane demir köprü için meşe travers kapalı za a miına- 2540 925 Süleymaniyede atik Samvirenievel ve cedit Ta-

asaMy~ kaoknrnas:ıtu~~bat 930 Pazar günü saat 15 te Ankarada Dev- yahatun mahallesinde Döğmeciler Fuatt>asa so-
un kağında eski 12,12 mükerrer ve yeni 107,22 nu-

't Demı'ryollarr daresinde yapıla.caktrr.. .. 1 _, .. 1 k• f 1 mara ı maa '"' < an bir hanenin tamamı. 
Münakasaya iştirak ~d~~eklenn teklı mektup arını v~ m~- Mehmet İbrahim Salahattin B. 

akkat teminatlarını aynı gunde saat 14·30 a kadar Umumı Mu- 185 963 Kasımpaşada Seit Ali çelebi mahaliesinde atik 
Ürlük kalemine vermeleri lazımdır: . . · · · · · nisa mektebi cedit niısa mektebi çıkmazı soka-

Tali ler münakasa şartnamelennı iki hra mukabılındı:_ An- ğ d k' 

'lrada M
p alzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa magaza- ın a es ı 12 mükerrer yeni 10 numaralı bir 

hanenin tamamı . V ehibe H. 
tndan °tedarik edebilirler. -----------:----- 345 964 Kesmekayada Hamamimuhittin mahallesinde 

- Mn"sa~at~a ı·ıe memur alınacalr Kilise sokağında eski 1,1 mü. ve yeni 3,5 numa-ll ralı iki hanenin tamamı. Mehmet Ali B. 
325 1267 Ü sküdarda Hacı Hesnahatun mahalesinde İma-

l iı·ll1nı' y~t sandıg'"ı m üdürlüg..,, tinden: ret çıkmazı sokağında eski ve yeni 4 numaralı 
~ •, maa oda bir ahırın tamamı. Şükrü Ef. 

E . d g"ınca alınacak memurlar için ahiren görülen 460 1318 Süleymaniyede ve mahallesinde Arapzade so-
mruyet san ı .. .. 'd h t' t 

ıJ .. · 26/1 '930 Pazar gunu yen.ı en esap ve ıcare • kağında 4 numaralı bir hanernn tamamı . 
zul"'I uzenne I . . h 1 - dan evvel 

eftcr usulile yazıdan müsaıbaka 1':11.tı anı. ya~ı acagın . - Mehmet Halit Ef. 

5600 Defter tab'ı münakasası 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 

n1iidürlüğünden: 
(5600) adet defterin tab'ı mllnakaaaya konulmuştur. Yevmi 

ihale olan 4 fUbat 930 aalı gllnll aaaı onbcşo kadar teklif zarfları 
mlbayaat komisyonunca kabul edllecektlr. Tallplerln komisyon 
kltabeılne müracaattan. 

o;CCCCCCCCO Bu akşam 

DAR ÜTT ALİM SA10NUNDA 
BestekAr Kaptan zade Ali Rıza Beyin 

HAN1MLARDAN mUrei<kep ORKESTRASI tarafındın ~ 
•••••• ARı\IONİK KONSER ;;;;.eeo 

Zonguldak yüksek nıaden 
mühendisi mektebi 

ıçın muktezi 475 m2 muşamba münakasası 5/1/930 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şeraiti münakasayı anlamak ve pey sürmek üzre İstan
bul mmtakası Maden mühendisliğine müracaat eylemele
ri ilan olunur. 

ızın ir ınaaril oıüôürlülünôen: 
Torbalının Tepeköy mektebi inşaatı 10/1/930 tarihinden iti

baren 29/1/930 tarihine kadar olmak üzre 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Taliplerin müna
kaşa şeraitini anlamak üzre hergün İstanbul Marif müdürlüğü
ne ve ihale tarihi olan 29/1/930 Çarşanba günü saat 11,30 ta 
İzmir vilayet encümenine müracaatları. 

1 Operatör HALiL EZAİ -ı 
Basur memeleri, fistül ve sıracaları 

ameliyatlı ameliyatsız elei<tirlklc tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
_ ... eder. suı 1·7 Dlvanyolu Acı Hamam N. 20 ~ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umu
mi müdürlüğü'nden: 

Altı kalem evrak ve defatirin tab'l münakasaya konmuş
tur. Yevmi ihale 28/1/930 Sair günüdür. Teklif mektuplan 
mezkllr günde saat 15 e kadar Mübayaat Komisyonu riyasetinı 
verilmelidir, şartname Komisyon kitabetindedir. -------

Istanl}ııl l~sııaf Ban kasından: 
•1 •1• h şerait dahılınde untıhana dahıl olmak 510 1413 Fethiyede Katip muslihittin mahallesın' de Fet-

ı anımızda mu arrer k d s drk 
ti 1 . 25111930 Cumartesi günü akşamına a ar an biye kapısı sokağında bahçeli bir hanenin tama- Yazıhane, Kütüphane, Kanepe, Dolaplar, Hah ve eşya! sai-

Yen erın · ·1· ı ~''1(!1l/l~ı :.thasebe amirliğine müracaat etmelerı ı an o uııur · ' mı. Emine Hikmet H. Süleyman Sadi, Yahya renin 28 Ka. Sani 930 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte 

N 
Alman kıtaphanesl ı Muzaffer Ef. Bahçe kapıdaki Banka binasında bilmüzayede füruht edlieceği KAR Q Beyoğlu Tünel mtydanında 523 880 1475 Üsküdarda Altuni zade mahallesinde Nişantaş~Ian olun~r. 1 

VAPURU 
18 e~e~unçarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Sam;un, Ordu 

Glreson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında lc!ln acentasına mil- , 

r, ca t Tet lstanbul 1515 

teshir etmektir 
Sehbar ıcbes!ümil, ttrcih 
etıiğ'im BIOKS diş m•· 
cunu sıye~iı de muhataz'"' 
edebili vorum. 
BIOKS blltlln dUnya· 

da oksijen saye~inde 
istihzar olunmuş ye
tin• macundur. 
BIOKS dişl<ıi btyaz 

/alır, dış elit r ni kuvvet
ltndirir vt alfıza güzel 
bir ray/lıa vı rı'r. 

Her yerde satılı I' 

~~~SU~R~E~N~L~E~RE~:;r-K~AT;;;:;R~Al1':Nı:-ıHr-ı:-A!Tl(TTKTTI--'--i=fı~,J<R El\!1 Türkiyenin en n1aruf ve 
öksiirüli ilacıdır 

tecrübeli 
• 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

mekteplerinde Qku • 
için ders 1 .illet 

yanlar 

l\aınıe Halit ..!. ~luallim Ahmet Halit 

Hesap bilgisi 
fımdiye ı .ldar öğrendiğimiz bazı şeyleri hulasa ve 
l' edelim: 

Uzunluk ölçüleri 
1000 meiro 1 kilonıetrodur. 

100 santimetro 1 metrodur • 
10 santimetro 1 desimetrodur. 

1 000 milimetro 1 metrodur. 
1 arşın bir metronun 0,68 zidir. 

Ağırlık ölçüleri 
1000 kiloya 1 ton derler . 
1000 gram 1 kilodur. 
225,632 kilo 1 çekidir. 
400 dirhem 1 okkadır. 

1,282 kilo 1 okkadır. 
312,5 dirhem 1 kilodur. 

1 dirhem 3,2 gramdır . 
Para ölçüleri 

1 oa kuruş 1 Türk lirasıdır. 
40 para 1 kuruştur. 
~~O para O, 75 kurı•ş yahut (santim) dir. 

20 para 0,50 kuruş yahut (santim) dir. 
10 para 0,25 kuruş yahut (santim) dir. 

5 para 0,125 kurut yahut (santim) dir. 
1 para 0,025 kuruş yahut (santim) dir. 
1 kuruş 100 santim (yani 1,00) dir . 

Aşari kesirlerin cemi 
Santim hesabile 20 para nasıl yazılır? 
~O para 1 l..-uruşun yarısıdır. 

1 kuruş 100 santim olursa yansı 50 santim eder. 
ı:;() santim yüzde 50 demektir.O da şöyle yazılır:0,50 
Yine santim hesabile 10 para 0,25 dir. 0,50 ile 0;25. 
1.-rini toplayalnn: 
Evvela hiç virgül yok imiş gibi bunlat'ı toplarız. Son
rgülün sağ tarafında kaç tane rakam varsa yekfuıun 
ndan itibaren o kadar sayıp b' virgül koymalıdır: 
C,50 
0,25 

0,75 
~ ~ Bir kumaştan evvela iki buçuk metro, sonra da 3 
ıl il ı o ve 70 santimetro aldık. Acaba hepsi kaç metro e-

~illiyet: 

-
ÇARŞAMBA 

22 K.SANl 930 

Anadolunun ortasında yüksek bir sanayi n1crkezi olan küçük · Y ozgada ait bir kaç intiba: 

. ' 
( 1) (2) 

• 

-
• 

• 

• 

(6J 

ı ~' - -
• I 

1- l{üçllk Yezgatta yapılan barııt fabrikasının ıımumr görllnllfll, 2- Fabrikanın bir kısmı, 3- Karbon dairesi 4- Fabrika baaıı:arJanadaD 
bir kısım, 5- Fabrikanın caddesi, 6 - Makineler naklonurken. 

ı, iç iki buçuk metro: 
·. :·• Üç metro yetmi§ ıantimetroı 
' !" •lır r ~ I Bunları toplayalnn: 
' Pe 2,5 .. ( 

ı 1 ? 70 
ı 1 :1 _J_, __ 

~ 6.20 

2,5 
3,70 

~ Demek ki 6 metro ve 20 ıantimetro kuma§ almııız. 
J1 ~ 
' ' 
" . 

1 

Aıkoks ile 

ağrıları 

izale '. 

il '
• ' ediniz 

1 1 . 
Gögıh ağrılanna •e soğuk. Hlğııılığııııı. zaif cığerlere , 
ök•Orılğe, lumbago, romatıznıa. '' yıı lıeı hangı nıH· 
·&ıı •ancı için. bu eski ve ıecnıht eılilıııış ılı\ç en serı'1 
eıı saf. ,.e eıı nıüessiı· olacaktır \ıırı~ ıııı ~ere ,\ihoks ıı 
tall>ık ıdiniı.. 

AllCQCk:S 
Plastersı 

Alkoks · 
~Hariçten latlmal edilen ila~ların eıı h ·tsldir. 

Htr (C&antdt bulunur 

ALLCOClt MAl'IUF ACTVRINC CO. em.-ı-.ı. Enı .... 

iii Si# - 1 

-:ıevlet ~eınirJolları ve liınanları uınnnıi rnaresin~en: 
'{Kayseri Poz bölüğünün altı aylık et ve ekmeği kapalı 
"ı:na münakasaya konmuştur. r• 
.J Münakasa 3/ Şubat/ 930 Pazartee; günü saat 15,30 da An-
" ada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
j Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanru ve mu
ıı:kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü-

lük kalemine vermeleri lazımdır. 

~Talipler münakas;ı ş~rtnamelerini iki lira mukabilinde An
ada, Malzeme daıresınden, İstanbulda Haydarpaşa mağa-

• ından ve Kayseride Kayseri inşaat müfettişliğinden teda-
edebi!irler • ,, 

1 DEFTERDA
8RL1*E11

ILA.NATI 1 Halit B. Mükerrem H . 
Mekki B. ve Adviye H. 
Zehra Hanım 
Şefik Pş. Zehra H. 
Salih Bey 
Mehmet Şükrü Ef. 
Emine Hanım 

" 
" .. 
" .. 
" 
tt 

21 
9 

10 
11 
12 
14/1.5 
2 

Hacıhasan 
Hatip Eminlian kat 

" " " " ,, ,, '' " ,, ,, " ,, SATILIK EV VE BAHÇE, No 6/ 6, 18/18, Sakız ağacı cad 
desi, Feriköy, bir tarafı Sakız ağacı caddesi bir tarafı Eftimce 
sokağı diğer tarafı Şev.ket Paşa arsası ve bir tarafında Girikor 
arsasiyle çevrilmiştir. Tahmin edilen kıymeti bedeli defaten 
alınmak şartile 800 liradır. Satış muamelesi 11 Şubat 930 Salı 
ğünü saat 14.30 da Defterdarlıkta yaıpılacaktır. (Y-1148) Andirya veresesi 

• • • Hiristo 
" Arsa 

26 
23 
27 
21 
23 
41 
43 
40 

,, ,, Kat 2 
Yarını taşhan 

Kat 2 
Takkeciler 
Bodrum han kat l 

Üskiida Malmüd" l""ürı.d . Mina _ ,, 
r .. uru~ ~n. • . - Con - Dükkin 

Bodrum han kat 1 

Püskülcüler 
Basmacılar 

. Satılık Ahşap Koşk hıssesı: nwnarası S, 7, 9, Sel!msız To-IAr Osmııtt Ef i De 
panelioğlu Caddesi Altunizade Mahallesi 64 hisse. itibarile 39 V 1

1ed. N'k · zevces D"kk~~ 
h. . t 1 •~- B' . . ka M f .. b' l . e ı ı o u ...,, şe ımı sa ı ııı.uc. ınncı tta enner me ruş ır av u 3 oda bır • 

mutbah bir çamaşırlık hanedir. İkinci kat 4 oda bir salon bir Mehmet Aga . " 
kilerdir. Üçüncü kat 4 oda bir salon bir kilerdir. Dördüncü kat B~.rha~ B. ~~tıce H. " 
çatı arasından ibaret olup bahçesinde 6 hayvan istiabmda iki Huseyı~ Kazım ".e Mehmet 

" 
" 
" 

ahır ve bir samanlık ve arabalık ve aynca bir oda vardır. Tah- Rasım. Efen.dı. " 11 Kazazlar orta 
min e<lilen 6000 lira kiymet dört senede dört taksitte verilmek $evk~t B. ve saıre " 41 Divrik 
şartile 1500 lira birinci taksit ihaleyi müteakip alınacaktır. Fethı Bey . ,, 77 Kazazlar orta 

Müzayedeye iştirak e<leceklerden % 7 buçuk teminat akçası Satık Efendı " 9 Kazıazlar orta 
alınacaktır. Zeynep Hanım ,, 6 Hakkiklar 

Satış muamelesi 3/ 2/ 930 Pazartesi günü saat 14 te Üskü- ~vk_i B~y " ~~ U " • 1 dar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usuliyle yapılacaktır. ırcın anım " ncu og u 
"' * * Bal3.d:ı cinsi muharrer emlak mütasarrıflarmm vergi bor-

Ü sküdar Malmüdürlüğ-ünden: cundan dolayı satılması takarrür eden 22/ 1/ 930 tarihinden iti-
Satıhk Fa7.la Bahqe Hissesi No. 5, 7, 9, Selamsız Topaneli haren 21 g_ü? m~~etle müza~edey~. konulmuştur talip olanların 

oğlu caddesi Altunizade mahallesi Üsküdar 64 hisse itibarile 39 İstanbul vılayetı ıdare heyetıne muracaatları. 
şehimi satılıktır. Temamı 26954 ziraında olup meyve ağaçlan * * * 
mevcuttur. Tahmin edilen 5000 lira kıvmet iki senede iki tak
sitte verilmek şartile birinci taksitli olan 2500 lira ihaleyi mü
teakin verilecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk teminat akçası 
alınacaktır. 

Satış muamelesi 3/ 2/ 930 Pazartesi günü saat 14 te Üskü
dar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usuliyle yapılacaktır. 

~ ~ ~ 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık Dükk.<ln numarası 3 Selamsız Topaneli oğlu Altun 

izade muhallesi Üsküdar 64 hisse itibarile 39 sehimi satılıktır. 
Tranvay güzergahmıdadır. Arkasnıda bir mi!kdar Bahçesi vardır. 
Tahmin edilen 1000 lira krvmet defaten verilecektir. 

Satıs muamelesi 3/ 2/ 930 Pazartesi günü saat 14 te Üskü
dar Malmüdürlüğünl:le alı-ni rnüzavede usuliyle yapılacaktır. 

BÜYHK CARSIDA • 
SATILIK DÜKKAN VE ODALAR 

ismi Cinsi Rakkamı Mahalle ve 
ebvap sokağı 

Haci İsmail Dolap 16 Serif ağ-a 
Yani Hiristo Dükkan 113 Serif ağa 
Ayse Hanım hmail Ef. ,, 7 Kavukcular 
hmail Hakkı Ef. ,, 3 Hasırcılar 
Dilber Hanım ,, 7 

" Hüsevin Kamil B. veresesi ., 10 
" 

SATILIK ARSA 
Boyacı köyünde Koru cadrlesinde sağ tarafa S No kahve 

dükkanı sol tarafı 1 No Eczahane arka tarafı Mazhar Paşa ve
resesi bahçesi du'Van ve ön tarafı koru caddesi ile mahtut 50 
metro murabbaındaki arsanın vergi borcundan dolayi bilmüzaye 
füruht edileceğinden talip olanlann 13/ 1/ 1930 tarihinden iti
baren 21 gün zarfında İstanbul idare heyetine müracaatları. 

Beyoğlu malmüdürlüğünden: 

Devlet Demiryolları 
ve Limanları Umumi 
idaresinden: 

25 Kanunusani tarihinde münakasası icra edilecek olan Ko-
nya Yenice hattı üzerinde Haci Kırı istasyonu civarındaki ocak-

! tan çıkarılacak 8000 M3 balastm mükavele ve şartnamesindeki 
son teslimat müddetinin Haziran 1930 nihayeti ve teahhiirlerin 

1 de son tarihi Temmuz 1930 gayesi olarak tashih edildiğ i aliika-
1 daraııa tebli ğ olunur. 

Kemerlerin 
Şah eaerl 

Meıln ve hUSUtl bir trltodaıı mıaıal 
pyet fok Roııuel l<emerl hail hu:ır 
modası mucibince .dıe matlup cenı• 
ıübii. talçanıu 1.Wet ve unfet, .O• 
cucluouu yumuşaklık ve cevvıllyet 
vqdl&I gıbl docnı dumwıttı da temin 
eder. Mafullanmızı ılyareı YI mu· 
savver kat1logumuw talep edlnla. 

Yegane satlf mahalll ı 

p,~~ 
latanbul fUbesl : Beyoğl~nda 

Tünel mevkiinde , N' I'! 
fiıd 6 Liradan ldbaren. • 

, 

HEPSiNDEN 

OSTON 

'.aEA( . --w 
KD N SERVA LA R 1O1 R 
- -PERTEVNlY AL VAKFI 

Mütevelli kaymakamlığından: 
Emin Önünde Valde harunm rıh• 

tim cihetinde 34 No. ve han derunun 
da 10 No. mağazalar müzayedeye kq 
nulduğundan talip olanlann 8 Şut>ıı• 
930 Cumartesi günü saat 15 te l•t•!' 
bul Evkaf müdüriyetinde Perte,,,,.. 
yal Vakfı idaresine müracaat eyl.,,..e 
!eri. 

Q ~ f ~1 tfil1;r:t;f J;iS 
l\iüdürü Mes'ul Burhanedc1 1~ 




