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Türkıye eczacıları 
kongresinde 

neler) görüşülecek? 

Nizamedfiin Talip Bey 

betmek üzre eczacılann iştira
kHe 100,000 lira sermayeli bü
yük bir ecza deposu vücude ge
tirilmesi de kongrede bir tak
rirle teklif edilecektir. 

Nizamnamede bazı tadilat ta 
icrası cihetine gidilecektir. Ce
miyetin erkanından bir zat, bir 
muharririmize demiştir ki: 

- « Cemiyete dahil eczacılar 
müştereken ecza deposu tesis 
ettikten sonra şimdiki müta
v~ssıtlara lüzum kalmıyacak, 
Turk eczacılarının istediği bü
tün ilaçlan getirmek mümkün 
olacaktır. 

Bunun tesirile, fuzuli müta
vassıtlar ortadan kalkacağı 
için ecza fiatlerinin yüzde on 
beş yimıi kadar ucuzlaması 
muhtemeldir. Bu sayede Türk 
eczacıları mesuliyetleri altında 
olan ilaç imalatında en iyi me
vadı 'kolaylıkla bulacaklardır. 

Ecza fiatleri hakkındaki ta
rifenin bir aya kadar çıkması 
muhtemeldir. Bu tarife, müte
dil ve mümkün mertebe halkin 
lehine bir şekilde olacaktır. 

Yeni tarife, ilaç fiatlerinin 
şimdikinden yüksek olmasını 
değil, bir taknn ihtilaf ve şiıka
yetleri mücip olan fiat farkla
rinin ortadan kalkmasını, hal
kın ilaç parasını tam bir itima
tla vermesini istihdaf etmekte
dir. 

Yerli müstahzerata karşı rağ 
bet artmaktadır. Bunun tezyidi 
için alınacak tedbirlerin kongre 
de mevzubahsolması muhte
meldir. Kongrede, bazı depola
rın, memnuiyete rağmen pera
kende ilaç sattnalarr meselesi 
de görüşülecek ve icap eden te
şebbüsatta bulunulacaktır. 

Biitiin d,.oolan ve eczaneleri 

Belediye 
cezaları 

- ......... -
Adliye ene· me 
ninde etki at 

Radyo! 

H. Sinasi 
' Pş. geldi 

Trakyada do
ğum çok fazla 

Trakya vilayet kongrelerinde 
hazır bulunmak üzere geçenler
de Trakyaya gitmiş olan Halk 
fırkası müfettişi Hakkı Şinasi 
paşa dün şehrimize avdet et
miştir. Hakkı Şinasi paşa dün 
kendisile görüşen bir muharri
himize şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Sırasile Edirne, Kırklar
eli ve Tekirdağ vilayet kongre
lerinde hazır bulundum. Gördü
ğüm şeylerden çok memnunum. 
Bütün havalide geçen senelere 
nispetle hem fırka azası adedi 
ço[alınış ve hem de fırka teş
kilatı daha muntazam bir şekle 
girmiştir . Kongrelerde tesbit 
edilen halkın ihtiyaçları yol in
şası, Ziraat Bankalarından yar
dım temini ve saire gibi şeyler
dir. Şayanı memnuniyet bir ci
het te her üç vilayet dahilinde 
tevellüdatın vefiyata nispetle 
hemen hemen üç misli artmış 
olmasıdır. Buralarda nüfus gün 
den güne çoğalmaktadır . -Mübadele komisyo

nunda tasarruf 
Muhtelit mübadele komisyo-

-66-

Gazi Hz. muarız vaziyetle 
alan meb'uslara cevap 

veriyorlar .. 
Nafiz Bey (Canik) - Ohal-1 ber düşman kartısmda uğr 

de siz de mes'ulsünüz. mayı bir vazife bildik (Al 
Mustafa Kemal Pata - Ha lar .. ). Hakikatın amakına 

rekatı askeriyede mevzuu bah- fuz için henüz zaman kazan 
solması lazım gelen mesele el- mış olan insanlar, sühuletle 
deki kuvvetlerin neticeye ka- kit salahiyetine malik olam 
dar her hangi bir mevkii mu ha lar. 
faza etmesi değildir. Harekatı Hulusi Bey (Karahisar) 

1 harbiyede esas, bu değildir. Bi- Vesaiki görerek malik ol 
naenaleyh Bekir Sami Beyin lirler ... 
Bursayı terketmiş olması gibi Mustafa Kemal Paşa -
bir mesele yoktur. Muahaze e- de silahsızlıktan bahsolun 
dilecek nokta, Bekir Sami B. in. Müdefaai Milliye Vekili 
Bursayı biraz daha evvel niçin hiç bir vakit silahsızlıktan, 
terketmemesidir. Eğer vaktinde !ah ihtiyacından, silah bula 
tahliye edilseydi, bugün ordu- maktan bahsetmemiştir. e· 
m~za bir fırka daha ilave edil.! kis heyeti celilenize daima s 
mış olurdu. Tekrar ederim, tar hı olduğunu ve silah bulaca 
zı telakkide bir hata vardır. m arzetmiştir .. ," 
Hakkınız vardır: Bursanın sü- Gazi Paşa, Bursanın tabii 
huletle düşman eline geçmesin, si münasebetile yapılan ha 
den müteessirsiniz, bütün dün-· katı askeriye hakkında uz 
yada tesiri olmuştur, Hamdul- 1 zaclıya malumat, isimleri g 
lah Suphi Beyin ısrar ettiği gi- kumandan ve zabitlerin şa 
bi, elbette İstanbullular üzerin· lanna dair tafsilat verdikt 
de de çok tesiri olmu§tur. Fa- sonra devam etti: 
kat bu teessürat, daba ziyade Mustafa Kemal Paşa - ' 
hissidir . fendiler ! Ordu yapmak, or 

Deniliyor ki, harekatı harbi- yu muntazam sevku idare 
ye i:ııi idue edilememiş, barekii mek, orduyu mükemmel tec 
tı askeriyeye alaka gösterilm~ etmek. .. Bunu çok iyi anla 
mi§ ve bugünkü gibi faal bulu. Diyorlar ki, ordmnuzu bu a 
nulaınamış .. Rica ederim han- daha iyi ve mllkemm 1 t 
gi günden bahsediyoruz? Her edebilirdik. Hayır efendiler, 
§eyin fevkinde bizim de vicda- şerait altında bundan fazla 
ni bir vazifemiz var. Herkesin yapınağa imkan yoktur. 
sudan bir takım vazifeler icat nunla beraber §İmdi askeriı 
ettiği bir sırada biz hayatımı- zin biraz çıplak, yırtık elb 
zr, mevcudiyetimizi bu milletin ile olması bizim için bir §İn 
sinesine sokarak onunla bera- (Mabadı üçüncü aahifede 

Usküdar tramvayları 
Posla idaresi ınuame nunda yapılacak tasarrufat pro-

l A , jesi yavaş yavaş tatbik edilmek Ş · k t '} t · A h tl d h '} b " ·· ata OBZ ıget etti tedir. Muhtelit komisyon me- Ir e , l 1 l yarı a ar a l , llt 
murin kadrosunda da bazı taş- b k ' ..., k d • 

Dünden itibaren Posta idare- fiyeler yapılacaktır. Alakadar- şe e e yı ya pmaga araa Ver ] 
si tarafından radyo §irketi mu- lara Şubat bidayetinde tebligat Üsküdar tramvay şirketi, şe-1 
amelat ve hesa· icrasi mükarrerdir. ı 

batına vaz,iyt 1929 1930. ı.,.kevi tevsie ~~ai~~~~~?~~~ru 
edilmiştir. • .alde butun hat-

Dünden " •• • :ırı yapmağa ka 
haren gerek h. i Guzellerı lr vermiştir. Bu 
riçte gerek dah ışaatı yapmağa 
de imal edik , Et ve sinek hihayesi :rketin sermaye 
cek telsiz tek i müsait olma-
fon makine alf ığmdan bu işi 
ve edevatını ermayedar bir 
damga muamel rupa ihale ede-
si posta idares !ktir. Şirket bu 
tarafından yapı atların ihalesi-
lacak ve · abom i istikraz mahi-
ruhsatnarneleri- ~tinde yapacak 
ni burası vere- Hamdi Bey ıe ihtiyari hat-
cektir. Murahhas aza !ar da dahil 

Yeniden abune olacaklar ve Necmeddin olduğu halde 
şirkete borçlu olanlar parayı şir Sahir B. bütün hatlar ı 
kete vereceklerdir. dört sene zarfında ikmal edil- OskOdor tramvayı meclisi ıdc 

Dün bu hususta şirket müdü miş olacak ve bundan sonra şir- azasından Fuidun B. 
rü Hamdi Bey bir muharririmi- ket borçlarım oldukça kısa bir geçirilerek İbrahim ağa Ç• 
ze şunları söylemiştir.: zamanda ödeyecektir. Bu işleri yolunu takiben Kadıkö 
"- Benim fikrimce böyle bir yapmak üzre müteaddit grup- temclit olunacaktır. İhale ı 

kararın zamanı değildir. Çünkü lar muhtelif tekliflerde bulun- karar verilen hatlar evvele 
ortada bir şirket vardır ve bu muşlardır. Şirket meclisi idare- • de Haydar paşa-Kadıköy, 
şirket faaliyetine devam etmek si bugün içtima ederek bu tek- / drköy-Moda, Kadıköy-
tedir. Cumartesi günü meclisi . lifleri tetkik edecektir. Bilhas - toprak, Kızıltoprak-Fene 
idare toplanarak bu hususta gö sa Kadıköyüne temdit olunacak lıı kısımlarıdır. 
rüşecektir. hatta çok ehemmiyet verilmek- Bundan sonra Bostan 

te olup bunun bir an evvel inşa- kadar temdidi tasavvur ed 
sına çalışılacaktır. Çünkü her bir kısım daha vardır ki b 
gün Üsküdar'la Kadıköy ara- 1 sım inşası ihtiyari hatlar 
sında. gid!~ gele~lerin . vas~ti 1 yanındadır. Böyle olmakla 
beş bın kışı oldugu tesbıt edıl- her bu kısım da ihale oluna 
miştir. Binaenaleyh şayet Ha- tır. Bugünkü içtimada hen: 
ydar paşa geçidinde yapılacak hususa ait teklifler tetk 

••••••••••••••••••••••••••• 
esaslı surette teftişe bir müfet
tiş kafi olmadığı muhakıkak
tır.» 

Dün, Sirkecide bir eczanenin 
200 kuruşa yapılması kabil bir 
ilacl 450 kuruşa yaptığı hak
kında vUkubulan şikayet üze
rine tahkikata baslanmıştır. 

- Bir dirhem 
agıb lirler. 

- Vızu.ız .. 

et bin olan köprünün daha uzun za- dilecek ve hem de mevcut • 
man yapılamayacağı anlaşılır- lar için yeni arabalar sipa 

1 sa tramvay hattı arka taraftan karar verilecektir. 
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Fransa da 

Kabinede 
tadilatmı? 

i l Konferansta 
ı _____ B_u_.:;.g_ll_n-.....ıı Bahri sef it 
Balkanlarda misakı 

Noterlik kanunun 
tadilat ya ılıyor 

. ' tasfiye... Ad 1 t h. t• 
tkinciLaHayekonteranaıtoplan-Amerika ne Ce a e IZme Jnae eme 

Sosyalistlerin 

kararları 
dı, karar verdi ve dağıldL d 1 ? 
Bunusöylerkeneskibirsözühatır Yap ver gel'ffiİŞ olanlar 

Iamaktan kendimizi alamadık: Otur- LONDRA 27 A A -Ame- T 
dular, konuıtular, kalktılar .. Maama . . ' · · ' 

PARİS 28 A A M T fih bu ko_..___ b' . .. ed riıka heyetı muralıhasasının A-
' · • • - · ar- mcransın ır ıı gorm en rik b' Balı . f' . 

dieu'nün yakında Parise gele- dağıldığını iddia edemeyiz. Buna na- ~e _ anın ır nş7 ıt ın:ısa-
ceğmden !bahseden Echo de Pa ııl imkin bulunabilir ki umumi har- kını kabul hak!kındaki teklıfe 
ris gazetesi kabinde ta<I;Ia.t i- bin tasfiyesi tabiri altında olarak dair hiikumeti rna11buasından 
craedileceğine dair olan şayıa- Almanya ile alacakları aranndaki menfi bir cevap almış olduğu 
lan tekzip e1ımekte ve kabine kavgalar artık hallü baıledilmit olu- rivayet edilmektedir. 
erkanı arasında tam bir tesa- ~?r'. Konferansın dağıldığı yeni de- 1 çtima 
nüt mevcut oldug"unu yazmak- g~~ır. Fakat bu bahıe avdet için önü LONDRA, 27. A. A. - İngi-

muze çıkan ıebep ıark tamiratı na- J' F İ 1 ah 
tadır. mı verilen ve Macariıtan ile Bulgariı ~·~· 1 ra~srz;. v~ . • ~adyan mur M-

Sosyalist kongresi mesaisi ·ı tanı ıiddetle alakadar eden bahsin, Doo anld' ugun °~ ~,,_en so~ah · 
ve hükumet Konferanı dağıldıktan sonra da taze- ona rn resmı ~ametga ın-

PARİS !iğini kaybetınediğini görmemizdir. da wplanmrşlardrr. Hiçbir te-
' 27. A. A. - Sosya- Ma ı ·ı bl' • ed'lm · · B · · car ar ı e mesele pek çetin bir hal ıg neşr ı e:nıştır. u ıçtı-

list kıongresi mesaisini ikmal et arzetti. Nihayet konferansta Maca- madan sonra İngıiilz murahhas
miştir. Şiddetli münakaşalar- riıtanla bir itilaf akli tehire uğradı. !arının parlamentodaki mesai
dan sonra M. Aurior'un tadil ~akat kon.~eranata 37 ıene zarhnda !eri dolayisile yarına tehir e-
teıklifi 1632 reye karşı 1852 rey odenmek uzere borçları kabul eden d'-' · ..: M ht J'f al t B 1 • d . •11Jmış .. r. u e ı şayr an e-
ile reddedilmiştir. Mümaileyh u ~aı:ıstan a ne~ceden_ memn~n kzin etmek üzre tahtelbahirler 
bu teklif-inıde kongrenin vaziye- değildır. Bu meıelerun mali cepheıın

ANKARA, 28.(Telefonla)
Günden güne inkişaf etmekte 
olan noter teş:kilatına tecrübe 
göıımüş kimseler elinde bulun
ması ve bunun için bu vazifeye 
a<lalet hi:ıımetinde emeği sep
kat etmiş olanların tercihan ta
yini ve onlan uzun müddet hiz 
metlerinden sonra da unutma
mak maksadile noterlik kanu
nunun 9 uncu maddesinin tadi
li için adliye vekaleti şu layi
hayı hazırlayarak Başvekalete 

takdim etmiştir: 
1 - Noterlik kanununun f. 

uncu maddesi şöyle tadil edil
miştir: 

Noterlik isteyenlerin liY"' 
katlileri arasında hakimlik "'
nrfında eın çdk hizmeti geçenlet. 
ve bunlar hi:mnette müşavi is 
ler bilfiil müştahdeım lbulun 
!ar diğerlerine, imtihanlaeh ' 
yetnameyi haiz olanlan tercilı 
olunur. Kanun neşri tarihindeıl 
muteberoir. 

Mnarifte ye·ııı tayinler 

!: M0ğer hiç bir şey 
1 ~ ha ledilmemiş! 

den uzun uzadiye bahsedecek deği
ti tetkik etmeık ve icabında bir tiz. Yalnız Bulgariıtana yükletilen 
hükfimet programı tanzim et- taraitin diğer borçlu _Avusturya, 
rnek üzre önümüzdeki umumi Macaristan - devletlere tahmil edilen 
intiha'battan sonra toplanması mecburiyetlerden ağır olduğunu biz
nr talep etmekte idi. Hükumete zat Yugudavya hariciye nazmnm 
iştirak etmek esası da 1807 re- söylemesi bu meselede Balkanlarda 

A~~~RA, 2~. (Telefonla) - Maarif v~1caleti yü1csek tedıi• 
sat m1;1dıı:ı.~mumı~ı Aptüllatif Behzat B. Erell!köy lisesi felşef• 
muallımlıgıne, yerme Baban zade Şükrü B. vekiileten Üsküdar 
~:,ta me~.tep müdiri Emin B. Çamlıca kız orta mektebi müdürlil
g~~~! n:>:~t;~hassrs. mua_vin! Feridun B. ÜSküdar orta mekteP 
mudurlugune tayın edılmışlerdir. 

Çekirge mücadelesi ·\nk~ra telsizi 
k lılavlar arasında bir tesanüt lizun 

ye arşı, 2606 rey ite reddedil- ANKARA, 28. (Milliyet) -
geldiği fikrinde olanları acaba ne ANKARA, 28. A. A. - An· 

kara telsiz telefon istasyonu 30 
Kanunn .. <;ani Persembe j!'iinürı· 
den it;hııren 1575 olan tıilü ı:ııe 
vcini 2000' e çiıkaracaktır. 

1 miştir. kadar ümıde düıürebilecektir .. ? Xanunusaninin onunda, Ku-
Bir Rus cenerali M M · k · iüs'te toplanan cekı·~..,.e kon-. arın ovıç, Bulgariıtan için • "-

P ARİS, 28. A. A. - Fransa mümkün olduğu kadar teshilat gös- ~resinden avdet eden ziraat u-
daki sabık Rus muharipleri ce- terilmeıine Yuguslavyanın çok ça- mum müdür muavini Tevfik B. 

1 ~~ ·ngiltere-Amerika ihtilatı 
m; vetının reisleri olup çar, Iı,mıt olduğunu söylemeği de faide- tarafından, !kongrede cereyan 
Vran..,.el ve Denkı'ne ord J siz görmemi•tir. M. Marinkovi~ be-

" u ann- yanatında bu,ndan bahıderkn: ' eden müzakerat ve ittiıhaz edi-
l da hi7tnet etmiş olan ceneral len kararlar hakkında hazıla-
10"1.ltere Amerı·ka Japonya u uşa Kout'...,...off un Pazar günü es- cBizim, yani Balkan ve hatta U· .1 ~ ' ' Y ~ _,, mumiyetle diğer lslav milletleri içiıı ' nan rapor vekalete takdim edi-

l d ğ d 
. F . . rareng-iz '->ir surette ortadan ••yanı dikkat olan bır' cı'het vardır M. Stimson ma 1 in an a 1 et S •· b 1 ld • l ...- leceıktir. Kongrede ıbu müesse-V Z y ran a IÇln '"av o mu~ o ı.~unu gazete er ki .. " diye bir baılangıç yapıyor. meselesile ticaret gemilerinin 

•• • yazıyor. Rus muhacrrlarr ma- Hatta Bulgaristana kartı bu aliikasmı . b d lih' 
1 

. . b senin bir senelik mesaisi tet-m US8 İt görünüyor. Müstemlike- hafilin.ır mümaileyhin bir pu- teyit için daha ileri giderek Avrupa ıı·~ ~.ay~~ ımese e:ıın_ı~ u- kik edilmiş ve Sudan çekirge
suya <lii<müs olmasından kor- efkin umumiyesinin iki türlü ölçüsü g inku ıçtımalann hıçbırınde !erinin en ziyade tahribat Y.ap (erden asker getirmek İçin kulmaktadrr. olduğunu, kendine yakın veya uzak mevzuu bahsi edilmemi'§ oldu- tığı Mısır, Sudan, Hicaz ve bu 

. d - olmak noktai nazarına göre tu veya ğu resmen tekzip edilmektedir. meyanda İran hük&netlerinin kuvveth onanma lazım... AlmnnuRda b!'.'?esele .hakkında hük~m v~rdiği- M. Vakasuki'nin Japonyanm 
,~ nı ıl:-ve _edıy_or:; M. • Marınkovıç bu konferanstaki hattı hareketini de ittilafa dahil olmalan için 

d d 1 K Ber!i,.d0 nfima11işler keyfıyetin butun lslavlar ve Avrupa- . . f de te•ebbüsatta bulunulması .,on ra an yazı ıyor: - on- nın kar,ında bulunanlar için göz ö- teşrıh ~en nu~u ~els~z ~elgra ~ 

Fransaya yaradı! - --- ----

M. Primoderiverava 
itinıat 

MADRİT, 27. A. A. - M. 
Prirno de Rivera nin ileri siir· 
müs olduğu itimat meselesi 
hakkında rey vel'mek üzre bil· 
tün askeri mmtakalar meclis· 
!erile ceneraller ve miralaylat 
toplanmışlarorr. 

Tedfin ·aıııs ayın 21 inde açıldıktan BERLİN, 27. A. A. - Ko- ~ .. _, . 1< •tulmıunasını da ıö- la Amerıkaya bıldırnııştır. takarrür etmiş.tir. 
1 ıınra ilk umumi içtima 23 te münistler n;'mayislerine de- ylemekten kendini alamıyor. M. Tardieu ne diyor;> Bundan başka hüdutlarda ve HRberi nfatını dünkü nü•hamn.19 
ıı~pıldr ve bu celsede Fransız vaın etmektedirler. Berlin civa- ,, riye nazmnın bu PARİ5 27. A. A. _ M, Tar- bilhassa Türkiye - Suriye ve teessürle bildirdi~miz Meclisi u.....-

.. ı · · '-~k ba B 'k 1 d ' İ mi Vilayet azasın.lan ve muteber tr \şmurahhası M. Tardieu ken- · rmda 12 ka{\~r otomobili taşa soz en_ru 0 1<1;'1 en .•ca. a; an ar a dieu konferansın sabahki içti- rak hudutlannda çekirae mü- B 
k h • umu mı harbın netıce11 olarak alacak- • . .. . " cirlerirıizden Sadrk zade Fehmi ": 

1 mem-Jeketinin davasını, id- tutara ' asara ugratmrşlardrr. lı verecekli diye bir tasnife tabi olan maının hır muşalemet havası ı- cadelesi noktai nazanndan teş- yin refika .. SaRd~t hRnımm cenazefl 
.1 ~ısını teşr ı lı ettı. • ansanın is Tayyareci Veiss d~vletlcr arasında artık harbin tasfi- çinde cereyan etmiş olduğunu riki mesaiyi temin edecek mü- saat on ikide Şi•lideki hanlerind .. 
diği .şeyleri burada anlatma- PARİS, 27_ A. A. _ Tayya- yeıinden sonra Bulgka

1
ristan ile Yu- beyan etmektedir. Müza<keratm him tedbirler ittihaz olunmuş- polis, inzibat ve Bahri.,.e müfrezrl"" 

h g . ~ d J " J k !' 1 .ac2 an ge- F İ 1 kt · refakatinde Ye bir çok zevatı ali•• ı rı .. e en eve soy eme reci Veiss ile G;rier Bombay'a ".0 ' avyanın a~ "'•- .... arı zam ransrz ve ta yan no aı na- K d Sud ek' ve akraba ve dostlarmın huzurile ki 
, ıı :ungıe .. :.ı lı'.r cihet vardır ki mılv~·~t~- t et~,· •ler-'ı'r. lıyor mu .. ? dıye du,unenler olmuı- zarlan üzerinde cereyan etmiş tur. ongre e, an ç ıl'g'e-

0 " -· ,., , " tur !erinin hayat devreleri, muha- dmlarak T~rifive camii 'erifinde"' 
la Fransızlann konferansın ------------- . oldug" u, Fransanm azami bir mazı hRd .. t..da aı1esinin !!'ÖZ ya•'"' 

~ d' - d h t ceret tarzlan ha'kkında fenni · 
11n >ki başlanı-.rcmdan şikayet yacı olduğunu ileri siirerek bu sine göre, M. Şi e ar sözlerini hacmi istiabi tesbitini talya- arasında Macka mezarlığına defnedi 

ı ıeceok vaziyette olmadrklan- yolda her hangi bir münaka-şa- şöyle b: tirmiş: nın da yül'Xie ni~beti tayinini tetkik yapılması esası da kabul mi,tir. 
1(. Lloyd George un geçen gün ya girişmekte azami ihtiyat - Biz ~mseye tecavüz et- arzu etmekte olduğu bildirilme edilmiştir. Tt><:Pk kür 
.• şrettiği bir m ekalede söyle- gösteriyorlar. mek istemiyoruz. Fakat kimse ktedir. Holanda ile ticaret Vefatile hütün ailrmizi derin t .. 

1 i ~i gibi Fransız heyetinin ba- Bilhassa Panama kanalının tarafıından da taarruza uğrama- Eıvening N evs gazetesi talı- essürlPre gark ,.;ı • ., r•f'kınun c-oM°" 

da bulunan Tardieu'ler, Bri- müdafaası Amerik" icin ne' 'ıa P.a razı olamayız! .. " Japon- telbahirlerin ilgasi haı'<kındaki Ankara: (telefonla) - Holan m,.r,.•imine l!'errk i•t;rak suretile .,, 
' :l'lar öyle iddia ve mücade- yati h:r şeydi r. Onun için A- !ar, Sarı denize, yani gereık her türlu" müzakeratm terkedi- d h"k' ·ı k d'lm' ı .. ~ .. k tıJıriren tes,.mvet ve ta7 ivel 
t • d a u umetı e a te ı ış o an Iütfunda bulunan yüksek ve muht~ 
fıenn en kolay kolay geçecek merika buna muı'<abil kruvazör- C·i n ve gern'k Japon sahillerine !emesine karar verilmiş oldu- Modüs Vivendiye «İndes Neer- ,...m dootlarfl11•za avn ayrı arzı t.,,·k· 
; -ımlar değildirler. Her ikisi mek zor değildi. Böyle bir va- lerin ehemmiyetli surette tah- ist'~ llıalde her hang; ıbir teca- ğunu bildirmektedir. landaises, Suriam ve Curaçao» küre imk~n bul•madı*1tndan en sanıi· 

1 böyle mühim içtimalar:ia ziyette Fransa daima ikinci de didini istj.yor. Ha~~uki en cok vüz vukuundan kor.kuyorlar. O- Gemi smıfları müstemliklerinin de dahil ol- mi minnet ve ,ükranlanmızm ar%Tf'I• 
ılunacak pişmiş adamlardır. ·recede söz sahibi olarak kal- kruvazör İngil zlerdedir. , nun icin tahdidi teslihat balı- LONDRA, 27. A. A. - A- • . b- muteber gazet•nizin tavassut buyuJ 

1 . -Bilhassa M. Briaru:I şimdi:ı•e mağa ma' fı.m bulunacaktı. Fa Maamafih kimse diyemez ki si.nde her ş~yden evvel mili mer:'<a heyeti murahhasasr ha- dugu gümrüklere tamımen te masını rica eylenm efendim. 
•ılar nice konferanslarda Fran kat şimdi konferansta hissedi- bu iki devlet aralannd;ı bir iti- emniveti muhafaza kaygusun- omö istiabi yekunu itibarile tas- liğ edilmiştir· Sadık zade Fehmi 
ı davasını müdafaa etti, nice len hava böyleye benzemiyor. laf hıı<ırl olmad 0 n konferansı dadTrlar. ni.f etmek usulünden gemi smrf if!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
1 iımalarda bulunarak en şil- M. Tardieu ile Briand vaziyet- bırakıp cekileceklerdir. Böyle Bu vazi•·ette Taoon ve Fran- !arı itiıbarile tasnif etmek usu- - M it ç t • -

1 l:1i fırtınalara gögüş gerdi!.. .. ten istifade edecek bir mevki- bir bedbiınllğe mahal yoktur. sa no"tai ııaz;ı -1~rr hiribirine 1 !üne g-ecımeğe müsaade bahso- §=-- a a e es 1 ~:::-_ 
ciz sene eve! toplanan Va- de bulunuyorlar. İlk zamanlar- Fa.kat konferanstaki bu v;ıziye- pek uygundur. Onun için Fra- fan uz!ııcma seklini kabule mü-
gton konferansında da bu- ! da çıkan rivayetlerin büsbütün tıi düşünül'lt.en hes<?ba katılacak nsız heyeti Japon - Amerika - 1 tıo:mayildir . Ba•hriye nezareti - -

,~muş olan M. Briıa.nd için bu aksine olarak konferansın ~u bas:ka bir devlet daha var: Ja- İng-iltere <ırasında şimdiki hal- Sünav ve Northumberland kru := F A N :; 
hri tahdidi tesliıhat mesele- ille günlerinde sarih bir surette ponya. de bir itilaf hasıl olmamasın- vazörlerinin inşasrru:lan sureti S • • a ~ 

1 ~de meçhul kalan bir cıhet anlaşılıyor ki Amerika ve İn- Öyle ?nlaşılıyor ki İngiltere dan ~stifade edecek mevkide kati yede sarfınazar edilmiş ol- := :=-
ıctur. giltere arasında esaslı bir itilaf ve Amerika arasında henüz pü- bulunuyor. duğunu bildirmeıl«edir. := MUtarekedenberl ne,rolun&n •lyasl va ~ 

1'~vet .. konferansın bu günkü hasıl olamamıstır. İkıi memle- rüzlü ncıctalarda bir itilaf hasıl M. Tardieu tarafından izah ........... := maceralı hatıratın en orijinali, B" heyecan- -
l iyeti Fransızlar için şikayet ketin donanmalan arasında mü olmadığı gibi Japonya ve Ame- edilen Fransız noktai nazann- lnglltere.!!_~ § !ısıdır. Muharriri olan Aka GUndUz Bayin S: 
ı lecek gibi olmadığmı söylo:- şavat esası kabul edildiği söy- rika arasınrla d:ı nek bariz bir datıir c;o'k rakamlar var. Fran- Cem yeti Rhvam ve = bizzat Malta'da bulunması eser hakkında § 
1 

. Bunu izaha çalışalım: A- leniyordu. Fakat bu müşavatın ·iıhtilaf vardır. Japon murahhas- sanın bahri ticareti son yirmi := k6fi bir kıymet dalllldlr. -
rika ile İngiltere arasında, nasıl temin edileceğini göste- lan Lon<lraya gelmeden evvel sene zarfında dört misli arttığı- ln"lliz filo.~u = • § 

ı Mac Donald'ın Amerika se- rf"n bir öleli icM erl ilPmem'• t;r. Amerıikaya giderek müzakerat- nr söyleyen Frnnsrz baş rnurah- LONDRA, 27. A. A. - A- S PO LİTIKA S 
, 1 ıatı esnisında takarrür et- Çünkü her iki memleketin ihti- 1 ta bulurunusl rdr. Fakat bu h~sı ll:ıu ticareti muhafaza için vam kamarasında sabık harici- := :: 

; bir ta'kıın esaslar bulundu- yaçlarr baf'ka ha~kadrr. Mesele müzakerattan bir şey ~·madı- kuvvetli bir donanmaya malik ye nazırı M. Chamberlain M. := S 
1 ( ;dan, bundan sonra denizle- Amerika her iki denizde - Ba- ğr şimdi bir kere daha~ .!aşılı- olması icap ettiğini ileri sür- Henderson'un takriri üzerine S gazetesinde tefrika ediliyor•• S 
, hakimiyeti artık ayni ırk- hri muhiti aıtlasi ve Bahri mit- yor. Japonların istediği şey miistür. bir tadil teklifinde bulunmuş- := S 

M. TITUl.ESKO 

hiti kebir - bulunan sahillerini hem Amerikalılan, hem de İn- İstikbalde bir harp crkarsa I tur.Bu tadil teklifinde İngiltere := MAL 'r A. Ç'Ef7l'E' cYJ• S 
büyük, kuvvetli saffı, harp ge- gilizleri telaşa düşürüyor. Çün- Fransanın müstemlekelerinden nin ihtiyarı maddeyi kabulun- §! .l .tt. _ı , ~- § 
milerile müdafaa mecburiyetin kü Tokyo hükfimeti Londra asker getirebilmek mecburiye- de munzam bir ihtiyari kayit -
dedir. lronfera'Il!Sıından eli boş c;rkma- tini düşünen Fransa bu nakli- bulunması ve bu kayit miıcibin- =:Ne.jrolu11duktan sonra ayrıca sinemaya da alınacak§ 
İngiltereye gelince; bu devlet mağa karar vermiştir. Japon- yatı temin için de donanması- ce Cemiyeti Aıkvaanınıhel'hangi := tır. Müsveddelerini okuyan bir çok sinema film ~ 

de dünyanın her krtasile alii- !ar kruvazörLer için İngiliz ve mn kuvvetli olmasını istiyor. bir kararının icrası halinde İn- =:kumpanyaları çevirmek teklifinde bulunmuşlardır .• :=: 
kadar ve uzak denizlerde olan Ameriha donarunalarındaki mi- Franı:ıınrn cem'an 30,000 kilo- giliz fi\osımun mi.ınhasıran İn- = Bllbas.a maruf bir film kumpanyası MALTA ÇETESi .§ 
vasi bir imperatorluğu müdafaa kıtann yüzde yetmişini istiyor- metrelik bir sahili müdafaa i·gliz bahri kanunlarına tabi ol- = F. A. N. eserini görmuş ve her turlu fedakarlıklarla çevire· :::; 
meoburiyetiru:le olduğunu ileri !ar. mecburiyetinde bulunduğunu ması talep edilmektedir. Bir- := bileceğini söylemiştir. Bizde ilk sinema romanı olan bu bakı- :; 

.. B · · d • = kt hatırat bin tUrlU maceralarla doludur. Aka GUndUzUn bu :: 
surüyor. unun ıçın e ı:ür atı;, Japon Hariciye nazın M. Şi- söyliyen Fransızlar: c;ok amele fırkası erkanile li- = orljlaalltesl diğer bUtUa eserlerinden çok ba,ka ve çok :: 
hafif ve ayni zamanda kuvvet- dehara ahiren Tokyoda irat et- 1 - Büfln bu sahilleri mü- beraller Chamberlain'in teklifi - k k 1 -- yU se t r. -
1i gemilere ihtiyacı olduğunu tiği bir nutukta Londradaki J a- dafaa, 2 - Fransa ile müstem- ii\eyhinde bulunmuşlardır. = f f :: 
söylüyor. Şimdi bu şerait dahi- pon heyetinin rnevkifoi kuvvet- lekeleri arasında bir rabıta te- istikrazı tekeffül ~ "PO L T KA,, gazetesinde "MALTA § 
!inde müşavatın nasıl temin e- leındinnek için lazım gelen be- sis, 3 - Fransa için hayati bir LONDRA, 27. A. A. - A- - f f -
dileceği soruıacak şey değiı mi- yanatta bulunurken mmetıerin ehemmiyeti oıan münakaıat vam kamarasında irat edilen 5 ÇETES ,, ni okuyunuz ~ 

olan bu i~i millet arasında dir? ... Bilhassa düşünmeli k; omuzlarında pek ağır bir yük yollarının serbestisini muhafa- ıbir siıale cevap veren M. Hen- = :: 
~llaşılacağından çok balıs.:ılil İngiltere, şimdi elinde bulunan teşkil erlen teslihat rekabetini za etmek.. . del'Son, İngiltere hükumetinin =MALTA ÇETESi• • F A N :: 

Fransa olsun, Japonya :>l- kuvvetleri hemen hemen mu- ortadan kaldırma!: arzusunun Konferansta diğer başmu- hel'hangi bir ecnebi hükumet __ § • • • • --~ 
j bu rivayetlerden çok kuş- hafaza etmek istiyor. Sonra da herkesin milli müdafaası için rahhaslann vaki olan beyanatı tarafından yapılacak bir isti-
~ ındılar. Çünkü konferansın büyük çaptaki saffı harp gemi- liizım gelen şeyleri düşünmeğe az çok umumi bir mahiyette krazı tekeffül edeımiyeceğini § Mütarekede Malta'ya sürülen vatandaşlar§ 
ia başlanğıcı!'lda Amenka ve !erini ortadan kaldmmak için mani olamıyacağını söylemiş- ıkaldr. Noktai nazarını daha et- Sovyet sefirine bildirmiş oldu- § arasında teşekkül eden bu çeteye ait § 

aıi- müzakere e yanasma ·a hazır tir. raflı surette_;nı_::ınağr bu cel- ğunu, c;ünkü.bö~le bir hareke- § müthiş hatıralardan mürekkeptir. ~ 
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Tütünler 
Ziirradan ilaç pa 
rası alınmıyor 

Behçet Beyin gazete
mize beyanatı 

• 

ği Tütün inhisar idaresi, tütün
lere arız olan hastalıklarla mü
cadele esnasın
da zürradan, ya 
pılan masarif o 
lunmaktadır. O 
cak başına 2,5 
dönüm başına d: 
10 lira alınmaktı. 
idi. Zürra, hasta 
!ıkla mücadele
den dolayı para 
alınmasından şi 
kiiyet etmekte
dirler Tütün in
hisarı umumi 
müdürü Behçet 

Sebep ne? 
Türk 

ih 
eıı 

B. den, bu şikii- Behçet B. 
yetlerin haklı olup olmadığını, 

fırıncılt 
nın yerlerini 1 

lar alıyor ... 

rı· 

fe 
ar 
il· 
ep 

Liman 

ve mücadelenin meccani olması D · 
lil.zımgelip gelmiyeceğini sor- eğırmenciler ve kırmacı lar 
duk. Behçet B. diyor ki; () 
"-Hastalıkla mücadele es- fedenfJeri veresf ge yapı/an muamele 

nasında zürradan para almakta niçin kaldırıldı? 
yız. Fakat alman para sırf, sarf 
olunan ilacın bedelidir. Ve bu Son haftalar zarfında huğ- Paraların birden istenmesi 
da ocak başına 2,5 ve dönüm day fiatlerinin düşük bulunma- bazı fırmcılan şaşırtmış ve pi
başma 10 lira kadar bir şey tut- sı ve muntazaman da düşmesi yasadan çekilmek mecburiye
maktadır. Mücadele sırasında bu işlerle uğraşanları hayli za- tinde bırakmıştır. 

Asma köprü mü, d11ba köprü mü~ 
Esbak şehremini Yusuf Razi 

Beyin beyanatı 

çalışan memur ve mütahassısla rara sokmuş ve karışFkhk hu- Bugünkü vaziyeti husule ge
rımız için ayn bir para alınma- sule getirmiştir. Hatta bir çok tiren sebepler muhtelif olmak
maktadır. Yapılan ilaç sarfiya- fı_rıncıl'.11" ~ene bu kar!şıklığ~ ı la beraber en mühim amil bu 
tının bedelinin zürradan tahsili, bır. netıc~ı .olarak degırmencı- sene mahsulünün ıbol oldugunu 
kanuna tevfikan yapılmakta- lenn tazyıkıne dayanamamış- nazarı rlikkate almıyarak yeni 
dır". İdarenin hariçten 150 bin lar ve piyasadan çekilmeğe me tarifenin tatbilcinden evel yapı-
kilo tömbeki ithal edip etmiye- cbur kalmışlardır. lan fazla ithal5.ttır. 
ceği hakkındaki sualimize de Bu ticareti teıık etmek mec
Behçet B. şu cevabı vermiştir: buriyetinde kalan fırıncıların Adliyede 
"- Bütün ihtiyaçlarımızı da- yerini maalesef Rum fırıncılar 

Asma köprü elbette müraccahtır. Fakat hali hilden temine çalışıyoruz. Tü- tutmaktadır. Aldığımız malil-

1.. tünlerimizden puro sigarası ya- mata göre Rumlar fırınları mu- Tramv, y amelesi 
serbest bırakıldı h azırd a imkan ve uzum yok.. pılıp yaprlmıyacağını tetkike- vazaa yapmak suretile tutmak-

! lan köprü meselesi hakkında, 1 nün üç miloyn liradan aşağı cı-1 ile Sultan Selim canıii arasında derken tünbakünün de memle- tadırlar. Bu Rum sermayedar
~ü~aleasıru sor~n bir .m1:1harri- akamayac~ğı .ısöl'.~en~.Y'<?.r. Yük-/ atı~ası icap eder; ufukta te- ketimizde imaline çalışıyoruz. lar halkın üzerinde menfi te
nmıze şunları soylemıştır.: sek ve sabıt hır kopnmun uzun: cessum edecek bu eseri san' atın Konya ve ha valisinde yaptığı- sir bırakmamak için bir türkün 

"-Köprü hakkında yazılan luğu bunun üç misli olacaği ve· İstanbulun en mühim kısmmı mız tecrübeler iyi netice ver- ismini vermektedirler. Diğer 
yazrlan takip etmediğimden ~ö masrafi (ezberde~ ~ir şey de~e- 1 kapatmaması ancak böyle te- mektedir." taraftan değirmenciler ve kır
yleyeceğim sö~lerd«: t~kerrur mezsede) ~eş mıslınden aşagı min edilebilir. Köprüyü bu va- Öğrendiğimize göre, idarenin macılarla fırmcrlarm muamele
olup olmayacagınr bılmıyorum, olamayacagı melhuzdur. Şehre ziyette tasa ...,_. . k" koridorlarda çalışmakta olan si öteden beri veresiye cereyan 

vvur e .... ,u; mı, op 1 . b' ki etımekted. r sadece kendi mütaleamı beyan maneti, hatta devlet böyle bir rü başını Beyoğluna raptetmek memur an, yenı ınaya na o- 1 • 

edeceğim. köprü için on beş yirmi milyon i . b' d K . . nulmuştur. Son zamana kadar devam e-
l -Asma köprü (daha doğru lira sarf edebilir mi? Bu da baş çın kır!' e dası:n ;>Daşa.dkeresbı~ den bu veresiye muameleyi,de-

. . . .. b" b' k b" ld" aşma azım ır, eme ır Bi Al Ü t -· ·ı k 1 . bır tabır ıle yuksek ve sa ıt ır a ır sua ır. k"" .. d h b" k f d r man m s eş- gırmencı er ve ırnacı ar pıya-
köprü) duba üzerine yapılacak .. ~ - Yüksek ve sabit bir köp- h~l~ a a, ır ço masra a- riki geliyor s.~ kaı:z~_ıklı~lan v~ fiat düşük-

! 
bir köprüye her halde faik ola- ru ınşası tasavvur olunursa be- • .. . . luklen uzenne peşın muamele-

1 
cağı şüphesizdir. Muhasse~atı hemehal nazarı itibare alın~ak .. H_~ı~_sa, yuksek ve sabıt b;r Alınan müşteşriklerinden ye çevirmeye lüzum görmüş-
da aşılkiirdır: Vapurlara daıma liizımgelen bir cihet vardır; koprunun muhassenatı tastık Her Körlih Cumartesi günü şe- !erdir. Fırıncılar vaziyetlerine 

1 serbest geçit birakmak, İstan- Dünyanin en güzel yerlerinden etmekle beraber, buna lüzumu hrimize gelecektir. Alman illi- göne değinnenci ve kırmacıla
b ı e Beyoğlu cihetlerini dai- biri olan İstanbulun manzara- kat'i olduğuna, ve hali hazırda minin Ankarayı da ziyareti mu- ra beş altıyüz lira borçlu vazi-

u v erbut bulundurmak. sını bozmamak. Oraya çirkin böyle bir köprü vücude getiril- karrerdir. yette bulunmaktadırlar. 
ma m · .. b · b' m · dd' · k' b 1 =-

Tramvay şirketi amelelerin. 
den olup komünistlikle aiakası 
olduğu iddiasile tevkif olunan 
Hasan Halim namı diğer Ah· 
met Refik Efendi d:in adliyeye 
teslim oluıunuştur. Evraka dör· 
düncü müstantik Salih B. vazi. 
yet'etmiş ve maznunu tahliye , 
etmiştir. Tahkikata devam o
lunmaktadır . 

Havuz kapağı 
Bugün konulacağını yazdı

ğnnız Haliçteki havuzun kopa
ğı, bazı noksanların ikmal edi
lememesi yüzünden yarın yeri
ne konulabilecektir. 

2 _Böyle bir köprü yaprlabı veya munase etsız ır şey ya-' esme ma ı ım an u undu-

11
.. ,/!I l 

lir mi? Fennen bunda hiç ~ir prlmak:asavvur~lu~.d~ğu.gün, , ğun:ı k:ınaatnn yok!:W"· Buhu- Mi l tasarru,,,an ne an ıyoruz? 
imkiinsızlik olmadığı da malum yaln:z _b~z de ~eğıl butun alem- sus ıç lıman böyle gunden güne ~ 

Yıı,uf Razı !Jcy dur. Güçlük orada değil, pek d~ bır ~tıraz, bır protesto sa.~ası dolmakta devam ederse, yakın • •

11 
t • • • • b d 

Eski Şehreminlerinden Yu- yüksekolacakolanmasarıfıteıy~kselır.O manzarayı m~~- biratide0rayavapurlarınıgir- Bır mı e ın sanayıı 1 a için 
suf Razi Bey, bugünlerde ehem. sisiyededir. . .. .. k~n mert~be .. ~.zmamak ıc;ın mesine zaten imkan ":almaya-

Arabistanda 

llliyetli surette mevzuubahs o- Projesi yapılan yenı kopru - yuksek kopnmun Ok meydanı caktır .... » -- yapa c a ğ 1 feda a r l ı k en 
Romangnda Kıralıça Seyyahakıııı müsmir fedakarlıktır 

ltllaf kabll mi .. ? 
Buna mani olan 

kimlerdi .. ? 
Bagdattan y~ılıyor: - Bıi

tiin Bağdat gazeteleri kral Fey 
saı ile Hicaz ..---
kralı İbni Suut 
arasında cerc· 
Yan edecek mü 
liikatin ehemmi 

Kt\rlı döniiş Mübeccel H. bugiln Dün şehrinıize 300 
Pnrise gidiyor &eQynh _geldi MilR Sanayi Birliği umumi kAtlbi Nazmi Harp borçları 

indirildi Kıratıramn elbiseleri yerli 
Dün akşam, Sorentik vapuru Nurı· Bey ne dı·yor? 

ile limanımıza 300 An1cn'kalı 
seyyah gelmiştır. Milli Sanayi Birliği umumi katibi ı 

Bükreşten yazılıyor:- Lahay mallarından imal Nazmi Nuri Bey, anketimize ıu ce-
d d H dil i il Vapur 11,103 rüsum tondur. vahı verı"yor.· konferansından av et e en a- e m ş r s hl h · 

eyya ar bugün şe nn şayanı ı _ Yalnız ve munhaırran cilvei 
ciye nazın M. Titulesko Young temaşa mahallerini, müzeeleri, tabiata bağlı olan ziraaUe ıerveti 
pliinrnr imzalamış olmakla Ro- camileri gezecekler ve akşam milliyede ikbaat ve taoarruf yapıla-

h 1 üzeri hareket edeceklerdir . . mıyacağı ve umumi ihtiyaçların uğ-manyanın Fransaya olan arp İ runa harice akıp giden milli ıerve-
borçlarından yüzde 56 i nisbe- Yakında stanbula bir seyyah tin durdurulmıyacağı görülünce ikin 

Yetinden uzur 
Uzadıya bahscd 
rek İrak ile Hi 
caz arasmdak 

- akını başlıyacaktır. Bugün ilk ci bir set aranmıt ve ıanayi ibda edil tinde tenzilat yaptırmaga mu- 1 k L 
1 o ara şehrimize orantik is- mittir... . 

vaffak olduğunu söylemiştir. 1 minde bir seyyah vapuru geli- 2 - Sınai kuvvet, medeniyetteki 
Bu parada Almanyadan tami- yor. Lorantik 18754 tonluk bü- terakki mizanıdır. Çünkii sanayi de· 

·· k b · B mek bC§erin tabiate tahakkümü de-' rat olarak alrr.'acak para ile tes I yu ır vapurdur. u sene ge- mektir. 
· viye edilecektır. Bundn başka J lecek seyyah vapurları arasın- 3 _ Bir milletin ıanayii ibc'.· için nıünasebatm is 

tikbal hakkmd< 
ümitlerini izhar 

f Romanya, Macaristandan ı mil 1 da meşhur Homerik transatlan yapacağı fedakarlık en rnüımir feda· 
1 tiği de vardır. Yakında gelecek k rlıktrr. Yar, 943 milyon altın frank ala h ç··nk·· ·· t kk-ı- e ı· seyya vapurları şunlardır: u u, saaayıın eı• u u y r ı 

caktrr. mamulİlbnın rağb.ti ommeye maı-
etmekten geri Ard• ' 6 Şubatta Adiryatik, 17 Şu- hariyetidir. Şu halde harici mamula· 
kalmıyorlar. Fi/istin• de batta Pierre Polonio, Homerik, tın memlekete ırirememeai ve binne-

t ali 18 Şubatta Pierre Loti, 21 Şu- tice milli ıervetiıı dı§"J"lya çıkmayıp 
rak ve Hicaz kr an arasın k I k • l batta Lotus, Transylvana 27 ana vatanda kalması demektir. 

daki mülakat huduttaki Elsa- ŞB BVe Va B arı Şubatta Providence, 2 Martta Memleket servetinin, bu topraklar 
far mevkii'nde vukubulacaktrr. KUDÜS, 28. A. A. - Filis- C · L da kalma11 demektir. 

h r d - arın thia, 4 Martta amartin, Memleket ıervetinin, bu toprak- tekkülü demek bayat pabaldıiJnm ve edilmiı ve bu ilan kambiyo dal. 
\7 ahabi kralı bu mevkide bulu- tinin şimalindeki ava 

1 
e y~g- Mübfcce/e Hanım 5 Martta Rotterdam, Empress larda kalınası demek ithalat ve ibra- önüne geçmek demektir. Hayat paha galarını zaifletecek, parıumzm ı..,,... 

Nazmi Nuri Bey 

narak elecek İrak kralrnr ora- makerliıklerde bulunan eş~~~a of Scotland, 6 Martta Thopfil cat bl&nçosunun tevzimi, paramız lılığı kalkan veya ıikiyet edilmiy• metini arttıracak teminat olur. 
g . çetesinin etrafmr sarmak ıçın Güzellik kıralıçan olarak in- Gautier, 9 Martta Calgaric, 15 kıymetinin tezayüdü ve binnetice cek. dere~ede bulu.~n b~r muhitte ıer 6 - Şu halde ihtiyacab umumiye 

da beklemektedir. Bundan baş- asken• polis kuvvetleri tarafın- t'h dil M.'b 1 H Martta Empress of Franc, 18 kambiyo dalgalarının derhal aönme.i veli mHliyede }•ifı bir kabarıklık yi tatm.in edecek aınaiyatm vücudü 
ı .. u 1 ı ap e en u ecce annn d ktir" mevcut demektir. milli iktıaat ve taaarrufun temelidir. "" .n.üvyet şeyhi de oraya ge e- dan büyük bir bir mikyasta ya- b ı p Martta Lützov Lorentik 20 eme · . el 

k - U günkü ekspres e arise ha- • • Demek oluyor ki bu em tahak- 6 _ Milli lkbaat Ye tuamıfta mu Bu temel, nuıl kuvvetlendirilir •. 
re bulunacaktır. pılan hareketlere ragm~ asa- reket edecektir . Martta Lotus, 22 !'f~rtta Ocea- kuk ederıe harice giden para mem- vaffak olmak için ımaiyabnwa tar- Burada halkımıza ve bülrumetimize· 

İbni Suudu son muvaffaki- yişsizlik devam etmektedır .. ~e Mübe 1 H . na, 27 Martta Adrıatık, 30 Mart Jekette kalmakla iktıaat ve taaamıf- aın etmektir. Bu aınaiyat ber nevi düıen vazifeler vardır. 
l>etlerinden dolayı tebrik ede- çen hafta içinde gece, ve gun- ece _anıma peden r~- ta Theophil Gautier, 1 Nisanda ta milli bir g~ye elde e,!'i!~ı ol~r. ikbı di tehlikelere kartı bir emniyet Hallwnıza düıeıı vazife, laıkaılf 
tektir düz birçok şakavet_ vak al~n ol: fakat edecektir. Kırahçanın bu- Lamartin 3 Nisanda Lützov 4 - Sanayıın tc§ekkulu ile ıruly- duvand..-. Bu duvar, paramızı mem- bir aıkla yalnız milli maınulita kot-

. . muştur. Eşkiya yagma ettiklen tün tuvalet ve elbiseleri yerli 9 Nisand~ Arkadian 17 Nisar:- larca itçilik para~ı meml1~kette ~· leketten çıkarmaz. Paramıza sabit mak ve onu benimsemek ıureti!6 Fak 1 anı dıkkat o- k - d · . . . . d Lo . d• Th . Yani memlekebn ıene ık vandab kıymet verir. Kambiyo tahavvülleri Türkün milli aervetinden velev bir 1 . at ası şay eşyayı alarak açmaga arma mallanndan ırnal edılmiştır. a tus, 20 Nısan a eophıl bu işçilik bedeli kadar artacaktır. ve buhranları hiuedilmez. Hayat . . 
1 

d ıkarmamak 
atı cıhet şudur: muv· affak olmaktadır. Kıralıça Pariste parlak su- Gautier, 21 Nisanda Stella pe- Varidatın artma., ise hayat pahalı- halılı'" mevzuu bahaolınaz. Pli aan7tımı Ko ıun tliqan ~ t h"b" tlır .. I d 00

·----- • • d • ·· - ·ı · d kti 0
• - uvve 11naıya 18 ı ı oan rak g teleri Arabistan a- ·-··00

-·-·-··-·-:·· idi- · . "kbal d'l k · M"' lans 24 Nısanda Aran ora Star lı~.,ın onune geçı me11 eme r. .
11 

ti 
1
_ 

1
• f 

1 ki aze . rikalarmdan ilen ge gru yazı- rette ıstı e ı ece tır. u- 8 M' P "d 10 M Ha at pahalılığı ise ka:ıancın azlı- Bu dunrm vücudile hariçten gir- ~ e !r, en ıuıvvet ı ırbna arın en • 
· . llleınJeketler arasında bır 1 Kral Feysal İbni Suut beccel Hanım Pariste Şubatta t ay~sta t ro~ıl ~ce, t A a- ğın~an kifayetsizliğinden başka bir meıi lazım gelen 100 milyon liralık ıı~detli aağnaldanndan çarçabuk kur 
~laf Ve sükfuı hasıl olması dai ~lor ~·la'kata gı'derken hududa tl ak olan Avru a üzellik yıs :1 tran °• ayıs a r- şey değildir. Nitekim dünyanın en tnaıı>ul etya yerine belki nısfı kadar tu muttur. 
••ıa 111 .. kü' • hald bu ı e mu yap ac . . P g · kadıan, 14 Mayısta Angor, 5 pahalı yeri oı.ın Amerikada variJat me,•addı iptidaiye girebilir. Bu auret Kuvvetli 11naiyat ikbaat ve taaar. 
ııu .uın n oldugu e_ - kadar kendisine İngiliz mümes- müsabakasına ıştırak edecek- Haziranda limanımıza gelecek- k1ıfi derccr.:~ oı.l«ğtından orada ha· le ithali\t ıiitunumuzda 50 milyon li rufu milli neticesinde mevcut bulq 

n .. Ş~diye kadar elde _ed~~e T ,.ı r .f t ed - ktir. ,!ti~r:.;. __________ J.ll!iJrWjı'r!:....---------Lı..ı~ı.:ıbi-ıl:•~·ı_ıuıkt.ıı.r,-!!&ııiw"izı..J;c.J..ı:aLık.J~·ı:...l<ı.ıw· ...... ~.cli.·.mi:'lli'.1<L1<e...i.li..JlaıO><&Jti..aWli....ılİ&'..------_.,~ 



ŞEH R HABERCER _I __ _ 
Behice H.ı kaçıran şof ·· =-ındık fi ati yükseliyor 

'icaret borsası tarafından bir 
istatistik hazırlandı 

Emanette 

Cevap yok 
Milteferrlk H. 

Tevziat 
başlıyor Emanet kambiyo 

için izin istedi 
Fındık fiatleri talebin çoklu- lıkçılığımız bakında bir rapor Gayri •Ubadlllere hatta 
ından ve pı'yasaya rıkacak ta- hazırlanmaktadır. Haşlan~ler ve itfaiye 

'" sonunda tevziat ai karşılayabilecek itıtok bu- Raporun iıhzan için balıkçılar lhtlyacatı 
ımadığından yüksekliğini cemiyetinden ve bazı balık tüc Kombiyaya taalluk eden hu- yapılacaktır 
ııhafaza etmektedir. carlarmdan malOmat istenmiş- susat ~~kında yııp_ılacak ~ Tevziat komisyonu dün top-
Tiocaret bonıası tarafından tir. Balrkçılar cemiyeti istenen rafl~ ı!i'n ~ane~:~ D~ye lanmış ve Gayri mübadillere 

ıı>ılan bir istatistiğe nazaran malWrıatı göndermiştir. vekiletınden ıstedıgı musaade yapılacak tevziatın başlayacağı 
r_,,. piyasasında fındık fi- -o- h~ henüz ~ir ~evap gel- tarihle şekil ve nisbeti takarrür 

·~ leri ı928 senesile ım senesi Zeytin yağı ve vejetalin meımıtı~. ~alnız. ı~faıye ve hu- etmiştir. 
n aylannda ıoo kiloda ıoo şi r~enlerde zeytı'n yag" cılar taneler ihtıyacı ıçın yapılacak Tevziata bu hafta nihaye-
ııden fazla bir faril göıttıermek ...... ., raf] d bin liraya kadar T k ·· Anka.raya bir heyet göndenni.J- mas ar a tinde başlanacaktır. a arrur 

' clir. ler ve vejetalin yağlan yerine Kambiyo almmasma müsaade eden esasa nazaran muavazaya 
le Bu istatistiğe nazaran 1928 devlet müesseselerinde, mek- verilmiştir. dahil olanlar mülıkelerinin tak-

. ,nesi birinci ayında ffireson Taksim meydanı inşaatı. için din' kıymet "--m-..yonlan tara-
d ....ı..-1 h fmdık teplerde zeytin yağı kullanıl- au ~ yasaB:ında en... azır de müsaade beklenmektedir. fından •-'-"t edı'len L--"-li icar-• _ _. ı40 · masmı rica etmişlerdi. Bunun \C9Uı ıu<:uıc 

ıtleri azamı ı54 aşgou • P f al" -o- . tarının bı'r ayliği nı· -L~'--'e pa-
A · · üzerine vejetalinciler de a ı- "'-'CUllU 

ı idi. ynı ııenemn son aym- Kasımpaşa deresı ra alacaklardır. Senelik bedeli ise uami ıgı aşgari ı86 ti- yete geçmişlerdir. . 
lde idi. gag senesi birinci a- Aldığımız malUnıaıt:a nazaran Son günlerde Kasnnpaşa de- icar emlakin 1?~etıi mecmua-
!nda bu fiatler ı93 son aynıda şehrimizdeki ve vilayetlerdeki resinin dolmuş olduğundan şi- laı:mı:t ~nda bın olarak kabul 
lo şiline çıkmıştır. vejeteHn fabrikaları sahipleri kayet edilmektedir. Burasının ed:i~ıştır. ~u halde y~p~acak 

J 
Vadeli fındıklarda 1928 bi- de Ankara ya bir heyet gönde- niçin temizletilmediğini öğren- tevzı.a~ ~lak . kıymettnın ı20 

~ 'ıci ayında fiat 155 son ayın- receklerdir. mek üzere müracaat ettiğimiz de bın nısbetınde olacaktır. 
ı' ı87 tilin idi. ı929 senesi bi- -o- Emanetin salihiyettar maka- Tevziat komİ5yonu bugünden 

1 al ok Borsada Vazl·yet matı, derenin ür sene evvel te- itibaren. mürac.aatl .. an kabule-ıci ayında vadeli m en ç '" kt E h b t 
, ı O aon ayında 28ı cilinden mu İ . . mizletildiğini, yağmıırlann ge- dece ır. ş a ı mura~a ama 

.. ~ Dün borsada ngilız lırası tirdiği bir takım şeylerle dai- t-bu !alep~eler verılecek v~ 

1. :ıele gönn·uş·~ evvelki günkü yüksekliğine ve ma dolmakta olduğunu, büyük emlak esha~ı bu talepname~n 
ı k h t açış fiatine nazaran düşmüştür. masrafa ihtiyaç gösterdiğinden dokl~r~rak ıade ~eklerdır. 

1
' pe ı raca ımtz Dün !sterlin ı033,5 kuruşta a- sık sık temizletilmesine de im- Talroın ıkıymet dromısyonlan-1 ledi aylik tstatistiklerine na-

1 
çılmış ve bir aralıık ıo34 kuruş kan olmadığını söylemişlerdir. nm emlak için verdiği karar su 

ran geçen senenin yedi aylıi< on paraya kadar çıktııktan eon- ~ reti, yahut asli bu talıepnamele-
1 :k ~racatı ı35,935 .kilodıır.: ra ı029,5 kuruşta kapaıımıştır. Vakit küresi konuluyor re alakadarlar tarafından lef-

1 ı1 ı ~iktıanndan evvelki eenele- ı Liret 9,03 Altın 909 kuruştan fedilecektir. 
ı mabetle çok fazladır. 927 se lıe görmüştür Mülga Bahriye Nezaretinde- Komisyon emrindeki para 
( •inde ayni aylarda 85,000,928 m~ İ . . . · . ad uzun müddetten beri bahriye tevziata tamamen takabül ede-

127 bin kiiaur kilo ihraç e- Dün ngılız lirası en zıy e ambarında metruk bir vaziyette cek miktardadir. 
· ti. ~ Bankası tarafından satılmış- kalan vakit küresinin şehrema .... Bono tevziyatı 

-o- ur. Bu Banka ıoooo Ziraat Ban netine tevdiine heyeti vekilece Bono tevziyatına ne zaman 
Af yon pi yasası kası 5000 Osmanlı 40000 İngi- karar verilmişti. Şehremaneti başlanacağı henüz takarrür et-

~)Afyon piyaaası yavaş yavaş liz lirası satmıştır. b!-1 küreyi G~la~. kul~sin~? t~pe miş değildir. Bayri mübadilleri 
· i canlılığını kayıbetmekte- -o- sıne koymagı munasıp gormuş en ziyade alakadar eckn bu 
\· (·. Avrupa piyasaları sipariş- Amerikalılar tütün ve inşaata başlanmıştır. mesel~nin halli etrafında çalış-

i durmuştur. Mamafi yeni 1 1 Kulenin üzerindeki sancak zat bu hususta diyor ki: 
_ ıhsul üzerinden alivre satış- a ıyor ar direği ile yangın sepetlerinin ılmaktadır. Alakadarlardan bir 
ı1 başlamıştır. tlık alivre satış Bir Amerikan grupu mümes- istinat ettiği direkler kaldın!- 11 _ Bono tevziati takdiri kıy 

• sandığı 22-26 lira arasın- sili dün ve evvelki gün Maliye mıştır. . .. . met muameJatmm ilerlemesine 
olmuştur. VekilUıi ziyaretle görüşmüş- Buraya vaki~ ~ııresı kona- vabesıt'edi~. Halbu ki ~u husus-

·~ -o- tür. c'!:k~:_lnşaat ~ıt~k!~n so~a taki mesaı, matlup hadde vasıl 
.. Balıkçılık hakkında G b .. tın ti"- kure ogle vakti dıregın tepesın- olmak için cdk zaır na muhtaç-
- rupun u mııracaa ın 1 den aşağı düşecek ve ayni za- · 
' rapar tün mübayaasile alakadar oldu- manda düdük çalacaktır. tır.Takdıri kıymet miıamdatı 1

~'Tical'C't odası tarafından ha- ğu zannediliyor. -o- maalesef blı118atle ilerlemelııte-
• • • Emanet Yı ldız muka- dir. Vaziyetin uzaması ve bir 

Kamblo Bonası 28111930 velesini feshedtc.:k türlıii kat'i çarei hallin bulun-
1 

1 
TAHViLAT maması en ziyade Türk gayri 

ı ıı l5TIK RAZLAR M. Maryo Sera Yıldız sarayı- mübadilleri lZrar etmektedir.• 
:lıtru dahli! \ o<-6 b~tlO AHd•I• } ~ i ~!:: nı Emanete teslim etmiştir. Diğer taraftan haber aldığı-

••• ıtnıUl1o l'l8 il. l'. L 't J7,25 hük" da.ki • d k 
~.:-amıy.ıı demir ,.-n 7 40 •,ao.o> Emanetle wnet arasın mıza göre Yunarustana gi ece 

ı ElNL"ll.&ll i~.~~rt~·~:.. , n,:ı;ı mukavelenin hükmü elan de- iki takdiri kıymet lrornisyonu 
ı1rtu•·- l ıbuın ~lrketı. 16 50 vam ediyor. Emanetin kira bor- ancak Şubat nihayetinde hare-

VilA11ett• 

Komisyonlar 
Kazanç vergisi için 
20 komisyon teşkil 

olunuyor 
İkinci sınıf kazanç ile mü

kellef yani bedeli icar üzerin
den vergi verenlerin vergileri
nin mıkdannı teşbit için yeni
den yirmi komiayaı teşkil e
dilmiştir. Komisyonlar faaliye
te başlamI§lardır. 

1 ••••••• 

Kaçırma teşebbiisii nasıl olıntı 
Mehınet Ali ~~f. vak'ayı anlatıy 

Evvelki akşam Behice ismin- zinin de çeteye dahil old 
de bir kadın, Salfilıattin namın- iddia etmektedirler • 
da bir şoför tarafından otomo- Parmaklarını nıaki 
bille kaçırılmak istenmiş, fakat 
Behice Hanımın kendisini oto- ye kaptırmış 
mobilden dışarı atması ve yara- Pangaltıda Elmadağı 
lanmasile bu teşebbüs akim kal sinde marangoz fabrikaaı 
mıştır. Behice H. Usküdarda bi Karabet odmı keserken 
Evliya hoca mahallesinde 3 nu- parmağını makineye kap 
maralı evde oturmaktadır. Ay. tır. Karabet baygın bir 
ni mahallede oturan gazete mü- hastaneye kaldınlmıştır. 

. v~zzii Mehmet Ali Ef. hadiseyi Kadıköyünde tecav· Fırka kumandanlığına tayın şoyle anlatıyor: . . . . 

Zeki Paşa 

edilen sa·bık Jandarma umumi "_o gece Behice H. m Polis bınncı şu~ me~ur 
kumandanı Zeki Paşa yarın hemşire zadesi İhsan ve ben nndan .. ~~san Bun e.f~ 
Samsuna gidecektir. Behice H. m evinde içki içtik. Ka~oyun~e .. t~ga 

Seddedilen oteller sonra Behiccnin ablasına git- mendifer ~oprusunun altmcııııııı 
Polis ikinci şube müdiriyeti mek üzere dışan çıktık. Bir 0- geç~~en uç meçhul phmn 

tomobile bindik. Ablasının ka- ca~e uğramqtı:r. H 
B~_yoğlu. Tepe bşı ve ~ivarmda pısı önünde durduğumuz za- Basn B. derhal .tabanc:ısmı 
muteaddit defalar polisçe sed- Ar H" . . . d b" . kannış, havaya üç el sılib 
d lund • hald ı1 man ap useyın ısının e ın 

8
.
1
,,... 

1 
. .. . 

o ugu e g~e a~ an kadına laf attı. İhsan bu- mıştır. ı "" ses en uzenne 
oteller hakkında tahkikat ıcra- nu hazmedemedi. Aralarında adam kaçmıştır. 
sma karar verilmiştir. bir kavga başladı. Bu sırada Kahvede cerh 

Muvazaa olduğu, yahut ev- B hi bild · di ka 
velce menedildiği halde gene e ce otomo ~ ın . ~~ . Y Galata nhtmınıda Me 
eski sahipleri tarafından işletil- ~ldu. So~adan ogre~digıınıze efendinin sabahçı kahvesi 
diği tahakkuk eden oteller sed- g~re, Behice yolda hır .otoı;ıo- sabahlamak üzre gelen Celal 
dolunacaktır . b~~e .. rastlaı;nış. Ve benı evıme arkadaşı İbrahim Etem bir 

gotıır demış. Yola çıkmışlar. dalye yüzünden kavgaya t 
Sultan Ahmet Sulh icrasından: Ş~f?.r, kadının sarhoş olduğunu muşlardır. 
Hoca Alaettin mahallesinin Çiçek gorunce kadını kaçırmak sev- Celal bıçakla İbrahim Et 

pazar sokağında 40 numerolu Fındık dasına düşmüş, otomobilini sür arkadan yaralamıştır. Yarası 
Jiyan h~i derununde bir bap ınağa- meğe başlamış, Behice H. oto- ğır olan mecruh hastahane 
zade. sakin ZA~ ZAKA~YAN E- mobilin Kısıklıya doğru son kaldınlmı 
feacliye muatecır bulunduı:u mağa- ·· 1 · · - · · .. ·· k ş. 
zamın tahliyesi zımnında lieclittebliğ surat e gıttıgını_ goru:ıce uş- Atlar yandı 
inal lrilinan ihbarname zahrine ma- kulanmış ve bagırmaga başla-
halli mezkilrden Uç mah mukaddem mış. Şôförün hiç aldınnadığmı Çatalcanm Orconlu köyün 
gittiiti ve ne ta~aıa. a.zimet ettiği me~ görünce bir tecavüze uğramak- Ali ağanın samanlığmdan at 
hul ol~uğu mıbaıırı .ve mahallesi tan korkarak kendisini otomo- rıkmış, samanlık ile altı i 
muhtarı tarafından verılen şerhten . " 
anJatilmağle her mucibi talep ilanen bılden fırlatmış · » yanmıştır . 
teblii!~t icrası~a ~rar v~~diğinden y eşilköy çetesi adliyeye Diln geceki yangı 
mumaıleyh tarihi ilindan ıtibaren o- • • .• • 
tuz bir giln zarfında ya bizzat ve verıldı Dun gece kurtuluş caddesın 
yahut tarafından musaddak bir ve- . .. . . .. yemişçi Hasan Efendinin d" 
kil izam eylemediği ve mecuru tah- Bır mudd~te~ ben Yeşılkoy kanmdan ateş çıkmıştır y 
!iye e~~diği. ta~rde hakkında mu- havalisindeki hır ço~ köşkleri ın tevssüa me dan v~rilm 
ameleı gıyabıye ıcra olunacağı ilin soyan çete hakkındaki tahkikat g .. .r .. . .. 
olunur. polis ikinci şube müdüriyetince den derhal sondurulmüştür. 

ikmal edilerek maznunlardan Kasımpaşada yangı 
M_i_ldl~. .'!~k diK~lle.ktif ~r1i:ti Kasımpaşada tersane cadd 
~u uru . e~. eyın. ~şagı .~- sinde terzilik eden Ahmet efe 
kir, .. Y~şılkoy . bekçısı Resul, dinin dükkarundan gece yan 
Üskuplu Şevki ve Zeytullah ..__ft sönd""rülm"" tür 
dün miiddei umumiliğe teslim çı~...._K u d_uş .: 
edilmişlerdir. uyuya uşmuş 

Çalman eşyalardan da bir kıs Bebekte dereboyunda ot 
mı elde edilmiş olup evvelce Fatma Hanmı sabah kuyu 

Önümüzdeki cuma gtinil saat satılan kısunlar da bulundukla- su çekerken kuyu duvarmm 
on buçukta aylık içtimaı umü='" n yerlerden istirdat edi~ece~er- kılmaaile kuyuya düşmüşse 
miye ıkdedileceğinden azayı dır. Maznunlar altm dış Nıya- kurtanlıruştır. 
kiramın teşrifleri rica olunur. 

~ 1
2 !~ H. Plfl ıı... ıırıı.. cu defterdarlık tarafından mun ket edebileceklerdir. Bunlar-

1 1jeııdoha dımır ıoıa ıı tazaman veriliyor. dan biri evveliEpirden başlaya Dr. haan Sami 
1 
....... J. Ş. 69 00 s .. ·ı· d Öks'' .. k b 
j. l'. E. flrl.. 17,00 Çlll.EI\ . a:a~ v_e muşt~mı atın an cak. diğeri Adalarda fealiyeti- uru şuru u 

mahkemelerde 
--~"!!1111--111!'1 ...... lll! 

Urlada suiistimal "~ h tııtt11 111> oo hıç bır ıstıfade temın etmeden ne devam edecektir. ötaara1ı: Y• aefee darlı&ı i : Tlıta A. \ ıo 50 Loadra ıc29 5•1.00 Nnryort ı.47 2s.oo maliyeye kira bedeli ödemesi --o-
l•l>ttlrr•,. nbı r11ıa 11 oJ.oo At1ııa 16 20M Emanet için büyük bir yüktür. ,,muml aıaa.ı lçla petı: t .. ırıı tıaçur. 

' ilet_..~ ,: .::; Cuma 
1 44 · ıış !:,:, .. ,. ~ ~::: Aldığımız malfunata göre Ema U• • ,.. Divanyolu SulıanMahmut türbeill Kaymakam Talat ve Malmüdürü 

Nureddin B.l~rin t~vkif i İstendi 
j·e çı.- ~ 18 oo :::..":. '! :!.: lolyı t5 tS. uo net bu hususta dair defterdar- Şubat umumı maaşı Cumar- 1 1 

• • 1~'.~..." ş. 4 75 rraı ıs 95,50-Btrll• ı 97.75 lıkl~ bu hafta içinde müzakere- tesi günü verilecektir. 910 TTAL M 
Haı· r ı ıı 17 H Vıvıu 3 35

• 
50 ye girişecektir. Netic;ede muka -o--k • • • • AJI --ı 

·l • • • velenin feshine imkan temine- Meyvacılı enıstıtusu İzmir Asliye ceza mahkeme- miş olduğu bazı emirlere e 
'.ı lBtanbul H.ayvan Bo-.. Bı 28111930 dilemezse Emanet, saraya veri- tk•-~t Vekileti -hrimizde si, evvelki günden itibaren Ur- miyet atfedilmemiıtir. 

•...,, ...,_ ,.. Musiki hey' eti salonunda · '-"- · d · Ça k"" d kurd~I ·~I Diri 1 au,ıar Et ıah,lan lecek yeni şekli tayin edilecek bir yemişçilik enstitüsü teııiı e- lada ıs ..... , işlenn e yapılan mıi yır mev ım e "• 
aaaı Kilo ftatı tir. decektir. Enstitü için Erenköy Ram azan geceleri teaddit ve büyük yolsuzluklar- veresesinden metrOk bahçe 

Ad t ~10 nrı Algtrl Awm -o-- civarında arazi tefrik edilmek- dan maznunen getirilmiş zeva- nınunda Kuyu, Kule müştemi 
e aacırl uaml "- K. Jbed "d 1 h d' nnıı IDD ııewıııu tın mahkemeııine başlamıştır. latı, müsmir eşcar ve sairesi k UYırcıt os ı l2 40 J:ıvırcık 19 oO 63 66 Darü ayı .! ısa at te ~~stitünwı bütçesine İtıtan- lıUD • Maznunlar Urla kaymakamı nrisyonlarca şeklinin tebdili. 

flflıı; 069 11 19 Dliıç !! :~ ~ :~ Emanet namına Darülbeda- bul Viliyeti de yardım edecek verilecektir. Ahmet Talat, Malmüdürü Nu- retile, bir dönüm arazi gibi m 
,:.f.:u 

164 119 41 
lluamu 96 50 97 ıo yii miırakabe eden encümenin tir. reddin, iskan memuru Şevki, hanımin Mehmet efendiye 

• : : :: lluu 37 44 46 80 müesseseyi ıalaha karar vennİf ~ INGILIZ ÇORAP MAKINALARl emliki milliye sabık memuru ttlınqtır. 
1 :~:!,..u 251 11 11 ~!,u.a u 60 50 10 tır. Müessesede yapılae&!' ~ Maliyede imtihan Adil, tahrirat kitibi Naci, veki- Beş döniim bir bağ, deği c.. e~s ot 17 sıcır ıs 60 18 16 lıca ıslahat, yenıden san atkir . . li Hasan Müzayede ve satış k0- menci Mehmet efendinin ka 
ı ,,._.. oa ıo ı-ı Dua 91 90 42 40 yetiştirebilmesini temin edecek Malıye Vekileb, merkezde misxonu azasından tapu memu pederi Kllzmı efendiye ucuz 
ı 1uada Ol °" o Muda 

44 14 69 0 
tir. ve viliyetlerde münha~ ~lunan ru Omer Sabri, Cezairli zade yatle sattlınqtu'. Ban Rum 

·, l·:::[====••=•••••••••==i=•] e•};lenn&r!llbet~~;ildı· evıebuprsoenv:.!enıbit. baMalit nı">:ehamyeemtindur. elukbirlanmıçınusa·· bakŞua- Hüseyin Avni, emllki milliye vali,teffiz edildikleri halde y 
...... - -· memıır vekili Riza, belediye a- nanh malıdır, iddiaaile istird 

1 ıt SPOR • tikten sonra miırakabe encüme- açacaktır. Müsabakada kazanan zasmda Mehmet. Ziraat memu- edil.mittir. 
1 r_ • • ni azuile reii.nr Ertuğrul Muh !ardan 30 zat memuriyete alma f ru Cevde• belediye azasından İakin haklan olınıyan 1 s-- ak taTAN•U... ..._ 
ı - www W ••••• W www wwww www sin B. birleşecekler, yeni bir c tır. . Mehmet Hilmi Bey lelerle Mu- memurun idareleri altındaki 
~e erbahı-.e Istanbulspor talimatname hazırlıyacaklar- Bu maksatla :Malıyede top- ........... cliiulllac:G icra Dm in- hammin Mestan ağa ve değir- arazi ve bağların tahliyesi ~ n T - dır. Bu talimatnamede mevcut ~ bir komis.y~ müsabaka .... Ahmet Efendinin Hüaeyiıı Ce- menci Mehmet efendilerdir. teblil edildili halde bunlarıll 

~ san'atkirlann terfihi namzet ımtiharu tuallennı hazırlıyor. maı Beyden aldıfr kırk liraya karp Bu zevatı mahkemeye sevk- hiaft usul teffize ve müzaye 
' ~ ~ oyunc:ula""?•Wluı b~ bafhymı. Şu ~dar ki aan'atkirlarm aınıflara tefriki _ • 0 • • vefaeıı ferag edilel! ~yllnde O.- ettiren yolsuzluklar twılardır: ye iştirake kallupnakmıa g· 
meledi~~~:~ ~.!1!.- bu b=~ ~!!~ ~ gibi hUF11lar bulunacaktır. Mustahdem mutekaıtler ::" .l;!-2 =d:.!!::ııa~ Mamur tıağ~ mübadill~re ymnulmuljtured. 25-30 •• ı.ı 
Y ~w· • • .. ı,uen -,~e- sa o ""! .. . ~ - . . . . Mülhak bütçelerle idare olu- kırk bet gün müddet miiaayedeye verilecek ve kat iyyen •tı~:r• M~'!1 e . • ru-

> rı" litifeeım bazı arluıdaflan- yatılılara klüpçülük hislerinden Teroıyeı Bedeoı)"C Klübü ftn- nan dairelerle inhisar ıimendi- tı:oaularak ,.a. lira bedelle talibi c:akken aksine haraket edılmif dinlemnıştır. Şahitledn la 
c ciddi teliltki etmit olacM- hiç bir teY feda ettirmez. greli 3ı Ktnvnusarıi 930 Cama fer idareleri gibi diğ~r hwıusi uhdesinde olup kat'iyyen ilıaJeai le- ve mübadillerin talepleri muh- izaınmm ifadesi mammlar al 
· ld «Kör oflu• nda bir foto- Ta lywlıköy muhiıtinden li- günü sabahleyin 1U1t 10,30 da devairde maatla muatahdem ra lnhnmak llne ve bedeli mllnyede telif vesilelerle atlatılmıştır. yhindedir. Şahit KAmm Ef.ı 

1 ııi akında töyle bir yazmm ıeye kadar uzanmak isteyen bu Galataaray Llıaeai konfenma mütekaitlerin teadül kanunu- badeli ~yi~e ıö~ğiaden ~~- Bai satJf)an çok türatli ol- mevzuu baba bağı, kayma 
..;......,. a4Jebiyet verdiler: el biae çak ıuam gibi göriioli- ııalonunıda toplanacağından i- n·- ı4 üncü maddesindeki "ma •Uz~~~ •Y ~~;ı1"tir· Htemclidiudud muş, kıymetler haddi Liyilmıı Bemn akrabalarmdan 2000 • -.--- •----~•-- · z • ,. _ _,._ •-..:&'! · · 1.._ - m a7 .ue .... an ve . u J- L.-•'-•-• ..,. •Fenere tue .. uvvc~ Yeıtit- yor. emm ve zaman m-~ zanm _ ... en nc:a o .... ıur. qla müatalıdem kaydmm mut bir tarafı Cemal Beyve refikaa Faika bulınamqtu'. IUI' liraya aldığını, nuuwu 11~ 
.m İ•ta .... l l'sesi fatbol ta- oka idi uzuıı ya~~.iate~ • • • lakiyetine binaen tek_aüt ~- Haamım ~bahçe hanesi ~ir tarafı Satıt komisyoo~daki aza ~ 400 küsur liraya i~e 
nn. Yalnız ıu kadar soyliyeyım iri Futbol hakemencüıneni lannm temamen kesılme11 ve Mia eokağı bir tarafı Hlleeyin Beye ve akrabalarmm müzayedelere dilmiş olduğunu siSylemıştır. 

1 Klilbüııiln bu ve buna müma- İstanbul liteli "İstarılıal Spor" . bu dairelerde tahsisat ve üçreti ait mahal bir tarafı çaytrla mabdut- iştirak etmemesi linmgelirken İddia makamı, kazanın · 
11 barekitla aıakadar olınıya- ımcbır. San Siyahı giyen epor- •Futtıol Hakem Endimenı 30 şehriye ile miiatahdem müteka- tur.A •• de bulunan ulaç ve bu zevattan baz:ılanmn zevce, ve içtimai nizammı ihlil e 
lmı ümit etmek isterken, Fe- culan o klilıbüıı malı değil, o KAnmıusaoi pertembe ~Usa- itlerin ise maaşlarına ait tahsi- lı:ilm_:.aa::ntıı'.fu: perde ve duvar ala- hemşire, akraba ve taallUkatı mahiyetteki yolsuzlukların 
riD kayt defterinde daha isim klüp oıılann ö.zevidir. atlal7 de=·~e= satı fevkalade kesilerek yalnız caklı Cemal Beye ait olup kiracı yok- iştirak etmişler, bağlan ucuz dolayı kaymakam Talit ve 

· i kurwnamış kiınaelerin de lstanbul Sporla P-'!ac~~· wnen maaşı aslinin verilmesi Maliye tur. Mezkftr ar_aanm kıymeti mulıam- ucuz satın alınıtlar ve i1ç dört müdürü Nureddin Beylerin dl 
gibi :hareketlere tevelaül et- KEMAL teşnf1eri nca olunur. Vekileti tarafından tamim edil min_esi (280) ılıi ~ selısen ~dır. misil fiatle derhal başkalarına bakemelerinin mevkufen devr 

11}leri affolımmıyacak elim ne • • • Aı;;:n:!~~~iib=n~ mek üzeredir. 1:•?P =~ ı!;r:.~ı:.~ devreylemişlerdir. mını istemiştir. Mahkeme :; 
riç tevlit edebilir. G J t k • . 31 

. ~ ·-- == alarak 928/ 3516 d08ya nu- Bazı mübadillere iskinı adi yeti maznnnlarm gayri mev 
.il Bilirsin ki seni çok eeverim. a a asar.ay ongresı ~üseneli~.Kon~e akted~~- Nafia vekili hasta marasile 8·3-930 tarihinde ııaat on suretile verilmiş bağlar da mev olarak muhakemelerinin de:~ 
f'~lı bir manbadan mahrum. Galatasaray terbiyei Bedeni- ceğinden ~lübe mükayyet b?;l~7 . . . üçten on bete kadar t.~bul dördün zuat hilafına istirdat muamele- roma ve şahitlerin istimaı ı. 

refli bir manye tabip ve bu ye klübü riy1111etinden: mlll!' ~n saat. ı3 te !'1übü ~-Nafıa Vekılı .~~~p B. ra- c:~ icra ıiıe'?urluğuna bızzat . veya si yapılınıştır. Gene bu istirdat muhakemenin başka bir ~ 
Jmlset sporuna çok bianeti Ekseriyet olmadığından do- teşnOen ehemmıyetle nca o- hatsızlığm~an 2 gundur maka- bilvelrAle müracaat eylemeleri ilin o- muamelelerinde viliyetin ver- bırakılmamı& karar venniıtit'.• 
;ımnmut kliibüne bliyük bir layi tebW edilen GalııtasanlY. lmıor. "'-rııa velmıynr. 1 luaur. 
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Boyundur altın a ılnMJr, Benim E 1 ıeıd;vale t
talyena'da (71) ecnebiye ma
hebil (70) "Ttlrk ve pyri Ttirk 
enyn-,Sovyet Ticettıti hariciye 
B•nbamda (9) ecnebiye mulaı 
bil (10) Türk ve gayri Türk a 
DMır, Balıriııefit Felemenk Bet 
blllllda (51) ecnebiye mukabi 
(65) nrk ve gayri Türk ena
mr, ~ ı.aı bir halde olar 
Bulı:o ltalo Oryantala'da (1) 
ecnetMye mukabil (6) Türk ve 
pyri Ttirk anamrdar 'M1MU 
bulunmaktadır. Fakat Tlirk na 
mı alanda &tieterilenlerin ebe
n.i Rum ve llmevl cibi ca:vıı 
Tlirk UMll'Cbr. Bir-ikisi .... 
aa olmak ibre diierleri yObft 
mup me••-ıaiyetler için T&drr 
lere bpılanm tvnı..._ kapa.. 
D11f olup Tlrldere ventikleri ~ 
ler u maatb ldiçllk memuri~ 
ler ile odıınh\ ft lraplClbk ıibl 
hademe vazifelerinden ibanıt 
tir. 

cnebl şirket ve müesseselerde çalısan /ı 
öz TUrklerl sahabet ede- " 

Iktısat 

cek kanunlar 
llzım •• 

-

Bu Wutydl ve ihmal ye~ 

Bir çok ılrlıetlerin bllhB1JSa :::=:==.,:.ı. 
işlerine gelen gagrl TDrlılerl llJtihdam ederelılJz =-.:.ıv:~ mllPn!ll 

vatandşlara karşı kapılannı lıapadılıları tahalılıulı :J:n~~n.!:~t awe• 

etmiıtL Hazırlanan listeler Ankaraga g/Jnderillgor :;::ıve ':":01: ~ 
~ hazırlanmqtır. 

Yaptlan resmi latatletlklera nazaran ecnebi banka- suyiik Millet 11ec ·!RDİJl 
ların istihdam etttklerl TOrklerln yOzda dokuzu geç- :::::'r',u!!'ı!:~:_n111dJt.11111ııı11 
medl~I anlafılıyor. Sade Gç banlla var ki bunlarda ıen sonra gerq ecnebi P-.. 
TDrk memurlann mıktan y0zda25tlr.bu flrketlarde :"!~:;::=..-:;. 

mOhlm lfler ve TOrk memurların mukadderatı maıan doıayıaile, mnn htlktıilifJ 

k 1 i 
. blklhassa gayri TOrklerln ellnde bulunmaktadır. ;: =:".:'ec':Z:a_ 

ve a et hır anun hazırlamaktadır.. ~=~::mi~=== 
duta luıdde çıkanlacaktlr. Bir 

---------------•••••• bç ecnebi Bmıbnm ima .... 

Ankara ya gönderilecek olan listeler vaziyeti baştan başa ehemmiyetle izah ve kaydetmektedir ~;;:merini ~ =• ili 
Ecnebi firketler Jccımilerliti, yirmi bet niabetinde Türk me- bi Bankadın haki!d Türk me- yri Türk anaaır da Türk diye maliki prkiye Franau Banka-ı (21) Türk ve rayri Türk um, etti.fi ~e ~ter Ban~Jaittıi 

· (120) ye balii olan ph mur bulundmmamaktadır. mur miktan ytisde yirmi beti ._aba btdarak vaziyet lılm- anıda (74) ecnebiye m11k•bU Bak Ccneral'de (19) ecnebiye da ayı:ıı ıtleri ya~ ~ 
• · ecnebi B•b• ve Vakii bu miieaeeelcrin mü- bulaııJar ancak 6ç Baııbdaa ~ lıqb bir tekilde gösterilmekte (100) Türk ve gayri Türk w.. amkabil (23) Türk ve pyri Yette ~ ıı.ıı.mdmv\lri.._ 
etlerde mevcut Türk me- hiın bir mmı, Türk tabüyetin- barettir. dir. 1111', Kredi Liyoae Bmılrumda Türk •nasır, Hn.ovclaal Ban.- muı bayrfde brplenınakta

urlan meııeleaile ehemmiyet- de olan &na'11'1 da Türk addede Halbuki Türk puuı ve Türk Bunlara nazaran Do~ Baıik (64) ecnebiye mukabil (76) kumda (21) ....,..,.,. nmbbil dır. Her mide ec:ulıi mtinH 
auıette meual olmaktadır. rü lradrolannda Tilrklere fu- haJkmm iflerile mevcudiyetle- ta (54) ecnebiye mnkelıU Ttirlc Türk ve ıayri Tfirk ananr, Ee- (14) Ttirk ve pyri T6rk an•m, ..ı.ı: et- talribata maruz kü
limdiye lradu' yapılan tebli- la yer verdilderini iddia edip rini muhafaza ve takviye eden tabiiyetindeki Rum, •twvf ve merçiyel Bank ofti niriat lqi.. Banko di Roma' da ( 46) ecnebi-~ dan ftrmeden Tld! 

ratmea. bııalann elaıerlai, duruyorlar. ve ekserisinin Tiirk memur mik diğer gayri Tiirlc ....... dahil liz Benlra11111da (11) ecnebiye ye mukabil (33) Türk ve ıayri ~ . 
llenıWaıtimıiıı" m· paraaile yqa- Fakat, bekiket hiç te böyle tan yüzde dokas, on keder olan olduğu halde (56) T&ill,'Doyçe mukabil (21) Türk ve gayri Türk anasu, Amerikan ekaprea memur mıktanm lüzumu kadar 

ecnebi mflelnıelerinde u- · dir. bıa Benifelmn Ticaret midiki- Ocyaa._.'U (67) (98) Tiirk anam, Bank Franko AI- Bankasmda (26) ecnebiye mıı- arttırmalıdırlar. Eaaııen buna 
~--....ııl'll!!IN.'*91iıııdo. p.. TlrJr ,,.. •l'ri Tlds an • , l(e- yatik'te (26) ecnebiye mukabil kabil (50) Türk ve pyri Tirit mecburdurlar. 

• •••••••• ·a • 

Aslıerlllı 1 Vali gldlgor M. M11r11osera Delileri Glizelsanatler Maltll Gazlleı- Harelıetçller 
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lraeye başlanan 

~ l L G 1 N L l iL AR 
REVÜSÜ - FOX 

'MA.\IJLE SÖZLÜ VE ~ARKlLI 

ABONE ÜCRETLER! 
1 Türkiye için Hariç için 

Yağmur, ince ince, hiç dur-ı Bu söze canım sıkrldr, sonra 
mamacasına, clirunemecesine zihnen vaktt geçirtti. Kimbilir 

M h muhıesem ftlm, bütün temaşakl· 
yağıyor. Islak kaldırmılar ten- bu kadın ne Ahmetler, ne e 

1 aylığı 400 kuruı 800 kurut 
:s;:l' ,, 150 " 1400 " 

r ,, 1400 ,, 2100 ., 

ha. Saat gece yansını çoktan metler, ne Hasan Hiiseyinlet" ta 
geçti. nımrştr. 

Şemsi yeme srğımruş, hızlı Ü stat bir tavıu:la genıiş sedire 
111 lıklıpliler ılnbahıı hızlı yürüyorum. uzandı: Y irini bulınuşw. Oh ı 

ran t.1ra!ından sürekli ve çılgın ı 
alk1şlarlı karşılanmaktadır . 

BUA K ŞAMDAN 
itibaren 

ve L i L 
DAMlTANIN 

ten1sil ettikleri 
'd Gelen evrak geri verilınez - Sabaha kadar açık kalan kü- dedi, sonra sordu: 

l) !,,::eddeti geçen nu•halar 1~ ~ruı!"." tk· • L H 
Gazete ve matbaaya aıt ışler ıçın InCl a aye çük kahvelerden birinin saçagı - Sigaran var mı? 

Teptbaşı Ti· 
yaırosunda 

Bu akşam K ~ B ~ A N • ,n mlldiriyete müracaat edilir. altında, gözüme açık renk bir - Var. 

ı 'I Yoazetemiz llinlarm mesuliyetinl konferansı şekil ilişti. Bu şekil muhakkak İçti. Biroir üstüne dört beş 
11 
____ k_ab_u_ı_etm __ ••-·----ı Mektepliler müsabakasında yağmurun dinmesini bekliyor- sigara içti.. Paketi çantasına 

ı BUGtNKÜ BAVA 37 nci haftanın 4 üncülüğünü du. koydu. 
Galatasaray lisesinden 1116 Sü Geçerken: - Bir çay yapayım mı? 

, , , ıc Dlln hınrct en çok 14 en az 6 - Bonsuvarl Dedi. - Yap ya canım ... 
1 

ercce ldl.BngUn rUzglr lodos leyman Nafiz Bey kazanmıştır. l 
ı • .' (}ecektlr. !lava bulutlu olamuı Yazısı şudur: - Bonsuvar! Dedim. Gözü küçük bir şişe ko on-

\ 
1 
'ıuhtemeldir. 37 nci haftanın en mühim Kadın kolumdan tuttu. Çok yaya ilişti. 

ıj·"\ haberi, hiç şüphe yok ki, (Ci- boyalı fakat çok çirkin değil- - Canm değilim dedim ya! 
• han su!hü) ne yapacağı alem- eli. ' Cayı yaptım. İçti. Bir fincan 

1 'ı.fELEK şümul tesiri itibarile, Lahey Ağzının köşesile güldü. P~k dahais~.edi._ Bisk~ii yedi. 
o konferansının bir çok mesele- neşeli bir gülüş değildi bu.. Es - Süreyım mı? 

' '· >ı e cömert şeymiş! teri halletmesi ~e. v37i~esini nafça bir gü!üştş. Süreyim mi demesi, şişeyi 
1 

, ' • • • • muvaffakııyetle bıtınnesıdır. A- Dedi ki: çantaya atayım mı demekti. 
ı Havalar ıyı gıdıyor • · Bu ym 3 ünde başlıyan konferans, - Bu havada sokakta dola- Attı. Odanın içinde dolaştı. 

l', '• gehan tahavvül yalnız arzın bir çok müzalkerelecden müna- şılınaz, evde oturulur. Herşeye el uzattı. 
~ 1\ ~>iat!n.e tesi~ etmekle ka~- kaşalardan, buhranlaro~ sonra Kadmm hakicı vardı. Bir an Saate baktı: 

ı r, bızım de ıstilıbar ve tahmın ayın 20 sinde imzalandı. Lahey tereddüt ettim sonra: -İıkıi buçuk olınuş 1 
1 1 b·ı· t• • d . ki f ed . 

• , ; 1 ıye ı?.'ız .• ~ ı?. ıa ı- konferansı tarihte yeni bir de- _ Haydi bana gel, dedim. - Eyvah!.. ben yarın sabah 
,J -~ • • • Dunki.i Pol~tı.ka,! ~~~e- vir açan Umumi hamin hesap Kapıdan girince sevindi: eıicen kalkacaktım. 

il ıınde havaların ıyı ~ıttıgm- enkazını temizliyerek eski ga- _Ne güzel evin var, canım! - Vah yavrum sanal 
. ( 6ıt bahsederl~rken a~açlar~ lipl&in eski mağluplara yükle- dedi. - Ben senin yavrun değilim. 

1 zı y~rlerde ~·~ek açtr~ı ~atta diği tamirat borcunu kat'i esas- _ Evim güzeldir amma, de- - Soyunayım mı? 
1 k bıle verdığı yazılı ıdı · • !ara raptetti. dim, senin canın değilim. Yerimden fırladım, soyun-

Nerde bu ~~ert ağaçlar •• ? Avusturya, Macaristan, Bul _ Canıırrnım. masma mani oldum: 

1 
, ıva ısınalı. dort giin oldu··· ga.ristan glıbi küçüık devletlerle _Değilim. - Sakın ha .. İstemem böyle 

~'" zaman çıçek açtı, ne zaman Alınanya bu suretle Umumt Birdenbire kapanan bir mus şey .. Yağmur dinmedi. 
1 J!l!la bağladı, ne zaman yemlt haııbin son yu"künü de tahfife ş ı d ı Ş ·y · 1 tı' • 

)
Ü;:d .. , luk gilbi sustu. aşa a ı . . emsı e mı a , yarın ge nr-

! ı .•.. . çalıştılar. Fransa, İngiltere ve _ İsmin Luiza' dır amma ııın. 
· ı ı .. Bır şaheser... . . İtalya Bulgaristana ait tamirat ' j Benı· yem k d·şı n·ıe p rcala ' D d 1 d b b tanıyanlar Luluka derler. e • ı e a 

'. ı un ost arım n ırı ana borcundan kendilerine düşen F d •. 
1 

mak istiyormuş gi,bi yüzüme 
'rı ··_çi.ce~çi kartını göster.~!, Ad: kısmı almaktan vazgeçtiler. - ena egı · b ktı 
\·nm aılerek kartın mutebaki Umumf harpten doğan mali -Senin ismin nedR- şekerim? j a · . . . 

1 ı h • • -Se . elk . d •. 1. Çenelennı sılktı.Hıddetle şem 
<. ı tevaıını a§agr aynen yazı. meseleler de bu suretle halle- İ . nmAıhmş ennt egı ım. siyeyi kaptı .. çıkıp gitti. 

·t, rum • · • Okuyun ve anlama.- dildi. . Konferansın en büyük srmm e · 
1.I çalışın. tür~çedir · . muvaffakıyetıi, bir çok endişe- - Bu hafta seninle beraber 
'ı Her nevy çıçekler bahçemız- im mucip olan ve ara.sıra (sulh tam sekiz Ahmet tanıdım. 

'
1,C'f!. . . . ve emniyet) fikrini sarsan Al- -
' lll tı9dınlayın nı.batat, buketler• manya ile Fransa arasıırıdaki velvelesinin kulaıklarımızm za

' ·ıll' tllkler, bu~onıeralar, •epetler meseleyi muslihane bir surette nnı patlattığı bir sırada doğ-
q ronalar, gırlandlar, ve sarre halletmesi oldu. Fransa iter- <lllik. Artrk biraz dinlenmek za

,1 ~ Salonları~ Çiçekle~le. tenzii. deki Almanyanm kendi;i için marn geldi. Şimdi, dünyanın 
ı•ıtr tabıyeyı ve ıenaı çıçeklerle gene kodru mebaı teskil e- her tarafı, sulhçuluğa doğru 

, l'. artistik sanatar deceğini bildiğinden (Ver- devadımlan atıyor. Bu vadide 

Ona evimi açtım, sigara ver 
dim, çay içirdıim, kolonya hedi 
ye ettim, üstelik şemsiye mi de 
aldı. 

Halbuki onu ne canı oldum, 
ne de yavrusu. 

Bana kızmağa hakki var mıy 
dı? Kimbilir, belki!? 

Selami izzet ---------· 

1111 

11111111 1 

nur. 

saat 
21 ,30 da 

Tersine akan 
nehir 

A·• BlR SUAL··• sailles) muahedesinin temami- en ufak bir admnm mümtaz bir 
' '. ı Karilerimden bir zat içinden i tat'bikinden demvunnağa ba~- kıymeti vardır. Netice bir iki 

, 1 4-l ' ıc:amadtğnn bir süal soruyor.. !adı. Halbuki Almanya harç- hükumete ait değil, tekmil be
ı Jl•kalım siz cevap verebilecek- larmı ödemeden ve 1935 senesi şeriyetedir. İşte şimdiye kadar .,-

• Jfarik, lıa}~ıt. kaza va ctom0;.ıı ~ ~orta ·ırııırn -~ 

.,ı.:~r.':::;:,b::;~ :~":::~:~·:.:::::::.. l 1 J.ı ~siniz? gelımeden bugün (Ren) mmta- nun plande gösterilen usul da-
J~«Sizin arasıra kadın ve er- kası tahliye edilmiş tıulunuyor. mi bir münazaayı ve hatta muh 1 
; ·kler arasındaki müsavat ve Alınanya taksitlerini veremi- temel bir harbi doğuracak olan UN YON ı 

ses il fJlmfni 

ve fahri sosyeter 

MÖSYÖ R A V E nin 
idaresindeki trupunun gala ıem•illerl 12 Şubat 

itibaren Alfons Dodenin şaheseri olan 

S A P H O 
piyesi ile 

tarihinden 

=··======······ . Ask gecelerı 
Fransızca olarak baştan baş• Sözlü 111c filim 

Henry Kiscemackerı meşhur Piyesinden lktibasen Komedi Fransezden 
Madam MAR!r: BELL tarafından temsil edilmiştir. 

yakında Elhamra sinemasında 

• ' 1 ık meselelerile uğraftrtmızı yor diye Ren havalisi bir daha bir çok pürüzlerin silinmesi, u
j~ irüyo~. A.yni esas~. t~alluk da işgal edilemez. O devir çok- mum! sulhe büyük tesiri do- 11 

ı ·r.mek uzere ııze §U ıualı sor. tan geçmiştir. Şu halde elde kunduğundan, Lahey konfe- 1 
·l ' :ama müsaade ediniz: Bir kız kuvvetli bir müeyyide olmak la ransmm muvaffakıyetle bitme-

' 
Kumpanyasına bir kere uğram:ıdan sigorta y:ıptrrm~vınız. 

--·-- - . ~ S. Te:.ııtın llov":;r ;• ı -2 002 ----- ··························: Bu akşa1;!"~\~L~~u~!.~~~ASINDA ı rleai var da erkek kulesi neden zım gelir. Diğer devletler bu si, bütün insaniyet için şerefli ............ 11111 ................ .. 

Lk?» noktada durmayı zait gördük- bir teselli bahşediyor .. Kon-
i ·l" MÜSAADE! terinden yalnız Fransa bu hu- feransta M. Snow<leııin dediği Romatizma ağrıları 

Artık hbsedilmiyecek, çünkü ihtikanı dem
den mütevellit romatizma ağrıları için 

Dünyanın en muazzam filmi olan • 

ı •! iki gün evvel bermutat çok susta ısrar etti .. Nihayet, mü- gibi art~k eski düşman, eski 
, 11 • cıtık bir tramvayda ayaklan- eyyideler meselesini, her iki müttefik gibi şeyler yok. . He

ı"' ın fU ara hassasiyeti çok ar- taraf epeyce uğraşarak - si- pimiz bütün d iinya ~l' lhü İ<'İn 
1 ! n nasırlarını korumak için bu.. yas! değil-ticari mahiyeti ha- çalışan birer dost olııcağız. Ga-

.lecek yer arıyordum. iz esaslara başladılar. Bu halin rip bir tesadüf eseridir ki La-

en müessir tedbir olan 

NUHDN GEMi~i SLOANS LİNİMAN 
' •Çift oturulan sıralardan arka her iıki hükumeti biribirine yak hey konferansının bittiği gü- İstimal ediniz!.. Her yerde satılır. 
: :'ldaki iki kişilik yerde duran Iaştınn~kta büyük bir amil teş nün ertesi günü daıha büyük bir T•kliılerlnden Slkrnın,,, bir defada tekmil! birden gösterilecektir. 

11 r yolcunun yanına sığındım. kil ettiği inkar edilemez .. Ne- konfer ns ba$la<lı. Her halde Rejis6rü , Mikael Kerıez 
lr ı ramvay Emin önüne geldi .. tice olarak, Young planının insanlar harbe <legı"'l sulhe ko- -EZAJ" + O O BRIEN B ~ d H ALiL Mümessilleri : DOLORES KOSIELLO ve J RJ , u anım aki yolcu: tatbi,katmda ihtilaf çrkarsa, bu- suyorlar . .. Türkiyenin de kuv- Operatör 
l ııı M'. d ., d d" ş·· 1 . .A. filim için AR. 'OUJI . ZltlKC 'g orkestrası 18 lıl~iye ibl!ğ edilmiştir. · - usaa e. e ı · •. oy e nun p lan<la gösterılerı u~u\ da- vet1enmesine calıştı"ı her sulh v 
~ 1.tdmı ve arkamdan yol ver- iresinde ham kararlaştırıldı... harı-..k eti, bizim d e memnuniye- Basur memel(ri, fistül ve sıracaları • mıcııer şimdıden g1şe1erde satılmaktadır. 

:ı ~ /ll •.Tramvay kalktı. Ben de Biz, müteakıp ve mütevali timizi mucip olur. Sulh, sulh,. 0 ....... ~··llAKA FIL'.'.1 ··········~ 
I yolcudan boşalan yere geç- har lerin ko tuğu, top, tüfek sulh .•. İşte istediklerimiz. • eder. saat 1·7 nivan olu Acı llamo rn '. 20 _ ... __ ---· . _ 

oı ı ' "Milliyet in tefriluııı 63 · ı Nimet hafif bir göğüs geçir-ı olduğumu tasavvur edemezsin., settiler, tahmin ettim. · ı ğin yerde -görüşebilirsin. ı Ben de - itiraf ediyorum ki· 
~ ı ' di, sesini biraz alçalttı: Kalbim kanıyor. • - İşte onlar, işte ben. On- - Doğru ... Nasıl ki şimdi- ro.lümii m~kemmel oynadIJll• 

' • - Altı ay yaşa. Başımı salladım, sonra elim· 'an bana tercih mi ediyorsun? ye kadar görüştük de. Eğer r.ı:ıme~, sevı me hususuı:ıda Şa· 
ı . J - Olmaz. Senden altı ay ay- kaldırıp şehadet parmağımı - Erkeklerin hepsi rezil, bunun böyle olınasmı tercih e- dıyerun ne derece. ı_nahır oldu· 

ı rılamam. Hem neye aynlayım salladım: ·epsi ahlaksız. Hepiniz ayni diyorsan pekala ... Bu suretle ğ.~u anlamak ısbyor, bana 
istiyorsun?... Sen bana bir şey - Kalbin beni sevdiğin içiı ;:ımurdan yuğurulmuşsunuz. devam ederim. Bundan böyle sualler soruyordu· 
yapmadın ki . . kanamıyor . Bu vaziyeti izzet - Hayatın basit zevkleri ve yanında Şadiye ismini ağzıma Kadınlar, gömleklerile bera· 

ı -Yapmadım anınıa beni sev nefsine sığdıramıyorsun: «Bak ;;ıadetleri bu ahlaksızlık dedi- almam ... Kimse de senin ya- ber hayfilarru da üzerlerindeıt 
ı~ miyorsun artık. şu kocamın yaptığına!» eliyor- ğin şeylere mütevakkfıtrr. Mi- runda ondan bahsetmez. Fakat atarlar. 
ı - Kim söylemiş ı. . • sun. «Herkesin kocası uslu a- safir kabul ettiğin harumefen- herkes arkandan: «Zavallı Ni- Zevklerini arttırmak için a· 

ı : - Halin söylüyoc. kıllı oturuyor!• diye düşünüp dilerin ahlaklanndan emin mi- met ... » der . Acınacak bir çık saçık konuşurlar ve ağızla-
i • - Yanllş anliyorsun. Seni kızıyor, üzülüyorsun. sin? Biribirlerine sanlıp öpü- mevkie düşersin. Htta bazı rına, ayakta iken alamıyacakla7 
:.- Ben istiyorum. ı - Yani münaknşamız b;r ha- herzamanıki gibi seviyorum. Başkalarının kocası zannet- şen kadınlann çoğu herhalde eşin dostun kabahati sende bu- n, iması ile kızardıktan şeyle!I 

- Ben de istiyorum. Yalnıs yat sünnek gayesini takip edi- - Peki, ya günün birinde bir tiğin kadar uslu cliğildir Nimet. dostçasma öpüşmüyorlar... !urlar... söylerler. 
ı!lkabaşka şeyler istiyoruz. yorum. Aramızda Şadiye hah- üçüncü kadın daha seversen. • • En uslu görüneni Ahmet bey Ne demek istediğimi anlıyorsun Söyliyeceklerimizi söyleyip O sordu, ben cevap venne1' 
·- Senin istediğin malfun. ti olınasm. - Amma yaptın!... değil mi? Evlendiği gündenbe- ve bunun böyle olduğunu sen bitirdik. Sustuk. Bu hususta mecburiyetinde kaldım. 

'1 1- Evet. Fakat benim ne ka- - Ondan koruışmıyalım mı? _ Gidişin 0 gidiş... O za- ri metresi vardır. On senedir, de biliyorsun. ilave edecek hiç bir şeyimiz !stanbula avdet ettik. Ya· 
• ıhatrm var? - Hayır, onunla konuşalım. man da ikimize bu ayni nutku haftanın bir gününü onunla ge- Bu hallere müsamaha etmi- kalmadı. kacıkta bir buçuk ay kalınıştık· 

1 
• - Kabahat benim mi? İkinizin arasnda oturup yemek vereceksin. çirir . . yor musun? Gördüklerimin ço- Yakacık muhaveresi burada Bu zaman hiç hoş değil fakat 

1 - Hiç kimsenin. Kabahatte yiyeyim. Hep birlikte gezn e- - Mademki burada artık Mehmet bey, bar dansözle- ğuna göz yummuyor musun? kapandı Siz maceramızm bütün pek boş geçti. 
ı · .. düfün. Tesadüf bana iki zeki ğe kidelim. Bana ikiniz de la- bir kadından başka kadın alm- rinin peşinden aynlmaz, ko- Nimet kısa bir düşünceye dal mahremiyetine aşinasınız. Siz- Esasen otomobiller, Yakacı• 
{ mttı: Sen ve O. Şimdi... .zrmsmz. tkiruzin de yüzünü mıyor, terki tabiiyet edip Fasa yunlarından çıkmaz. dı; ve biraz sonra: den saklanacak bir şeyin kal- ğm zevkini kaçırmış. Eskiderı, 
.-;sustum. Merakla socdu: görmeliyim. Beanşart ki, yüz- gidelim: Orada dörde cevaz Kimi hizmetçilere düşkün- - Şadiye hanımla, bütün bu matlığı için, o gecenin mahre- manda arabaları, talikalarla ge-
~·-Şimdi?... teriniz güler olsun. var. Odalıklann hesabını da dür, kimi terzi kızlara. Bir tane- söylediğin şeyler arasında hiç miyetini de söyliyebilirim. Bu linip gidildiği zaman, köyde 

- Şimdi cidden zeki olup ol- - Git onunla yaşa... tutmıyorlar. Tam senin rahat si daha geçen gün uygunsuz bir münasebet yok, dedi. muhavereden sonra, Nimet, oturmanın başka bir zevki var· 
adrğınzı meydana çikannak - Ne kadar zaman? edeceğin yer. bir evde baskın vereli. - Nasıl yok, dedim, ayni bana kendini arzulatıp arzula- mış. O zamanlar Yakacık baş\cll 
lılıyor. . . - İstediğin kad.ar. - Senin bu gece bütün key- - Kamil değil mi 1 şey. tamıyacağmı tecrübe etti ve... bir alemmiş. Otomobil bu 'lf.~".: 
;Kaşlan bir istifham çizdi: - Meseia? fin üstünde. - Evet, nerden biliyorsun? - Hayır. Sen, Şadiye ha- Tecrübesinden muvaffakiyetle ki berbat etmiş. Köyün arfiJ 
- Yani?. . . - Bıkıncaya kad3 r • - Bilakis, ne kadar dertli - Gazeteler K. bey eli e hah nnnla istedi" in z 
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Hasan zeytin yağı fiatında müthis tenzilat 
Kiloluk şişeleri 80, teneke ile safi okkası 100 kuruş.Hasan ecza deposunda 

1 H. 'HL.L VlLln:rı 
DEFTERİ)ARLIK ILANATI 
Beyoğlu ınal nıü liir öğünden: . 

SATILIK EV - Numarzı 'ılınç Ali Paşa caddesınde: 
147: Tophanede Beyazıt ma- ı<:apdan girince sağ ve solda 
hallesinin Kılınç Ali Paşa so- iki oda bir taşlık hel~ musluk 
kağında: Kapudan girince u- üç tane kömürlük bır mahzen 
fak bir taşlık sağ cihetinde bi- çamaşırlık karşısmd~ ~e~a ha
ribirine muttasıl iki oda mut- rap bir kömürlük bınncı kat 
hah bir hela çamaşırlık bir mik sağ tarafta bölünmüş karşılık
tar bahçe birinci kat küçük bir lı iki oda bir daraça mermer 
sofa dört oda ikinci kat keza taşlık sofa muttasıl iki oda bir 
bir sofa bölme suretile iki oda hela bir musluk ikinci k":tta al;: 
ve aynca biribirine muttasıl i- tı o~a bir küç~k .. od~ hır hela 
iti odadan ibarettir. Tahmin e- ve bır musluk uçun~u katta a~
dilen kıymeti bir senede iki ru ~?rdüncü kat .i.ki oda ~e bı
taksitle verilmek şartile 3 500 ribırıne muttasıl ~ç ?da bır he
lira birinci taksit ihaleyi müte- la ve musluk beşıncı katta. da
akip alınacaktır. Satış muame- raç~ ve küçü.k bir. odadan ıha.
lesi 6/Şubat/930 perşembe gü- rettır. Tah~n ed~len kı~etı 
nü saat on beşte Beyoğlu Mal

1 
bir ~enede ıki t.aksı~t~ v~nlme.k 

müdürlüğünde pazarlık suretile' şartıle 15,000 lıra bınncı taksıt 
Yapılacaktır. (R) ihaleyi müteakıp alınacaktır. 

SATILIK EV - Numara Satış muamelesi 6 Şubat 930 
54 Tophanede Kılınç Ali Paşa Perşembe günü saa~ .?n .. ~~~te 
mahallesinin Yeni şehirli so- Beyoğlunda Mal .Mudurlugun
kağmda: Zemin kat camakan- de pazarlık suretıle yapılacıık
la bölünmüş mermer taşlık bir tır (R) · 
oda küçük bir bahçe, birinci Satılık Apartıman - No. 149: 
kat üç oda bir sofa bir hela, i,:- I Toph~n~de Sult~ beyazıt ma
kinci üç oda bir sofa ve hela hallesının kılıç alı pa a c~dd~
üçüncü kat bir oda ve daraça- sinde: Zemin ka~ üç .oda bır ki
:ian ibarettir. ler ve çamaşırlık hır medhal 
Hane kagirdir. Tahmin edilen beş katta yirmi beş o?a dört 

ltymeti bir senede iki taksitle koridor ve her katta bırer sofa 
verilmek şartile 4000 lira bi- bir ve iki. ve üç • ve dö~düncü 
rinci taksit ihaleyi müteakip a- katlarda bırer ~eladan ıb~e~
lmacaktır. Satı muamelesi tir. Tahmin edilen kırnetı hır 
5/Şubat/930 perşembe günü 1 senede iki ta.ksitte.v~n~ek ş~ 
~ton beşte Beyoğlu Malm.ü-1 ~le l~,40?. lira bınncı taksıt 
durlüğünde pazarlık suret•le ıhaleyı muteakıp alınacaktır· 
Yapılacaktır. (R} Satış muamelesi 6 Şubat 930 

SATILIK APARTMAN - Perşembe günü saat on beşte 
Numara 151 - Tophanede! Beyoğlu Ma~ Müdürlüğünde 
Sultan beyazrt mahallesinin pazarlık suretıle yapılacaktır.R ...... 

SATILIK ARSALAR: Kuyulu Bağ çoban zeytün ve Kuyu
'u bağ ön sokaklan Feri köy 27 /1/930 tarihinde icra. kıl~n~n ~~ 
:ayedesinde 1-2-3 Numaralarına verilen bedel haddı lax:ı.k go
iilmediğinden ve diğerlerine dahi talip zuhur etmı;d1gı~~n 
llüzayedesi 29-1-930 tarihinden itibaren bir hafta temdıt edılm · s 
tir 

Arsalann satrşı 4-2-930 Salı günü saat 15 te aleni müzayede 
le Beyoğlu Malmüdürlüğünde yapılacaktır. (R) .. .. " 

Maliye vekaletinden: 
28 Şubat 1930 tarihinde açılacak M~li_y.e ~üf~ttiş muavin

!iği müsabaka imtihanına ait duhul şeraıtı ıle ımtıham progra
·111 

. Maliye Müfettiş muavinliği için biri 28 Şubat ve diğeri 31 
!\ğustos 1930 tarihinde iki imthan açılacaktır. . . 

28 Şubat 1930 da açılacak imtihan duhul şeraıtı şunlardır. 
1 - Türk olmak 
2 - Ali Mekteplefin birinden mezun olmak. 
3 - yaşı 24 ten aşağı 30 dan yukan olmamak. . . 
4- Namzetler ilan tarihinden itibaren 20 $ubat 1930 tan~ı-

·ıe kadar doğrudan doğruya Maliye Vekaleti Teftiş hey.e1;i ~eıs
iğine istidaname ile müracaat edecekler ve verec~~len ıstıda
ara aşağıdaki evraki vesaikin ınusaddak suretlennı raptede-
:eklerdir. . 

J - Nufus tezkeresi ve ikametgah adresı. 
2 - Tercümei hal hiıtasasr. . . . . 
3 _ Askerlik mükellefiyetini ifa ettıklenne veya te~ıl edıl

niş bulunduklarına dair olarak mensup oldukları askerlık şube-
;inden alınacak resmi vesaik. • 

4 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesı. . 
Namzetler imtihandan evci srhhi muav~.eye tab:i tuı;utacak

ardır lazrm gelen şeraiti haiz olanlar tahn.n ~e şıfahı olm~k 
~ zre iki defada icra kılınacak müsaba~aya ıs.tırak .edeceklerdır. 
~vvelce yapılan milsabakada bir dafa ıştıra:k ı.le muvaff~k olma
'anlar i19.n olunan şerai1:i haiz olduktan takdır?~ h1;1 mus:ı~aka
·a iŞtirak hakkına maliktirler. Mfü;abakanın bınncı tahnn. k.ıs-
11 Ankara ve İstanbulda ve tahrirde müvaffak olanlann ıkın
i şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak. ol~a
anlar şifahi imtihana kabul ~ileme~l~. _ _Müsab~ka netıcesın
e kazananlar Maliye Müfetttş muavınlıgıne tayın olunacak
archr. 

Müfettis muavinliğ1ne kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
ıüdiletle bir müfettiş refakatmde Staj gördükten sonra bir eh
vct imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da kazanan
r mesleki malumat ve mümareselerinin tezyidi zımnında en az 

ir sene mii<lde ı .. Avnıpa~:ı izam. erflecekl<'r ve gönderilmez-
en ı Malive Müfettisligıne tavın olunacakbrdır. 

eve · · ı h" h · d b 
A <l avdet eden Müfett>s erte ıs eyetın e eş sene 
vnıpa an d 1 b "dd . h' 

l "dd ı 'f · zı"fe etme<Ye mecbur ur ar u m•ı etın ıta-u et e ı ayı va · "' M"f · ı A d 
1 d l h tt n avnlmak isteven u ı>ttıs er vrupa a 
ın an eve eve e d'l · rf d'I 

'Uı kı Zarfında Hazinece ken ı enne sa e ı en 
~naca an ?.aman • · · · o/. 20 b · 

ıern li<Tirı ,.,,M~" hıılnnduklan her kamı! srne ıcın r . ıt-
•h ·ı h k" · · b'ır giina itiraza mahal kalmaksızın Hazıneye . .. zı a ıvesını . • · · Ad'ld .. d 
ıctc edeceklı-rinr dair Maliye V .. ~il!etıne Katıbı ı en musa 
at; bir kefaletnmıır verecrklerdır. 

tMTfHAM PROGRAMI 
1 - Mali e ve İktısat ilimleri hak~ında umum _malumat .. 

2 ı · y 1 mu'ıtelif sekillerı borçlanıı ıtfası tahvıl - stikraz ar ve · · • 
e tevh"d· .. k " düyunu umumiyesi hakkında mal~mat. . 

3 
1 1 T~ ı v~ d t kip edilmesi lazımgelen kaıdeler. Bı-

- Vergı tar n a a ·1 sermaye ve irat 
V~sıta ve bilvasıta. cibayet o~un~n v~rgı :frinin faideleri ve 

~e ne mevzu verglıer ve bun ar an er 
<ahzurlan · f · 

41 K • d . . gavri meıık.ıl emvalin tasarru una aıt - anunume enının 
kamı hakk rla umumi malfunat. . · 1 5 _ .. 1!1 .. cari olan bil'umum vergı ve resım er 

e tar Turkıye de buguı: tahs il ve takibatı kanuniye. 

mütalealar bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senei maliye ve 
devrei hesabiye mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin murakabası şekilleri. 

7 - T ürkiyedeki Mati teşkita t hakkında umumi malumat. 
8 - Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuline 

daır malfunat. 
9 - Basit ve mürekkep faiz hesaplan nisbet ve tenasüp kai

deleri satıh ve hacnn mesahalan yeni mikyasat usulü. 
10 - Ticari usulü defteri, usulü başite ve miızaafa hakkında 

muhtasar malfunat. 
11 - Tarihi. mali ve Coğrafya Tüııkiyenin tabii idari ve maa

da iktisadi Coğrafyası . 
12-Türkçe ve Fransızça kitabet (imtihanda fıransızçadan, 

İngilizçe, Almanca ve İtalyanca vukuf dahi aynca nazari dikka
te alınacaktır) ... 

~eyri seıain 
··------.,.;~----~-·----Mtrlceı Acentu~ Gıl•tt knortt 

bışın ,la, Beyo~lu 2361 Şub 
ctntt11: Mahmudiye Haııı alatdı 
lstanhol 740 

Tra~zon ikinci ~ustası 
[lzmlr J vapuru 30 KAnunu

sanl perşembe akşamı Galata 

==~:'""7.Y::E~N:-:-1-::A:-::Ç::-1:-LA::-:N:':"""":·:-::~=~~--

U G URLU• EL 

rıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathane Glreson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğMuhterem lstanbul halkını 

Bu defa tayvare piyango biletlerini 

UG URLU - EL den 
almaga davet eder. 

Bir t .. crübe bin söze bedeldir. 
Eminönü meydanı Yeni cami caddesinde 

~ Şekerci kiişes • nde • ,.ll!W!!!!:;!!'f;~!lll!I 

Romatizma 
girebilir . Binaenaleyh a~nyan yerleri 

' ' Spirosal ,, r.ıahıeııa 
ile friksiyon yapmak ıuretiyle böyle bll

halin zuhuruna ıtıani olabilirsiniz . 
L..oo'-... Bu mahlll.l .cilde t•m•mlJI• 

lrilfu ede• yeıtAne il8.çtir • 

ı·~~p~;1;iy~·~::::d~··ı 
: Yarın akşamdan itibaren her akşam 
• Lokantamız, muhterem müşterilerinden rördüğfl rağbet ve + teşvike mukabele! fOkran olarak büyOk bir fedalıArlılıla 
+ musiki alemimizde ilk defa olarak iki mühim mUalkl bey'•llnl + bir araya getlrmeğe muvaffak olmuştur. Şimdiye kadar + ,l\alOm ustadlardan mürekkep olarak icrayı san'at eden 

ı Neşei Musiki saz hey' eti 
• HANIM MUGANNİYELER ve asri ~azlarfa + icrayı sın ac eden 

: Üsküdar musiki hey'eti 
: ayn ayn ve blrleferek hem klllsllr hem de aırt vı fantazt 
• parçalar terennüm edecektir 

•••••••••••••••••••••••••• 
~üınrütler ~nıunı Mü~ürlü~ün~en : 

Umum müdürlük cümle kapısında yaptınlacak lastiklik ke
şifnamede yapılan tadilat dolayısile yeniden yirmi gün müddet
le münakasai aleniye ile münakasaya çıkanlmıştır. Şartname 
ve pilanlar Gümrükler Levazım müdürlüğünden alınacaktır. 

Talipler 30 lira teminatı muvakkatalarile birlikte yevmi mü
nakasa olan 8 Şubat 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on beşte Umum mürürlük binasında müteşekkil komisyona 
muracaatlan. 

·~~~~~~~~~~ 

Ağrı hissettiğiniz 
yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

Arka ağrılarına, gOğOs OfQmesine, Oksorıı · e ve so6ıık 
almalara. lnmba~ ronıatizmA ,.e , 111 ı· 1' · ı k , • 1 mnısa seri ığıne, 
)Orgunu 'e sou amadan mOte.·efliı biltun hastalık. 
laı a karşı. en serı, en emin, ve f'n saf il4ç, .\lkoks"dur./ 

AllOOCk!s 
Plasters 

Alkoks . 
Harlçlen istimal edilen ilaç.larııı en ı~·iıldir. 

Htr tcıantdt buJunwr 
4U.Cocıt M41WFACTUltlH4l - CO. .............. Eoosı.H 

tA - -~---=-

KARON Alman kltaphanesl 
da 3 

ravarak gelecektir. 

lzınir sür' al ~osf ası 
(GÜLCEMAL)vapuru 31kl

nunusanl Cuma l 4,30da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda miike mmel bir 

I nrlrP1::t"ı vr c:t7.1''P1" mev · ıı ttı ·r 

Bartın - Cide Postası 

HlLAL 
vapuru 30 Pe ·şembe 
kAnunusanl l 
günil akşamı Sirkeci nhnmıdan 
hareketle Eregll , Zonguldak, 
Bartın, Kuru.:aşile, Cide, İnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecekdr. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
acentasına milracaat. Telefonu 
lstanbul 3105 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

SA~1SUN 
vapuru 29ç b 

kAnunusanl arşam a 
günü akşamı Sirkeci nhtıınındın 
hareketle doğru [Zonguldak. ine
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sünnene ve Rize] ye 
gidecektir. 

Tafslltt için Sirkecide Yelkenci 
hanında klin acentesine müra· 

caat Tel hınbul 1515 .................. 
Mahlu at müdüriye

tinden: 
Kıynıed muhımmenesl 

Lira Zıraı 
6130 408,90 
Cağaloğlunda terzi Kasım 

mahallesinde Türk ocağı bah
çesine muttasıl ve Cağaloğlu 
caddesinde ıkain Valdesultan 
bena emini elhaç İbrahim Efen 
dinin kabristan arsası (8,1,930) 
tarihinden itibaren 28 gün mü
ddeıtle ve kapalı zarf usulile 
müzayedeye konulmuştur. Ta
lip olanlar baladaki kıymeti 
muhammenin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçesi veya 
banka ıkefaletnamesile teklif 
mektuplarını yemü ihale olan 
(5,2,930} çarşamba günü saat 
on dörde kadar İstanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında müteşek
ki idare encümenine tevdi ey
lemeleri ilan olunur. .;;_;,;....;;;,.,,; ____ _ 

Mahlfılat müdüriye
tinden: 

Kıymeti muhımmenesl 

Lira Zıraı 
5848 941 - 34 
Kaıbataşta Ömer Avni ma-

hallesinde tramvay güzerga
hında kain 1 harita No. balade 
kıymeti muhammene ve miikta 
n zıraı muharrer Namazgah ar 
sası 28 gün müddetle ve kapalı 
zarf usıılile müzayedeye kon
muştur. Talip olanlar krymeti 
muhammenin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçelerile 
teklif mektuplarını yevmü mü
zayede olan 19-2-930 çarşamba 
günü saat on dörde kadar İs
tanbul Evkaf müdüriyeti bina
sında müteşdkk;l l-'are encü
menine tevdi eylem~leri ilan o-

B~l~K TllY!H~ PIY!NG~~~ 
8. İNCİ TERTİP 1. lNCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Ş~hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Ü'"iman'ı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~l~K IKIUMllE: 30,000 LIR!DIR 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

Nafia vekaletinden: 
30 Kanunusani 11131) da münakcısasının yapı

lacağı ilan edilen ~lanavgat köprüsüne ait 
nıünakasa İş'lrı hit'e kadar tehir ediln1işt r. 

la~,~~~ kilo ~irinci Esla~an 
tönı~e~isi nıü~aJaası 

Tütlin inhisarı uıntım ınüdi.irlüğünden: 
İdare için alınacak olan 150,000 kilo birinci Esfahan töm

bekisi kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün 
gelip şartnameyi görmeleri ve 15-2-930 cumartesi günü saa1 
10,30 a kadar zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

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

müdürlüğünden: 
(5600) adet defterin tab'ı münakasaya tonulmu~tur. Yevmi 

ihale olan 4 fUbat 930 salı ronü saat onbefe kadar teklif zarnan 
mıbayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin k~mlıyon 
kltabedne müracaatları. 

Gayri mübadiller tevziat komisyonundan: 
Muvazaava hahıl emval eshabına mezktlr emvıılin menafiine 

mahsuben tevziat icra edlleccğinden alAkadarların matbu talepna
meleri alup doldurmak üzre takdiri kıymet komisyonundan aldık

ları kararnamt> ile birlikte Beyoglunda lma:n sokağında 20 nume
rolu hanede komi.syonumu7.a hcman müracaatları. 

lslan~ul Posla ve Tel~ral ~a~ nıü~iirlü~ün~en: 
28-1-930 tarihinden itibaren gerek hariçten gelecek ve ge

rek dahilden imal olunacak telsiz telefon makina ve alatı saire
nin damga muamelatı ahuna ruhsatnameleri doğrudan doğruya 
idaremizce ifa olunacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden 
abone olacaklar ile şirkete evvlki muamelat ve aboneleri do
layısile borçlu olan tüccaran ve halkın muamele ve hisaplannı 
yaptırmak üzre İstanbul telgraf merkezine müracaatlan ve 
badema yeni ve eski hisaplar için İstanbul telsiz telefon şirke 
tine hiç bir suretle tediyatt bulunmamalan ehemmiyetle ilan 
olunur. 

~~~~--::~~~~...,..-~~~~-

l ı tan bul Dördüncü icra Memur- Beyoğlu ıulb icra dairesinden: 
luiundan: Beyoğlunda kamer hatun maha-

Yorgi veledi Vasıl Tortop oğlu lesinde Margirit sokağında 10 No.lr 
Efendi kendi hissesine bilasale sagi- Elyüm bir bab hane zemin katı ile 
r~ Elpidanı~ hissesine bilv~sal'.e. Hi- maam altı kattan ibaret kilrgir deruni 
rısto Efendıd.en borç aldıg~ ıki ~~~ ahşaptir. Zemin katında d 1 k 
liraya mukabıl vefaen ferag eyledıgı .. .. .. 0 un u • 
kapandakik Hızır Bey mahallesi Ha- lromurluk, m~tl.ak. ~m~şırlık, sarnıç 
ce Hadın caddesinde yeni 112-110 1 kuyu muhtevıdır bırıncı katta mer
numerolu dükkanı müştemil hanenin mer merdiven ve sofa, bir oda ve ta· 
yirmi hisse itibarile üç hisse tam ve raca, ikinci katta iki oda ve sofa, U
itiban mezkurdan dokuz hissenin on çüncll katta iki oda bir sofa, bir hala 
iki sehmi 45 gün müddetle müzaye- bir ufak kiler. dördüncü katta ilçün
deye konularak bin ikiyilz lira bedel . cil katın aynıdır. beşinci katta iki U• 

ile talibi uhtesinde olup bedeli miı- fak oda iki kiler bir hala ve üstü ör
z~yede ha~~ı layi~!'da görülemed.i- tülü taracayi havi olup terkoz alekti· 
ğınden katı ıhalesı ıcra kılınmak uz- rik hava gazi mevcuttur mübres kun 
re bir ay müddetle t mdiden müza- turatu üzerine temmüz 929 tarihin
yedeye konulmuştur. den itibaren 30 bariran 932 tarihin• 

Hududu .T.evfik ef~ndinin, Stile- kadar tapu dairesince müseccel üç 
yman Efendının, Fevzıye Hanımın sene .. ddetle dörtte ü- hİıi esinin 

f"k' 1 ·ı hd t ·· t mu ~ em a ı ve yo 1 e ma u yuz 0 uz seneliği 585 lira mukabilinde Yusuf 
iki metro lerbiinde araziden elli do- K B t 1 d M t f H 

bb d 1 d d .. k en an ey ara ın an us a a a-
k uz metro mura aın a atın a u B · d"I · oldug-u ve u· ç • 1 k .. d .k. k k- . b' san eye ıcar c ı mış 
kanı ev anısın c ı r at argır ına r-·d eşfn ild"ğ· 1 1 mütebakisi arkasında arsadır. Evsafı sene ıgı e. P • e~.1vcr ı 1 ":n aş:d 
ve muştemil3.tı mermer bir koridor mışt~r, ~ustecır 1 crs.e aynı tr t 

b. ti k od g·· ·· ıu· k ze vcchıle uç acne daha ıkamete mezun ve ır mu a un ve omur - .. . . • 
mini kırmızı çini aralik üz rinde bir bulunduğu meskur hancnın ızaleı şu• 
kuyu ve araada bir dut ağacı diğer yu zimmmda bil. m.ilzaycde furuhtu 
bir komürhlk iki sofa sekiz dolap kararı mahkeme ıktızasından olup bir 
dört çubukluk birisalaş m?htes. altı mah müddetle müzayede neticesinde 
oda ilci bela iki aralık v~ kiler bı_r ta- talibi uhdesinde beş bin lira mukabi· 
ras olup denınunda Artın Efendı tab linde ihalesi takarrur tmiş isede had
tındaki ~ta k pc':'klı ~rumlu hal- di kifayede görillemedlginden 15-2· 
laç dükkaı.ıınd~ A~ı Efendı ~racıdır. 930 Cumartesi tarihinde saat 15 de 

Dört bın yuz !ıra kıymctı muham . . . . . . 
mineli emlakin mezkur hissesine talip ı~~leyı .katıycsı ıcra dilece.ğınden IS 
olanlar ve daha ziyade malumat isti- gun m~d~et~e tekr_aren muzayedeyc 
yenler hisseye musip kıymeti muham vaz _edılmıştır. Talıp olanl~r v~ fazla 
minesinin yüzde on nisbetinde pey malumat alm~k ısıyenlcr_ yovmı mez· 
akçesini ve 926 _ 9959 numaralı dos- kQrde kıymetı muamel sı olan 8000 
ya numarasile lstanbul dördüncü liranın % do. 1 O nisbetındc pey akçe
icra memurluğuna muracaat 8 3 930 sini mustahsıbcn 929 10474 No. lu 
tarihinde saat 15 şe kadaı kat i ihale Beyoğlu icra da!rcııine milracaat eyi• 
• ac; ı i ol nur m eri üan olunur. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

mekteplerinde oku -1 
için ders 1 illet 

yanlar 

Nain1e Halit - htuallim Ahmet Halit 

Sağlık Bilgisi 
Ickiııiıı zararları , 

Geçen derr.te içkinin zararlarından bahsetmiştik. 
Bu derste de ayni bahse devam ediyoruz. 
5 - Alk.:ılün mide üzerine tesiri: 
Alkol midenin iç yüzünü örten deriyi ince kan da

marlarını tahris eder. Alkolün temas ettiği bütün nok
talan)a parlak kırmızı noktalar hasıl olur. 

Alkolik olan kimselerde mide vazifesini de şaşırmış
hl'. Tabii halde hazım yoktur. Böyle kimselerde mide 
ekşilikleri, ağız sulanması ve çok kere istifrağlar görü
lür. Bunlar iştahlarını kaybederler; hazım zayifler, be
n.izleri solar, kuvvetleri azahr. Düşünce kabiliyetleri ek
ailir VP. daimi surette baı, ağrısından şikayet ederler. 

6 - Tütün de iştahı azaltır, mideyi genişletir, bu
lantı verir, hazmı güçl~tirir. 

Alkolün asap yani sinirler üzerine tesiri: 
Alkolik olan kimselerde sinirler vazifelerini şaşırır

lar. K::ılp fazla çarpar. Kan damarları genişler. Yüz kıza
rır, vi.kudün derisi de kıpkırmızı olur. Çünkü kan damar 
!ar;n,n harek,.tindeki intizamı idare eden sinirler felce 
uğramıştır. Bunun neticesi olarak vücut beslenemeyip 
zayif di.işer, ve bir çok g<!çİci hastalıkların husulüne ze
min hazırlanmış olur. 

Alkolün en cok tesir ettiği yer beyindir. Ayni zaman 
da haysiyet, (eref, her şey kuvvetli içkilere feda edilir. 

A lko.ik kimselerde (hezeyanı küuli) denilen çarpıl
m::ı.lar ı;örülüı-. Bu umun1\ felç veya cinnet ile neticelenir. 

-~Alkolün ahlak üzerine tesiratma gelince: 
Zıhne durgunluk vermek suretile muvazenei akliye

yı bozı\r. Bunlar ne yaptıklarının farkında değildirler. 
En feci katil ve cinayetlerin, intiharların, en mühim hır· 
sızLkların sarho~lar tarafından yapıldığını tutulan İsta
tistikler göstermektedir. 

Demek ki içki yalnız vücudü zehirleyip, harap et
mekle kalmıyor. Ayni zamanda içenlerin ahlakı üzerin
de de müthiş tesirler yapar. Alkolik kimselerde alkolün 
zararı yalnız kendilerine kalmaz. Bunların çocukları da 
sui t~ekkülata uğrarlar. İlk nesilde boy kısalır. Bunlar 
,aralı ve aptal olurlar. Bunların içkiye meyilleri fazladır. 
Bunların çocukları daha biçimsiz ve ahmak olurlar. Ni
hayet üçüncü ve dördün"i.i nesil evlat yetiştiremezler. 

Demek ki içki cemiyet için de en muzur bir şeydir. 
işte içkinin mazarratJarını cahil kimselere öğretmek 

her insanın en büyük vazifesidir. 
f-Ieı· memleket içki ile mücadele için cemiyetler teş

.cil etmiştir. Bilhassa Amerika ençok içki ile mücadele 
~den memlekettir. Bizde de (Hilaliahdar) cemiyeti bu 
nalci\at uğrunda çalışmaktadır. 

Demek ki yalnu içenler kendilerini içkiden menet
ek de,iil, içeılkri de vaz geçirmıeği vatan ve cemiyet için 

vazife bilmedidirler. 

Kongreye davet 
İstanbul ticaret ve sanayi odasınden: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1930 kongrası 30 Ka. 

3ani Perşembe günü saat 14 te dördüncü Vakıf hanında üçüncü 
<atta oda meclisi salonunda aktedilccektir. 

1 - Kongra ruznamei müzakeratı şunlardır: 
1 - 1929 senesi Kongra zabıt hulasası: 
li - 92'' Kongrasında verilen kararlar hakkında odaca yapı

lan teşebbüsler ve icraat. 
3 - Muamele vergisi ve teşviki sanayi primleri 
4 - Başlıca ihracat mallarımızın ambalaj ve istandardiza

syonu. 
2 - Kongrada müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve sanayi 

ve şirketler ve müesseseler, iktisadi cemiytler tarafından raporu 
ıhzar edilip 30/1;930 saat onikiye kadar Oda umumi katipliğine 
tevdi olunacak meselelerde Kongra rüznamesine ihtal edilir. 

3 - Kongracla rüznameye dahil olan mevattan başka hususat 
:1akkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Kongranın müddeti devamı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseççel erbabı ticaret ve sanayi 

ıe şirketler ve müesseseler ve ıktısadi cemiyetler işbu kongraya 
ştirak edebilecekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. -------

letan~ul nıankul kıyıne' e 1 ve kanı~iJn ~arsa 
ioıniserli~in~ en : 

Borsa acentelerinden N!koll Alipranu R Bahar, Kalvokoresi, 
Laofman Krokodilos, :\liçak~ l lanrl Nahum, Jorj Papis, Stamat 
Parbi, kloı Rigo<liyas ve Sarantis efendilerin vaziyetleri yeni Bor
;alar kanununun acenteler için tayin etmiş olduğu evı:afla kabili 
telif ~örulmcdiği :\taliye vekaleti celilcsinin olbaptaki cmirnamesin
Jcn anla~ılınası uzcrine Bor>adaki faaliyetleri hitam bulmuştur. 

Bu ıatlar, Bor. adan yeni bir i~ yapmak . ıfat ye ~ela_tıiyetinl 

clycvm r<ıl/. bulunmamaktadırlar Kendilcrile ili, iği olanların ;ı~n 

tarihinden hir ay mliddet zyrfında komiserliğe müracaatla keyfiyeti 
kanletmckrl lu~umu hcyau olunur 

, 'I 
• 

• 

Tayyare itflall Ankarada da bUyUk meraslınle tesit olunmu~tur. Merasime alt lntlbalarımız. 
Vasfi Raşlt ve Na91t Hakkı Beyler nutuk Irat ederlerken 

Ali Cenan! Bey, uzun bir ıayDubetten aonra Ankara'ya avdet etti. 

DUn ıece TUrkocağında GUlşenl musiki heyeti tarafından bir konser verllmf9tlr. Konser çok 
mOkemmel o~ ve sanatklrlar alkıflanmıtl•rdtr. Bu ,...imlerde Haatklrfırdaa 

bir (lll'9P ve kemanlst Saadet H. göstermektedir 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 

Pendik 

Cinsi 
Hane 

No 
93 

Sokağı 

Arabacı 

Gayrı miıhadillcre ait Balada karyesi, Sokağı ve numarası muharrer hane 3 şubat 930 pazar 
ert~si glinü sa:ıt ikide ihalesi yapılmak uzere mtizayetleye çıkarılmı~tır. Taliplerin pey akçclca yle 
Bankamıza mLrac:ı:ııları. 

777.iiiRJıa5oi~hl" .. )? .. ?W,.ljil?..e ~ .Rf. 
- - a 

l~ana Detter~arlı~ın~an: 
Danışmant karyesinde kain olup Kalburcu Mustafadan mah

lulen hazineye intikal eylemiş olan kaydan yedi yüz dönüm tar
la 12 Ka. Sani 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 31 Ka. Sani 930 
tarihinde saat on beşte ihalesi icra kılınacağından talip olanla
rın saatin hulUlün•len eve! teklif zarflarını defterdarlıkta müte
şekkil satış komisyonuna tevdi ile numaralı makbuz almaları 
lazımdır. Muayyen saatin hıılulinden sonra teklif kabul edile
mez. Teklifnameler bir zarf derununa vaz ve temhir edilerek 
Üzerlerine talibinin ismi tahrir ve işbu mcmhur zarf tarlanın dö
nümüne miıkdir kıymet itibarile muhammin bedeli olan 10500 
liranın i{ 7 buçuğu nisbetinde kanunen kabuli mecaz teminatı 
rr.üvakkate ile birlikte diğer bir zarfa vazedilerek tekrar temhir 
~dildikten sonra zarfın üzerine hangi işe ait olduğu yazılmak 
)cap eder. Şartnameyi gormek veya sureti müsaddakasını almak 
-ırzu edenler yevmi ihaleye kadar hergün Adana Milli Emlak 
id«resine mür:ıcaat edebilirler. 

..-40,000 LiRA YI 
Tayyare biletlni Karuöy"de Bur

s• hanı kapısındaki Uj!;urlıı M. Gazi 

gişesinden alarak kazandım . 
Memnune 

lsıanbul ikinci ıic.ret mahkemesinden 

Sultanhamammda Kendros hanı 
altında manifatura tlearetile milşte

gil iken mukaddema mahkemece 

ilAnı ifl1sina kırar verilen l\l. D . 
Şirinyın efendi tarafından teklif 

olunan konkordatonun müzakeresi 

içir tayin olunan !i '2, 930 çarşamba 

günü saat 14 te masaya k&yıt ve 
kabul olunan ah«aklıların ıkinci 

ticaret mahke-;ıc,ınin ifl;ls odasında 

hazır bulun malan lüzumu il~n olunur. 

ÇARŞAMBA 
29 K.SANI 9:30 

YALNIZ 

Kadburi 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi ala 

Lezzeti mükemmel 
Rayıhası nefistir 

EKTR 

Her hnsnsta emsaline f aiktır 

G 
Türk anonim Elektrik ıirketi Oınmniyesi 

Galata Bahtiyar Han 

• 
• SES. YENi 

. nın 
kginetlni . 

yiikrel/:ir. 
Oir l'ramolonun tn biıyOk mt· 
~ i-..C"li n<'~rttliği stıltJir Ytni 

s \ 1.0N OECC ~ '" al~ak "I 
t n ylik~tk nağmrlf'n avnı ko· f 
ıaylı"la nttrtdtr. Nağnh·ıinın 1 
h"rıkulı\dtli~lni •Aı.ıJioscopic• 
:ııin ~tainr mrdyunJur En pa• 
h .. h ğr~n1ofClnlarla )uy.ıa' rdıl· 

bil< v•n• SAL0:-1 OH.:<: ,, 
nl,t,rA t.t'ftv'1ul.unu lı.ol•\ldda 

' JlDI tı cnrkl"Jıf 

Şehremaneti ilanatı 

Şehremınetlndenı Köprüler mil· 
dürliiğüade bulunan iki ıon hurda 
sıç paıarlıklı satılacaktır. Taliplerin 
30 kA. sanı 930 perşembe güril 
saat on beşe kadar levazım mtidür
lüj!;ilne gelmeleri. 

* * * 
Şehremanetint!en; Zührevi hastı· 

nede bulunan 48 demir karyola 91 
kilo yat•k, 102 yün yatık 85 kilo 
yasak, 5 pamuk yorgan saıılmak 

için kapılı zar!lı müzayedeye ko
nuhnuştur. Taliplerin şartname al· 
mak için hergün levazım müdilrlü
;tüne gelmeleri teklif mektuplannı· 

da ihale günü olan 19 Şııb•t 930 
çarşamba günü saat on be~e kadar 
mezkllr müdürlüğe yermeleri: 

1 DarUlacezemUdtırıugil 
Dariil'a<zeye bir sene i~ınde 

tazı takrihen 500 kilo tuz. uJ 
tereyağının kapalı zarf u!Ulil< · 
nıkasası 26 \!art 9.10 çar~amb3 
saat on dörtte icra olunacak ı• 
nameler açılacaktır. Taliplerin 
yedi buçuk teminat akçeleri!• o• 
aczeye milracutıarı. __.,....; 

Doktor SEYFETfl~ 
Her nevi cilt, frengi, yenid"•,,; 

belooğukluğu, idrar darlıfl, • " 
tidan ağrısız en yeni vesait j. 
trikle tedavi eder. Karaköyde_..;ı 
lah Ef. lokanta11 yanında f .. · 
Han 3 Üncü kat. Her gün. ./ 
-r.T:iiii~--~ ~ 

Müdürü Mes'ul 


